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1.  Indledning 

I de seneste år har der været stor opmærksomhed på etniske minoriteters møde med 

sundhedsvæsenet. Medier og fagblade kan berette om væsentlige problematikker som mangelfuld 

pleje, diskriminering og konflikt (1,2). Der gives ofte et negativt billede af etniske minoriteter, når 

de indlægges på sygehuset både i litteraturen og i klinisk praksis. Debatten omhandler 

problematikker i mødet, og påpeger at der findes begrænsede indsatser målrettet etniske minoriteter.  

Fagbladet Sygeplejersken bragte i 2006 et temanummer ”Indvandre et problem på sygehusene”, 

som vakte stor debat i sygeplejekredse (3,4). Temanummeret pointerer, at langt de fleste 

sygeplejersker ser indvandrere som et problem og en belastning for sundhedssystemet. Journalist 

Marianne Troelsen citerer udtalelser fra en sygeplejerske: ”De (indvandrerpatienter) er tidsrøvere, 

ressourcekrævende, aggressive og larmende. De reagerer anderledes på smerte, og breder deres 

bedetæpper ud over det hele”(3).  

Det centrale omdrejningspunkt i specialet tager udgangspunkt i den kliniske debat om etniske 

minoriteter i sundhedsvæsenet, med særligt fokus på etniske minoriteters egne oplevelser i mødet 

med et kulturelt forskelligt sundhedsvæsen. Min interesse ligger i antagelsen om at plejepersonalet
1
 

ser plejen til etniske minoriteter som værende forbundet med særlige udfordringer, konflikt og med 

forudindtagede holdninger, hvilket kan påvirke plejen. Min antagelse er baseret på flere års klinisk 

erfaring i arbejdet med etniske minoriteter i det danske sundhedsvæsen samt medier og fagblades 

øgede opmærksomhed på problematikkerne.  

Flere studier peger på, at plejen påvirkes af den kulturelle forskellighed, hvilket kan få 

gennemgribende indvirkning på etniske minoriteters forståelse samt ageren i sundhedsvæsenet, og i 

sidste ende påvirke deres værdighed og selvopfattelse (1,5).  

 

Formålet med dette speciale er derfor, at opnå en nuanceret forståelse af etniske minoriteters egne 

oplevelser i mødet med et kulturelt forskelligt sundhedsvæsen, for derigennem bedre at kunne forstå 

og imødekomme deres behov i en plejende indsats.  

 

 

                                                           
1 Sundhedsprofessionelle vil jeg oftest betegne som plejepersonalet, velvidende at personalet består af forskellige professioner. Men 

alle med det til fælles, at varetage plejen til etniske minoriteter i mødet med det somatiske hospital. 
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2. Baggrund 

I det følgende afsnit præsenteres en uddybende fremstilling af etniske minoriteter i det danske 

sundhedsvæsen, efterfulgt af et indblik i plejepersonalets perspektiv.  

Efterfølgende fremstilles publiceret litteratur om etniske minoriteters møde med et kulturelt 

forskelligt sundhedsvæsen nationalt samt internationalt
2
. Problemstillingerne sammenfattes og 

afgrænses afslutningsvist, og specialets problemformulering opstilles.  

2.1 Etniske minoriteter i det danske sundhedsvæsen  

Personer med anden etnisk baggrund udgør en stigende andel af borgerne i Danmark, og 

udviklingen fortsætter
3
 (6). Ifølge sundhedsstyrelsen har indvandrergrupper hyppigere langvarige 

kroniske sygdomme som for eksempel diabetes samt en mere risikobetonet livsstil end 

baggrundsbefolkningen. Deres psykiske sundhed er dårligere med udbredt depression, kronisk angst 

og dårlige nerver (7).  

Etniske minoriteter vil således i fremtiden udgøre en stigende andel af patienter i sundhedsvæsenet, 

hvilket vil betyde øgede omkostninger for samfundet til pleje og behandling, samt at fremtidens 

sygepleje vil få hyppigere kontakt til udenlandske patienter.  

2.1.1 Tilbageblik på befolkningssammensætningen 

De fire største grupper af indvandrere i Danmark stammer fra Tyrkiet, Irak, Tyskland og Polen. 

Blandt indvandrere i Danmark kommer 60,8 % fra ikke-vestlige lande og udgør derved den største 

gruppe (6). Indvandringens historie peger på, at især årerne 1968-71 har haft stor betydning. 

Manglende arbejdskraft resulterede i indvandring fra flere såkaldte tredjeverdenslande – Tyrkiet, 

Pakistan, Marokko og det daværende Jugoslavien
4
.  

Med udlændingeloven i 1972 blev indvandringen ændret. Det blev starten på familiesammenføring 

med ægtefæller og børn. I midten af 1980’erne og op gennem 1990’erne steg antallet af indvandrere 

og flygtninge markant (8). I 1980 udgjorde gruppen af indvandrere og efterkommere 3 % af 

befolkningen, hvor tallet i dag er 9,8 % af den samlede befolkning (6).  

Historisk set har befolkningssammensætningen i Danmark således ændret sig, og sygeplejersker i 

dag står overfor nye udfordringer i et tiltagende multikulturelt samfund. Muslimer udgør den største 

gruppe blandt alle mindretals trossamfund i Danmark. Ligeledes viser forskning at i offentligheden, 

                                                           
2 Denne gennemgang udgør min forforståelse, som medtages i den videre udarbejdelse af specialet. 

 
3 Ifølge Danmarks Statistik har 10% af de 25-64årige i dag indvandrerbaggrund, og i 2050 skønnes tallet at være på 21%. 

 
4 De første indvandrere var hovedsageligt unge mænd i aldersgruppen 20-30 år, som kom uden deres familier 
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medierne og den politiske diskurs er betegnelserne 'etniske minoriteter' og 'indvandrere' 

overvejende forbundet med muslimer (8). 

2.1.2 Barrierer i mødet med det danske sundhedsvæsen 

Herhjemme ses en række uformelle barrierer af sproglig, psykologisk og sociokulturel karakter, der 

i forskellig grad vanskeliggør etniske minoriteters møde med det danske sundhedsvæsen. 

Etniske minoriteter er særligt udsatte, idet mange har et begrænset kendskab til sundhedsvæsenet og 

sundhedstilbud i det hele taget (9). Indretningen af det danske sundhedsvæsen er meget ”strømlinet” 

og fungerer så effektivt, at det tilsyneladende ikke passer til patienter, der ikke på forhånd kender til 

systemet og kan det danske sprog (10). Et studie påpeger, at når patienter eller pårørende ikke følger 

sygehusets spilleregler, som det tages forgivet, vil de oftest blive ignoreret (11).  

Ligeledes har etniske minoriteter ofte en anden sundheds- og sygdomsopfattelse, hvilket ofte fører 

til en generel mistro til et anderledes system og en anden behandling (12).  

Forskellige former for kommunikationsbrist – både verbalt og nonverbalt, kan ligeledes påvirke 

mødet med sundhedsvæsenet.  En rapport fra sundhedsstyrelsen fastslår, at der i 2006 blev 

identificeret 29 utilsigtede hændelser, hvor sprogproblemer spillede en afgørende rolle. En del 

hændelser skyldtes manglende brug af professionel tolk, hvorved etniske patienter ikke forstod 

afgørende beskeder om f.eks. faste, medicinering eller informeret samtykke (13). Den manglende 

kommunikation og forståelse mellem parterne kan føre til forringelser i den plejende indsats (14).  

Nogle studier fremhæver hvordan generaliseringer af etniske minoriteter kan vanskeliggøre mødet 

med sundhedssystemet. Det fremhæves, at plejepersonale har tendens til at generalisere ud fra 

enkeltstående negative oplevelser med etniske patienter og ikke tage afsæt i den enkeltes kultur, 

sygdoms- og sundhedsopfattelse (11).  Der beskrives ofte negative holdninger i forbindelse med 

plejen til etniske minoriteter, og der fremstilles en tendens til at ignorere eller undlade at give 

nødvendig information, da det ses som værende besværligt (ibid).  

 

De overstående barrierer er alle med til at vanskeliggøre mødet og vidner således om nye krav til 

kommunikation, formidling samt uddannelse målrettet kommunikation, kultur og anderledes 

sundheds- og sygdomsopfattelse i et globalt perspektiv.  
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2.1.3 Forholdene for etniske minoriteter 

Generelt i Europa ses den mest udbredte form for diskrimination, at være på baggrund af etnisk 

oprindelse. En undersøgelse fortaget i 2008 viser, at 15 % af befolkningen i EU-lande har oplevet 

diskrimination indenfor det sidste år, og at 62 % af denne diskrimination, direkte omhandlede etnisk 

oprindelse (15)
5
  

Ud fra den erkendelse, at området er underbelyst og problematikkerne stigende, satte 

Sundhedsstyrelsen herhjemme for alvor fokus på etniske minoriteter i 2005, hvor mange kommuner 

og sundhedsvæsenet rapporterede om konkrete problemstillinger. Det gennemgående tema var 

kommunikationsproblemer og manglende forståelse mellem parterne (2,13,16).  

Ligeledes har Dansk Sygepleje Råd (DSR) i 2005 indgået et samarbejde med Institut for 

Menneskerettigheder, hvor målet er at opbygge et beredskab mod diskriminationssager, og samtidig 

sætte fokus på muligheder og barrierer for mangfoldighed i sundhedsvæsenet, ud fra den erkendelse 

at området er underbelyst (17). Således antydes en generel prioritering af områderne indenfor de 

seneste år i form af en række forskellige tiltag.   

2.2 Plejepersonalets perspektiv i mødet med etniske minoriteter   

Da patienternes perspektiv ikke kan belyses uden en forståelse af den kontekst hvori oplevelserne 

udspringer, vil jeg i det følgende belyse plejepersonalets perspektiv i mødet med etniske 

minoriteter. 

En række undersøgelser peger på de særlige udfordringer plejepersonalet står overfor i mødet med 

etniske minoriteter, idet de har et anderledes sygdomsmønster i kraft af deres kultur (4,14,18-20). 

Problemer med kommunikation, en anderledes sygdomsopfattelse samt en anderledes etnisk kultur 

er tre væsentlige fænomener, sygeplejersker fremstiller i deres møde med etniske minoriteter, som 

det præsenteres af Nielsen og Birkelund i 2008 (21). En konfrontation med et anderledes sprog, 

kultur og normer kan være kilde til indsigt såvel som til frustration. Studiet fremhæver, at 

sygeplejersker har tendens til en kulturel dømmekraft, som forhindrer dem i at forstå etniske 

minoriteter (21). En sådan dømmekraft ses ligeledes i Cortis’ studie, hvor der beskrives en tendens 

til kategorisering af pakistanske patienter som de andre og ikke ud fra deres personlighed og 

identitet (22). Ligeledes antydes, at den største udfordring for plejepersonalet ligger i en bevidsthed 

om den holdning og adfærd, de udsender i mødet med etniske minoriteter (23). 

                                                           
5 Undersøgelsen er foretaget af den Europæiske komité i 2008, efter at man havde udnævnt år 2007 til ” European Year of Equal 

Opportunities for All” med det formål, at bekæmpe diskrimination i alle EU-lande. Tiltag som at informere befolkningen om deres 

rettigheder på forskellig vis og fremme ligebehandling for alle blev sat i værk. Diskrimination ses dog stadig, at være fremherskende, 

specielt indenfor etnisk oprindelse sammenlignet med diskrimination indenfor køn, alder, seksualitet og social status (15). 
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Etniske minoriteters opførsel og opfattelser under indlæggelse opleves i mange tilfælde som 

anderledes og til tider uhensigtsmæssige. Sågar antyder et studie, at patienter skal reagere 

”almindeligt” (ud fra en vestlig kultur) for at blive taget alvorligt i det vestlige sundhedsvæsen (21).  

Ligeledes viser et studie fra 1993 problematikker. Plejepersonalet oplever ikke plejen som 

fuldstændig
6
, og der opleves manglende etablering af gode forhold til etniske minoriteter (24). 

Plejepersonalet føler sig generelt ikke klædt på til at yde pleje til kulturelt forskellige patienter, 

hvilket ofte udløser en følelse af stress, utilstrækkelighed og afmagt blandt personalet (25).  

 

Mødet med etniske minoriteter og ”det anderledes” giver således ofte anledning til irritation, 

frustration og afmagt blandt plejepersonalet - en afmagt, som kan føre til, at der skabes fordomme, 

hvor fokus rettes mod den kulturelle forskel, og i mindre grad mod de individuelle aspekter 

(20,22,25,26). Den britiske sociolog og antropolog Richard Jenkins bekræfter, at etniske 

kategoriseringer sker hele tiden i det offentlige rum i form af verbale og non-verbale ytringer. Han 

trækker sprog, påklædning og en bestemt væremåde frem som eksempler, der tolkes af andre som 

udtryk for etniske stereotyper (27). Ligeledes peger den canadiske sociolog Erving Goffman på tre 

former for stigma, hvor etnicitet og race er den ene. Han beskriver det misforhold, at når 

kategoriseringer ikke passer til et menneskes selvopfattelse, kan det infiltrere og ødelægge den 

stigmatiseredes selvopfattelse og føre til mindreværd (28). 

Det antydes at etniske minoriteters selvopfattelse er i fare i form af afmagt og mindreværd, idet de 

kategoriseres i sundhedssystemet, og meget plejepersonale på forhånd opgiver at gå i dialog med 

dem (27). Ud fra den betragtning at etniske minoriteter udfordrer det kliniske felt diagnostisk og 

plejemæssigt, kan de således risikere at blive behandlet mindre privilegeret, når de indlægges i 

sundhedsvæsenet. Dette står i kontrast til de sygepleje etiske retningslinjer, om den særlige 

forpligtigelse til at behandle alle lige – uanset kultur, race, religion, køn, social status og politisk 

overbevisning (29), som sygeplejersker er underlagt.  

Alle mennesker har ifølge sygeplejeteoretikeren Merry Elisabeth Scheel en personlig livshistorie, 

som vil være indlejret i en større kultur- og samfundshistorie. I hendes teori om den interaktionelle 

sygeplejepraksis, beskrives at et menneske ikke kan ses isoleret og uafhængigt af andre og det 

omgivende samfund. Det enkelte menneske vil altid være i en relation til andre (30). Herved vil 

patient og plejepersonale befinde sig i en gensidig relation, hvor patientens og sundhedspersonalets 

livshistorie griber ind i hinanden. Ifølge Scheel er det væsentligste for sygeplejersken, at hun forstår 

                                                           
6 Oversat fra den engelske term ”totally”. 
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patientens oplevelser og erfaringer, samt forsøger at skabe en fælles meningsfuld plejesituation i 

relationen (30). Der antydes en vigtighed i plejepersonalets forståelse af patienten i relationen, som i 

dette speciale gælder forståelsen i relationen til etniske minoriteter, som netop antydes at være 

mangelfuld. 

Det anses som væsentligt at medtænke denne måde, hvorpå plejepersonalet møder etniske 

minoriteter, i kraft af de problematikker og følelsesmæssige tilstande litteraturen vidner om, da det 

vil have betydning for mødet mellem parterne. 

2.3 Eksisterende viden om etniske minoriteters møde med et kulturelt forskelligt 

sundhedsvæsen  

Jeg vil i det følgende forsøge, at klarlægge hvordan ovenstående problematikker er repræsenteret i 

eksisterende litteratur, nationalt samt internationalt, for at skabe forståelse for problemstillingerne i 

den danske kontekst. 

En indledende søgning foretages i de sundhedsvidenskabelige databaser med søgeordrerne Etnisk 

minoritet, Indvandrer, Indlæggelse, Hospital samt Emmigrants and Immigrants, Refugees, Ethnic 

groups, Hospitalization, nursing, life change events og experience.  

Søgningen viser, at der eksisterer forskningsbaseret viden omhandlende etniske minoriteters møde 

med sundhedsvæsenet – både herhjemme og i udlandet. Generelt ses det at sygeplejeperspektivet er 

beskrevet, mens patientperspektivet fremstår mere uudforsket. De undersøgte områder omhandler 

bestemte etniske grupper eller sundhedsrelaterede begivenheder som fødsel, død, længerevarende 

eller psykisk sygdom.   

Den nordiske litteratur beskriver oplevelser af en eksistentiel-, kommunikativ- og social utryghed 

og angst i mødet med sundhedsvæsenet. Der er her tale om følelser, som ofte påvirker patienternes 

selvopfattelse og selvværd, idet de fører til usikkerhed og mindreværd (5,31). Etniske minoriteter 

efterlyser sundhedsfaglig støtte, og deres tillid til sundhedsvæsenet er ringe (ibid). Den manglende 

tillid skaber frygt, og da mange af sygeplejerskernes ydelser bygger på patienternes tillid, 

vanskeliggøres mødet mellem parterne. 

En direkte eller indirekte antydning af at blive betragtet med ligegyldighed overrasker etniske 

minoriteter, og temaet diskrimination står centralt i mange forløb (31-33). Ligeledes fokuserer 

artikler på kommunikationsbarriererne samt på en manglende anerkendelse, som dominerende i 

mødet (34-38). Forhold der afføder en afmagt i forhold til handlefrihed og passivitet i eget 

sygdomsforløb – et forløb præget af manglende kontrol og forståelse. En manglende forståelse for 
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og tillid til etniske minoriteters erfaringer antydes at påvirke den plejende indsats i mødet mellem 

parterne (5,10,31,39) 

Internationalt peger forskningen på aspekter som tid, anerkendelse, forståelse og kommunikation 

som værende væsentlige for etniske minoriteter i mødet med sundhedsvæsenet (40-43). Studier 

viser udfordringer i mødet i kraft af en fremtrædende mangelfuld pleje, idet der opleves manglende 

empati, tilstedeværelse og tillid fra plejepersonalet (44). Ligeledes peges på manglende 

individualisering af plejen og en tendens til et stereotypt syn (45). Der udtrykkes kategoriserende 

adfærd og manglende respekt for den enkelte etniske patient i plejen (44,45). 

Ligeledes peges på sprogbarrieren, manglende kulturel viden samt kontinuitet i plejen, som værende 

centrale emner, der alle påvirker etableringen af et værdigt forhold mellem parterne og dermed en 

tilfredsstillende pleje (42,46). Diskriminerende og direkte racistisk adfærd finder sted, og der peges 

på en manglende viden parterne imellem (47).   

Sammenfattende afspejler litteraturen rapporter, afhandlinger og artikler - ikke-videnskabelige såvel 

som videnskabelige. Sygeplejeperspektivet ses beskrevet gennem forskning og 

litteraturgennemgange, mens patientperspektivet fremstår mere uudforsket. Der ses en spredt viden 

fra bestemte etniske grupper hovedsagelig fra USA, England og Australien. Litteraturen afspejler 

ikke overbevisende, entydige og sammenfattede fund fra et patientperspektiv, men antyder 

generelle problematikker på tværs af etnicitet og landegrænser.  

2.3.1 Afgrænsning til etniske minoriteter 

Der præsenteres et broget billede af etniske minoriteters møde med sundhedsvæsenet indenfor 

forskellige perspektiver, kontekster og etniske grupper. Samtidig afspejler litteraturen 

problemstillinger, som er uafhængige af kulturelt ophav, sundhedsvæsen og landegrænser. 

Velvidende at forskellig kulturel baggrund udløser forskellige oplevelser, forventes det således at 

nogle oplevelser vil være centrale. Jeg anser det som værende relevant at synliggøre og samle den 

eksisterende forskning, der foreligger fra et patientperspektiv, for at synliggøre de mere generelle 

centrale problematikker, og dermed være med til at rette opmærksomheden mod en spredt og 

uudnyttet viden. 
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I litteraturen anvendes talrige betegnelser for grupperne af udenlandske patienter. Betegnelserne: 

indvandrere, flygtninge, udenlandske patienter samt etniske minoriteter bruges tilfældigt og i flæng. 

Siden 1990 er der udført en række diskursanalyser herhjemme, der fokuserer på anvendte 

terminologier (48-51). Her præsenteres heller ikke én terminologi, men en hel række til benævnelse 

af de etniske minoriteter.  

Mange definitioner tager udgangspunkt i, at der er tale om en social gruppe, der af sig selv og/eller 

af andre opleves som forskellig fra en majoritetsbefolkning – forskellig på baggrund af 

karakteristika såsom sprog, kost, religion, oprindeligt hjemland og fysiske træk. Sundhedsstyrelsen 

definerer etniske minoriteter som personer, der har et kulturelt etnisk fællesskab, som adskiller sig 

fra det danske og/eller europæiske kulturelt etniske fællesskab
7
 (52).    

I specialet vil jeg primært betegne grupperne som etniske minoriteter, og har fravalgt at gå i dialog 

om termen er den korrekte at anvende. Jeg ønsker at belyse de centrale oplevelser, der antydes på 

tværs af forskellige kulturelle forhold, og det anses, i denne sammenhæng, som mindre væsentligt 

hvilke undergrupper forskningen specifikt beskæftiger sig med. Etniske minoriteter er ligeledes den 

mest anvendte betegnelse i litteraturen, hvilket ikke sjældent implicit er underforstået muslimer. 

Forskningen beskæftiger sig hovedsageligt med muslimer, og det kan forventes at hovedvægten i de 

fundne artikler vil omhandle denne gruppe.  

Jeg vil med betegnelsen etniske minoriteter ligeledes mene indvandrere, flygtninge, efterkommere 

og udenlandske patienter. Dog vil jeg ved henvisning til litteratur anvende litteraturens eget 

ordvalg
8
.  

                                                           
7 Indvandrere defineres af sundhedsstyrelsen som personer, der er født i udlandet af forældre, der begge er udenlandske statsborgere 

eller er født i udlandet. Efterkommere defineres som personer, der er født i Danmark af forældre, hvoraf ingen er danske statsborgere 

eller født i Danmark (52).  

Personer med dansk oprindelse defineres som personer – uanset fødested – der har mindst én forælder, der både er dansk statsborger 

og født i Danmark (6) 

8 Jeg har fravalgt at medtage litteratur om asylansøgere, da de ikke har retskrav til at benytte sundhedsvæsenet på lige fod med 

danske statsborgere.  
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2.4 Sammenfatning af problemstilling 

På baggrund af de indledende afsnit fremgår det, at etniske minoriteter og plejepersonale oplever 

udfordringer og problematikker i mødet. Dette underbygger min antagelse om særlige udfordringer, 

konflikt og forudindtagede holdninger mellem parterne i mødet. Litteraturen anskueliggør 

væsentlige generelle problemstillinger fra et patientperspektiv, som er uafhængige af kulturelt 

ophav, sundhedsvæsen og landegrænser. Inden for sygeplejevidenskaben er udviklingen at opnå en 

bredere og mere nuanceret forståelse for etniske minoriteters oplevelser på tværs af etniske 

forskelle, så plejepersonalet får forståelse for og bedre kan imødekomme etniske minoriteters 

behov. 

Jeg vil i dette speciale undersøge etniske minoriteters egne oplevelser, eftersom det indikeres, at 

plejepersonalet til tider kan have en anderledes opfattelse, end de etniske minoriteter selv. Jeg vil 

søge indblik i oplevelser blandt etniske minoriteter i en somatisk hospitalskontekst, velvidende at 

der også findes oplevelser fra psykiatrien
9
 samt primærsektoren

10
. Oplevelser i forskellig kontekst 

vil påvirkes af forskellige forhold, hvorfor jeg anser det som centralt at belyse de forskellige 

kontekster hver for sig.   

Formålet er således at finde svar på, hvordan etniske minoriteter oplever mødet med det somatiske 

hospital, for derigennem bedre at kunne forstå og imødekomme deres behov i plejen.  

3. Problemformulering 

Ud fra overstående problembeskrivelse lyder specialets problemformulering således:  

 

Hvordan oplever etniske minoriteter mødet med det somatiske hospital i et kulturelt forskelligt 

sundhedsvæsen? 

 

                                                           
9 I psykiatrien ses der ofte et øget fokus på den mentale tilstand såsom depression, kronisk angst og dårlige nerver (7), som på 

forskellig vis vil have indflydelse på oplevelserne. 

 
10 Primærsektoren udspiller sig udenfor en hospitalskontekst og er dermed underlagt andre rammer, vilkår og muligheder. 



Kandidatspeciale 2011 – Anja Duelund Torstved 

12 

 

4. Metode 

I metodeafsnittet redegør jeg for specialets metodiske inspirationskilde – den kvalitative 

metasyntese. Herefter belyses den videnskabsteoretiske ramme, og specialets opbygning 

præsenteres for at synliggøre de anvendte metodiske elementer.  

Afslutningsvis angives, hvordan der arbejdes med at højne specialets validitet gennem udarbejdelse 

af en audit trail. 

4.2. Den kvalitative metasyntese 

Undersøgelsens problemfelt blev belyst ved at anvende en kvalitativ tilgang, hvori specialets 

metodiske valg ligeledes fik sin begrundelse. Den kvalitative tilgang har styrke og evne til at opnå 

forståelse af et sammensat og kompleks fænomen som menneskelige oplevelser (53) - i dette 

speciale etniske minoriteters oplevelser. Med tilgangen har jeg søgt, at belyse hvad det vil sige at 

være i verden som et menneskeligt individ, samt at undersøge oplevelser og opfattelser af 

forskellige miljøer, som mennesker har været i kontakt med (54). Således har den kvalitative tilgang 

vist sig velegnet til at belyse etniske minoriteters oplevelser som et komplekst og sammensat 

fænomen.  

Indenfor den kvalitative tilgang, kan nævnes interviews, observations- samt dokumentstudier, der 

alle er mulige tilgange til specialets problemformulering. Idet jeg i den indledende søgning 

identificerede eksisterende viden fra et patientperspektiv, anså jeg det som væsentligt at samle og 

udnytte denne eksisterende viden i en kvalitativ metasyntese. Herved blev eventuelle 

problematikker og udfordringer fra et patientperspektiv synliggjort og klarlagt, hvor i yderligere 

forskning kan tage sit afsæt.  

Velvidende at der findes flere tilgange til den kvalitative metasyntese, som Noblit og Hare (55) 

samt Paterson et al (56), har tilgangen i specialet været inspireret af bogen ”Handbook for 

Synthesizing Qualitative Research” udarbejdet af de amerikanske sygeplejeforskere Margarete 

Sandelowski og Julie Barroso
11

 (57). Bogen beskriver en systematisk metode til identifikation, 

vurdering, analyse og integration af kvalitative studier indenfor et specifikt område. Sandelowski og 

Barroso synliggør gennem bogen talrige eksempler, guidelines og skemaer fra egen forskning, som 

har virket inspirerende til udførelse af en kvalitativ metasyntese. 

                                                           
11

 Margarete Sandelowski er sygeplejerske, Ph.d og professor. Hun er ansat på ”School of Nursing” ved North Carolina University, 

Chapel Hill, USA.  

Julie Barroso er sygeplejerske og Ph.d. Hun er ansat på North Carolina University, Chapel Hill, USA (57) 
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Afhængig af undersøgelsens formål, studiernes tilladelse og det ønskede produkt præsenterer bogen 

forslag til forskellige metoder og teknikker til integrering af de udvalgte artikler (57). Herved ses 

fleksibilitet i metoden, idet den kan tilpasses enkelte undersøgelser.  

Bogen giver et overskueligt indblik i, hvorledes en kvalitativ metasyntese kan tilrettelægges og 

udføres, og definerer den kvalitative metasyntese således:   

“Qualitative metasynthesis is an interpretive integration of qualitative findings that 

are themselves interpretive syntheses of data, including the phenomenologies, 

ethnographies, grounded theories, and other coherent descriptions or explanations of 

phenomena, events, or cases that are the hallmark findings of qualitative research” 

(57) (s. 18). 

 

Formålet med den kvalitative metasyntese er således at integrere fortolkede fund fra forskellige 

studier og skabe en større fortolkende forståelse af de inkluderede studiers fund. Slutproduktet er en 

integrering frem for en sammenligning eller kritik af fundene fra de enkelte artikler.  

4.2.1. At samle og syntetisere viden 

I forsøget på at synliggøre den eksisterende forskningsbaserede viden og mindske risikoen for at 

forskningens fund forbliver uudnyttede, vil en samling og integrering af artikler om etniske 

minoriteters oplevelser i mødet med det somatiske hospital være hensigtsmæssigt. Sandelowski og 

Barroso angiver, at den kvalitative metasyntese er anvendelig i forbindelse med udvikling af 

evidens indenfor sygeplejen, idet den har til hensigt at forbedre udbyttet af den viden, som er 

produceret i de enkelte kvalitative artikler, og frembringe en ny, integreret og mere omfattende 

fortolkning af disse fund (57,58).  

I specialet er søgt en nyfortolkning af fund fra artikler, der beskæftiger sig med etniske minoriteters 

oplevelser. Dette har vist sig at bidrage til en bred nuanceret forståelse af fundene, som er 

videnskabelig underbygget. 

Den kvalitative metasynteses evne til at synliggøre eksisterende viden om etniske minoriteters 

oplevelser, dens evne til at udvide forståelsen af den eksisterende viden samt skabe evidens for 

plejen, har gjort den yderst anvendelig i dette speciale. Formålet har således været at skabe en 

nuanceret forståelse i form af vidensudvikling ud fra identifikation og integrering af publiceret 

kvalitativ forskning, der udforsker etniske minoriteters oplevelser.   
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4.3. Den videnskabsteoretiske ramme 

Videnskabsteoretiske positioner er det erkendelsesmæssige grundlag, for hvordan viden erkendes 

og dermed grundlaget for en forståelse af datamateriale. Derfor redegøres i det følgende for 

metodens samt specialets videnskabsteoretiske ramme (59).  

Sandelowski og Barroso hævder at den kvalitative metasyntese placerer sig i et spændingsfelt 

mellem to yderpunkter – nemlig evidensbaseret praksisrealisme
12

 og postmoderne relativisme
13

 

(57). Hvilket betyder, at metoden befinder sig mellem to yderpunkter; hvordan verden er ud fra 

teori, og at alt er relativt og skal sættes i forhold til noget, før det har værdi. Hermed skaber 

metoden ikke viden som én endegyldig sandhed, men repræsenterer heller ikke, at der ingen 

sandhed er. Det skal nævnes at Sandelowski og Barroso ikke eksplicit omtaler den kvalitative 

metasynteses videnskabsteoretiske ståsted, men beskriver at metasyntesen ikke ønsker at finde én 

sandhed, men flere mulige fortolkninger af sandheden
14

 (57). 

Specialet har rettet sig mod fortolkning af publicerede forskningsfund til erhvervelse af en øget 

forståelse for etniske minoriteters oplevelser. Specialets tilgang har således placeret sig indenfor en 

hermeneutisk videnskabsteoretisk tradition, idet hermeneutikken betegnes som teksttolkning eller 

forståelseslære af det foranderlige. Her er formålet at komme frem til en gyldig og almen forståelse. 

I specialet blev inspirationen hentet fra den tyske filosof Hans-Georg Gadamers
15

 hermeneutik, 

hvor forståelse og forforståelse er to centrale begreber.  

Gadamer hævder at forforståelse altid er til stede, og at det er en nødvendig betingelse for at kunne 

forstå et fænomen (60). Han udforsker troen på adskillelse mellem subjekt og objekt og kritiserer en 

objektiv betragtning af en tekst, hvor man står udenfor og forholder sig neutral. Forforståelsen er 

ifølge Gadamer, foruden altid at være tilstede også hensigtsmæssig. Al viden bygger på en 

forståelse, der udbygges og kommer til udtryk i en udlægning af det, vi allerede ved noget om (60). 

Således medbringer vi i enhver forståelsesproces en forforståelse, idet forståelse og forforståelse 

gensidigt betinger hinanden. Om forståelse skriver Gadamer – ”det der sker i mødet mellem to 

                                                           
12 Evidensbaseret praksisrealisme er et udtryk, der beskriver hvordan ”verden” er i praksis, ud fra underbyggede teorier.  
13 Postmoderne relativisme bygger på at ”alt er relativt”, hvilket vil sige at alt skal sættes i et forhold før det har værdi, sandhed eller 

betydning. 

14 Ydermere beskriver Sandelowski og Barroso, at nogle anskuer metoden som det kvalitative sidestykke til metaanalyse, der i 

evidenshierarkiet gradueres højest som metode til at skabe evidensbaseret viden. Andre kritiserer denne tankegang, idet de mener, at 

evidens ikke er konstant tilknyttet standardiserede metoder, men derimod konstant påvirkes af sociale konstruktioner, politiske 

motiver og historiske situationer (57).   

15 Hans Georg Gadamer (1900-2002) var tysk filosof og foretager en videreudvikling af den traditionelle hermeneutik (61) 
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horisonter”. Hvor situationen udgør vores udgangspunkt for en forståelse, det ståsted hvorfra vi ser 

og har vores udsyn, er horisonten den rækkevidde udsynet har. Horisonten udgør vores situation 

samt forforståelse tilsammen. Horisontsammensmeltning eller forståelse indbefatter, at man sætter 

sig ind i den andens horisont, ved at skabe en ”produktiv aktivitet” udenfor sig selv og den anden. I 

sammensmeltningen sættes forforståelsen i spil og horisonten udvides i forståelseshandlinger, 

hvorved der skabes en ny mening og forståelse (60,61). 

Min forforståelse har i specialet være en nødvendig betingelse for, at kunne forstå etniske 

minoriteters oplevelser i og med en fortolkning samt forståelse har taget udgangspunkt heri. En 

bevidstgørelse har været nødvendig, i og med min forforståelse ligeledes har kunnet påvirke 

forståelsen og dermed fortolkningen i én bestemt entydig retning. Min teoretiske forforståelse er 

tydeliggjort i beskrivelse af baggrunden indledningsvist. Et fagligt perspektiv som sygeplejerske, 

samt mit kliniske arbejde med etniske minoriteter på somatisk afdeling har udgjort min faglige 

forforståelse, hvor den metodiske forforståelse har udgjort mine metodiske overvejelser præsenteret 

i nærværende metodeafsnit.  

Specialet vil således være præget af mit kendskab til konteksten, hvori problematikkerne udspiller 

sig. Min forforståelse har givet mulighed for dybde og kendskab til forhold, problematikker samt 

anvendte terminologier indenfor den somatiske hospitalskontekst. Samtidig har min forforståelse 

skabt risiko for en forudindtagethed og dermed en risiko for ubevidst at lede efter bestemte forhold.  

Jeg har været yderst bevidst om min forforståelse og har forsøgt at bruge den på en konstruktiv 

måde. Samtidig har jeg i indledningen vist, at de forskellige problematikker tager afsæt i 

videnskabelige artikler, og ikke udelukkende i egne oplevelser. 

I og med min forforståelse undergår konstant forandring og ikke kan ”fastfryses”, vil der aldrig 

kunne opnås en fuldstændig udtømmende og endelig forståelse af et materiale. Hvert møde med et 

materiale fører en ny forståelse med sig. Således har specialets syntese afspejlet min 

forståelsesmæssige position på nuværende tidspunkt, og er fremstillet ud fra dette ståsted.   
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4.4. Specialets opbygning 

Sandelowski og Barroso angiver at den kvalitative metasyntese er både en proces og et 

fortolkningsprodukt. Processen er bestående af indhentning, udvælgelse, vurdering, analyse og 

integration af kvalitativ forskning. Fortolkningsproduktet er selve syntesen (57).  

Fremgangsmåden i specialet har fulgt processen, hvorfor jeg i det følgende vil redegøre for de 

forskellige faser. Opbygningen har jeg valgt for at fastholde stringens og transparens gennem 

udarbejdelse af specialet som en kvalitativ metasyntese. 

4.4.1. Indhentning og udvælgelse af kvalitativ forskningslitteratur 

Specialet indledtes med udarbejdelse af en omfattende søgning med henblik på identifikation af 

publiceret kvalitativ forskning omhandlende etniske minoriteters oplevelser i mødet med det 

somatiske hospital i nordisk samt international litteratur.  

Resultatet af søgningerne har udgjort specialets empiriske datamateriale.  

Udvælgelse af publicerede artikler er foregået trinvist i henhold til fastsatte parametre indenfor tid, 

population, emne og metode (57). Efterfølgende udvalgtes artikler på baggrund af titel og abstrakt 

samt første og anden gennemlæsning. I tilfælde af tvivl inkluderedes artiklen til nærmere 

gennemlæsning. 

4.4.2. Individuel samt komparativ vurdering af udvalgte artikler  

De udvalgte artikler vurderede jeg individuelt, ved anvendelse af Sandelowski og Barrosos guide til 

læsning af kvalitative studier: ”A guide for Reading Qualitative Studies”
16

 (57,62). I guideskemaet 

sikredes indhold, metode, opsætning og forståelse af hver enkelt artikel (ibid). 

Et væsentligt aspekt i den individuelle vurdering var klassifikation af artiklernes fund, idet de 

udgjorde de primære data i den kvalitative metasyntese. Ligeledes er nogle fund mere velegnet til 

inddragelse i en kvalitativ metasyntese end andre afhængig af deres transformation fra data (57).  

De udvalgte artikler vurderes samlet i en komparativ oversigt, hvor artiklernes centrale 

indholdselementer blev opstillet og sammenholdt. Herigennem kunne mønstre og sammenhænge 

synliggøres hvorudfra artiklernes samlede styrke kunne identificeres (57). Vurderingerne var 

medvirkende til at tydeliggøre det samlede grundlag, som syntesen hviler på. 

                                                           
16 Der er valgt at have fokus på følgende elementer i specialets guide; formål, teoretisk ramme, metode, deltagerantal og 

karakteristisk, dataindsamlig, dataanalyse, fund, typer af fund samt egne kommentarer (62).   
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4.4.3. Analyse  

Specialets analysemetode er den konstante komparative metode, inspireret af Strauss og Corbin 

(63). Velvidende at Sandelowski og Barroso præsenterer forskellige analytiske tilgange til 

integration af fundene, begrundes dette valg i at metoden tager højde for, at menneskelige 

oplevelser er afhængige af sammenhænge. Oplevelser udformes i bestemte kontekster og kan ikke 

nødvendigvis forstås udenfor denne kontekst (ibid). Hvilket betyder, at der i specialet ikke 

fokuseres på etniske minoriteters oplevelser i sig selv, men oplevelser knyttet til vilkårene i mødet 

med det somatiske hospital.  

Analysen bestod af tre kodningsprocesser, som førte til identifikation af en kernekategori. Denne 

kernekategori udgør fortolkningsproduktet – den såkaldte syntese.  

Jeg udførte åben-, aksial- og selektiv kodning ud fra Strauss og Corbins anbefalinger. Formålet med 

den åbne kodning var at lukke op for indholdet i artiklernes fund, og identificere dimensioner og 

egenskaber ved etniske minoriteters oplevelser. Den aksiale kodning bestod i at finde mønstre 

mellem kategorierne, mens hensigten med den selektive kodning var at identificere processer og 

omstændigheder, der frembringer en given tilstand eller et givet fænomen - en såkaldt 

kernekategori, hvor de øvrige kategorier kan relateres til (63).  

I arbejdet med at udforme kategorier og bestemme deres indbyrdes relationer anvendtes 

paradigmemodellen. Modellen er systematisk og undersøger sammenhænge mellem de forskellige 

kategorier, identificeret under den åbne kodning. Modellen indeholder komponenterne: årsager, 

fænomenet, konteksten, mellemliggende betingelser, handlinger/samspilsregler samt konsekvenser 

(63). I specialet blev det, i relation hertil, tydeligt hvordan nogle kategorier angav årsager og 

handlinger i henhold til oplevelserne, mens andre var udtryk for konsekvenser eller håndtering af 

oplevelserne.  

Her ud fra fremkom en ”helhed”, hvor de indbyrdes relationer kunne tydeliggøres.  
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4.4.4. Integration af fund 

Analysen udmundede således i en integration af fund, den såkaldte syntese, hvor kernekategori og 

underkategorier sammenfattedes. Sandelowski og Barroso angiver, at syntesen skal tilbyde en fuld 

integreret beskrivelse af fænomenet, så centrale elementer af det store datamateriale sammenfattes 

(57).  

Syntesen illustrerer herved et samlet billede af etniske minoriteters oplevelser i mødet med det 

somatiske hospital, samt hvilke forhold der influerer på oplevelserne.  

4.4.5. Diskussion, konklusion og perspektivering 

I specialets afsluttende del præsenteres en diskussion af den anvendte metodes styrker og 

begrænsninger, samt validiteten af dette speciale, udarbejdet som en kvalitativ metasyntese. 

Syntesens fund placeres i den videnskabelige kontekst i forhold til anden relevant forskning, 

hvorefter der konkluderes og perspektiveres i forhold til anvendelsesmuligheder og implikationer 

for praksis og yderligere forskning.         

4.5.  Audit trail 

Den kvalitative metasyntese trues ofte på dens validitet, idet processen bærer præg af mange 

forskellige valg og vurderinger. Et krav, der er med til at højne validiteten, er transparens i den 

analytiske proces, idet syntesens kvalitet herved kan følges og vurderes (57).  

Sandelowski og Barroso anbefaler udarbejdelse af en audit trail, hvor arbejdsprocessen synliggøres 

og ekspliciteres, således at der skabes transparens.  

I specialet har jeg udarbejdet en audit trail, som en særskilt rapport der indeholder dokumentation 

for vurderinger og valg truffet undervejs (bilag 1-8)
 17

. Hensigten har været at inddrage læseren i 

arbejdsprocessen ved at fremstille nødvendige uddybninger undervejs (57).   

                                                           
17 Specialets audit trail indeholder en søgeprotokol, en gennemgang af relevant litteratur fra referencelister og kædesøgninger samt en 

samlet figur over den trinvise artikeludvælgelse. Endvidere præsenteres de udvalgte individuelle vurderinger, den komparative 

oversigt, artiklernes primære fund samt de seks fremkomne kategorier efter kodningerne (bilag 1-8). 
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5. Indhentning og udvælgelse af kvalitativ forskningslitteratur  

Idet følgende redegøres for den systematiske søgeproces, hvor publiceret kvalitativ forskning 

identificeres. Der redegøres for litteratursøgningens fremgangsmåde samt søgningerne i de enkelte 

databaser. Efterfølgende præsenteres den trinvise udvælgelse samt en karakteristik af de 

ekskluderede artikler. Hvor der afslutningsvis redegøres for kædesøgningen. 

5.1 Inklusion og eksklusion 

Der redegøres for fastsatte parametre i henhold til population, emne, metode og tid forud for 

søgningen, hvorudfra inklusions- og eksklusionskriterier bestemmes (57). 

 

Populationen var etniske minoriteter. Artiklerne skulle inddrage patienter og foregå i mødet med det 

somatiske hospital i et kulturelt forskelligt sundhedsvæsen. Artikler, der ikke tog patienternes 

perspektiv eller ikke kunne adskille patienternes perspektiv fra pårørendes eller personales 

perspektiv, ekskluderedes, idet det er patienternes egne oplevelser, jeg ønsker at synliggøre.  

Emnemæssigst antydes artikler, der beskæftigede sig med ”oplevelser i mødet med det somatiske 

hospital”. Artikler, hvis fokus var udenfor en hospitalskontekst, såsom oplevelser fra psykiatrien og 

primær sundhedspleje, ekskluderedes. Jeg valgte, at medtage artikler fra ambulatorier og ambulante 

klinikker, da de oftest er en del af hospitalskonteksten.   

 

Den tidsmæssige parameter blev bestemt ud fra, hvornår der begyndte at blive publiceret forskning 

på området. Det erfaredes, at den første forskning på området primært blev publiceret op gennem 

1990’erne, hvor kun få artikler findes inden år 1990. Ligeledes var det i løbet af 1990, at der for 

alvor kom fokus på et evidensbaseret sundhedsvæsen i Danmark, herunder hvilke muligheder og 

begrænsninger der ligger i at anvende evidenskriterier ved beslutninger i daglig klinik, ledelse og 

forvaltning (64). På baggrund af denne viden valgte jeg, at artikler skulle være publiceret i 1990 

eller senere.  

 

Inden for en metodemæssig ramme er kun kvalitative artikler inkluderet, idet mit formål har været 

at belyse patientoplevelser og derudfra udarbejde en kvalitativ metasyntese.  

Sandelowski og Baroso pointerer, at kvalitativ forskning er en paraplybetegnelse for studier, der 

udforsker hvorledes mennesker forstår, oplever, fortolker og fremstiller den sociale verden (57), 
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hvilket understøtter specialets formål. Desuden er det erfaret, at der ikke findes mange kvantitative 

studier, der tager patienternes perspektiv.  

Artikler med metodetriangulering, hvor fund ikke klart kunne identificeres fra den kvalitative del, 

eller fund i det hele taget ikke kunne identificeres, blev ligeledes ekskluderet. 

Artiklerne er indhentet fra faglige tidsskrifter, og et krav har været, at de skulle være formidlet på et 

af de nordiske sprog eller engelsk, idet disse sprog beherskes.  

5.1.2. Fremgangsmåde i den systematiske søgning 

Litteratursøgningen blev foretaget i februar – marts 2011 med råd og vejledning fra en 

forskningsbibliotekar fra det sundhedsvidenskabelige bibliotek, i bestræbelserne på den mest 

fordelagtig brug af databaser og søgeord. Supplerende med en søgning i Bibliotek.dk og Svemed+ 

valgte jeg, i samråd med bibliotekaren, at udarbejde omfattende søgninger i databasserne: CINAHL, 

PubMed, Embase og PsykInfo. Databaserne er valgt ud fra deres indhold indenfor sundhedsområdet 

og indeholder alle sygeplejevidenskabelige referencer, hvorfor de anses som relevante til besvarelse 

af specialets problemformulering (64). PubMed giver adgang til videnskabelige artikler, 

emneafgrænset til sundhedsområdet i Medline, som er en af de største og mest anerkendte databaser 

indenfor sundhedsvidenskab. I CINAHL er kerneområdet rettet mod sygeplejevidenskabelige 

referencer, hvor Embase indeholder en stor mængde europæiske publikationer indenfor 

sundhedsvidenskab. PsykINFO indeholder primært litteratur indenfor psykiatrien, men indeholder 

ligeledes referencer indenfor sygeplejen (64,65).  

Databaserne er valgt, idet de alle indeholder referencer indenfor sundhedsvidenskab og dækker 

bredt i forhold til størrelse og anerkendelse, kerneområder og indhold. I forhold til specialets 

tidsmæssige ramme har det ikke været muligt at søge i alle databaser indeholdende 

sundhedsvidenskabelige referencer, hvorfor et fravalg har været nødvendigt. Databasen Cochrane er 

fravalgt, da min interesse ikke har ligget i at finde systematiske litteraturstudier, interventions- eller 

effektstudier.  

Referencesystemet RefWorks er anvendet til håndtering og udvælgelse af den omfattende mængde 

artikler, deriblandt håndtering af dubletter mellem databaserne. 
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Den primære søgestrategi var systematisk bloksøgning kombineret med kædesøgning (57,66). Den 

systematiske bloksøgning er valgt, idet den sikrede indsnævring og systematik af litteratur om den 

specifikke problemstilling (66). 

Problemformuleringens forskellige facetter opdeltes i blokke ud fra nedenstående tabel. Blokkene er 

inddelt efter de fastsatte parametre; population, emne, og metode. 

 

Tabel 1: Bloksøgning 

Blok 1: Population Blok 2: Emne Blok 3: Metode 

Etniske minoriteter Oplevelse af mødet med det 

somatiske hospital 

Kvalitative metoder 

 

Blok 1 angav søgeord, der kunne identificere undersøgelsens population, mens blok 2 indeholdt 

søgeord relateret til emnet. Blok 3 angav søgeord i henhold til de kvalitative metoder. 

Tidsperspektivet blev tilføjet som begrænsning på søgningerne.  

Ud fra specialets problemformulering udledte jeg de anvendte søgeord, som tilpasses de enkelte 

databasers individuelle opbygning.  

Endvidere udførte jeg en kædesøgning, som bestod af søgning i udvalgte relevante artiklers 

referencelister, søgning efter artikler, der var indholdsmæssigt relateret samt citationssøgning. 

Ligeledes suppleredes søgningerne med søgning i databaserne Web of science samt Scopus, som 

tillader citationssøgning på relevante titler og forfattere (57,66). 

Søgningerne viste, at de samme artikler dukkede op flere gange, hvilket vidner om, at der så vidt det 

er muligt, er foretaget en udtømmende søgning
18

 (57,66).  

5.1.3. Sammenfatning af den anvendte søgestrategi 

En sammenfatning af den anvendte søgestrategi samt inklusion og eksklusion præsenteres på den 

følgende side, og uddybes i de følgende afsnit.  

 

 

                                                           
18

 Der blev ikke foretaget manuel søgning i fagblade indenfor emnet, som anbefalet af Sandelowski og Barroso, da dette vurderes for 

tidskrævende indenfor speciales tidsramme.  
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Tabel 2: Sammenfatning af søgestrategi 

Søgeord: 

Dansk: Etnisk minoritet, Indvandrer, indlæggelse, hospital. 

Engelsk: ”Ethnic Groups”, ”Emigrants and Immigrant”, Immigrant, Refugees, “Racial and ethnic differences”, 

“Human migration”,  “Life change events”, “Life changes”, Experience, ”Life experience”, “Experiences events”,  

Narratives, “Patient satisfaction”, “Client satisfaction”,  Perception , Narration, Hospitalization, Inpatient,  Nursing, 

Caring, “Nurse-patient relations”, “Transculturel nursing”,  Attitude, “Attitude to health” , “Client attitudes”, “Culturel 

Competence”. 

 

For at finde forskningsartikler af kvalitativ karakter blev søgningerne endvidere kombineret med Sandelowski og 

Barossos’ anvendte termer for kvalitative studier: 

 "Case study”, "Constant Comparaison analysis", "Content analysis", "Conversation analysis", "Descriptive study", 

Discourse, Ethnography, Exploratory, "Field observation", "Field study", "Focus Group", "Grounded theory", 

Hermeneutic, Interview, Narrative, "Naturalistic Inquiry", "Participant Observation", Phenomenology, “Qualitative 

studies”, Semiotic, "Thematic Analysis” (57) 

Databaser 

 Bibliotek.dk 

 SveMed+ 

 CINAHL 

 PubMed 

 Embase 

 PsycINFO 

Kædesøgning 

Kædesøgning foretages på udvalgte 

inkluderede artikler ud fra 

funktionerne: Find Similar Results, 

Cited References, Times Cited in this 

Database, Related citations, Cited by 

og Related Articles i henholdsvis 

CINAHL, PubMed og Embase. 

Manuel gennemgang af udvalgte 

inkluderede artiklers referencelister. 

Citationssøgning på titel og forfatter i 

databaserne Scopus samt Web of 

science. 

Inklusion 

 Omhandle 

patientperspektivet og 

inddrage patienter. 

 Foregå indenfor en 

hospitalskontekst. 

 Etniske minoriteter over 18 

år. 

 Indenfor tidsperioden 1990 – 

2011 

 Artikler på engelsk, dansk, 

svensk eller norsk. 

 Kvalitative artikler 

 Faglige artikler 

 

Eksklusion 

 Sygepleje- eller pårørendes 

perspektiv. 

 Psykiatri. 

 Primær sundhedspleje. 

 Afrapportering af 

sundhedstilstand eller hvad 

der forstås ved sundhed. 

 Kvantitative artikler. 

 Metodetriangulering. 

 Bøger, afhandlinger. 
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5.2. Søgning i bibliotek.dk og SveMed+ 

Den indledende søgning i de nordiske databaser Bibliotek.dk samt SveMed+ viste sparsom 

litteratur. Databasen Bibliotek.dk er relevant i forhold til problemstillingens nationale vinkel, idet 

den indeholder alt materiale udgivet i Danmark. I databasen blev søgeorderne Etnisk minoritet samt 

Indvandrer anvendt under populationen, mens der under emnet blev anvendt Indlæggelse og 

Hospital. Der fremkom 61 hits, hvor titel og abstrakt blev gennemlæst. Herudfra vurderede jeg, at 2 

artikler havde relevans for emnet og faldt indenfor specialets inklusionskriterier.  

Databasen SveMed+ er relevant, idet den kan belyse problemstillingen ud fra 

sundhedsvidenskabelig litteratur fra Skandinavien
19

. Søgetermerne Ethnic Groups, Emigrants and 

Immigrants og Refugees kombineredes med Life change events og Experience samt Hospitalization, 

Nursing care og Nursing. Dette resulterede i 11 hits, hvor titel og abstrakt blev gennemlæst. I 

søgningen brugte jeg SveMed+’s kontrollerede emneord - MeSH termer, samt fritekstsøgning med 

brug af trunkering ($). I SveMed+ fandt jeg 2 artikler, som var relevante og opfyldte specialets 

inklusionskriterier.  

5.3. Søgning i CINAHL 

I databasen CINAHL
20

 blev de enkelte termer oversat til CINAHL-Headings, som ligeledes 

kombineredes med fritekstsøgninger. De anvendte søgeord til identifikation af artikler i henhold til 

populationen var i denne database Ethnic group, Refugees og Emigration and Immigration samt 

friteksttermen Immigrants. Emneord til beskrivelse af ”oplevelsen af mødet” var Life experience, 

Life Change Events, Narratives, Patient satisfaction og friteksttermerne experience og narration. 

Da emnet er et sammensat fænomen kombineredes søgetermerne endvidere med emneordrerne: 

Hospitalization, Caring, Nurse-patient relations, Attitude, Attitude to health og Culturel 

Competence. Til identifikation af de enkelte kvalitative metoder i blok 3 anvendtes Sandelowski og 

Barrosos anbefalede søgetermer for de enkelte kvalitative metoder 
21

.  

                                                           
19 Databasen indeholder artikler indenfor emneområderne medicin, odontologi, helse og sygepleje samt terapi (122). 

20 CINAHL indeholder primært sygeplejevidenskabelige referencer, og anses som yderst relevant til undersøgelse af sygeplejefaglige 

problemstillinger. Den indeholder litteratur tilbage til 1982 med henvisninger til videnskabelige tidsskrifter, bøger og afhandlinger 

(64,65) 

 
21 Sandelowski og barrosos anbefalde søgetermer for kvalitative forskningsmetoder: "Case study”, "constant Comparaison analysis", 

"Content analysis", "Conversation analysis", "Descriptive study", Discourse, Ethnography, Exploratory, "field observation", "Field 

study ", "Focus Group", "Grounded theory", Hermeneutic, interview, Narrative, "Naturalistic Inquiry", "Participant Observation", 

Phenomenology, “qualitative studies”, semiotic, "Thematic Analysis” (57) 
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Ved en kombination af de tre blokke fremkom 248 hits, hvor titel og abstrakt blev gennemlæst. Ud 

fra emneparameteren samt de fastsatte inklusionskriterier vurderede jeg at 22 artikler havde 

relevans i den videre vurdering.   

5.4. Søgning i PubMed 

I PubMed
22

 blev databasens emneord, såkaldte MeSH-termer, anvendt samt friteksttermer, hvor 

emneord ikke var dækkende. Følgende søgeord blev valgt til beskrivelse af populationen i blok 1: 

Refugees, Ethnic Groups og Emigrants and Immigrants. Blok 2 omhandlende emnet indeholdt 

søgeordene: Life Change Events, Perception, Narration, Patient Satisfaction og friteksttermen 

Experience, som endvidere kombineredes med emneordene: Hospitalization, Inpatients, Nurse-

Patient Relations, Attitude, Attitude to health, Cultural Competency, Transculturel Nursing og 

friteksttermen Caring. 

Til identifikation af publiceret kvalitativ forskning blev der også i denne database søgt på hver af de 

kvalitative metoder. Dette skyldtes, foruden Sandelowski og Barroso’s anbefaling, at emneordret 

Qualitative research først blev indekseret i PubMed i 2003.  

En kombination af de tre blokke gav 287 hits, hvoraf 13 artikler tidligere var identificeret og derfor 

ekskluderedes. Titel og abstrakt blev således gennemlæst på 274 artikler, hvorudfra jeg vurderede at 

14 artikler var relevante til nærmere vurdering ud fra specialets inklusionskriterier.   

5.5 Søgning i Embase 

I databasen Embase
23

 blev følgende søgeord anvendt til at identificere populationen i blok 1: Ethnic 

and racial groups, refugee og migration. Blok 2, der identificerede emnet, bestod af søgeordrerne: 

personal experience, experience, life event, narrative, patient satisfaction og perception, som 

endvidere kombineres med hospitalization, hospital patient, care and caring, nurse patient 

relationship, attitude og cultural competence, idet emnet er et sammensat fænomen.  

Til identifikation af de kvalitative studier blev der ligeledes søgt enkelvist på hver af de kvalitative 

metoder, som ligeledes kombineres med søgetermen: qualitative research, søgt som fritekst. Denne 

kombination er valgt, for at identificere de kvalitative metoder, så bredt som muligt.  

                                                           
22 Databasen PubMed er omfangsrig med dens mere end 16 millioner referencer. Databasen indeholder primært referencer indenfor 

medicinsk forskning, men også sygeplejeforskning er repræsenteret, hvorfor søgning i databasen ansås som værende relevant til 

besvarelse af speciales problemformulering (64,65). 

23 Databasen Embase indeholder litteratur indenfor sundhedsområdet og indeholder en stor mængde europæisk forskning, hvorfor 

den anses som relevant i forhold til specialets sygeplejefaglige problemstilling (65). 
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En kombination af de tre blokke resulterede i 406 hits, hvoraf 19 artikler tidligere var identificeret 

og derfor ekskluderedes. Titel og abstrakt blev gennemlæst på i alt 387 artikler, hvoraf jeg 

vurderede 8 artikler relevante til yderligere vurdering på baggrund af inklusionskriterierne.  

5.6. Søgning i PsykINFO 

Følgende søgeord blev anvendt i PsykINFO
24

 til at indfange populationen i blok 1: Racial and 

ethnic differences, Refugees, Human migration og Immigration. Blok 2 bestod af termerne: Life 

experiences, Experiences events, Life changes, Client satisfaction og Client attitudes som 

kombineredes med friteksttermerne experience og narrative.  Endvidere kombineredes søgeordene 

med emneordene: Therapeutic processes, Hospitalization, Hospitalized patients samt 

friteksttermerne: hospitalization, caring, attitude, culturel competency.   

Blok 3 angav kvalitative studier. Her er søgt på databasens indekserede emneord for kvalitative 

metoder: Qualitative research, Data collection, Empirical methods, Experimental design, Grounded 

theory, Interviews og Observation methods.  

Ved en kombination af de tre blokke fremkom 73 hits, hvoraf 3 artikler tidligere var identificeret. 

Således blev titel og abstrakt gennemlæst på 70 artikler, hvoraf jeg vurderede 3 artikler til at være 

relevante i en videre vurdering på baggrund af specialet inklusionskriterier.  

5.7. Artikeludvælgelse samt karakteristik af ekskluderede artikler 

Udvælgelsen foregik trinvist, idet jeg anvendte tre vurderingsindikatorer, som var henholdsvis titel 

og abstrakt samt første og anden gennemlæsning.  

Ud fra gennemlæsning af titel og abstrakt, resulterede den omfattende litteratursøgning i 51 artikler 

frasorteret dubletter mellem databasserne. Vurderingen foregik på baggrund af relevans for emnet 

samt inklusions- og eksklusionskriterier for specialet.  

Fravalgte artikler på dette trin var karakteriseret ved at omhandle indfødte og dermed ikke etniske 

minoriteter i et kulturelt forskelligt sundhedsvæsen (67), oplevelser ved at leve med sygdomme som 

cancer (68) og diabetes (69), oplevelser fra psykiatrien (70) og i samfundet generelt (71,72) samt 

artikler af kvantitativ karakter (73).   

 

                                                           
24 Databasen PsycINFO indeholder litteratur primært indenfor psykiatrien, men indeholder ligeledes referencer indenfor sygeplejen 

og vurderedes derfor relevant at medinddrage til at besvare specialets problemformulering (64,65). 
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Den første gennemlæsning var karakteriseret ved en vurdering primært af artiklernes formål, 

metode og fund. Dette med henblik på at identificere om artiklerne virkelig omhandlede 

patienternes oplevelser, samt om de opfyldte specialets fastsatte inklusionskriterier. 

På baggrund af første gennemlæsning ekskluderes 28 artikler. De ekskluderede artikler på dette trin 

var karakteriseret ved at omhandle generelle opfattelser af sundhedsbegrebet udenfor en 

hospitalskontekst (74,75), oplevelser af fødslens forløb samt det at blive mor - hvor oplevelser i 

relation til hospitalet ikke kommer til udtryk (76), oplevelser af at leve med sygdom - eksempelvis 

diabetes (77) oplevelser af primær sygepleje (78). Ligeledes ekskluderedes artikler hvor patient og 

plejepersonalets perspektiv ikke kunne adskilles (79) og artikler der alligevel viste sig at være af 

kvantitativ karakter (80). 

De resterende 23 artikler gennemgik anden gennemlæsning, som var karakteriseret ved en 

fuldstændig nærlæsning af artiklerne for at sikre, at de fortsat opfyldte de fastsatte 

inklusionskriterier for specialet. På baggrund af en fuldstændig nærlæsning af de 23 artikler, 

udvalgtes 13 artikler til den endelige individuelle vurdering. De ekskluderede 10 artikler omhandler 

oplevelser af forholdet til egen læge og behandling (81), primær pleje (82), oplevelser forbundet 

med brystkræft uden relation til hospitalskonteksten (83) samt oplevelser af at være forældre og 

have diagnosen brystkræft (84). Ligeledes præsenterede en artikel et ethnodrama, hvor data 

fremstilles som fund og dermed uden fortolkning (85), oplevelser af sundhedsfremme og 

forebyggelse (86), fokus på betydningen af social støtte multikulturelt, ikke indenfor en 

hospitalskontekst (87), pårørendes beretninger om oplevelser med sundhedssystemet (88) samt to 

artikler, det ikke var muligt at skaffe fra bibliotekerne i Norden (89,90). 

 

Således udvalgtes samlet 13 relevante artikler efter den systematiske søgning (31,91-102). I 

specialets audit trail er udarbejdet en søgeprotokol, hvor søgningerne yderligere er uddybet (bilag1). 

På den følgende side præsenteres en illustration af udvælgelsen på baggrund af titel og abstrakt 

samt første og anden gennemlæsning (Figur 1). 
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Figur 1: Illustration af artikeludvælgelse på baggrund af den systematiske søgning 
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5.8. Kædesøgning 

I kædesøgningen blev de udvalgte 13 artiklers referencelister systematisk gennemgået med henblik 

på identifikation af nye relevante artikler. Dette ledte til yderligere 22 artikler, som ud fra titel 

syntes relevante. Efter indhentning og gennemlæsning vurderer jeg dog kun én ny artikel som 

relevant (103) (bilag 2). Udvælgelsen foregik på baggrund af specialets inklusions- og 

eksklusionskriterier.    

Med baggrund i de udvalgte artikler blev der desuden søgt efter emnemæssigt relaterede artikler i 

henholdsvis CINAHL, PubMed og Embase
25

. Endvidere blev der udført citationssøgning i 

databaserne Scopus samt Web of science på forfattere og titler for at udforske, om der var 

udarbejdet flere publicerede artikler i relation til de allerede fundne (66).  

Dette resulterede i ti nye artikler, som blev rekvireret og gennemlæst.  

På baggrund af specialets inklusionskriterier udvalgtes fire artikler i den videre vurdering (104-

107). Seks artikler ekskluderedes, idet de omhandlede primærpleje (108), oplevelser forbundet med 

fødsel og det at blive mor, hvor hospitalskonteksten ikke belyses (109), ikke inddragede patienter 

(110), udelukkende undersøgte oplevelser forbundet med kommunikation (111) eller var af 

kvantitativ karakter (112). Yderligere et studie lykkedes det mig ikke at skaffe fra de nordiske 

biblioteker indenfor tidsrammen (113) (bilag 3).  

 

Således resulterede kædesøgningen samlet i fem artikler, som blev medtaget i den videre vurdering. 

Figur 2 på den følgende side præsenterer en samlet illustration af kædesøgning samt 

referencegennemgang. 

 

                                                           
25

 Relaterede artikler (emnemæssigt) søges ved brug af funktionerne: Find Similar Results, Cited References, Times Cited in this 

Database, Related citations, Cited by og Related Articles i henholdsvis CINAHL, PubMed og Embase. 
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Figur 2: Udvalgte artikler på baggrund af kædesøgning samt referencegennemgang 

 

 

 

 

Således inkluderedes samlet 18 artikler i den endelige individuelle vurdering på baggrund af den 

systematiske søgning samt kædesøgningerne.  

Specialets audit trail præsenterer en samlet figur af den trinvise udvælgelse (bilag 4). 

SveMed+ Referencer: 0 

Kædesøgning: 0 
 

0 

Bibliotek.dk Referencer: 0 

Kædesøgning: 0 
 

0 

CINAHL Referencer: 0 

Kædesøgning: 1 
 

1 

PubMed Referencer: 1 

Kædesøgning: 7 
 

 

4 

Embase Referencer: 4 

Kædesøgning: 2 
 

 

0 

PsycINFO Ingen udvalgte 

artikler 

 

0 

Artikler fra 

databaserne 

Fundet via 

kædesøgning 

 

Udvalgt efter 

gennemlæsning 

 

I alt udvalgt 5 artikler efter 

kædesøgningen samt gennemgang af 

referencer. 

 



Kandidatspeciale 2011 – Anja Duelund Torstved 

30 

 

6. Individuel samt komparativ vurdering af udvalgte artikler  

I dette afsnit præsenteres den individuelle samt komparative vurdering af artiklerne.  

Lokalisering og klassifikation af artiklernes fund er centralt i denne vurdering, hvorfor disse 

præsenteres særskilt. På baggrund af klassificeringen redegør jeg yderligere for vurdering af 

artiklernes relevans for inddragelse i den kvalitative metasyntese.  

6.1 Individuel vurdering 

Formålet med den individuelle vurdering var, foruden at få en overordnet forståelse af artiklernes 

indhold, metode, og opsætning, at sikre, artiklerne fortsat opfyldte specialets inklusionskriterier 

(57). 

Til den individuelle vurdering anvendtes Sandelowski og Barossos ”Guide til læsning og vurdering 

af kvalitative studier” (57,62) . Guiden opdeler og ordner forskningsartiklernes elementer, og 

hjælper til en identifikation af artiklernes centrale dele. Herved blev det muligt, at vurdere artiklens 

samlede værdi ud fra hvilke elementer, der var svagt belyst, og hvilke der var fremtrædende.  

I specialet blev guiden således anvendt på de udvalgte 18 artikler. Audit trailen præsenterer 5 

udvalgte vurderinger, idet det samlede vurderingsmateriale var for omfattende at vedlægge      

(bilag 5). 

Guiden er, som det er anbefalet, ikke brugt systematisk men dynamisk i interaktion med den enkelte 

artikel (57). Dette betyder, at der kan være foretaget specifikke vurderinger i en artikel, som ikke er 

foretaget i en anden. Indholdet i artiklerne bestemte disse vurderingsstrategier. Hovedfokus i 

vurderingerne var formål, den teoretiske ramme, metode, deltagerantal og karakteristik, 

dataindsamling, dataanalyse, primære fund, typer af fund samt egne kommentarer.  

 

Ud fra vurderingerne blev det klart at artiklerne havde forskellige styrker og svagheder.  

Alle artikler definerede et tydeligt formål. Dog var der nogle artikler, hvor kun dele af formålet lå 

indenfor speciales problemområde. Eksempelvis undersøgte et studie oplevelser i forbindelse med 

kardiale hændelser, men hvor også oplevelser med hospitalskonteksten kom til udtryk (98). Alle 

artikler beskrev deres metodevalg, hvor nogle var mere udførlige end andre. Deltagerantal og 

karakteristisk var meget varierende. En artikel havde fire deltagere (92), mens en anden artikel 

medtog 55 deltagere (97). Yderligere i et studie er det eksakte deltagerantal ikke nævnt, blot at 

deltagerne bestod af seks fokusgrupper med imellem 8 og 15 deltagere i hver gruppe (106). Dog er 
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deltagerantallet ikke baggrund for eksklusion i kvalitative studier, hvor målet ikke er 

generaliseringer, men at finde variationer og egenskaber.  

Et centralt element i vurderingerne var nøje overvejelser om fundene kom fra et patientperspektiv, 

idet det var en væsentlig parameter for inklusion. Artikler der medtog både plejere og etniske 

minoriteters perspektiv (91,103,105,107), benyttedes kun fund fra patientperspektivet i syntesen. 

Ikke alle artikler havde klart ekspliciteret deres analysemetode, men alle havde henvisninger til 

metoder eller modeller, hvor teori om analysen kunne indhentes. Eksempelvis var analysemetoden 

ikke ekspliciteret i Anette Sonne Nielsens artikel (31), hvorfor supplerende oplysninger blev hentet 

i hendes ph-d projekt
26

 (5). Sandelowski og Barroso angiver, at manglende information om 

analysemetoden ikke er eksklusionsgrund, da den ikke nødvendigvis mangler i selve studiet, 

hvorfor artiklen medtages i den kvalitative metasyntese. 

Således blev der ikke ekskluderet artikler på baggrund af manglende information.     

6.1.1 Lokalisering og klassifikation af fund    

Ifølge Sandelowski og Barroso er nogle fund mere velegnede til inddragelse i en kvalitativ 

metasyntese end andre, hvorfor et hovedanliggende i den individuelle vurdering er lokalisering og 

klassifikation af artiklernes fund (57). Fund defineres som forskerens udtalelser, vurderinger og 

fortolkninger, der er funderet i de indsamlede data og udgør det analytiske arbejde. Fundene ses 

adskilt fra data og analyse, idet data udgør case-beskrivelser, citater eller begivenheder, hvor 

analysen udgør kodningsskemaer, visuelle displays eller anden behandling af data med henblik på 

fortolkning (57). For at fundene skal kunne inddrages i en kvalitativ metasyntese, skal de således 

være adskilte fra data og analyse (57).  

Sandelowski og Barroso angiver, at de varierende rapporteringsstile indenfor kvalitativ forskning 

kan vanskeliggøre arbejdet med at identificere fund. De pointerer, at fund kan præsenteres næsten 

hvor som helst i en kvalitativ artikel (57), hvorfor der i specialet blev søgt efter fund gennem 

artiklernes fulde længde. Fundene i de udvalgte artikler blev dog primært lokaliseret til resultat- og 

diskussionsafsnittene.   

Efter den såkaldte lokalisering af fund var en klassifikation nødvendig, for at jeg kunne vurdere 

hvilke fund, der var mest velegnede til inddragelse i en kvalitativ metasyntese. Sanadelowski og 

Barroso klassificerer fund ud fra deres grad af datatransformation indenfor følgende kategorier: 

                                                           
26 Anette Sonne Nielsens ph-d projekt: ”Smertelige erfaringer – En antropologisk analyse af migrantkvinders fortællinger om 

sygdom, marginalisering og diskursivt hegemoni” (5). 
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ingen fund, emne oversigt, tematisk oversigt, begrebsmæssige/tematiske beskrivelser og fortolkende 

forklaringer (57). Ingen fund er betegnelsen for præsentation af ufortolkede data, hvor data 

gengives i deres oprindelige form, mens emne oversigt er fund, der er transformeret og organiseret i 

overfladiske klassifikationssystemer (57). Disse to former for fund forbliver således lig med eller 

nær de oprindelige data. Tematiske oversigter er betegnelsen for præsentation af datamønstre, der 

skimtes i datamaterialet, eller som er organiseret på baggrund af begreber importeret fra anden 

litteratur. Ifølge Sandelowski og Barroso er disse første tre typer af fund ikke velegnede til 

inddragelse i en kvalitativ metasyntese, idet data ikke er transformeret i tilstrækkelig grad. Derimod 

er fund klassificeret ved begrebsmæssige/tematiske beskrivelser og fortolkende forklaringer yderst 

velegnede til inddragelse. Fundene her er henholdsvis omfortolkninger af data til tematiske eller 

begrebsmæssige beskrivelser eller en fuldstændig fortolkende forklaring af data. Dermed tilbyder de 

en høj grad af datatransformation (57). 

I specialet blev artiklernes fund klassificeret under tematiske oversigter (n =1), tematiske 

beskrivelser (n =14) samt fortolkende forklaringer (n = 3). På baggrund heraf ekskluderedes således 

en artikel, idet fundene klassificeredes som tematiske oversigter (99). Artiklens fund præsenteres i 

form af en række håndteringsstrategier i forhold til håndtering af sygdommen Artritis blandt 

kinesiske immigranter. Fundene præsenteres i form af data, hvor datamønstre skimtes. Forskerens 

fortolkninger kommer kun sporadisk til udtryk og er svære at følge gennem artiklen (99).  

Fjorten artiklers fund klassificeres som tematiske beskrivelser, idet fundene præsenteres som 

sammenhængende meningsbærende beskrivelser. Data bærer præg af datatransformation, og 

fundene understøttes løbende af data i mere eller mindre grad, hvorved forskerens fortolkninger kan 

følges. Artiklernes fund er således struktureret og beskrevet, hvorved de fortolkede beskrivelser 

kommer til udtryk i form af temaer og kategori (31,92-94,96,97,100-107). 

Tre artikler vurderes indenfor klassifikationen: fortolkende forklaringer, idet artiklernes fund 

beskrives som én samlet fortolkning af data, hvor kategorierne indbyrdes forholder sig til hinanden. 

Fundene bærer i høj grad præg af fortolkede data, som løbende understøttes af data i mere eller 

mindre grad. Fundene kommer til udtryk i form af sammenhægende forklaring, der fremstilles som 

en kernekategori, forklarende forhold mellem indbyrdes bestanddele og en sammenhængende 

beskrivelse (91,95,98).      

Således blev der, på baggrund af lokalisering og klassifikation af fundene, yderligere ekskluderet en 

artikel.  

Endeligt inkluderes således 17 artikler i den kvalitative metasyntese. 



Kandidatspeciale 2011 – Anja Duelund Torstved 

33 

 

6.2. Komparativ vurdering 

De 17 artikler blev forud for analysen vurderet i en komparativ oversigt. 

Ifølge Sandelowski og Barroso er dette hensigtsmæssigt i forberedelserne på en integration af 

artiklernes fund, idet man fremhæver relevante træk, samt synliggør og identificerer artiklernes 

samlede mønstre og styrker (57).  

Jeg udarbejdede et skema, hvor artiklernes nøgleelementer sammenstilledes. Forfattere, årstal, land, 

fagdisciplin, formål, design, dataindsamlingsmetode, deltagere, analysemetode samt typer af fund 

præsenteres, så en komparativ vurdering blev mulig (bilag 6).   

På baggrund af den komparative oversigt kunne jeg identificere, at artiklerne er fra Danmark, 

Sverige, Amerika, Nunavik (nordlige Canada), Hawaii, Australien, og Storbritanien. Artiklerne er 

publiceret mellem år 1998 og 2010, hvilket vidner om et øget fokus på emnet op gennem år 2000. 

Artiklerne anvender interviews, fokusgruppeinterviews samt feltobservation som 

dataindsamlingsmetoder, hvor analysemetoderne er karakteriseret ved kodning, tematisering, 

konstruktion samt kategorisering af data.  

Artiklerne er alle med tilknytning til sygepleje og sundhed, idet de er udført og udgivet indenfor 

denne disciplin, hvilket bekræfter emnets relevans indenfor sygeplejen.    



Kandidatspeciale 2011 – Anja Duelund Torstved 

34 

 

7. Den konstante komparative analysemetode 

I det følgende inddrages artiklernes fund i den konstante komparative analysemetode (63). 

Artiklernes fund udgør specialets datamateriale og er præsenteret i audit trailen (bilag 7).  

Den konstante komparative analysemetode indeholder en åben-, aksial- og selektiv kodning, som 

jeg i det følgende vil præsentere i henhold til Strauss og Corbins beskrivelser
27

.  

Jeg har valgt at give eksempler fra analysen under de forskellige kodninger, hvor en samlet 

fremstilling af kategorier og underkategorier kan hentes i specialets audit trail (bilag 8).  

7.1. Åben kodning 

Formålet med den åbne kodning har været at åbne for indholdet i artiklernes fund, og identificere 

dimensioner og egenskaber ved etniske minoriteters oplevelser. Den åbne kodning bestod i at 

nedbryde, undersøge, sammenligne, begrebsliggøre og kategorisere datamaterialet på ny (63).  

I den åbne kodning var jeg åben for alt. Der fandtes ingen forudbestemte kategorier, men alle 

udsagn blev gennemgået nøje ord for ord, mening for mening og afsnit for afsnit (114). I praksis 

udførtes den åbne kodning ved, at fundene blev overført til en protokol, hvor de blev ordnet og 

gennemlæst flere gange. Som anbefalet af Strauss og Corbin anvendte jeg i gennemlæsningerne 

spørgsmålene: ”hvad er det?” og ”hvad repræsenterer det?” for at skabe idéer bag de enkelte 

tekststykker (63). Fundene var i protokollen ordnet i to kolonner, hvor den venstre kolonne angav 

fund fra artiklerne, og den højre kolonne angav mine kommentarer samt begrebsmæssige angivelser 

- såkaldte koder, som udgjorde fundenes hovedidéer. Alle fund, der havde relevans for specialets 

problemformulering, fik tildelt en kode, som var bestående af enten enkelte ord eller sætninger og 

udgjorde det kvalitative betydningsindhold. Den åbne kodning søgte at indfange kompleksiteten i 

fundene ved at identificere så varieret og blandet information som muligt, hvormed den 

sammenlignende analyse fandt sted parallelt med kodningerne (114). 

Der anvendtes både koder, som var direkte ord fra artiklernes fund – såkaldte ”in vivo codes”, 

eksempelvis manglende respons på sygdomsproblem, samt koder opfundet på baggrund af fundene, 

hvor autoritære attituder samt fordømmende holdninger og forestillinger på baggrund af kulturen 

kan nævnes som eksempler. 

                                                           
27

 Analyseprocessen er præsenteret som en lineær proces, men er foregået dynamisk, hvor det hele tiden har været nødvendigt at 

bevæge sig mellem analyse og data.   
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Løbende blev fund og koder sammenlignet, således at lignende fund kunne udgøre samme koder. 

Ligeledes blev koderne sammenlignet indbyrdes med henblik på at identificere ligheder. Hvilket 

muliggjorde gruppering af koder med samme indhold i mere abstrakte begreber – såkaldte 

kategorier (63). For eksempel blev autoritære attituder, manglende respons på sygdomsproblem 

samt fordømmende holdninger og forestillinger på baggrund af kulturen samlet i kategorien 

sundhedspersonalet opleves som mekaniske og tekniske uden følelser og empati. 

Nogle koder forklarede kategorierne ved at give dem mening og definitioner, mens andre koder i 

højere grad belyste variationer, årsager eller virkninger ved kategoriernes egenskaber. På denne 

måde identificerede jeg kategorierne under den åbne kodning, idet de herved fik tildelt deres 

egenskaber og dimensioner (63). 

7.2 Aksial kodning   

I den aksiale kodning var hensigten at finde mønstre eller forbindelser mellem kategorierne. Jeg 

undersøgte, hvordan de enkelte identificerede kategorier under den åbne kodning hængte sammen. 

Kategorierne blev sammenlignet og samlet på nye måder i mere abstrakte kategorier (114). 

I praksis blev kategorier og koder organiseret i forhold til deres kvalitative betydningsindhold, og 

ud fra hvilken relation de havde i forhold til etniske minoriteters oplevelser. Over- og 

underkategorier blev bestemt ud fra en sammenligning samt ved at stille spørgsmål som ”hvor, 

hvornår, hvorfor, hvem, hvordan og med hvilke konsekvenser” i henhold til kategorierne. Herved 

tydeliggjordes i relation til paradigmemodellen, hvordan nogle kategorier angav årsager og 

handlinger i henhold til oplevelserne, mens andre var udtryk for konsekvenser eller håndtering af 

oplevelserne (63). På baggrund heraf kunne bestemmes hvilke kategorier, der var de mest abstrakte, 

og hvilke der var mindre abstrakte og derved identificeres som underkategorier, som udgjorde 

kategoriernes kendetegn. Kategorierne: vilkår ved hospitalsomgivelserne, sundhedspersonalet 

opleves som mekaniske og tekniske uden følelser og empati samt manglende viden parterne 

imellem, viste sig for eksempel at være underkategorier til den mere overordnede kategori: 

nedværdigende adfærd blandt plejepersonalet, idet underkategorierne alle udgjorde årsager til 

oplevelsen af en nedværdigende adfærd, som er en del af fænomenet (den samlede oplevelse).  

Figur 3på den følgende side fremstiller det nævnte eksempel fra den aksiale kodning, hvor de øvrige 

kategorier og underkategorier findes uddybet i specialets audit trail (bilag 8).  
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Figur 3: Eksempel fra den aksiale kodning. 

Kategorien: Nedværdigende adfærd blandt plejepersonalet. 

 

 

 

Den aksiale kodning førte til identifikation af seks mere abstrakte kategorier: nedværdigende 

adfærd blandt plejepersonalet, relationelle brist, oplevelse af en form for sikkerhed, ineffektiv pleje, 

følelsesmæssige aspekter og tilbageholdenhed i mødet med hospitalskonteksten (bilag 8). 

Kategorierne indeholder alle underkategorier og angiver: dele af fænomenet (oplevelsen), 

handlinger, konsekvenser og årsager i henhold til oplevelserne blandt etniske minoriteter.   

Nedværdigende adfærd blandt plejepersonalet 

 
Vilkår ved hospitalsomgivelserne  

- Plejepersonalet har for travlt 

- Ingen tid til patienterne 

- Plejepersonalet opleves som stressede 

- Hospitalet opleves som fremmed, skræmmende og skaber nervøsitet 

- Hospitalet opleves som forvirrende og komplekst med overvældende mængder af information og manglende 

imødekommenhed og forståelse 

- Manglende kontinuitet skaber udmattelse og forvirring 

  

 Plejepersonalet opleves som mekaniske og tekniske uden følelser og empati 

- Autoritære attituder 

- Afvisninger 

- Manglende omsorg 

- Fordømmende holdninger og forventninger 

- Afsky i plejen til etniske minoriteter 

- Stereotype, racistiske og kulturelle emner 

- Plejepersonalet har manglende vilje og kompetence til udførelse af en kulturel kompetent pleje 

- Plejepersonalet er overfladiske i deres vurderinger 

- Plejepersonalet virker fjerne og uinteresseret, etniske minoriteter oplever sig behandlet med ligegyldighed 

- Oplevelser af bare at være ”et nummer i rækken” 

- Manglende respons på sygdomsproblem 

- Lang diagnosticering og behandlingsproces 

- Følelser af ikke at blive taget alvorligt 

- Følelser af at blive ignoreret, direkte få skældt ud og blive ”overrumplet” 

 

Manglende viden parterne imellem 

- Manglende viden om forskellige kulturer og kulturelle behov 

- Manglende forståelse for en anderledes kultur 
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7.3. Selektiv kodning 

Under den selektive kodning søgte jeg at finde processer og omstændigheder, der frembragte en 

given tilstand eller et givet fænomen – den såkaldte kernekategori. Strauss og Corbin angiver, at en 

kernekategori må være central, forekomme ofte i data samt logisk kunne forklare og relatere sig til 

andre kategorier (63). I henhold hertil bestemte jeg den centrale kategori, kernekategorien, hvortil 

alle de øvrige kategorier kunne relateres - deres indbyrdes sammenhænge blev analyseret og 

fortolket (114).  

Strauss og Corbin anbefaler udarbejdelse af en storyline med henblik på at fremme integration af de 

enkelte kategorier og til bestemmelse af kernekategorien. En storyline er bestående af en generel 

deskriptiv sætning, som søger at indfange det centrale i datamaterialet (63). 

I specialet udarbejdede jeg en storyline til beskrivelse af etniske minoriteters centrale oplevelser. 

Den deskriptive sætning blev efter flere overvejelser til følgende beskrivelse: Etniske minoriteter 

oplever mødet med det somatiske hospital som en udfordrende kamp med sig selv og systemet. 

Kampene er påvirket af en nedværdigende adfærd blandt plejepersonalet, forskellige forventninger 

til mødet, sprogbarrierer samt afvigende kulturelle baggrunde. Oplevelserne er kendetegnet ved at 

have følelsesmæssige og adfærdsmæssige konsekvenser for de etniske minoriteter selv.  

Denne beskrivelse er dækkende over datamaterialets indhold og afslører, hvad der er på spil i 

henhold til oplevelserne. Kernekategorien, som beskriver etniske minoriteters centrale oplevelser, 

blev ud fra ovenstående storyline bestemt som værende: En udfordrende kamp med sig selv og 

systemet, præget af relationelle brist og en nedværdigende adfærd blandt plejepersonalet. 

Kernekategorien præsenterer hovedtemaet ud fra de kvalitative artiklers fund, og udgør således 

specialets syntese. Yderligere blev de eksisterende seks kategorier justeret og grupperet i relation til 

paradigmemodellen, indenfor fire hovedområder: årsager, handlinger, dele af fænomenet samt 

konsekvenser, ud fra deres position og mening i forhold til den centrale oplevelse, nemlig 

kernekategorien. Således ses underkategorier i relation til kernekategorien, hvorved en ny integreret 

forståelse af etniske minoriteters oplevelser kan udledes.         
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8. Integration af fund 

I dette afsnit præsenterer jeg specialets syntese, som omfatter etniske minoriteters oplevelser i 

mødet med hospitalet: En udfordrende kamp med sig selv og systemet præget af relationelle brist og 

en nedværdigende adfærd blandt plejepersonalet.  

Der fremstilles både en narrativ beskrivelse samt en visuel figur af syntesen. 

For at tydeliggøre og uddybe syntesens bestanddele samt synliggøre fortolkningerne af de 

inkluderede artiklers fund fremstilles syntesens bestanddele efterfølgende enkeltvist.  

8.1 Syntesen: En udfordrende kamp med sig selv og systemet præget af relationelle brist og en 

nedværdigende adfærd blandt plejepersonalet  

Den integrerede fortolkning af fundene fra de inkluderede artikler tilbyder en større og bredere 

forståelse af etniske minoriteters oplevelser. Oplevelserne beskrives som en udfordrende kamp med 

etniske minoriteter selv samt med systemet. I mødet med hospitalet synes etniske minoriteter at 

måtte kæmpe med egne følelser og reaktioner, samt med systemets kultur og plejepersonales 

forudindtagede holdninger. Kampene er præget af relationelle brist i form af manglende 

kommunikation, manglende ansvar og forståelse i interaktionen samt en nedværdigende adfærd i 

kraft af autoritære attituder, afvisninger, manglende omsorg samt oplevelser af fordømmende 

holdninger og forventninger blandt plejepersonalet. 

Det faktum at etniske minoriteter befinder sig i en hospitalskontekst, medfører ligeledes en 

grundlæggende oplevelse af en form for sikkerhed og tryghed. Samtidig udtrykkes en 

taknemmelighed for den ydede pleje og for at kunne få hjælp, når det er nødvendigt. Disse 

oplevelser overskygges dog af oplevelser præget af relationelle brist, idet plejepersonalet ofte 

forsøger at undgå kommunikationen med etniske minoriteter. Etniske minoriteter udtrykker 

gentagne oplevelser af, at plejepersonalet undervurderer sprogbarrieren, og sjældent gør brug af 

tolkebistand. De relationelle brist fører til manglende information imellem parterne, og der skabes 

et øget behov for forklaringer. Der opstår direkte misforståelser i mødet, og ydermere hersker der 

forskellige forventninger til plejen - forhold der fører til, at etniske minoriteter, udover at kæmpe 

med systemet, også må kæmpe med egne følelsesmæssige aspekter i form af uoverskuelighed, 

usikkerhed samt frustration. Etniske minoriteter oplever følelser af angst og frygt for det ukendte, 

idet de ikke har kontrol eller handlemulighederne i kraft af den manglende relationelle støtte. Denne 

passive rolle i eget sygdomsforløb skaber mistillid og mistro til sundhedssystemet og påvirker en 

tilbageholdenhed i forhold til at søge hjælp. Etniske minoriteter undgår mødet med hospitalet så 
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længe som muligt og forsøger at anvende forskellige håndteringsstrategier, når de alligevel møder 

hospitalskonteksten.  

Ligeledes er oplevelserne præget af en direkte nedværdigende adfærd blandt plejepersonalet i form 

af afvisninger, fordømmende holdninger samt en oplevelse af tydelig afsky i plejen. Oplevelser af 

stereotype, racistiske og kulturelle emner gør sig gældende, hvilket fører til en utilstrækkelig og 

ineffektiv pleje. Dette tydeliggør oplevelsen af en udfordrende kamp, idet etniske minoriteter, 

udover at kæmpe med egne følelsesmæssige aspekter, må kæmpe i systemet for en retfærdig og 

ligeværdig pleje indeholdende respekt for de kulturelle normer.  

Således udspiller der sig både kampe med egne følelser og reaktioner på baggrund af forholdene for 

etniske minoriteter i en hospitalskontekst, samt kampe med systemet i et forsøg på at opretholde 

egne kulturelle normer og opnå respekt fra plejepersonalet.  

Samlet fremhæver syntesen således, at etniske minoriteters oplevelser af mødet med 

hospitalskonteksten er et sammensat og komplekst fænomen bestående af udfordrende kampe på 

individ- og systemniveau. De udfordrende kampe påvirkes af forskellige forhold i form af 

relationelle brist og en nedværdigende adfærd, som overskygger en oplevelse af en form for 

sikkerhed og tryghed ved at befinde sig i en hospitalskontekst. Oplevelserne påvirkes og resulterer 

endvidere i følelsesmæssige aspekter, som medfører en tilbageholdenhed i mødet med hospitalet, 

hvor forskellige håndteringsstrategier benyttes. 

 

For at tydeliggøre etniske minoriteters oplevelser er syntesen billedliggjort i figur 4 på den følgende 

side. Den grå kasse udgør kernekategorien, hvortil de øvrige kategorier er relateret. Den stiplede 

linje angiver fænomenet: den samlede oplevelse eller dele af oplevelsen samt årsager til 

oplevelserne. Kasserne udenfor den stiplede linje indikerer konsekvenser og handlinger på 

baggrund af oplevelserne. Dele af figurens indholdselementer er først præsenteret og uddybet på de 

følgende sider i fremstillingen af syntesens bestanddele. 
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Figur 4: Syntese af etniske minoriteters oplevelse i mødet med hospitalet 
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adskille, da de er nøje sammenhængende i syntesen. Nogle koder vil findes i flere af kategorierne, 

men i forskellig betydning eller relation til kategorien.  

8.2 Oplevelser af en form for sikkerhed 

Oplevelse af en form for sikkerhed blev fundet centralt for etniske minoriteter. Årsager til 

oplevelsen af en form for sikkerhed udgøres af underkategorierne tilfredshed og kontinuitet.  

Etniske minoriteter udtrykker tilfredshed i kraft af sikkerhed og tryghed ved at være omgivet af 

plejepersonale, som varetager deres behov. Samtidig eksisterer en taknemmelighed overfor ydelsen 

af pleje i form af professionel hjælp, når man mest behøver det. 

Etniske minoriteter oplever plejepersonalet som individuelt, og til trods for at oplevelser af 

sikkerhed og tryghed ofte overskygges af mere negative oplevelser, udviser plejepersonalet også 

empati og forståelse i mødet. Etniske minoriteter oplever, at plejepersonalet udviser 

professionalisme og varetager en retfærdig pleje til trods for relationelle brist og en nedværdigende 

adfærd. 

Etniske minoriteter oplever kontinuitet i kraft af en sammenhængende pleje, når plejepersonalet 

udviser støtte, værdighed, forståelse og venlighed for individuelle værdier og kulturer. Disse 

forhold præger kampen mod en positiv oplevelse i mødet med systemet, idet en tilstrækkelig 

forståelse af sig selv skaber følelser af kontrol og afslappethed. Etniske minoriteter vil både finde en 

ro i sig selv, i form af kontrol og afslappethed samt i systemet, i form af en værdig pleje, hvorved en 

udfordrende kamp mod systemet og dem selv vil minimeres. Disse positive oplevelser overskygges 

dog ofte af mere negative forhold, som er fremherskende blandt etniske minoriteters oplevelser og 

generelt vil præge de udfordrende kampe i mere negativ retning.  

8.3 Relationelle brist 

Foruden oplevelsen af sikkerhed ved at befinde sig i en hospitalskontekst, forekommer oplevelser af 

relationelle brist udtrykt på forskellig vis. De relationelle brist består af følgende underkategorier: 

manglende kommunikation, begrænset brug af tolkebistand, manglende forståelse og viden samt 

misforståelser i kraft af nonverbal kommunikation. Hver underkategori udgør årsager til 

oplevelserne af de relationelle brist, som er en del af fænomenet.   

Etniske minoriteter oplever den direkte manglende kommunikation, hvor enten kommunikation 

forsøges fuldstændig undgået af plejepersonalet eller slet ikke kan gennemføres på grund af 
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sprogbarrieren mellem parterne. Manglende kommunikation ses som en nøglekomponent i 

oplevelserne, den resulterer i usikkerhed samt manglende forståelse for, hvad der skal ske. 

En manglende viden og forståelse fører til et øget behov for informationer og kan samtidig føre til 

direkte misforståelser. Etniske minoriteter må kæmpe med egne følelser i form af angst og frygt for 

det ukendte samt en usikkerhed og frustration i mødet med hospitalet. På baggrund af manglende 

viden og forståelse har etniske minoriteter ikke kontrol over deres egen situation og dermed heller 

ikke over deres handlemuligheder. De gøres passive i eget sygdomsforløb, hvilket skaber mistillid 

og mistro til hospitalet. Dette kan resultere i oplevelser af utilstrækkelig, ineffektiv pleje.  

 

Der udtrykkes klare oplevelser af at plejepersonalet undervurderer sprogbarrieren, og sjældent gør 

brug af tolkebistand. Etniske minoriteter kender ofte ikke til mulighederne for brug af tolk, og 

finder det stressende at skulle være afhængig af andre. De finder det besværligt og forvirrende at 

samtale gennem en tolk, og ofte anvendes uformelle tolke, som mangler dygtighed. Desuden 

anvendes pårørende og børn som tolke, hvilket resulterer i direkte upassende og pinlige situationer.  

På baggrund af fundene ses det, at der forekommer tydelig forvirring omkring hvem, der bør påtage 

sig ansvaret for dialogen mellem etniske minoriteter og plejepersonalet. Dette udløser brist i 

relationen. Etniske minoriteter oplever, at plejepersonalet fralægger sig et ansvar og ofte lader det 

være op til etniske minoriteter selv, at kunne forstå hvad som foregår i situationen. Etniske 

minoriteter påtager sig ikke det fulde ansvar, men i og med de har et behov, som er nødvendigt at få 

opfyldt, er de nødsaget til at handle. De benytter dermed ofte alternative måder til forståelse såsom 

brug af uformelle tolke, eksempelvis pårørende.  

I mødet mellem plejepersonale og etniske minoriteter anvendes desuden nonverbal kommunikation 

såsom kropssprog og ansigtsudtryk, når ikke den verbale kommunikation er tilstrækkelig. Etniske 

minoriteter oplever adskillige misforståelser i kraft af den nonverbale kommunikation i from af 

direkte misforståelser af ansigtsudtryk og kropssprog blandt plejepersonalet.  

 

Et væsentligt aspekt i den samlede oplevelse af mødet er således de relationelle brist i form af 

manglende kommunikation, forståelse, forskelligartede forventninger samt ansvarets placering for 

dialog og forståelse. Alle forhold, som påvirker kampene med etniske minoriteter selv og systemet, 

i kraft af den manglende viden og forståelse fra systemets side samt de følelser af usikkerhed og 

angst, som mødet forårsager på det individuelle plan.             
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8.4 Nedværdigende adfærd blandt plejepersonalet 

En nedværdigende adfærd blandt plejepersonalet står centralt i etniske minoriteters oplevelser, når 

de møder hospitalet. Kategorien er bestående af følgende underkategorier: vilkår ved 

hospitalsomgivelserne, plejepersonalet opleves som mekanisk og teknisk uden følelser og empati 

samt en manglende viden parterne imellem, som alle udgør årsager til oplevelserne af en 

nedværdigende adfærd.  

Indenfor vilkårene ved hospitalsomgivelserne er tid et væsentligt aspekt. Etniske minoriteter 

oplever plejepersonalet som stressede uden meget tid til patienterne, hvilket skaber oplevelser af 

forvirring og usikkerhed blandt de etniske minoriteter – følelser, der påvirker den udfordrende kamp 

med dem selv, og som kan være med til at udvikle eller forstærke følelser af mindreværd og skam i 

forbindelse med mødet.   

Hospitalet opleves som fremmed, skræmmende og skaber nervøsitet. Etniske minoriteter føler sig 

forvirret i mødet og finder det komplekst med overvældende mængder af uforstået information samt 

manglende imødekommenhed fra personalet. Der ses herved udfordringer i kampen med systemet i 

kraft af kompleksitet og manglende imødekommenhed, hvilket kan føre til en ineffektiv pleje samt 

følelser af manglende respekt og utilstrækkelighed blandt etniske minoriteter. 

 

Etniske minoriteter oplever, at plejepersonalet udviser direkte nedværdigende adfærd, idet de 

opleves som mekaniske og tekniske uden følelser og empati. Etniske minoriteter beskriver direkte 

autoritære attituder, afvisninger og manglende omsorg fra plejepersonalets side. De oplever blot at 

være ”et nummer i rækken” og føler, at de behandles med ligegyldighed samt fordømmende 

holdninger og forestillinger på baggrund af deres kulturelle forskellighed. Direkte stereotype, 

racistiske og kulturelle antagelser opleves i form af manglende interesse, udestående respons på 

sygdomsproblemer, lang diagnosticerings- og behandlingstid samt følelser af at blive ignoreret, 

overrumplet eller direkte få ”skældt ud” i plejen. Forhold der alle tydeliggør oplevelserne af en 

udfordrende kamp, idet etniske minoriteter må kæmpe med systemet for en retfærdig ligeværdig 

pleje indeholdende respekt for deres kulturelle normer. Plejen er præget af diskriminering, 

ineffektivitet og utilstrækkelighed, hvori etniske minoriteter kæmper med sig selv og systemet i 

forhold til at opretholde menneskelighed, identitet og selvrespekt i mødet med de fremmede 

omstændigheder.  

En manglende viden imellem parterne kan opleves som en af årsagerne til den nedværdigende 

adfærd. Etniske minoriteter oplever, at plejepersonalet mangler viden om forskellige kulturelle 
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behov, hvilket skaber en manglende forståelse for det som er anderledes. Ligeledes oplever etniske 

minoriteter en form for skam og generthed over deres egen manglende viden i forhold til et kulturelt 

forskelligt sundhedsvæsen. Dette medvirker til at etniske minoriteter ikke tør stille krav og sætte 

spørgsmålstegn, når der er noget, de ikke forstår i mødet med hospitalet. De føler en form for 

”dumhed” og mindreværd, når de ikke oplever at blive forstået. Etniske minoriteter må igen kæmpe 

med sig selv, i forhold til at skulle holde sig tilbage følelsesmæssigt og dermed undlade at få den 

nødvendige information, på baggrund af deres manglende viden. Ligeledes må etniske minoriteter 

håndtere plejepersonalets manglende viden om det kulturelt anderledes, som igen skaber negative 

følelser tilbage til dem selv, i kraft af frygt for det ukendte, uoverskuelighed og frustration. Herved 

opleves både en kamp med de følelsesmæssige aspekter hos etniske minoriteter selv, og en kamp 

med systemets manglende viden og forståelse for det, som er anderledes. Forhold, der forstærker de 

udfordrende kampe og resulterer i forstærkede oplevelser af en utilstrækkelig og uligevægtig pleje i 

mødet med hospitalet.    

8.5 Følelsesmæssige aspekter 

Etniske minoriteters følelsesmæssige aspekter står centralt i oplevelserne. De følelsesmæssige 

aspekter ses både som en del af etniske minoriteters samlede oplevelser i kraft af de relationelle 

brist og den nedværdigende adfærd, og som en konsekvens af oplevelserne i mødet. De 

følelsesmæssige aspekter består af psykiske udtryk, manglende kontrol og pårørendes roller.  

De psykiske udtryk indebærer angst og frygt for det ukendte forårsaget af manglende viden og 

forståelse mellem parterne i mødet. Ligeledes gives udtryk for en ydmygelse, skuffelse og vrede 

mod hospitalets håndtering af etniske minoriteter. Forhold omhandlende både system og 

personlighed gør sig gældende, hvilket styrker udfordringen af kampen med systemet og etniske 

minoriteter selv. Følelser af mindreværd og skam gør sig gældende, hvor etniske minoriteter ofte 

oplever, at de bliver overladt til sig selv, hvilket skaber ensomhed, isolation og angst. Følelser, der 

vil påvirke etniske minoriteters kamp med sig selv i mødet med hospitalet.  

En manglende kontrol skaber manglende handlemuligheder i forhold til eget sygdomsforløb og øger 

en passiv rolle, hvor magtforholdet bliver uligevægtigt i kraft af plejepersonalets rolle. Etniske 

minoriteter udtrykker oplevelser af mangel på kontrol og magtesløshed i mødet. 

Ligeledes opleves en manglende sundhedsfaglig støtte, som skaber frustration, mistillid og mistro 

til hospitalet, hvilket vil påvirke forventninger og erfaringer med mødet. Mistillid og mistro vil 

udgøre barrierer i forhold til oplevelser i mødet og påvirke den udfordrende kamp både med etniske 
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minoriteter selv, i form af magtesløshed og frustration samt med systemet, i kraft af manglende 

handlemuligheder og sundhedsfaglig støtte.   

Pårørendes roller opleves som støttende i forhold til de følelsesmæssige aspekter. Plejepersonalets 

manglende støtte og imødekommenhed, opnås gennem samværet med de pårørende. Samtidig er 

pårørende ofte med til at skabe forståelse i mødet, idet de tolker i forhold til sprogbarrieren. Dermed 

skabes forståelse, hvorved usikkerheden for det ukendte mindskes.  

Plejepersonalet er medvirkende til at kategorisere etniske minoriteter ud fra deres forudindtagede 

holdninger og forventninger i mødet. Dette resulterer i, at etniske minoriteter ofte føler sig overladt 

til sig selv med følelser af ensomhed, isolation og angst. Her opleves de pårørende som det sociale 

netværk, idet de er med til at forebygge isolation og ensomhed ved at være til stede og fremme en 

forståelse. Dermed kan pårørende, på baggrund af etniske minoriteters oplevelser, være med til at 

lette den udfordrende kamp, som udspiller sig blandt etniske minoriteter selv og systemet i mødet 

med hospitalet. 

8.6 Tilbageholdenhed i mødet med hospitalet 

En væsentlig konsekvens af etniske minoriteters oplevelser er en tilbageholdenhed i forhold til 

mødet med hospitalet bestående af personlige reaktioner samt håndteringsstrategier i forhold til 

oplevelserne.  

Etniske minoriteter udtrykker personlige reaktioner på baggrund af deres oplevelser, i form af 

selvbebrejdelser i forhold til manglende viden og forståelse for sundhedsvæsenet. Disse 

bebrejdelser kan føre til isolation, idet etniske minoriteter trækker sig tilbage, ikke ønsker at være til 

besvær og føler en form for skam overfor egen situation. Selvbebrejdelser og isolation kan hæmme 

kampen med systemet, idet etniske minoriteter ”lukker sig inde” og udelukkende kæmper med sig 

selv, hvilket igen kan føre til følelser af mindreværd. Ydermere affødes en generel tilbageholdenhed 

fra at søge hjælp ved sundheds- eller sygdomsproblemer, og etniske minoriteter undgår mødet med 

hospitalet så længe som muligt, på baggrund af deres negative oplevelser og udmattende kampe 

med systemet og sig selv. For nogle etniske minoriteter bliver oplevelserne af mødet med hospitalet 

ligeledes en realitet udenfor hospitalskonteksten, hvor de fortsat må kæmpe med følelsesmæssige 

aspekter som mindreværd, skam, isolation og selvbebrejdelser.  

Forskellige adfærdsmæssige og kulturelle strategier benyttes af etniske minoriteter i mødet med 

hospitalet, i et forsøg på at håndtere oplevelserne og overkomme barriererne. Strategier som vrede, 

selvhævdelse og det at ”gå sin vej, uden at kigge tilbage” beskrives af etniske minoriteter. De 
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forsøger at overkomme barriererne eller at ignorere de negative oplevelser, i håb om, at de ikke 

finder sted eller vil forsvinde. På denne måde forsøger etniske minoriteter at opretholde deres 

menneskelighed, identitet og selvrespekt i mødet med de fremmede omstændigheder.        

8.7 En ineffektiv pleje 

En ineffektiv pleje ses som en konsekvens af etniske minoriteters komplekse oplevelser i mødet 

med hospitalet. Etniske minoriteters oplevelser fører til en utilstrækkelig, ineffektiv pleje præget af 

manglende respekt for individualitet og kulturelle normer. Mange etniske minoriteter har 

begrænsede tidligere erfaringer med sundhedsvæsenet, og til trods for umiddelbare oplevelser af 

sikkerhed og tryghed ved at befinde sig i en hospitalskontekst, bliver de chokerede, idet de møder 

plejepersonalets ligegyldighed og manglende vilje og kompetence til at udføre en kompetent 

flerkulturel pleje. Etniske minoriteter kæmper en udfordrende kamp med sig selv og systemet hen 

imod mere positive oplevelser som tilfredshed, kontrol og ligeværdighed. Etniske minoriteter 

pointerer, at nøglen til tillid er en ydmyg tilgang til den kulturelt anderledes pleje, hvor kulturelle 

normer kan opretholdes og respekteres.      
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9.0 Diskussion af specialets metodiske tilgang – den kvalitative metasyntese 

I det følgende vil jeg diskutere metodens generelle styrker og begrænsninger samt udarbejdelsen af 

dette speciale som en kvalitativ metasyntese.  

Afslutningsvis diskuteres syntesens kernekategori. 

9.1 Metodens generelle styrker og begrænsninger 

Jeg vil i det følgende diskutere hensigtsmæssigheden i at udarbejde en kvalitativ metasyntese, da 

forskellige kritikere peger på metoden som værende problematisk (115,116).   

Kritikere mener at en integration af forskellige kvalitative artiklers fund kan medføre, at de 

fortolkede unikke aspekter fra de enkelte artikler mistes i forsøget på at integrere dem på et højere 

abstraktionsniveau (115,116). Samtidig med denne kritik udspiller der sig en generel bekymring 

indenfor den kvalitative forskningstradition, i forhold til at ”arbejde isoleret” og kun producere 

”one-shot research” eller ”små øer” af viden, der ikke bliver sat i sammenhæng med den 

eksisterende forskningskontekst og dermed ikke udnyttes (57,116). I dag ses et behov for at samle 

eller integrere den voksende mængde kvalitative forskning indenfor sundhedsvidenskaben, hvilket 

den kvalitative metasyntese giver et kvalificeret bud på.    

Sandelowski et al. beskriver i en artikel, at det handler om at finde en balance, hvor man har respekt 

for de enkelte studier, men samtidig kan sætte dem i relation til konteksten (116). Artiklen foreslår, 

at man forsigtigt skal fjerne overfladen fra de enkelte studier og finde ind til deres ”hjerte og sjæl”, 

på en måde, der skader de enkelte studier mindst mulig, for derved at kunne forstå og dernæst 

integrere studierne til en ny integreret helhed (116).  

Formålet med den kvalitative metasyntese er ikke at gennemsnitberegne og finde et ”fælles mål”, 

som i kvantitative metaanalyser, men derimod at finde centrale ligheder og forskelle, hvori der også 

ligger en forståelse for de enkelte kvalitative studier (ibid). Ligeledes peger Finlayson og Dixon på 

et håb om at flere vil udarbejde kvalitative metasynteser, idet de eksisterende kvalitative artiklers 

fund kan udnyttes bedre end de bliver på nuværende tidspunkt. Metasyntesen kan bidrage til et øget 

kendskab til flere forskellige undersøgelser i én arbejdsgang, hvorved fundene vil gøres mere 

tilgængelige for andre forskere og praksis (117).  

 

I forhold til at skulle udarbejde en kvalitativ metasyntese, har det været nødvendigt med kendskab 

til de enkelte kvalitative metoder, idet det er væsentligt at forholde sig til undersøgelsernes 

sammenlignelighed, når man vil syntetisere undersøgelser, der anvender forskellige metoder. I 
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specialet er artiklernes forskellige designs og analysemetoder blevet anvendt til at belyse 

problemstillingen, herunder designs som grounded theory, fænomenologi og etnografi. En 

konsekvens af at anvende forskellige designs, er at fundene ligeledes bliver af forskellig karakter, 

hvor nogle vil være mere egnede til integration end andre. Eksempelvis vil fænomenologien typisk 

have et fortællende fokus med en bred sonderende tilgang, hvor grounded theory studier typisk vil 

være mindre stemningsfulde, men have bredere anvendelsesmuligheder. Herved kan de to designs 

være vanskelige at forene direkte (115). Dog hævder Zimmer i sin artikel, at en syntetisering kan 

finde sted til trods for metoders forskellighed, når blot der udvises forsigtig samt indsigtsfulde 

fortolkende evner i forhold til håndtering af de metodiske antagelser samt bevidsthed om forskeren 

og deltagernes forskellige situationer (115). I specialet er der taget højde for disse forhold i de 

individuelle vurderinger af artiklerne, hvor metode samt deltagerantal og karakteristik er vurderet 

individuelt. Ligeledes er der søgt efter supplerende viden om de forskellige anvendte metoder for at 

sikre en forståelse for de enkelte metoders anvendelsesmuligheder og kompleksitet. Sandelowski et 

al. pointerer, at sammenlignelighed af forskellige designs er kædet sammen med transparens (118). 

Hvilket i specialet er forsøgt gennem eksplicitering af forskellige arbejdsgange samt udarbejdelse af 

en audit trail.  

9.2 Diskussion af metodens validitet i specialet  

Gennem specialet er validiteten forsøgt optimeret ved at arbejde med deskriptiv, fortolkende, 

teoretisk og pragmatisk validitet, som anbefalet af Sandelowski og Barrosso (57). Desuden har jeg 

udarbejdet en audit trail, hvis formål er at skabe transparens i processen og derved højne specialets 

troværdighed. 

I det følgende vil jeg diskutere, hvordan min metasyntese lever op til de fire former for validitet.  

 

I forsøget på at styrke specialets deskriptive validitet, der referer til, i hvilket omfang alle relevante 

artikler er identificeret (57), blev der søgt efter litteratur i de mest centrale sundhedsvidenskabelige 

databaser. Søgningerne resulterede i en betydelig mængde artikeldubletter, hvilket vidner om en 

omfattende og så vidt mulig udtømmende søgning (66). Det kan diskuteres om en fuldstændig 

udtømmende søgning er mulig, idet der anvendes et stort antal varierende termer til betegnelse af 

etniske minoriteter og deres oplevelser. Jeg kan derfor ikke udelukke risikoen for, at de valgte 

søgetermer ikke er tilstrækkelige til identifikation af alle publicerede kvalitative artikler på området.  
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I forsøget på optimering af disse forhold har jeg søgt assistance hos en forskningsbibliotekar med 

henblik på valg af de mest hensigtsmæssige søgeord samt databaser. Ligeledes er der 

indledningsvist foretaget talrige søgninger i et forsøg på at identificere litteraturens mest anvendte 

ordvalg samt indeksering i de forskellige databaser. De forskellige databasser er opbygget 

forskelligt, hvilket betyder at søgningerne skal udføres forskelligt. Denne problemstilling er 

generelt en udfordring, og det har validitetsmæssig styrke at jeg på forhånd havde kendskab til 

databasernes forskellige opbygning og brug af søgetermer. 

Bøger og afhandlinger er fravalgt i henhold til tidsperspektivet. Jeg har valgt at inddrage kvalitative 

artikler, idet de er repræsentative udgivelser for forskningen på området. Dette faktum begrænser 

den deskriptive validitet, idet ikke al kvalitativ forskning er inddraget. Dog er en stor mængde 

kvalitativ forskning identificeret og inddraget fra en bred kontekst, hvilket styrker den deskriptive 

validitet. 

      

Den fortolkende validitet indebærer en nøjagtig fremstilling af fundene i de inkluderede artikler 

(57), hvilket er forsøgt ved gentagne gennemlæsninger af artiklernes fund samt løbende 

notatskrivning. Jeg har desuden forsøgt optimering af den fortolkende validitet gennem afklaring af 

min forforståelse indenfor et teoretisk, fagligt og metodemæssigt perspektiv. Min forforståelse har 

givet mig mulighed for dybde og kendskab til forhold, problematikker og anvendte terminologier på 

området, hvormed jeg har forsøgt at anvende den på en konstruktiv måde. 

Artiklernes fund er yderligere gennemlæst efter udarbejdelse af syntesen, for at sikre at artiklernes 

oprindelige fund ikke er overfortolket eller omarbejdet. Sandelowski og Barroso anbefaler 

endvidere, at flere forskere inddrages i analyse og vurdering af artiklerne for at højne den 

fortolkende validitet (57), hvilket dog ikke har været muligt i specialet.  

 

I forsøget på at styrke den teoretiske validitet, som omhandler troværdighed af analysemetode og 

fortolkninger (57), er angivet tydelige beskrivelser samt eksempler på arbejdsgange, som yderligere 

er uddybet i specialets audit trail. Idet en metasyntese er en integration af fund, hvor selve 

oplevelsen er ”fjernet tre gange” i forhold til den oprindelige oplevelse
28

, kræver det at man som 

forsker får rigtig fat i fortolkningerne (115). Jeg har gennem specialet forsøgt at demonstrere 

                                                           
28 En syntese er ikke en gengivelse af oplevelserne blandt deltagerne, men fjernet tre gange fra data på den måde, at: først er 

oplevelsen gengivet af deltageren til forskeren i primærstudiet, dernæst har forskeren omdannet gengivelsen til data, som er 

analyseret og fortolket til fund. Disse fund er så efterfølgende blevet integreret til nye fund i metasyntesen  
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systematik og åbenhed i mine beskrivelser for at sikre, at læseren kan følge den analytiske proces 

og mine fortolkninger. Som eksempler herpå er synliggjort, hvordan de forskellige trin i 

kodningsprocessen fandt sted, indeholdende konkrete eksempler.  

Analysemetoden er valgt ud fra Sandelowski og Barrosos forslag til analysemetoder og er undervejs 

drøftet med min vejleder. Sandelowski og Barroso anbefaler, at man foruden de 

fortolkningsmæssige drøftelser ligeledes gennemgår den udarbejdede syntese med praktiske 

eksperter på det emnemæssige område, hvilket ville højne den teoretiske validitet (57).   

 

Den pragmatiske validitet omhandler anvendelighed og overførbarhed af viden (57).  

Specialets integrerede fund giver mulighed for øget generalisering af etniske minoriteters oplevelser 

i forhold til, hvad de individuelle studier formår. Syntesen afspejler en bredere og mere nuanceret 

forståelse, men alligevel kun en begrænset del af virkeligheden, idet den indhenter viden fra 17 

videnskabelige artikler, dog fordelt over en bred kontekst.  

Yderligere søgning i sundhedsvidenskabelige databaser vil muligvis kunne øge antallet af 

identificerede artikler, hvorved en øget repræsentation vil kunne sikres. Dog kan der ved 

inkludering af for mange artikler i en kvalitativ metasyntese være risiko for, at ikke alle artikler 

inddrages i tilstrækkelig grad, idet der ofte er et væld af informationer i kvalitative 

forskningsartikler (116). For mange artikler kan således hindre, at der foretages en dybdegående 

analyse, og jeg anser på baggrund heraf det udvalgte antal artikler i dette speciale, som værende 

tilstrækkeligt at håndtere indenfor rammerne.  

9.2.1 Sammenfatning om diskussion af metoden 

Jeg har forsøgt optimering af de største trusler mod specialets validitet ved at søge vejledning hos 

en forskningsbibliotekar samt ved søgning og kendskab til de centrale sundhedsvidenskabelige 

databaser. Ligeledes er processen løbende diskuteret med min vejleder.    

Gennem udarbejdelsen af specialet har jeg reflekteret kritisk over processen, anlagt et hermeneutisk 

perspektiv samt udvist forsigtighed og respekt i forhold til sammenlignelighed af artiklernes 

forskellige designs, i kraft af de individuelle vurderinger. 

På baggrund heraf har det været muligt at syntetisere forskellige artiklers fund, hvorfor jeg samlet 

set vil hævde, at syntesen hviler på en høj grad af validitet. Herved berettiger syntesen til at kunne 

bidrage med viden om en bredere og mere nuanceret forståelse af etniske minoriteters oplevelser. 
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Der sikres viden fra et bredere evidensgrundlag til brug i praksis samt en bedre udnyttelse af den 

eksisterende viden på området.  

9.3 Diskussion af syntesens centrale fund        

Sandelowski og Barroso præsenterer ikke eksplicitte krav til hvilket fokus, der skal være i en 

diskussion af syntesens fund (57)
29

. Svarende til mit undersøgelsesspørgsmål, vil jeg fokusere på en 

yderligere forståelse af etniske minoriteters oplevelser. Jeg har prioriteret de centrale oplevelser – 

kernekategorien, som opdeles i dens bestanddele og diskuteres ud fra artikler anvendt i 

indledningen samt nyere relevante artikler. For yderligere at kunne forstå og forklare oplevelserne 

inddrages den canadiske sociolog Erwing Goffmans teori om sociale afvigere, samt 

sygeplejeteoretikeren Merry Elisabeth Scheel til at forstå oplevelserne i en sygeplejekontekst.   

9.3.1 Oplevelse af en udfordrende kamp med sig selv og systemet 

Mødet med hospitalet synes, hos patienterne, at frembringe oplevelser af både at kæmpe med egne 

følelser og reaktioner, samtidig med systemets kultur og plejepersonalets fordømmende holdninger. 

Oplevelsen er kompleks og udtrykkes på forskellig vis, hvor det unikke består i, at oplevelsen 

udtrykkes som følelsesmæssige kampe med etniske minoriteter selv, systemet samt plejepersonalet.  

Allerede i specialets indledende litteratur peges implicit på forhold, der påvirker etniske 

minoriteters egne følelser, som værdighed og selvrespekt (1,5), samt forhold fra systemets side, der 

påvirker mødet med hospitalet (3,4). Imidlertid er de to niveauer ikke ekspliciteret. Men det 

fremhæves at et begrænset kendskab til sundhedsvæsenet (9), kommunikationsbrist (13) samt 

plejepersonalets tendenser til at generalisere etniske minoriteter som besværlige og tidskrævende 

(11), alle er centrale oplevelser i mødet. 

Min syntese bekræfter disse fund, i kraft af de relationelle brist indeholdende manglende 

kommunikation, begrænset brug af tolkebistand, manglende forståelse og viden samt direkte 

misforståelser i kraft af en nonverbal kommunikation. Ligeledes bekræftes generaliseringer og 

tendensen til at udvise negative holdninger, i kraft af syntesens centrale fund: den nedværdigende 

adfærd blandt plejepersonalet. Yderligere bidrager syntesen med nye nuancer fra et 

                                                           
29 Andre kvalitative metasynteser viser ligeledes indholdsmæssige variationer i artiklernes diskussioner. Hvor nogle primært har 

fokus på hvordan sundhedspersonale skal agere i praksis (123), søger andre at forstå eller forklare syntesen yderligere (124). Andre 

igen benytter sig af begge dele (125).  
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patientperspektiv, idet den tydeliggør og forklarer, hvordan oplevelserne udgøres på flere niveauer. 

Syntesen skildrer og tydeliggør en nuanceret forståelse af, hvordan de udfordrede kampe på individ- 

og systemniveau, udspiller sig og direkte udgør oplevelserne i mødet. Kampene foregår parallelt og 

influerer hele tiden på hinanden, idet egne følelser og reaktioner vil påvirke måden hvorpå, vi 

møder systemet, og igen vil påvirkes af, hvordan vi bliver mødt af system og plejepersonale. 

I Wikberg og Bondas meta-etnografi fra 2010 redegøres ligeledes for at kvinderne oplever en 

”dobbelt byrde” eller ”dobbelt efterspørgsel” i kraft af at være etniske minoriteter og samtidig 

skulle gennemgå en fødsel i et kulturelt forskelligt sundhedssystem. Kvindernes oplevelser 

beskrives som en ”indre kerne” indeholdende respekt, tilstedeværelse og ”det at være lyttende”, 

som igen påvirkes af ydre faktorer, som økonomi og organisering af sundhedsvæsenet (119). 

Artiklen understøtter min synteses fund, idet den ”indre kerne” kan ses som oplevelserne i relation 

til de følelsesmæssige aspekter (egne følelser og reaktioner), hvor de ydre faktorer kan ses som 

oplevelserne i relation til systemets vilkår og plejepersonalets holdninger og forventninger til 

mødet.  

Syntesen viser endvidere, hvordan etniske minoriteters oplevelser kan føre til oplevelser af en 

ineffektiv utilstrækkelig pleje præget af manglende kontinuitet. Oplevelserne kan på samme måde 

påvirke fremtidige erfaringer med mødet i form af selvbebrejdelser og isolation, og forårsage en 

tilbageholdenhed i forhold til mødet med hospitalet. Dette understøttes af Wikberg og Bondas, som 

pointerer, at forskellige forventninger og forståelser i mødet vil påvirke plejen. En effektiv pleje er 

en forudsætning for velvære, sundhed og opretholdelse af identitet, hvor konflikt er årsag til afbrudt 

inkompetent pleje (119). En norsk artikel beskriver ligeledes, hvordan etniske minoriteter har behov 

for at nogle forstår deres tanker, følelser og opførsel, da det er med til at opretholde en identitet, i 

kraft af et øget selvværd og mestringskapacitet (120). Dette behov skildres i syntesen gennem 

følelser af angst, frustration og usikkerhed ved ikke at blive forstået i mødet med hospitalet – 

følelser, som kan føre til mindreværd og mistillid samt true etniske minoriteters identitet og 

selvrespekt i mødet. 

9.3.2 Relationelle brist 

Syntesen afspejler i kraft af kategorien relationelle brist, hvordan etniske minoriteter oplever 

forskellige brist og mistillid i relationen. En manglende kommunikation skaber oplevelser af 

usikkerhed samt en manglende forståelse mellem parterne, hvormed relationen opleves som 

mangelfuld og overfladisk. Ligeledes er en manglende viden og forståelse grobund for direkte 
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misforståelser i relationen samt oplevelser af angst og frygt for det ukendte. Etniske minoriteter 

udtrykker oplevelser af frustration og usikkerhed, hvorved der opstår mistillid og mistro i mødet 

mellem parterne.  

Indledningsvist i specialet problematiseres forskellige former for kommunikationsbrist – både 

verbalt og nonverbalt. Etniske minoriteter føler sig ignoreret eller direkte undgået af 

plejepersonalet, idet de finder det besværligt og tidskrævende at skulle kommunikere med etniske 

minoriteter (11). Der udtrykkes en manglende brug af professionelle tolke hvilket resulterer i 

manglende viden og forståelse mellem parterne (14) samt en general mistro til et anderledes system 

i kraft af forskellige sundheds- og sygdomsopfattelser (12). 

Syntesen bekræfter de indledende problematikker, men nuancerer yderligere de relationelle brist 

ved at sætte dem i relation til oplevelsen af de udfordrende kampe på individ- og systemniveau. I 

kraft af en manglende viden og forståelse i relationen med plejepersonalet (systemet) frembringes 

følelser af usikkerhed, frustration og angst, som etniske minoriteter individuelt må kæmpe med, 

parallelt med en kamp mod manglende kommunikation og direkte misforståelser i kraft af systemets 

kultur.  

Syntesens fund understøttes af Wikberg og Bondas artikel, hvor der peges på sproget, brug af tolke 

samt en uvillighed blandt plejepersonalet i kommunikationen, som havende afgørende betydning for 

relationen. De etniske kvinder i artiklen oplever direkte at få tildelt mindre opmærksomhed og 

støtte, når de ikke kan det engelske sprog, og ofte er de så uinformerede, at de ikke er i stand til at 

træffe egne valg, hvilket påvirker dem følelsesmæssigt (119). Ligeledes hævder den norske forfatter 

Monir Saadati at relationen mellem sygeplejersken og etniske patienter er præget af magt og 

manglende åbenhed. De etniske kvinder oplever, at blive vurderet ud fra sygeplejerskernes egne 

kendte værdier, hvilket medfører, at etniske patienter i relationen ofte ikke vurderes som aktive, 

søgende og reflekterende personer (120), hvilket ofte resulterer i relationelle brist.    

 

Sygeplejeteoretikeren Merry Elisabeth Scheel fremstiller, at det enkelte menneske ikke kan ses 

isoleret, idet man altid vil befinde sig i en gensidig relation til andre. Hvert menneske og hver 

relation er unik, hvorved man aldrig kan generalisere en ny relation ud fra tidligere relationer (30). 

Mennesker vil således, ifølge Scheel, altid være afhængige af hinanden, idet man ikke kan frigøres 

fra det relationelle. Det drejer sig om at lytte til og respektere andres meninger, men tillige at stille 

sin egen faglige viden og opfattelse til rådighed for andre med henblik på en frigørende refleksion. 

Den frigørende refleksion beskrives som hjælp til afklaring af problemer eller situationen (30).  
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Set i forhold til etniske minoriteters møde med hospitalet vil det betyde, at parterne i mødet altid vil 

være afhængige af hinanden trods de relationelle brist, som syntesen peger på. Det handler om 

anerkendelse af hinanden samt at kunne kommunikere i forhold til det emne, som er relevant. 

Plejepersonalet må fokusere på de handlinger, som fremmer ”det gode” hos patienten. Her udgør 

sproget en væsentlig faktor. Den etniske patient, der indgår i nye sprogspil og livsformer, kan have 

svært ved at identificere sig med den livsform sygeplejersken udgør i det kulturelt forskellige 

sundhedsvæsen, hvormed en forståelse og respekt i relationen vanskeliggøres (30).  

Syntesen viser tydeligt, hvordan den manglende identificering finder sted og påvirker relationen og 

dermed mødet. Den manglende identificering ses i kraft af den manglende kommunikation og 

forståelse, direkte misforståelser og manglende viden parterne imellem.  

Med udgangspunkt i denne fremstilling kan relationen mellem etniske minoriteter og 

plejepersonalet ses som en forudsætning for deres møde, som altid vil være til stede, trods de 

oplevede relationelle brist, på trods af manglende identificering og anerkendelse mellem parterne.   

9.3.3 En nedværdigende adfærd blandt plejepersonalet  

Syntesen peger på, at vilkår ved hospitalsomgivelserne, oplevelser af plejepersonalet som 

mekaniske og tekniske uden følelser og empati samt en manglende viden parterne imellem alle er 

forhold, der synes at forårsage oplevelser af en nedværdigende adfærd fra plejepersonalets side. 

Oplevelserne blandt etniske minoriteter skaber forvirring, mindreværd og er direkte årsag til 

oplevelser af diskriminering, hvilket truer deres identitet og selvrespekt i mødet.     

Allerede indledningsvis i specialet peges på en nedværdigende adfærd overfor etniske minoriteter, 

når de møder sundhedsvæsenet i kraft af plejepersonalets generaliseringer samt tendenser til at 

ignorere eller undlade at give information til etniske minoriteter (11,24).  

Syntesen bekræfter de indledningsvise problematikker samtidig med at påvise nye nuancer, i 

forhold til at sætte den nedværdigende adfærd i relation til de udfordrende kampe på individ- og 

systemniveau. Det ses at den nedværdigende adfærd er diskriminerede overfor etniske minoriteter, 

idet den kategoriserer dem som besværlige og tidskrævende i en hospitalskontekst. Etniske 

minoriteter udtrykker oplevelser af at blive behandlet med ligegyldighed, manglende interesse samt 

med direkte autoritære attituder fra plejepersonalets side, som udtryk for de udfordrende kampe på 

systemniveau. Således foregår en stempling eller stigmatisering af etniske minoriteter i mødet med 

hospitalet i kraft af deres negative oplevelser. Forholdene frembringer følelser af mindreværd, skam 
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og stress som udtryk for de individuelle kampe i mødet. Kampene ses som et forsøg på at 

opretholde menneskelighed, identitet og selvrespekt i mødet med hospitalet.  

Syntesens fund understøttes af Wikberg og Bondas studie, som ligeledes finder at kvinderne oplever 

en nedværdigende adfærd i form af manglende forståelse, information og respekt samt oplevelser af 

”at de lades alene”. Plejen opleves af kvinderne som værende barsk og krænkende, hvor de føler at 

plejepersonalet påtager sig stereotype antagelser med direkte diskriminerende adfærd til følge (119).   

 

Den canadiske sociolog Erving Goffman er optaget af social identitet blandt afvigere med et særligt 

fokus på mødet mellem ”den normale” og den stigmatiserede person. I dette tilfælde kan det ses 

som mødet mellem plejepersonalet og den etniske patient. Når parterne forsøger at opretholde en 

indbyrdes kontakt, tvinges de begge til direkte konfrontation med stigmaets årsager og virkninger 

(28) som i dette tilfælde er slægtsbetinget i forhold til anderledes race og religion. 

Ethvert møde kræver, at parterne udveksler en vis mængde intime oplysninger om sig selv, som 

bevis på at tilliden mellem parterne er gensidig (ibid). Syntesens fund beskriver, hvordan etniske 

minoriteter oplever mistillid og mistro på baggrund af plejepersonalets forudindtagede holdninger 

og den nedværdigende adfærd. Med udgangspunkt i Goffmans beskrivelser kan etniske minoriteter 

føle sig ”blottet” i mødet med plejepersonalets attituder og systemets ”strømlinede” opbygning. De 

tvinges til en direkte konfrontation med stigmaet i relationen og den tillidsfølelse de i første omgang 

har vist systemet, har været forgæves og meningsløs, hvilket kommer til udtryk i syntesens fund i 

form af følelserne afmagt, frustration og skam. Den danske undersøgelse ”Etniske forskelle i 

patienters oplevelser” understøtter ligeledes at 13% af patienter med anden etniske baggrund, i 

forløbet fra praktiserende læge til den første tid på hospitalet, er blevet udsat for en direkte 

diskriminerende adfærd i form af fordomme eller uindfriede forventninger, som vil få konsekvenser 

for deres videre ageren i sundhedsvæsenet (39) 

I kraft af en anderledes kultur, viser syntesen hvordan etniske minoriteter oplever begrænsede 

handlemuligheder i form af manglende kontrol, magtesløshed og passivitet i eget sygdomsforløb, 

hvilket understøttes af Goffmans beskrivelser og refleksioner. Med respekt for hans grundforskning, 

pointerer han, at det at besidde et stigma ofte indebærer, at andre vil se bort fra den stigmatiseredes 

øvrige egenskaber, hvilket begrænser personen i udførelsen af handlemuligheder (28). I kraft af 

etniske minoriteters oplevelser som stigmatiserede, vil de hovedsageligt blive set af andre som deres 

stigma, og ikke som de individuelle personer de er. Følelser af manglende imødekommenhed, 

ligegyldighed og fordømmende holdninger forårsager stigmatiseringen, og vil igen øge etniske 
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minoriteters passivitet i eget forløb. Anne-Dorthe Rolands artikel understøtter syntesens fund, idet 

hun finder, at etniske kvinder ikke får tildelt så meget tid som danske kvinder. Personalet udøver 

etnisk forskelsbehandling dog på en underspillet måde, idet de mere eller mindre ubevidst, lægger 

deres ressourcer hos de patienter, der ligner dem selv mest (20). 

9.3.4 Sammenfattende om diskussion af syntesens fund 

Sammenfattende understøttes syntesens, overvejende negative fund, af nyere relevant forskning på 

området, hvor også nordiske studier er repræsenteret. Relationen ses som en forudsætning for 

mødet, men opleves ofte af etniske minoriteter som overfladisk, præget af mistillid og brist i kraft af 

manglende identificering og anerkendelse parterne i mellem. Etniske minoriteters oplevelser af en 

nedværdigende adfærd blandt plejepersonalet kan føre til stigmatisering, forårsaget af en fokusering 

kun på den kulturelle forskel, hvilket begrænser etniske minoriteter i deres handlemuligheder og 

skaber mistillid og manglende respekt i mødet. 

Herved antydes, på baggrund af etniske minoriteters egne oplevelser, at deres livskvalitet, identitet 

og selvrespekt vil være truet i mødet med hospitalet, i kraft af forhold som manglende forståelse, 

respekt samt følelser af mindreværd og mistillid.    
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10. Konklusion 

Formålet med dette speciale var at opnå en nuanceret forståelse for etniske minoriteters egne 

oplevelser i mødet med et kulturelt forskelligt hospitalsvæsen, for derigennem bedre at kunne forstå 

og imødekomme deres behov. Formålet udsprang i kraft af manglende indsatser på området samt en 

tilstedeværelse af væsentlige problematikker i relation til mødet, belyst fra forskellige perspektiver.  

Ved brug af den kvalitative metasyntese, inspireret af Sandelowski og Barroso, identificeredes og 

integreredes publiceret kvalitativ forskning med henblik på en bred nuanceret forståelse af 

oplevelserne.  

Syntesen bekræfter fund fra tidligere forskning præsenteret i indledningen, men viser samtidig en 

mere nuanceret forståelse af oplevelserne på flere niveauer. Syntesen viser, hvordan oplevelserne 

synes at udgøre udfordrende kampe på individ- og systemniveau, som præges af relationelle brist 

og en nedværdigende adfærd blandt plejepersonalet. I mødet med hospitalet oplever etniske 

minoriteter både at skulle kæmpe individuelt med egne følelser og reaktioner samt med systemets 

kultur og plejepersonalets forudindtagede holdninger (systemet). Kampene præges af relationelle 

brist i form af manglende kommunikation, manglende ansvar og forståelse samt af en 

nedværdigende adfærd i kraft af autoritære attituder, afvisninger, manglende omsorg samt 

oplevelser af fordømmende holdninger blandt plejepersonalet. Etniske minoriteters oplevelser 

findes således komplekse og sammensatte, idet de er betinget og afhængige af faktorer både på 

individ- og systemniveau. Oplevelserne påvirkes endvidere af og resulterer i følelsesmæssige 

aspekter, som medfører en direkte tilbageholdenhed i mødet med hospitalskonteksten, som igen vil 

påvirke senere erfaringer. De negative forhold overskygger oplevelsen af en form for sikkerhed ved 

at befinde sig i en hospitalskontekst, idet de negative forhold bidrager til en ineffektiv pleje præget 

af utilstrækkelighed.   

Relationen ses som unik og som værende en forudsætning for mødet mellem parterne, men er 

karakteriseret ved en række brist i kraft af manglende identificering og anerkendelse. Samtidig 

påvirkes de oplevede udfordrende kampe af plejepersonalets nedværdigende adfærd, som 

kategoriserer etniske minoriteter som besværlige med begrænsede handlemuligheder og passivitet 

til følge. Således udspiller der sig udfordrende kampe på individ- og systemniveau, som påvirkes af 

og ikke kan frigøres fra relationen, hvori en nedværdigende adfærd finder sted.  
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Syntesens fund understøttes af anden relevant forskning på området, hvilket er med til at styrke et 

validt resultat. Dog skal specialets fund ses i lyset af eksisterende styrker og svagheder ved den 

kvalitative metasyntese præsenteret under metodens diskussion. På trods af de diskuterede forhold 

ser jeg metoden som anvendelig i henhold til at samle og syntetisere eksisterende viden og opnå en 

nuanceret forståelse af etniske minoriteters oplevelser, der hviler på et bredere evidensgrundlag, 

sammenlignet med fund fra de enkelte artikler. Således synes syntesen at besvare specialets 

problemformulering, idet den både er bekræftende overfor i forvejen eksisterende viden, samt 

beriger med nye nuancer og niveauer af oplevelserne, som hviler på et validt grundlag.   

11. Perspektivering 

Jeg vil i det følgende perspektivere syntesens fund i forhold til anvendelse og implikationer for 

praksis og fremtidig forskning.  

Specialet har belyst etniske minoriteters oplevelser i mødet med hospitalet, i form af udfordrende 

kampe på individ- og systemniveau. Syntesen har medvirket til identificering af centrale oplevelser 

blandt etniske minoriteter, som relationelle brist og en nedværdigende adfærd. Med baggrund i 

specialets fund antydes en væsentlighed i øget opmærksomhed og refleksion over forhold, der har 

betydning for de relationelle brist samt den nedværdigende adfærd for bedre at kunne tilgodese 

etniske minoriteters behov. Specialets fund synes at være anvendelige til at udpege områder og 

synliggøre behovet for fremtidig forskning og implikationer, der udforsker, hvordan plejepersonalet 

kan blive rustet til at imødekomme etniske minoriteters behov med henblik på at fremme positive 

oplevelser i mødet.   

Sandelowski præsenterer i sin artikel ”Using Qualitative Research” vigtigheden i at eksplicitere 

anvendelsesmuligheder af syntesens fund. Artiklen præsenterer tre former for 

anvendelsesmuligheder indenfor den kvalitative forskningstradition, som er henholdsvis 

instrumentel-, symbolsk- og begrebsmæssig anvendelse. Den instrumentelle anvendelse er konkrete 

anvendelser i praksis, hvor fundene oversættes til materielle former, som guidelines og standarder. 

Symbolsk anvendelse er mindre konkret, idet den indbefatter formidling af viden, hvor fundene 

bruges som overbevisende ”værktøjer” med henblik på at legitimere en særlig praksis. Den 

begrebsmæssige anvendelse er den mindst håndgribelige, idet den beror på tankevirksomhed 

omhandlende personen, problemet eller begivenheden (121).  

Min syntese har fremhævet eksisterende viden, samt gjort denne viden mere tilgængeligt for 

praktikere og andre, der beskæftiger sig med plejen til etniske minoriteter. Synteses fund synes at 
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kunne skabe anvendelse indenfor symbolsk og begrebsmæssig karakter, idet fundene bidrager med 

viden, der skaber bredere forståelse og forklaring i forhold til etniske minoriteters oplevelser, 

hvilket kan virke inspirerende for plejepersonalets valg af handlinger. Dog er det væsentligt at 

påpege, at specialet ikke skaber konkrete handlingsanvisninger for praksis, i form af den 

instrumentelle anvendelse, der betinger at oplevelserne ikke i fremtiden finder sted. Ifølge 

Sandelowski er forståelse grundlaget for al handling (121), hvorfor en forståelse af etniske 

minoriteters oplevelser vil ligge til grund for de fremtidige handlinger i mødet.    

Mit speciale udgør kun en begrænset brik i opbygningen af viden. Yderligere viden synes at være 

nødvendig for, at de anskueliggjorte problematikker og konflikter kan bedres. Yderligere skal 

nævnes en vigtighed i at fundene når ud til og gøres interessante for plejepersonalet og ikke kun 

præsenteres for personer i den akademiske verden, hvilket ses som en grundlæggende forudsætning 

for anvendelse af mine fund i praksis.    
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Bilag 1: Søgeprotokol 

Formål 

Formålet med litteratursøgningen var at identificere publiceret kvalitativ forskning, der undersøger 

hvorledes etniske minoriteter oplever mødet med det somatiske hospital. 

  

Søgestrategi 

Søgestrategierne indbefattede henholdsvis en systematisk bloksøgning samt en kædesøgning. Efter 

samråd med en forskningsbibliotekar, valgtes at søge i databaserne: Bibliotek.dk, SveMed+, 

PubMed, CINAHL, Embase og PsykINFO. Søgningerne udarbejdede jeg i henhold til de fastsatte 

parametre indenfor population, emne, metode og tid. Artikler udvalgtes trinvist - ud fra titel og 

abstrakt samt første og anden gennemlæsning. I tilfælde af tvivl inkluderedes artiklen til nærmere 

vurdering. 

Den systematiske bloksøgning anvendtes som primærsøgestrategi, hvor de forskellige facetter af 

problemformuleringens indhold opdeltes i tre blokke med henblik på at skabe systematik, og gøre 

søgningerne så specifikke som mulig. Indholdet i de tre blokke oversatte jeg til kontrollerede 

emneord samt friteksttermer tilpasset de enkelte databaser, hvorfor søgetermerne varierede mellem 

databaserne. Søgestrategier som trunkering, limits og booleske operatorer anvendtes, hvor det var 

relevant for at udvide og indsnævre søgningerne.   

   

Søgning i databaserne 

 

Bibliotek.dk: 

Databasen Bibliotek.dk indeholder alt litteratur, der er udgivet i Danmark, som findes på danske 

offentlige biblioteker. Databasen er således relevant i forhold til problemstillingens nationale 

vinkel.  

 

Søgeord 

Etnisk minoritet samt Indvandrer blev anvendt under bloksøgningens population, mens der under 

emnet blev anvendt Indlæggelse og Hospital. 
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Blok 1: Population 

 

Blok 2: Emne 

Etnisk minoritet? 

Indvandrer? 

Indlæggelse? 

Hospital? 

 

Søgestrategi og fund 

Søgestrategien bestod af fritekst, trunkering ved brug af (?) samt anvendelse af den booleske 

søgeoperator AND. En kombination af Etnisk minoritet og henholdsvis Indlæggelse og Hospital 

gav 0 hits. Mens kombinationen med Indvandrer gav 61 hits. Heraf vurderede jeg, ud fra titel og 

abstrakt, at to artikler havde relevans for emnet og faldt indenfor specialets inklusionskriterier.  

 

SveMed+ 

Databasen SveMed+ er relevant, idet den kan belyse problemstillingen ud fra 

sundhedsvidenskabelig litteratur fra Skandinavien. Databasen indeholder artikler indenfor 

emneområderne medicien, odontologi, helse og sygepleje samt terapi (122). 

 

Søgeord 

I den systematiske bloksøgning blev søgetermerne, hvor det er muligt, oversat til SveMed’s 

kontrollerede emneord, MeSH-termer (MH). Ellers søgte jeg på friteksttermer ved brug af 

trunkering ($) for at inddrage alle endelser af et ord. 

 

Blok 1: Population 

 

Blok 2: Emne 

“Ethnic groups (MH)” OR 

Refugees (MH) OR 

”Emmigrants and Immigrants (MH)”  

  

Ialt 1360 hits  

 

“Life change events (MH)” OR 

experience$  

I alt 2065 

 

AND 

 

 Hospitalization (MH) OR  

“Nursing care (MH)” OR 

 nursing$  

I alt 13798 

 

I alt 541 
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I blok 1 blev emneorderne Ethnic groups, Refugees og Emmigrants and Immigrants anvendt om 

populationen, og kombineres med OR. 

Blok 2 indeholder emnet omhandlende etniske minoriteters oplevelser i mødet med hospitalet. 

Emneord, der bedst identificerede oplevelserne, var Life change events som kombineres med 

friteksttermen experience. Da emenet er et sammensat fænomen kombineredes yderligere med 

emneordrerne Hospitalization og Nursing care samt friteksttermen nursing. 

 

Søgestrategi og fund 

En kombination af de to blokke gav 11 hits.  

Det er fravalgt at kombinere søgningen i denne database med den kvalitative metode, da det 

resulterede i 0 hits. En søgning på emneordret: Qualitativ research i sig selv gav 132 hits, og viste 

dermed et begrænset antal studier indekseret under dette emneord.  

Ud fra de 11 fremkomne hits vurderede jeg 2 artikler relevante til videre gennemlæsning og 

vurdering. 

   

CINAHL 

Databasen CINAHL indeholder primært sygeplejevidenskabelige referencer, og anses som yderst 

relevant til undersøgelse af sygeplejefaglige problemstillinger. Databasen indeholder litteratur 

tilbage til 1982 med henvisninger til videnskabelige tidsskrifter, bøger og afhandlinger (64,65).  

 

Søgeord 

De enkelte termer oversættes til CINAHL’s kontrollerede emneord CINAHL-Headings (MH), som 

ligeledes kombineredes med fritekstsøgninger. Alle emneord blev udover en søgning som emneord, 

også søgt som fritekst, for at gøre søgningen bredere.  Hvor det var relevant anvendtes trunkering 

(*) for at medtage alle endelser af et ord. 

Hvor der ikke er anført (MH) er ordet udelukkende søgt som fritekst.  
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Blok 1: Population 

 

Blok 2: Emne Blok 3: Metode 

”Ethnic groups (MH)” OR 

 Refugees (MH) OR 

 “Emigration and Immigration (MH)” 

OR Immigrants (MH) 

 

I alt:19374 

“Life experience (MH)” OR  

 ”Life Change Events (MH)” OR 

Narratives (MH) OR  

“Patient satisfaction (MH)” OR  

experience* OR 

Narration 

I alt: 144578 

 

AND 

 

Hospitalization* (MH) OR 

 Caring (MH) OR 

 “Nurse-patient relations (MH)” OR 

Attitude (MH) OR  

“Attitude to health (MH)” OR 

“Culturel Competence (MH)” 

I alt: 114718 

 

 

 

I alt: 22217 

"Case study (MH)" OR "constant 

Comparaison analysis (MH)" OR 

"Content analysis (MH)" OR 

"Conversation analysis*" OR 

"Descriptive study (MH)" OR 

Discourse (MH) OR Ethnography 

(MH) OR Exploratory (MH) OR 

"field observation" OR "Field study 

(MH)" OR "Focus Group (MH)" OR 

"Grounded theory (MH)" OR 

Hermeneutic OR interview (MH) OR 

Narrative (MH) OR "Naturalistic 

Inquiry (MH)" OR "Participant 

Observation (MH)" OR 

Phenomenology (MH) OR 

“qualitative studies (MH)” OR 

semiotic OR "Thematic Analysis 

(MH)" OR “Qualitative research* 

(MH)” 

 
I alt: 179673 

 

 Blok 1: Databasens kontrollerede emneord Ethnic group, Refugees og Emigration and Immigration 

samt friteksttermen Immigrants blev kombineret med OR. 

Blok 2: Emneord til beskrivelse af ”oplevelsen af somatisk hospitalsindlæggelse” var Life 

experience, Life Change Events, Narratives, Patient satisfaction og friteksttermerne experience og 

narration. Da emnet er et sammensat fænomen kombineredes søgetermerne endvidere med 

emneordrerne: Hospitalization, Caring, Nurse-patient relations, Attitude, Attitude to health og 

Culturel Competence. 

Blok 3: Angiver metoden - den såkaldte kvalitative tilgang. Ifølge Sandelowski og Barroso er 

lokalisering af kvalitative artikler i internationale databaser vanskelig, idet kvalitativ forskning 

betegnes på yderst forskellig vis. De anbefaler, at der udføres en søgning på hver af de kvalitative 

forskningsmetoder, og ikke udelukkende på emneordret Qualitativ research, for at sikre at indfange 

alle kvalitative emner. I søgningen til dette speciale anvendte jeg Sandelowski og Barosso’s 

engelske søgetermer for de enkelte kvalitative metoder
30

 (57). 

 

                                                           
30 "Case study” OR "constant Comparaison analysis" OR "Content analysis" OR "Conversation analysis" OR "Descriptive study" OR 

Discourse OR Ethnography OR Exploratory OR "field observation" OR "Field study " OR "Focus Group" OR "Grounded theory" 

OR Hermeneutic OR interview OR Narrative OR "Naturalistic Inquiry" OR "Participant Observation" OR Phenomenology OR 

“qualitative studies” OR semiotic OR "Thematic Analysis” (57). 
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Søgestrategi og fund 

De tre blokke kombineredes med AND. Desuden blev søgningen afgrænset på baggrund af de 

fastsatte parametre i forhold til tid (1990-2011), population (voksne) og sprog (engelsk, dansk, 

norsk, svensk). En kombination af de tre blokke resulterede i 248 hits. Efter gennemlæsning af titel 

og abstrakt fandt jeg 22 relevante artikler, som medtages i den videre gennemlæsning og vurdering.  

 

PubMed 

Databasen PubMed er omfangsrig med dens mere end 16 millioner referencer. Databasen 

indeholder primært referencer indenfor medicinsk forskning, men også sygeplejeforskning er 

repræsenteret, hvorfor søgning i databasen anses som relevant til besvarelse af dette speciales 

problemformulering (64,65). 

 

Søgeord 

Databasens emneord, såkaldte MeSH-termer (MH), blev anvendt samt friteksttermer hvor 

emneordrerne ikke var dækkende. Hvor der ikke er anført MH, er der søgt på ordet som fritekst. 

 

Blok 1: Population 

 

Blok 2: Emne Blok 3: Metode 

Refugees (MH) OR  

”Ethnic Groups (MH)” OR 

“Emigrants and Immigrants (MH)” 

 

I alt: 97244 

“Life Change Events (MH)” OR 

Perception (MH) OR  

Narration (MH) OR 

 “Patient Satisfaction (MH)” OR 

experience*. 

I alt: 870213 

 

AND 

 

Hospitalization (MH) OR 

 Inpatients (MH) OR 

 “Nurse-Patient Relations (MH)” OR 

Attitude (MH) OR 

”Attitude to health (MH)” OR 

“Cultural Competency (MH)” OR 

“Transculturel Nursing (MH)” OR 

caring*. 

I alt: 503873 

 

I alt 106667 

 

"Case study *" OR "constant 

Comparaison analysis*" OR "Content 

analysis*" OR "Conversation 

analysis*" OR "Descriptive study*" 

OR Discourse* OR Ethnography* 

OR Exploratory* OR "field 

observation*" OR "Field study* " OR 

"Focus Group*" OR "Grounded 

theory*" OR Hermeneutic* OR 

interview* OR Narrative*OR 

"Naturalistic Inquiry*" OR 

"Participant Observation*" OR 

Phenomenology* OR “qualitative 

studies*” OR semiotic* OR 

"Thematic Analysis*” OR 

“Qualitative research (MH)”’ 

 

I alt: 1785025 
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I blok 1 blev de kontrollerede emneord: Refugees, Ethnic Groups og Emigrants and Immigrants 

anvendt til at angive populationen. Emneorderne kombineres med OR. 

I blok 2, til angivelse af emnet, anvendtes emneordrerne: Life Change Events, Perception, 

Narration, Patient Satisfaction og friteksttermen Experience. Som endvidere kombineres med 

emneordrerne: Hospitalization, Inpatients, Nurse-Patient Relations, Attitude, Attitude to health, 

Cultural Competency, Transculturel Nursing og friteksttermen Caring. 

Blok 3 angiver metoden – den såkaldte kvalitative tilgang. Der blev ligeledes i denne database søgt 

på de enkelte kvalitative metoder, som anbefalet af Sandelowski og Barroso til lokalisering af 

kvalitative artikler i internationale databaser (57). Qualitative research som emneord blev desuden 

først indekseret i PubMed i 2003, hvorfor jeg anså det som yderst relevant at udvide søgetermen, så 

også tidligere forskning identificeredes. Trunkering anvendtes, hvor det var relevant, for at sikre 

alle versioner af et ord medtages.  

 

Søgestrategi og fund 

Der blev på baggrund af undersøgelsens inklusions- og eksklusionskriterier foretaget en 

afgrænsning med henblik på at gøre søgningen så specifik som mulig. Artikler der ikke var skrevet 

på engelsk, danske, norsk eller svensk blev ekskluderet. Ligeledes blev der kun inkluderet artikler 

omhandlende voksne og hvor etniske minoriteter selv inddrages. 

En kombination af de tre blokke med AND resulterede i 892 hits. I samråd med en 

forskningsbibliotekar begrænses søgningen til artikler indeholdende et abstrakt (=865 hits) samt 

artikler udarbejdet indenfor sygeplejen og dermed udgivet i Nursing Journals. Velvidende at også 

andre discipliner arbejder med emnet etniske minoriteter i en hospitalskontekst begrundes denne 

afgrænsning med, at speciales problemstilling udspiller sig indenfor en sygeplejefaglig kontekst. 

Søgningen resulterede i 287 hits, hvoraf 13 artikler tidligere var identificeret og ekskluderes. 

Således blev titel og abstrakt på i alt 274 artikler gennemgået. Heraf vurderede jeg 14 artikler, som 

relevante til nærmere gennemlæsning og vurdering.  
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Embase 

Databasen Embase indeholder sundhedsvidenskabelig litteratur, og indeholder en stor mængde 

europæisk forskning, hvorfor den anses som relevant til at besvare specialets problemformulering 

(65). 

Søgeord 

Blokkens central termer oversættes til søgeord i databasen, såkaldte emneord: Emtree (E) samt 

fritekstord. Der blev søgt i funktionen Advanced search og ved brug af de booleske operatører AND 

og OR. 

Blok 1: Population Blok 2: Emne Blok 3: Metode 

”Ethnic and racial groups (E)” OR 

Refugee (E) OR                     

Migration (E).  

I alt 234956 

 

”Personal experience (E)” OR 

Experience (E) OR                          

”Life event (E)” OR                        

Narrative (E) OR                             

”Patient satisfaction (E)” OR 

Perception (E).                                    

I alt 295143   

AND 

Hospitalization (E) OR             

”Hospital patient (E)” OR             

”Care and caring (E)” OR           

”Nurse patient relationship (E)” OR 

Attitude (E) OR                       

”Cultural competence (E)”.                       

I alt 875561 

 

I alt 84823 

“Case control study (E)” OR      

“Case study (E)” OR              

“Content analysis (E)” OR 

“Descriptive research (E)” OR 

“Discourse analysis (E)” OR 

Ethnography (E) OR       

“Exploratory research (E)” OR 

“Observational study (E)” OR    

“Field study (E)” OR          

“Grounded theory (E)” OR   

Interview (E) OR             

“Naturalistic inquiry (E)” OR 

“Participant observation (E)” OR 

Phenomenology(E) OR        

“Thematic analysis (E)” OR 

“Qualitative research”.  

I alt 204459 

 

 

Blok 1 indeholdte emneord i relation til populationen: Ethnic and racial groups, Refugee og 

migration, som kombineres med OR.  

I Blok 2, til angivelse af emnet, anvendtes søgeordrerne: Personal experience, Experience, Life 

event, Narrative, Patient satisfaction og Perception. Som endvidere kombineres med søgeordrerne: 

Hospitalization, Hospital patient, Care and Caring, Nurse patient relationship, Attitude, og 

Cultural competence, da emnet er et sammensat fænomen. 

Blok 3 angiver metoden – den kvalitative tilgang. Der blev søgt på de enkelte kvalitative metoder, 

som anbebalet af Sandelowski og Barroso, for at udvide søgningen så alle relevante metoder 

identificeredes. Ligeledes er kombineret med søgeordet Qualitative research, søgt som fritekst, for 

at sikre en så bred metodesøgning som muligt.                                     
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Strategi og fund 

En kombination af de tre blokke med AND, resulterede i 406 hits, hvoraf 19 artikler tidligere var 

identificeret. Dermed gennemgik jeg titel og abstrakts på i alt 387 hits, hvor der ud fra specialets 

inklusions- og eksklusionskriterier udvalgtes 8 artikler til videre gennemlæsning og vurdering.  

   

PsykINFO 

Databasen PsykINFO indeholder litteratur, primært indenfor psykiatrien. Databasen indeholder 

ligeledes referencer indenfor sygeplejen, og vurderes derfor relevant at medinddrage til besvarelse 

af dette speciales problemformulering (64,65).  

 

Søgeord 

Blokkens centrale termer blev oversat til søgeord i databasen, såkaldte Thesaurus-termer (T). Der 

blev søgt både ved brug i funktionen keywords og anywhere samt ved brug af trunkering. Hvor der 

ikke er nævnt (T), søges ordet i fritekst ved brug af trunkering. 

 

Blok 1: Population 

 

Blok 2: Emne Blok 3: Metode 

“Racial and ethnic differences (T)” 

OR Refugees (T) OR 

 “Human migration (T)” OR 

Immigration (T)  
 

I alt 37422 

“ Life experiences (T)” OR 

“Experiences events (T)” OR 

 “Life changes (T)” OR  

“Client satisfaction (T)”  OR 

 “Client attitudes (T)” OR 

experience* OR 

 narrative*  

I alt 601220 

 

AND 

 

“Therapeutic processes (T)” OR 

“Hospitalization (T)” OR 

“Hospitalized patients (T)” OR 

hospitalization* OR  

caring* OR 

  Attitude* OR 

 “Culturel competency*”  

I alt 494056 

 

I alt: 172415 

 

“Qualitative research (T)” OR 

 “Data collection (T)” OR 

 “Empirical methods (T) OR 

“Experimental design (T)” OR 

Grounded theory (T)” OR  

Interviews (T) OR 

 Observation methods (T) OR 

“Qualitative research (Keyword)” 

 

I alt: 43559 
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Blok 1 indeholdt emneordrerne, der angiver populationen: Racial and ethnic differences, Refugees, 

Human migration og Immigration, som kombineres med OR. 

Blok 2 indeholder søgeord relateret til ”oplevelsen af somatisk indlæggelse”. Emneordrerne: Life 

experiences, Experiences events, Life changes, Client satisfaction og Client attitudes kombineres 

med friteksttermerne experience og narrative.  Endvidere kombineres søgeordrerne med 

emneordrerne: Therapeutic processes, Hospitalization, Hospitalized patients samt friteksttermerne: 

hospitalization, caring, attitude, culturel competency, da emnet er et sammensat fænomen.   

Blok 3 angiver kvalitative studier. Her er søgt på databasens indekserede emneord for kvalitative 

metoder: Qualitative research, Data collection, Empirical methods, Experimental design, Grounded 

theory, Interviews og Observation methods. Desuden er suppleret med en søgning på Qualitative 

research, som keyword, da det er yderst centralt for studierne, at de er af kvalitativ karakter. En 

søgning på Sandelowski og Barrosos anbefalede kvalitative studier giver ingen hits i denne 

database, hvorfor det er valgt at søge på databasens indekserede emneord for kvalitative metoder i 

denne database. 

 

Søgestrategi og fund 

Der blev på baggrund af inklusions- og eksklusionskriterierne påsat limits til sprog (engelsk, dansk, 

svensk eller norsk) samt tid (1990-2011). Artiklerne skulle ligeledes omhandle voksne mennesker 

over 18 år. En kombination af de tre blokke med AND resulterede i 73 hits, hvoraf tre artikler 

tidligere var identificeret og således ekskluderedes. Ttitel og abstrakt gennemlæstes således på 70 

artikler, hvorudfra 3 artikler udvalgtes til nærmere gennemlæsning og vurdering.    

 

Sammenfatning 

Den systematiske søgning resulterede således i 51 kvalitative artikler udvalgt på baggrund af titel og 

abstrakt. Efterfølgende gennemgik de udvalgte artikler en udvælgelsesproces bestående af 

henholdsvis første og anden gennemlæsning. På baggrund heraf udvalgte jeg endeligt 13 artikler til 

inddragelse i den endelige individuelle vurdering.  

 

 

 

 

 



Kandidatspeciale 2011 – Anja Duelund Torstved 

79 

 

Kædesøgning:  

De udvalgte artiklers referencelister blev manuelt studeret med henblik på at identificere relevante 

studier. Fra referencelisterne udvalgtes 22 studier til nærmere gennemlæsning ud fra deres titel. 

Efter gennemlæsning vurderes kun ét studie at være relevant og medtages i den videre vurdering 

(bilag 2). 

Med baggrund i de udvalgte artikler, blev der desuden søgt efter emnemæssigt relaterede artikler 

ved brug af databasernes funktioner: Find Similar Results, Cited References, Times Cited in this 

Database, Related citations, Cited by og Related Articles i henholdsvis CINAHL, PubMed og 

Embase. Endvidere blev der udført citationssøgning i databaserne Scopus samt Web of science på 

forfattere og titler for at udforske, om der var udarbejdet flere publicerede artikler i relation til de 

allerede fundne. Dette resulterede i ti nye artikler, som blev rekvireret og gennemlæst.  

På baggrund af specialets inklusionskriterier udvalgtes fire artikler til den videre vurdering. 

Således resulterede den samlede kædesøgning i fem artikler, som blev medtaget i den videre 

vurdering. 

Den systematiske søgning samt kædesøgningen resulterede således samlet i 18 kvalitative artikler, 

der medtages i den endelige individuelle vurdering.  
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Bilag 2: Manuel gennemgang af de relevante artiklers referencelister 

 

De 13 udvalgte artiklers referencelister blev manuelt gennemgået, med henblik på at identificere 

nye relevante artikler.  

Artiklerne er opstillet i nedenstående tabel. Første kolonne angiver artiklen ved forfatter og 

publicerings år, mens anden kolonne angiver de relevante referencer.  

 

 

Udvalgte artikler 

 

 

Udvalgte artikler fra referenceliste  

 

Warda (2000) 

 

 

To studier vurderes relevante (Kelley & Frisch (1990), Zourcha (1998)). 

Studierne rekvireres og gennemlæses. 

Kelly & Frischs studie (1990) omhandler brugen af sygeplejediagnoser blandt mexicanske 

og amerikanske sygeplejersker. Artiklen omhandler ikke personer med etnisk baggrund, 

hvorfor den ikke medtages i den videre vurdering.   

Studiet af Zoucha (1998) medtages i den videre vurdering, da det omhandler Mexicanske 

Amerikaneres oplevelser af at modtage professionel sygepleje i et ambulatorium i USA.    

Således inkluderes en artikel. 

 

 

Cortis (2000) 

 

Tre studier vurderes relevante (Lynman (1992), Macleod-Clark (1988) og Sheldon (1992)).  

Disse rekvireres og gennemlæses. 

Lynman’s studie (1992) er et teoretisk studie og medtager ikke etniske minoriteter.  

Ligeledes er Sheldon’s studie (1992) uden patienter og udforsker brugen af orderne ”race” 

og ”ethnicity” i det britiske sundhedsvæsen.  

Macleod-Clark’s studie viser sig at være fra 1988, og dermed falder det uden for 

inklusionskriterierne i dette speciale. 

Ingen af studierne medtages da i den videre vurdering. 

 

 

Zhang & Verhoef 

(2002) 

 

 

Tre studier ses relevante (Anderson (1991), Lim & Bishop (2000), Sung (1999).  

Studierne rekvireres og gennemlæses. 

Andersons’ studie (1991) undersøger hvordan Immigrant kvinder oplever at leve med 

kronisk sygdom, og hvilke implikationer det får for sygeplejen. Studiet indeholder et afsnit 

om sundhedssystemet, men det beskæftiger sig ikke med hospitalskonteksten, men 

omhandler kvindernes oplevelser af forholdet til deres læge, hvorfor studiet ikke inkluderes 

i den videre vurdering.  

 Lim & Bishop’s studie (2000) er en spørgeskemaundersøgelse, og dermed af kvantitativ 

karakter. 

Studiet af Sung (1999) var ikke muligt at rekvirere fra bibliotekerne i norden, da 

tidsskriftet var ukendt (”The Mount Sinai Journal of Medicine”).  

Ingen af studierne medtages da i den videre vurdering.  

 

Harper Bulman & 

McCourt (2002) 

 

 

Ingen nye artikler findes relevante. 

 

Sonne Nielsen (2003) 

 

Ingen nye relevante referencer.  

Flere belyser sygeplejeperspektivet eller er bøger samt afhandlinger. 
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Benkert & Peters 

(2005) 

 

 

Ingen nye referencer identificeres. 

Der refereres primært til psykologien og kontekster uden for hospitalskonteksten. 

 

Arnaert & Schaack 

(2006) 

 

 

Ét studie findes relevant (Carrasquillo et.al (1999)) 

Studiet rekvireres og gennemlæses.  

Studiet viser sig at være kvantitativt, og medtages derfor ikke. 

  

 

Eckhardt, Mott &  

Andrew (2006) 

 

 

Fire studier ses relevante (Chevannes (2002), Gravely (2001), Lui & Mackenzie (1999), 

Shanahan (1995). 

De fire studier rekvireres og gennemlæses. 

Chevannes’ studie (2002) undersøger sygeplejerskers behov for uddannelse indenfor plejen 

til etniske minoriteter. Studiet peger på sygeplejerskernes perspektiv og medtages derfor 

ikke i den videre vurdering.  

Ligeledes peger Shanahan’s studie (1995) på sygeplejerskernes perspektiv, idet det 

undersøges om sygeplejersker er opmærksomme på vietnamesiske personers behov for 

pleje.  

Studiet af Gravely (2001) er et case-eksempel, og ikke en egentlig undersøgelse. 

Lui & Mackenzies studie (1999) omhandler kinesiske patienters oplevelser af indlæggelse 

efter et slagtilfælde. Men studiet foregår på et kinesisk hospital, og patienterne er dermed 

ikke kulturelt forskellige fra deres sundhedsvæsen. 

 Hvorfor ingen af studierne medtages i den videre vurdering. 

 

 

Berggren, Bergström 

& Edberg (2006) 

 

To studier ses relevante (Bäärnhielm (2003) samt Berggren(2004)).  

Det ene studier af Bäärnhielm (2003) viser sig at være en ikke publiceret doktor 

afhandling, og kan derfor ikke rekvireres.  

Bergrens studie (2004) rekvireres og gennemlæses. Det omhandler kvinder fra Sudans 

oplevelser efter fødsel, men foregår på et hospital i Sudan, så kvinderne er ikke indlagt i et 

kulturelt forskelligt sundhedsvæsen, hvorfor undersøgelsen ikke inkluderes i den videre 

undersøgelse. 

 

 

Chauhan et al. (2009) 

 

 

Tre studier findes relevante (Visram et al. (2007); Felicity, Karl & ALiya (2008); 

Scheppers et al. (2004). 

Studiet af Visram et al. (2007) undersøger faktorer for og imod hjerterehabilitering, og 

beskæftiger sig ikke med oplevelser indenfor en hospitalskontekst.  

 Felicity, Karl & Aliya’s studie (2008) har fokus på familiens rolle og betydning i 

forbindelse med rehabilitering, hvorfor studiet ekskluderes.  

Studiet af Scheppers et al. (2004) er et review og indeholder dermed ikke etniske 

minoriteter.  

Dermed medtages ingen af studierne i den videre vurdering. 

 

 

Davis (2010) 

 

 

Ingen nye referencer identificeres. 

Flere referencer henviser til hjemmesider under den amerikanske afdeling for ”Health and 

Human Service”, samt til forskellige rapporter indenfor sundhed. 
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Murray, Windsor & 

Parker (2010) 

 

To artikler findes relevante (Carroll et. al. (2007), McCourt & Pearce (2000)). 

Studiet af Carroll et al. (2007) undersøger oplevelser med primærsundhedspleje, og foregår 

dermed udenfor en hospitalskontekst, hvorfor det ekskluderes. 

Studiet af McCourt & Pearce (2000) beskriver en bestemt plejeform til gravide, som 

sammenlignes med de traditionelle jordmødre besøg. Artiklen ekskluderes idet den ikke 

udspiller sig indenfor en hospitalskontekst, idet den omhandler oplevelser under 

graviditeten i hjemmet med udøvelse af forskellige plejeformer.  

Ingen af studierne medtages i den videre vurdering. 

   

 

Puthussery et al. (2010) 

 

 

 

To studier findes relevante (Wiklund et al. (2000), Ellis N. (2000)). 

Studiet af Wiklund (2000) viser sig primært at omhandle oplevelser forbundet med fødslen, 

og den nye rolle som forældre. Der er meget fokus på forskellen mellem rollerne som mor 

og far. Studiet medtages ikke i den videre vurdering, da oplevelserne ikke relateres til 

hospitalskonteksten. 

Studiet af Ellis (2000) var det ikke muligt at skaffe, da tidsskriftet var ukendt for 

biblioteker i norden (”Informed Choice in Maternity Care”). 

 

 

I alt 

 

 

I alt identificeres 22 artikler som relevante på baggrund af deres titel. 

Efter gennemlæsning vurderes kun et nyt studie som relevant at medtages i den videre 

vurdering:”The Experiences of Mexican Americans Receiving Proffesional Nursig Care: 

An Ethnonursing Study” (Zoucha 1998) (103). 
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Bilag 3: Kædesøgning efter relevante artikler 

  

Ud fra de udvalgte artikler blev der søgt efter emnemæssigt relaterede artikler samt relaterede 

artikler via indhold og forfattere.   

 De fremkomne artikler opstilles i nedenstående tabel. Første kolonne angiver artiklen ved forfatter 

og publicerings år, mens den anden kolonne henviser til de fundne artikler via kædesøgningen.   

 

 

Udvalgte artikler 

 

 

Udvalgte artikler fra kædesøgning 

 

Warda (2000) 

 

 

Fire relevante artikler fremkommer (Eggenberger S.K et al (2006), Clegg A. (2003), Cortis 

J.D. (2000), Hennessy L.L & Friesen M.A. (1994)). 

 

Disse rekvireres og gennemlæses.  

Cleggs studie (2003) omhandler ældre sydasiatiske patienter og deres plejeres opfattelser af 

kulturelfølsom pleje på et hospital, og inkluderes i den videre vurdering. 

Cotis’ studie (2000) har til formål at undersøge omsorgsfænomenet som kulturafhængigt 

blandt pakistanere i England. Et af inklusionskriterierne for deltagelse i studie er at 

deltagerne har været indlagt på et hospital indenfor de sidste 6-12 måneder, hvormed det 

må formodes at oplevelserne er baseret på mødet med hospitalet. Artiklen medtages i den 

videre vurdering.  

Studiet af Hennessy L.L & Friesen M.A (1994) viser sig at være kvantitativt, da der 

anvendes spørgeskemaer.  

Studiet af Eggenberger et al (2006) var det ikke muligt at skaffe fra de nordiske 

biblioteker, da tidsskriftet ikke fandtes på de nordiske biblioteker.  

 

To af studierne medtages således i den videre vurdering. 

 

 

Cortis (2000) 

 

En relevant artikel identificeres (Hamilton M., Essat Z. (2008)) 

Artiklen udforsker etniske minoriteters forventninger og oplevelser med sygeplejen i en 

hospitalskontekst. Ligeledes peges på, hvad de etniske minoriteter mener, sygeplejerskerne 

bør vide om deres kultur. Artiklen opfylder emne- og inklusionskriterier, og medtages 

således i den videre vurdering. 

 

 

Zhang & Verhoef 

(2002) 

 

 

Ingen nye relevante artikler identificeres 

 

Harper Bulman & 

McCourt (2002) 

 

To relevante artikler fremkom (Cross-Sudworth F. (2007), Raine R., Cartwright M. et al. 

(2010)). 

Artiklerne rekvireres og gennemlæses. 

Cross-Sudworth’ artikel (2007) er ikke en egentlig undersøgelse med inddragelse af etniske 

minoriteter, men en diskussion af racisme og diskrimination i fødselsplejen. Artiklen 

ekskluderes, idet den ikke undersøger patientperspektivet. 

Artiklen f Raine og Cartwright et al. (2010) udforsker kommunikationsoplevelser blandt 

gravide kvinder. Artiklen fokuserer kun på oplevelser med kommunikationen og en stor del 

af undersøgelsen foregår udenfor hospitalskonteksten hos den praktiserende læge, hvorfor 

artiklen ekskluderes i den videre vurdering.  
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Sonne Nielsen (2003) 

 

Ingen nye relaterede artikler fremkommer. 

 

 

Benkert & Peters 

(2005) 

 

 

En relevant artikel fremkommer (Simpson J.L. & Carter K. (2008). 

Artiklen viser sig dog at undersøge muslimske kvinders oplevelser af primær pleje i 

landdistrikterne i USA. Den foregår dermed udenfor en hospitals kontekst og ekskluderes. 

 

 

Arnaert & Schaack 

(2006) 

 

 

En relevant artikel fremkommer (Cioffi J 2006). 

Studiet omhandler sygeplejerskers og patienters oplevelser af forholdet mellem 

sygeplejerske og patient på akutte hospitals afdelinger. Artiklen medtages i den videre 

vurdering, idet den falder indenfor specialets inklusionskriterier.  

   

 

Eckhardt, Mott &  

Andrew (2006) 

 

 

Ingen nye relevante artikler identificeres. 

 

Berggren, Bergström 

& Edberg (2006) 

 

Ingen nye relevante artikler identificeres. 

 

Chauhan et al. (2009) 

 

 

Ingen nye relevante artikler identificeres 

 

Davis (2010) 

 

 

 

En relevant artikel identificeres (Hoang HT. et al. (2009)). 

Artiklen udforsker oplevelserne ved at føde et barn i et nyt land. Artiklen beskæftiger sig 

med oplevelserne forbundet med at føde og blive mor, og ikke oplevelserne med 

hospitalskonteksten, hvorfor artiklen ekskluderes.  

 

 

Murray, Windsor &  

Parker (2010) 

 

 

Ingen nye relevante artikler identificeres 

 

Puthussery et al. (2010) 

 

 

Ingen nye relevante artikler identificeres 

 

I alt 

 

 

I alt identificeres 10 relevante artikler ved kædesøgningerne. 

Efter gennemlæsning medtages 4 artikler i den videre vurdering.  
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Bilag 4: Samlet figur over den trinvise udvælgelse af artikler 

 

 Søgning i databaserne 

Udvalgt på baggrund af titel og abstrakt = 51 

 

CINAHL:  22  

PubMed:  14 

Embase:  8 

PsycINFO:  3  

Bibliotek.dk:  2  

SveMed+:  2  

Udvalgt efter 1. gennemlæsning = 23 

 

CINAHL:  13 

PubMed:  5 

Embase:  4 

PsycINFO:  0  

Bibliotek.dk:  1  

SveMed+:  0  

Udvalgt efter 2. gennemlæsning = 13 

 

CINAHL:  6 

PubMed:  3 

Embase:  3 

PsycINFO:  0  

Bibliotek.dk:  1  

SveMed+:  0  

Inklusion = 13 artikler  

Referencelister manuelt 

gennemgået = 1 ny 

artikel inkluderet på 

baggrund af specialets 

inklusionskriterier  

Kædesøgning = 4 nye 

artikler inkluderet på 

baggrund af specialets 

inklusionskriterier 

I alt inkluderet = 18 artikler  
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Bilag 5: Præsentation af 5 udvalgte individuelle artikelvurderinger 

Præsentation af artikel 

Raymond Eckhardt, Sarah Mott & Sharon Andrew. 2006, “Culture and communication: identifying 

and overcoming the barriers in caring for non-English-speaking German patients”, Diversity in 

Health and Social Care, vol. 3, s. 19-25. 

 

Formål: 

At indhente ældre tysk-fødte personers oplevelser af at være indlagt på et hospital (i Australien) ved 

brug af et kvalitativt beskrivende design indenfor fænomenologien. 

 

Teoretisk ramme: 

Fænomenologisk tilgang, der søger at udforske en dybdegående forståelse af oplevelserne (Van 

Manen 1990). 

 

Metode: 

Fænomenologiske interview inspireret af Redmond & Sorrell (1999). 

 

Deltagerantal og karakteristik: 

Deltagerne karakteriseres ved at være kvinder, der er født i Tyskland og nu lever i Australien (New 

South Wales Southern Highlands). Kvinderne taler tysk som primær sprog og er mellem 57 og 82 

år. De har været indlagt på hospitalet indenfor de sidste fem år.   

 

Dataindsamling: 

Der anvendes semi-stukturerede interviews til at indhente data. Der anvendes åbne spørgsmål med 

brug af ”hvordan” frem for ”hvorfor”, i et forsøg på at forstå hvordan et fænomen er, og ikke søge 

at forklare det.  

Interviewene båndoptages og transskriberes efterfølgende. 

 

Dataanalyse: 

Kategorier og temaer bestemmes ud fra kodninger, hvor der henvises til (Van Manen, 1990 & 

Parahoo, 1997). Efterfølgende sammenholdes kategorier og temaer, hvorved der belyses 

sammenhænge og forbindelser i mellem dem. 
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Primære fund: 

Der identificeres tre temaer, med der tilhørende underkategorier, ud fra deltagernes oplevelser: 

 Sygepleje til ”masserne”. 

- Sædvanlig sygepleje. 

- Generaliserende sygepleje. 

 Sygepleje til den individuelle. 

- Effekten af den individuelle sygepleje på patienterne (opmærksomhed på patienternes 

behov ud fra værdsættelse af deres følelser, samt opbygning af tillid). 

- Patienternes respons på den individuelle sygepleje (mangel på kontrol, afhængighed af 

sygeplejerskerne). 

 Kommunikation og sprog. 

- Barrierer 

- Tolke 

- Kultur 

I hvert af de to første temaer er begrænsninger i forhold til sprog og kommunikation centralt og ses 

som det gennemgående tema, som yderligere uddybes i artiklen. 

 Barrierer. 

Manglende verbal interaktion. 

Manglende information omkring patienternes tilstand og smerte-behandling. 

Frustration over medicinadministration samt ringe forventninger til information baseret 

på erfaringer fra tidligere indlæggelser.  

Tvivl omkring sygeplejerskernes ekspertise, skaber angst og hjælpeløshed blandt 

patienterne.  

 Tolke 

Sygeplejerskerne har et ansvar i forhold til at sikre, at patienterne forstår den 

nødvendige information. Patienterne udtrykker en skuffelse og vrede over den 

manglende brug af tolke på hospitalet. 

Kommunikation gennem pårørende. 

Patienterne udtrykker angst og stress i forhold til mødet med det ukendte.  

 Kultur 

Forståelse af hospitalskulturen og manglende sprogkundskaber. 
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Patienterne beskriver hospitalet som fremmed og skræmmende for dem, og de bliver 

nervøse i mødet, da de ikke altid ved, hvad der skal foregå. 

Sygeplejerskerne er ikke i stand til at forklare deres tiltag, og patienterne er ikke i stand 

til at forstå, hvad som foregår. Dette skaber frustration hos begge parter i mødet. 

Ansigtsudtryk er en væsentlig komponent i kommunikationen. Når sygeplejerskerne er 

smilende og venlige, tolkes det ofte af patienterne som, at der er tilfredshed med deres 

tilstand og behandling. 

   

Typer af fund: 

Fundene findes primært lokaliseret til resultat- og diskussionsafsnittet.  

Data fra interview er omformuleret til tre temaer med dertilhørende underkategorier. Gennem 

temaer og underkategorier giver forskeren en fortolkende beskrivelse af, patienternes oplevelser i 

mødet med hospitalet. Temaerne er udviklet af forskeren på baggrund af deltagernes udtalelser, og 

bærer i høj grad præg af fortolkede data.  Løbende fremstilles data i form af udtalelser, som 

understøtter fundene, hvorved forskerens fortolkninger kan følges. De tre temaer samt 

underkategorier forholder sig til hinanden og er forklarende i forhold til de indbyrdes bestanddele. 

Fundene ses således som en sammenhængende beskrivelse, og klassificeres som værende en 

fortolkende forklaring.  

    

 Egne kommentarer 

Artiklen beskriver væsentlige indholdselementer fra undersøgelsen, hvilket muliggør en indsigt i 

studiets udførelse. Artiklens fund kan tydeligt lokaliseres, og retter sig tydeligt mod patienternes 

oplevelser af hospitalskonteksten, hvilket er en central parameter for inklusion.  

I artiklen fremkommer tre temaer, hvor kun det ene (kommunikation og sprog) detaljeret beskrives, 

hvilket kunne være en svaghed. Dog argumenterer forskerne for at dette tema ses som centralt og 

gennemgåede for de to andre, og derved mere er et overordnet tema, som derfor detaljeret beskrives 

i artiklen. 

Fundene kategoriseres indenfor en fortolkende forklaring, ud fra den betragtning at temaer og 

underkategorier forholder og forklares i forhold til hinanden. Der sker således en høj grad af 

datatransformation, og fundene ses velegnede til inklusion i nærværende syntese.     
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Præsentation af artikel 

Anette Sonne Nielsen. 2003, ”Søgen efter anerkendelse: om migrant kvinders erfaringer med 

længerevarende sygdom og hospitalsbehandling”. Tidsskrift for sygeplejeforskning, vol. 2, s. 19-

25. 

Formål: 

Søge at indfange og analysere patientperspektiver på sygdom, behandling og forebyggelse blandt 

migrantkvinder, der har været under udredning eller i behandlingsforløb på et ambulatorium på et 

hospital i hovedstatsområdet.  

 

Teoretisk ramme: 

Fænomenologisk antropologi med henblik på meningskondensering, hvor temaerne i interviewene 

er fremkommet på baggrund af betydningsbærende enheder.  

 

Metode: 

Etnografiske interviews. 

 

Deltagerantal og karakteristik: 

Rekruttering af deltagere fandt sted mellem december 2001 til august 2002 i et ambulatorium 

tilknyttet hospitalet. I praksis blev udenlandsk-klingende navne spottet, hvorefter forskeren direkte 

kunne introducere de udenlandske deltagere til projektet. 

Artiklen udspringer af et igangværende ph.d. projekt. Deltagerne i det samlede ph.d. projekt består 

af 10 kvinder, der har forskellig etniske oprindelse. Artiklen fremstiller en case, som illustrerer 

nogle af de centrale oplevelser patienterne har i kontakten med de sundhedsprofessionelle i en 

hospitalskontekst – f.eks. diskriminationstemaet.  

Nogle af interviewene krævede tolk eller pårørende for at overkomme sprogbarrieren. Forskeren 

havde i gennemsnit kontakt med patienterne igennem 6-13 måneder.  

 

Dataindsamling: 

Gennem etnografiske interviews beskriver kvinderne deres erfaringer med det danske 

sundhedsvæsen. Interviewene tillægges en narrativmetodisk vinkel, så kvinderne selv kan fortælle 

deres sygdomshistorie. Materialet består dog ikke af sygdomsnarrativer i den gængse forstand, da 
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kvindernes erfaringer sjældent blev fortalt kontinuerligt, da de befandt sig midt i noget der var 

uoverskueligt og usikkert for dem. 

 

Dataanalyse: 

Fænomenologisk meningskondensering, hvor temaerne i interviewene er fremkommet på baggrund 

af betydningsbærende enheder (henvisning til Kvale 1997). 

Hvilket ikke er yderligere eksemplificeret i artiklen. 

 

Primære fund: 

Forskellige temaer præsenteres. 

 Følelser som afvisning, mangelfuld respons på deres konkrete sygdomsproblem samt 

følelsen af ikke at blive taget alvorligt har skabt tilstande med angst, ydmygelse og 

degradering, som er svære at håndtere set i forhold til forventningerne om et effektivt, 

højteknologisk sundhedsvæsen. 

 Sygeplejerskerne opleves som stressede, hårde i tonen og med manglende 

imødekommenhed. De indgyder en autoritet med bestemte attituder overfor udenlandske 

patienter. 

 Misforståelser i forventningerne mellem patienter og sundhedsprofessionelle under 

indlæggelse. Social og kulturel forskellighed har en central betydning. 

 Uvished om hvad som skal ske er med til at skabe stress og psykisk dårlige tilstande blandt 

udenlandske patienter. De befinder sig ofte i en yderst sårbar tilstand, idet det udtrykkes at 

mange har været syge i lang tid før de tages alvorligt i det danske sundhedssystem. 

 Pateinterne efterlyser en sundhedsfaglig støtte gennem systemet, og et ansvar placeret hos 

sygeplejerskerne. Det er tidskrævende og udfordrende at håndtere mødet med etniske 

minoriteter – hvilket er gældende for begge parter. 

 Diskriminationstemaet er centralt i materialet, og er noget af det første kvinderne uopfordret 

beretter om. De oplever at blive diskrimineret og behandlet med ligegyldighed, hvilket 

skaber frygt, manglende tillid samt at de opbygger negative erfaring med sundhedsvæsenet.  

 Patienternes oplevelser kan få konsekvenser for deres sociale liv på grund af en øget 

sensibilitet overfor andres attituder og blikke  
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Typer af fund: 

Fundene identificeres primært under artiklens diskussion og konklusion.  

Fundene klassificeres som værende tematiske beskrivelser, hvilket begrundes i at fundene 

præsenteres som centrale temaer gennem casen. Fundene understøttes af udtalelser fra casen, i form 

af ufortolkede data, men ligeledes transformeres data og forskeren identificerer centrale temaer 

løbende gennem casen. Temaerne er ikke klart præsenteret, men beskrives lidt i flæng, og deres 

forhold til hinanden er ikke beskrevet. Alligevel ses tydelige fortolkninger i kraft af 

datatransformation, hvorved temaerne kan følges. 

 

 Egne kommentarer 

Artiklen har særligt fokus på etniske minoriteters møde med hospitalskonteksten, hvilket er 

væsentligt i forhold til specialets emneparametre.  

Analysemetoden er ikke klart ekspliceret i artiklen, hvorved der indhentes supplerende oplysninger 

fra Anette Sonne Nielsens ph.d. projekt: ”Smertelige erfaringer – En antropologisk analyse af 

migrantkvinders fortællinger om sygdom, marginalisering og diskursivt hegemoni”. Ph.d. projektet 

ligger til grund for den fundne artikel. Der ses anvendt forskellige analytiske perspektiver ud fra 

narrativernes indholdselementer – et eksistentielt perspektiv, feltarbejde som en rød tråd, den 

symbolske vold, den aktuelle tid, den narrative tid samt erfaring og fortælling (5). At 

analysebeskrivelsen mangler i artiklen er ifølge Sandelowski og Barroso, ikke ensbetydende med at 

den mangler i selve studiet, og dermed ikke grund til eksklusion.  

Temaerne præsenteres løbende gennem artiklens diskussion og konklusion, og kunne være 

præsenteret tydeligere. Alligevel ses væsentlig datatransformation, og fortolkningerne kan følges, 

da forskeren løbende understøtter sine fund med udtalelser fra casen. Artiklen derfor vurderes 

velegnet at medtage i den videre kvalitative metasyntese.   



Kandidatspeciale 2011 – Anja Duelund Torstved 

92 

 

Præsentation af artikel 

Joseph Domenic Cortis. 2000,”Perceptions and Experiences with Nursing Care: A Study of 

Pakistani (Urdu) Communities in the United Kingdom”. Journal of Transcultural Nursing, vol. 11, 

nr. 2, s. 111-118. 

 

Formål: 

At skabe forståelse for oplevelserne af sygepleje i en hospitalskontekst i England blandt pakistanere 

(Urdu-talende). 

 

Teoretisk ramme: 

Leininger (1995). Tilgangen tillader deltagerne at berette om deres egne oplevelser ud fra hvilke 

forventninger de har til sygeplejen. 

 

Metode: 

Kvalitativ tilgang. Grounded theory. Der tillader udvikling af ny viden og udforskning af sociale 

processer gennem menneskelig interaktion. Det centrale er at forklare menneskelig handling 

gennem en forståelse af deres mening. 

  

Deltagerantal og karakteristik: 

Deltagerne bestod af 30 mænd og 25 kvinder. Alle havde erfaringer med indlæggelse på et hospital 

indenfor de sidste 6 – 12 måneder. De var Urdu-talende parkistanske muslimer mellem 44 og 66 år. 

  

Dataindsamling: 

Fokusgruppe interviews samt individuelle semi-strukturerede interviews. 

Fokusgrupperne gav deltagerne mulighed for at interagere med hinanden, og åbnede dermed op for 

diskussion, mens de individuelle interviews gav deltagerne mulighed for at fortælle, hvad de 

individuelt fandt væsentligt. 

Der udførtes 10 fokusgruppe interviews og 18 individuelle interviews, som blev optaget og 

transskriberet. Der udførtes supplerende spørgsmål eller interviews, hvis noget skulle forfølges eller 

var uklart. Dermed blev problematikker ”forfulgt” indtil de var afklaret og der ikke dukkede noget 

ny op.  
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Dataanalyse: 

Transskriptionerne blev læst gentagne gange. Dele blev trukket frem og memos blev skrevet både i 

teksten og i et separat dokument. 

Kodning, kortlægning og refleksion af data førte til temaer der beskrev deltagernes forventninger og 

oplevelser med den udførte sygepleje. 

  

Primære fund: 

Fundene præsenteres indenfor to hovedemner – forventninger til sygeplejen og oplevelser med 

sygeplejen, som igen indeholder undertemaer og kategorier: 

 

 Deltagernes forventninger til sygeplejen 

- ”At gøre ting” er en væsentlig funktion i sygeplejen. 

- Venlighed var en vigtig forventning til sygeplejerskerne. 

- Egenkapitalen. 

- Sammenhængen mellem sygepleje og islamiske værdier. 

- Kulturel kontekst og sygepleje. 

 Deltagernes oplevelser med sygeplejen 

- Opfattet mangel på kulturel bevidsthed. 

- Sygeplejerskers stereotype antagelser på baggrund af kulturen. 

- Barrierer til verbal interaktion. 

- Ikke støttende attituder blandt sygeplejerskerne reflekteret i deres nonverbale 

kommunikation. 

- Mangel på overensstemmelse mellem forventninger til og oplevelser af sygeplejen. 

- Racisme, som årsagen til opfattelsen af manglende overensstemmelse mellem 

forventninger og oplevelser med sygeplejen.  

- Individualisme versus kollektivisme. 

 

Typer af fund: 

Fundene er lokaliseret til afsnittet om fund.  

Der præsenteres flere citater, bestående af ufortolkede data, i artiklen. Dog fremstiller forskeren 

også fortolkninger af data løbende. Artiklens fund er inddelt i to hovedemner med en række 

underkategorier. Hovedemnerne beskriver forskerens fortolkninger, som er centrale emner i 
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henhold til deltagernes oplevelser af hospitalskonteksten. Fundene klassificeres indenfor tematiske 

beskrivelser, idet fortolkningerne er struktureret indenfor hovedemner og kategorier, som er 

udviklet af forskeren selv.  

    

 Egne kommentarer 

Beskrivelse af artiklens analysemetode er mangelfuld. Dette er dog ikke eksklusionsgrund ifølge 

Sandelowski og Barroso, idet det ikke er en selvfølge, at analysemetoden også mangler i selve 

studiet. 

Artiklens emner i henhold til forventninger og oplevelser med plejen stemmer overens med dette 

specialets emneparametre. Fundene, der er klassificeret som tematiske beskrivelser, anses desuden 

som værende velegnet til inddragelse i en kvalitativ metasyntese. 

Det kan undre, at forskeren anvender metoden Grounded theory og ikke udleder en kernekategori. 

Et metodisk krav til Gounded theory er, at der udledes én kernekategori, som temaer og 

underkategorier relateres til, hvilket er fraværende i artiklen. Dog tilbyder forskeren fortolkninger af 

data i henhold til deltagernes oplevelser med hospitalskonteksten i to hovedemner og 

underkategorier, hvorfor artiklens vurderes som hensigtsmæssig at inddrage i den kvalitative 

metasyntese.     
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Præsentation af artikel 

Mary Hamilton & Zaheera Essat. 2008, ”Minority ethnic users experiences and expectations of 

nursing care”. Journal of Research in Nursing, vol. 13, nr. 2, s. 102-110. 

 

Formål: 

At give etniske minoriteter mulighed for at udtrykke deres mening om sygepleje, og skabe viden til 

videre uddannelse indenfor sygeplejen. 

Undersøgelsesspørgsmålet lød således: 

Hvilke forventninger og oplevelser har etniske minoriteter med sygepleje, og hvad synes se 

sygeplejersker bør vide om deres kultur? 

  

Teoretisk ramme: 

Ikke angivet. 

 

Metode: 

Kvalitativt design 

 

Deltagerantal og karakteristik: 

Seks fokusgrupper indenfor forskellige geografiske områder lokaliseres, bestående af mellem 8 og 

15 deltagere. Deltagerne var mellem 26 og 80 år. Nogle grupper var opdelt efter køn og etnicitet, 

mens andre bestod af blandede religioner, køn og alder.  

 

Dataindsamling: 

Fokusgruppeinterviews, som tillader deltagerne at udtrykke deres tanker, følelser og indtryk med 

egne ord, hvilket munder ud i et detaljeret datamateriale. 

Før diskussionen begyndte, blev studiets formål igen beskrevet for deltagerne. Deltagerne blev bedt 

om at diskutere deres oplevelser med sygepleje i forbindelse med hospitalsindlæggelse, specielt i 

forhold til hvordan deres kulturelle behov blev imødekommet, og om der var noget de følte skulle 

ændres i plejen.  

Alle diskussionerne blev transskriberet, nogle ved brug af tolk.  
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Dataanalyse: 

Analysen bestod af en tematisk tilgang baseret på forskningsspørgsmål indenfor tre 

hovedkategorier: Oplevelser med sygepleje, forventninger til sygepleje samt hvad etniske 

minoriteter mente sygeplejerskerne skulle vide om deres kultur. 

Data kategoriseres, og tre temaer, der repræsenterer deltagernes syn, identificeres.  

 

Primære fund: 

De tre fundne temaer er: 

 Vigtigheden af sygeplejerskernes viden om forskellige kulturer og religiøse udførelser. 

- Der identificeres forskellige behov indenfor forskellige kulturer, som sygeplejerskerne 

ikke kender til. Et kendskab til forskellige kulturer vil skabe en bedre forståelse mellem 

sygeplejerske og patient 

- Manglende viden om kulturelle og religiøse forhold. Sygeplejerskerne skal ikke kun 

have praksis viden, men også have en viden der går bag om praksis og kulturelle 

værdier.  

 Handlinger blandt sygeplejerskerne der bekræfter eller ignorerer specifikke krav. 

- Manglende følsomhed i plejen. 

- Deltagerne udtrykker oplevelser som pinlighed, fremmedhed samt upassende adfærd i 

forbindelser med forskellige sygeplejehandlinger som personlig hygiejne og påklædning. 

- De udtrykker følelser af at blive behandlet anderledes og føle sig anderledes (eksempel 

med flere pårørende på besøg på engang, dette påtales kun blandt etniske minoriteter). 

- Deltagerne oplever negative attituder i den non-verbale kommunikation (ansigtsudtryk, 

rullen øjne). 

- Nogle sygeplejersker direkte undgår kommunikationen med etniske minoriteter.  

- Sygeplejerskerne er individuelle, og nogle er også gode til at møde etniske minoriteter. 

Der opleves viden, respekt og følsomhed i plejen f.eks. i forbindelse med bøn og at få 

lov at bærer slør.  

 Besværligheder i kommunikationen. 

- Manglende sprogkundskaber giver barrierer i kommunikationen. Det fører til oplevelser 

af misforståelser og isolation. 

- Manglende brug af tolkebistand. 
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Der ses således oplevelser af manglende respekt og værdighed i plejen til etniske minoriteter. 

Sygeplejerskerne har en tendens til stereotype antagelser med negative attituder i form af non-

verbale udtryk samt en manglende forståelse. Forhold der alle skaber barrierer i mødet mellem 

sygeplejerske og patient.  

  

Typer af fund: 

Fundene identificeres både i artiklens resultatafsnit samt i diskussionen. Fundene klassificeres som 

værende tematiske beskrivelser. Hvilket begrundes med, at fundene er præsenteret indenfor tre 

temaer, hvortil der gives uddybende beskrivelser af forskernes fortolkninger i henhold til temaerne. 

Der præsenteres en del udtalelser fra deltagerne gennem artiklen, i form af ufortolkede data. Men 

forfatternes fortolkninger kommer også til udtryk og kan tydeligt følges på baggrund af deltagernes 

udtalelser. 

    

 Egne kommentarer 

Artiklen beskriver fund relateret til patienternes oplevelser af sygeplejen på hospitalet, hvilket 

opfylder dette speciales emneparametre. Dataindsamlingsmetoden beskrives, men det er ikke 

tydelig præcis hvor mange deltagere, der er indgået i undersøgelsen. Det er blot beskrevet at der 

indgår 6 fokusgrupper med 8 til 15 deltagere i hver, hvilket fremstår lidt uklart. 

 Det kan følges hvordan der arbejdes med data, og fundene kan tydeligt lokaliseres. Der præsenteres 

en del udtalelser fra deltagerne, i form af ufortolkede data, men forskerne fremstiller ligeledes 

temaer hvor fortolkningerne tydelig ses udledt at det empiriske materiale. Artiklen opfylder således 

elementer i henhold til de fastsatte parametre og kravene om fund, hvorfor artiklen medtages i den 

kvalitative metasyntese.   
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Præsentation af artikel 

Linda Murray, Carol Windsor, Elizabeth Parker. 2010, ”The Experiences of African Women Giving 

Birth in Brisbane, Australia”. Health Care for Women International, vol. 31, s. 458-472. 

 

Formål: 

At afdække beskrivelser og udforske fælles temaer af fødselsoplevelser blandt afrikanske flygtninge 

i Brisbane, Australien. 

 

Teoretisk ramme: 

Husserls fænomenologi, som har til formål, at give en omfattende beskrivelse af en oplevelse og 

forstå dens mening og essentielle struktur.  

 

Metode: 

Kvalitativ, fænomenologisk tilgang. 

 

Deltagerantal og karakteristik: 

10 afrikanske flygtninge (fra Sudan, Libanon og Etiopien) som nu er bosat i Brisbane, Australien. 

Deltagerne havde boet i Australien mellem 1 og 14 år. Deltagerne skulle have gennemført en fødsel 

i Brisbane indenfor de sidste 5 år.  

 

Dataindsamling: 

Semi-strukturerede interviews, som optages og transskriberes.  

 

Dataanalyse: 

Amedo Giorgi (1997)’s analyse metode bestående af fem trin.  

1) Indsamling af verbal data, samt gennemlæsning af alt data, i et forsøg på at skabe en helhed. 

2) Genlæsning af data. 

3) Bryde data op i mindre dele. 

4) Syntetisering af meninger ud fra deltagernes oplevelser. 

5) Organisering og udtrykkelse af data. 

Temaer fremkommer på baggrund af denne analyse. 

   



Kandidatspeciale 2011 – Anja Duelund Torstved 

99 

 

Primære fund: 

Tre temaer præsenteres på baggrund af analysen. 

 ”Du ved ikke, du føler dig alene og anderledes” 

- Deltagerne oplever sig overvældet af frygt, ensomhed og ”ikke at vide noget”. 

- Sparsom viden omkring sundhedsvæsenet. 

- Oplever ikke tilstrækkelig information og forklaringer. 

- Sprogbarrierer og manglende brug af tolke forstærker følelserne af uvished. 

Kommunikationsbarrieren realiseres ikke og der anvendes ikke tolke i tilstrækkeligt 

omfang (plejepersonalet undervurderer sprogbarrieren).  

- Nogle deltagere lader som om de forstår information, for ikke at være til besvær. 

- Ikke at blive forstået skaber frustration, stress og udfordringer i mødet. 

-  Uvisheden skaber følelser af frygt, mistillid og mistro blandt deltagerne. 

- Manglende kontrol førte til magtesløshed overfor konteksten. Ingen forklaringer eller 

sproglig støtte. 

- Uofficielle tolke anvendes – behjælpelige vs. pinlighed.    

- Det at blive forstået skaber følelser af kontrol, afslappethed og behagelighed. 

- De deltagere der kunne det engelske sprog oplevede en styrkefølelse samt følelse af 

kontrol overfor omgivelserne og deres muligheder. 

 

 ”De er vældig søde, sygeplejerskerne, men stadig har de ikke meget tid” 

- Deltagerne udtrykte dyb taknemlighed for hjælpen til at føde deres barn. 

- Plejepersonalet opleves som professionelle. 

- Jordemødrene var søde, omsorgsfulde, hjælpsomme, beroligende og sås som rigtig gode 

mennesker.  

- Lægerne undersøgte kun, manglede følelser og empati for kvinderne. 

- Noget plejepersonale sås som hjælpfulde, andre var ikke og beskrives som direkte sure. 

- Følelser af at plejepersonalet ikke vil hjælpe dig kommer til udtryk (eksempelvis at ringe 

efter hjælp og ingen kommer). 

- Oplevelser af manglende kontinuitet i plejen. Hårdt og udfordrende med så meget 

forskelligt personale. Det opleves som udmattende at fortælle den samme historie igen 

og igen.  

- Forskellige kulturelle opfattelser (eksempel med kønsforskelle). 
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- Oplevelser af en form for skam og generthed over manglende viden, gjorde at kvinderne 

ikke turde stille spørgsmål. 

 

 ”Vi er vant til en naturlig fødsel” 

- Sammenligner med tidligere erfaringer fra hospitalet. Nogle deltagere havde dog ikke 

tidligere erfaringer med det australske system.  

- Familiens roller. Vandt til meget støtte fra familien i forbindelse med fødsel og sygdom. 

- Ensomme i Australien. 

- Usikre på systemet. Deltagerne blev ofte set som kompetente fordi flere af dem havde 

flere børn, men de følte sig ikke selv således.  

- Bange for det anderledes.  

- Smertehåndtering. 

 

Typer af fund: 

Fundene er lokaliseret til resultat og diskussionsafsnit. Fundene præsenterer oplevelser og 

opfattelser i mødet med hospitalet i forbindelse med fødsel fra et patientperspektiv. Der præsenteres 

flere citater, bestående af ufortolkede data, men forskeren fremstiller ligeledes klare fortolkninger af 

data i form af beskrivelser indenfor tre temaer. Temaerne er udviklet på baggrund af forskerens 

fortolkninger, og beskriver hvad der udledes fra data. Fundene klassificeres dermed som værende 

tematiske beskrivelser, idet data er fortolket og struktureret indenfor temaer. Temaerne forholder sig 

dog ikke indbyrdes til hinanden. 

   

 Egne kommentarer 

Artiklen tilvejebringer centrale fund omkring oplevelser og opfattelser fra et patientperspektiv. Der 

præsenteres citater, bestående af ufortolkede data, men også fortolkninger fremstilles i form af 

temaer, indeholdende samlede meningsbærende beskrivelser. Fundene kan tydeligt identificeres og 

forskerens fortolkninger kan følges og understøttes af citater. Artiklen vurderes som velegnet at 

inddrage i den kvalitative metasyntese, idet fundene er udtryk for transformerede data, og de 

klassificeres som tematiske beskrivelser. 
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Bilag 6: Komparativ oversigt 

Oversigt over de inkluderede artiklers centrale dele 
Artikel Land Fagdisciplin Formål Kvalitativt 

design 

Dataindsamling Deltagere  Analysemetode Type af 

fund 

1. Zoucha 

(1998) 

Amerika sygepleje At udforske 

oplevelser og 

synspunkter blandt 

mexicanske 

amerikanere, der 

modtager 

professionel 

sygepleje i en 

ambulant kirurgisk 

klinik på et stort 

hospital i det 

sydvestlige USA. 

Leiningers teori 

om kulturel 

pleje. 

(Leininger 

1991) 

Semi-

strukturerede 

interviews med 

åbne spørgsmål 

samt observation. 

15 mexicanske 

amerikanske 

patienter, 15 

pårørende samt 10 

professionelle 

plejere.                  

(i alt 40 

informanter) 

Leiningers 

dataanalyse. 

Meningsskabelse, 

kodning, mønstre 

samt syntetisering af 

temaer.            

Anbefalinger for 

praksis. 

Tematiske 

beskrivelser 

2. Cortis 

(2000) 

(International 

Journal 

Review) 

United 

Kingdom 

Sygepleje At undersøge 

omsorgsfænomenet 

som 

kulturafhængigt 

blandt pakistanere i 

England. 

Leiningers teori 

om kulturel 

pleje.  

Semi-

strukturerede 

interviews, som 

bar præg af 

fortælling. 

20 mænd og 18 

kvinder. Alle var 

pakistanske 

muslimer.  

Leiningers 

etnografiske 

sygeplejemetode. 

Meningsskabelse, 

kodning, temaer og 

mønstre. 

Syntetisering samt 

anbefalinger. 

Tematiske 

beskrivelser 

3. Cortis 

(2000) 

(Journal of 

Transcultural 

Nursing) 

United 

Kingdom 

Sygepleje At skabe forståelse 

for oplevelserne af 

sygepleje i en 

hospitalskontekst i 

England blandt 

pakistanerer. 

Leiningers teori 

om 

transkulturel 

sygepleje 

(1995). 

Fokusgruppe 

interviews samt 

individuelle semi-

strukturerede 

interviews. 

Urdu-talende 

pakistanske 

muslimer. 

30 mænd og         

25 kvinder 

Kodning, 

kortlægning og 

refleksion førte til 

temaer. 

(Grounded theory) 

Tematiske 

beskrivelser 
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Artikel Land Fagdisciplin Formål Kvalitativt 

design 

Dataindsamling Deltagere  Analysemetode Type af 

fund 

4. Warda 

(2000) 

Amerika Sygepleje At identificere de 

opfattede 

komponenter af 

kulturel kompetent 

pleje blandt 

mexicanske 

amerikanere. 

Grounded 

theory 

Fokusgruppe 

interview med 

semistrukturerede 

interviewguide 

med åbne 

spørgsmål.  

5 sygeplejersker 

17 mexicanske 

amerikanere 

Kodning, 

kategorisering, 

begrebsliggøre data. 

 

Fortolkende 

forklaringer 

5. Clegg 

(2002) 

England Sygepleje At identificere 

ældre sydøst 

asiatiske patienters 

og plejeres 

opfattelser af 

kulturel følsom 

pleje, for at skaffe 

viden og mulighed 

for udvikling. 

Humanisering Uformelle, 

ustrukturerede 

interviews.  

4 patienter og        

3 plejere. 

Grounded theory 

(Schwandt 1996). 

Kodning hvorudfra 

kernekategori og 

underkategorier 

bestemmes. 

Tematiske 

beskrivelser 

6. Harper 

Bulman & 

Mccourt 

(2002) 

England Offentlig 

sundhed 

At udvikle en 

forståelse for 

fødselshjælp i 

United Kingdom, 

set ud fra 

somaliske kvinders 

øjne.  

Kvalitative 

tilgang med 

henvisning til 

Pope & Mayes 

(1995). 

Semi- 

strukturerede 

interviews ved 

brug af en narrativ 

tilgang. 

Fokusgruppe 

interviews. 

12 kvinder med 

somalisk baggrund. 

Sundhedspersonale, 

der er involveret i 

plejen til etniske 

minoriteter. 

Kodning, samt 

sortering af koder, 

hvor temaer 

genereres. 

Tematiske 

beskrivelser 
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Artikel Land Fagdisciplin Formål Kvalitativt 

design 

Dataindsamling Deltagere  Analysemetode Type af 

fund 

7. Sonne 

Nielsen 

(2003) 

Danmark Sygepleje Søge at indfange og 

analysere 

patientperspektiver 

på sygdom, 

behandling og 

forebyggelse blandt 

migrantkvinder, der 

har været under 

udredning eller er i 

et behandlingsforløb 

i et ambulatorium på 

et hospital. 

Fænomenologisk 

antropologi 

Etnografiske 

interviews som 

tillægges en 

narrativmetodisk 

vinkel. 

En case 

historie som 

illustrer 

centrale 

elementer. 

(I det samlede 

ph-d projekt 

deltager 10 

kvinder)   

Fænomenologisk 

meningskondensering, 

hvor temaer 

fremkommer på 

baggrund af 

betydningsbærende 

enheder (Kvale 1997). 

Tematiske 

beskrivelser 

8. Benkert &   

Peters 

(2005) 

Midt-Vest 

USA 

Sygepleje At beskrive 

afrikanske 

amerikanerkvinders 

opfattelser af 

forholdene ved 

sundheds- og 

sygepleje, samt 

belyse hvilke 

strategier der bruger 

til at håndtere disse 

oplevelser. 

Konstruktivistisk 

interaktionisme 

Semi-

strukturerede 

interviews ved 

brug af 

interviewguide.  

20 afrikanske 

amerikanske 

kvinder. 

Opdeling, konstruktion 

og kontekstualisering 

af data gennem 

forskellige steps 

(Denzin 1989). 

Tematiske 

beskrivelser 
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Artikel Land Fagdisciplin Formål Kvalitativt 

design 

Dataindsamling Deltagere  Analysemetode Type af 

fund 

9. Arnaert & 

Schaack 

(2006) 

Nunavik 

(nordlige 

Canada) 

Sygepleje At udforske inuit
31

 

patienters oplevelser 

af akut sygepleje i et 

byområde, for at 

imødekomme den 

bedst mulige 

holistiske pleje, der 

tilgodeser kulturelle 

behov.  

Kvalitativ 

tilgang 

Semistrukturerede 

interview med 

åbne spørgsmål. 

4 inuit 

patienter 

Konstant komparativ 

metode (Strauss & 

Corbin). 

Identifikation af 

kategorier og temaer.  

Tematiske 

beskrivelser 

10. Eckhardt, 

Mott & 

Andrew 

(2006) 

Australien Sundheds- og 

socialvæsenet 

At indhente ældre 

tysk-fødte personers 

oplevelser af at være 

indlagt på et hospital 

(i Australien). 

Fænomenologisk 

tilgang 

Fænomenologiske 

semi-strukturerede 

interviews med 

åbne spørgsmål. 

6 tysk-fødte 

Kvinder 

mellem 57 og 

82 år. 

Kategorier og temaer 

bestemmes ud fra 

kodninger             

(Van Manen 1990 & 

Parahoo 1997). 

Fortolkende 

forklaringer 

11. Berggren, 

Bergström & 

Edberg 

(2006) 

Sverige Sygepleje At udforske 

oplevelser med 

genital omskæring, 

samt oplevelser i 

mødet med det 

svenske 

sundhedsvæsen ved 

fødsel blandt 

kvinder fra Eritrea, 

Somalia og Sudan. 

Udforskende 

kvalitativt design 

Interviews 

indenfor tre 

hovedområder. 

21 kvinder fra 

Eritrea, 

Somalia og 

Sudan. 

Indholdsanalyse  

(Berg 2001 & Weber 

1990). 

Udformning af 

kategorier. 

Tematiske 

beskrivelser 

                                                           
31 (Inuit folk er betegnelsen for eskimo folk, der bebor området fra Nord Alaska til Øst Grønland.) 
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Artikel Land Fagdisciplin Formål Kvalitativt 

design 

Dataindsamling Deltagere  Analysemetode Type af 

fund 

12. Cioffi 

(2006) 

Australien Sygepleje At udforske 

sygeplejerskers og 

kulturelt forskellige 

patienters oplevelser 

af forholdet mellem 

sygeplejerske og 

patient i en akut 

afdeling. 

Fortolkende 

tilgang 

Ustrukturerede 

interviews ved 

brug af 

interviewguide 

med åbne 

spørgsmål. 

8 

sygeplejersker 

og 8 patienter, 

der alle kom 

fra Asien eller 

havde østlig 

islamisk 

baggrund. 

Wolcott’s tilgang til 

dataanalyse    

(Wolcott HF. 1994). 

Nøgleelementer 

trækkes frem, og 

temaer udledes. 

Tematiske 

beskrivelser. 

13. Hamilton 

& Essat 

(2008) 

United 

Kigdom 

Sygepleje At give etniske 

minoriteter 

mulighed for at 

udtrykke deres 

mening om 

sygepleje, og skabe 

viden til brug i 

uddannelse. 

Kvalitativ 

tilgang 

Fokusgruppe 

interviews 

indenfor 

forskellige 

geografiske 

områder. 

Seks 

fokusgrupper 

bestående af  

mellem 8 og 

15 deltagere 

(Præcist antal 

er ikke oplyst). 

Tematisering og 

kategorisering. 

Tematiske 

beskrivelser 

14. Chauhan 

et al. (2009) 

England Sygepleje At undersøge 

oplevelser blandt 

personer fra 

Pakistan, Indien og 

Bangladesh, når de 

er udsat for en 

kardial hændelse, 

med særlig fokus på 

grunde til at følge 

rehabilitering. 

Grounded theory Semi-

strukturerede 

interviews med 

anvendelse af 

interviewguide. 

13 mænd og    

7 kvinder fra 

Pakistan, 

Indien og 

Bangladesh. 

Alle var 

muslimer. 

Orientering, 

identifikation af 

temaer, indeksering, 

kortlægning og 

fortolkning. 

Bestemmelse af 

temaer og kategorier.           

Samlet 

forklaringsmodel. 

Fortolkende 

forklaringer 
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Artikel Land Fagdisciplin Formål Kvalitativt 

design 

Dataindsamling Deltagere  Analysemetode Type af 

fund 

15. Davis 

(2010) 

Hawaii Sygepleje At beskrive 

meninger, 

oplevelser samt 

opfattelser af pleje 

blandt Native 

Hawaiian Kupuna
32 

på Hawaii, for at 

skabe forståelse og 

guide til en kulturel 

kompetent pleje. 

Leiningers teori 

om kulturel pleje 

(Leininger & 

McFarland 

2006). 

Feltstudier, ikke-

strukturerede 

interviews med 

åbne spørgsmål 

samt fotografier. 

15 indfødte på 

Hawaii og 5 

plejere. 

Leiningers 

etnografiske metode i 

sygepleje. 

Meningsskabelse, 

kodning, mønstre og 

syntetisering af 

temaer.    

Anbefalinger for 

praksis. 

Tematiske 

beskrivelser 

16. 

Puthussery 

et al.  (2010) 

United 

Kingdom 

Sundhed At udforske 

engelsk-fødte 

etniske minoriteters 

oplevelser og 

forventninger med 

fødselshjælp. 

Grounded theory Kvalitative 

dybde-interviews, 

semi-struktureret. 

34 engelsk-

fødte kvinder 

med oprindelse 

i Afrika, 

Caribien, 

Indien, 

Pakistan, 

Bangladesh 

eller af irsk 

afstamning.  

Kodning ved brug af 

NVivo.  

Tekstnær læsning, 

åben kodning samt 

gruppering af koder 

til mere abstrakte 

koder og temaer. 

Tematiske 

beskrivelser 

                                                           
32

 (Native Hawaiian Kupuna er betegnelsen for de indfødte på Hawaii. I dag er Hawaii en amerikansk ø, hvor hovedpopulationen består af amerikanere. Ligeledes er hovedsproget i dag amerikansk. Dog ses 

stadig en lille gruppe af indfødte på Hawaii, som ikke er integreret i den amerikanske population og kan det amerikanske sprog. De lever i klart mindretal og er fremmed fra hovedpopulationen og kulturen i 

deres eget land. Native Hawaiian Kupuna ses som anderledes fra baggrundsbefolkningen, og ligeledes som fremmed og kulturel anderledes i det amerikanske sundhedsvæsen på Hawaii. Herved vil oplevelser i 

et kulturelt forskelligt sundhedsvæsen udspille sig, på trods af at Native Hawaiian Kupuna oprindeligt er de indfødte på Hawaii. Ligeledes har artiklen til formål at guide sygeplejerskerne i en kulturel 

kompetent pleje.)    
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Artikel Land Fagdisciplin Formål Kvalitativt 

design 

Dataindsamling Deltagere  Analysemetode Type af 

fund 

17. Murray, 

Windsor & 

Parker 

(2010) 

Australien Sundhed At afdække 

beskrivelser og 

udforske fælles 

temaer af 

fødselsoplevelser 

blandt afrikanske 

flygtninge i 

Brisbane. 

Fænomenologisk 

tilgang 

Semi-

strukturerede 

interviews. 

10 afrikanske 

flygtninge (fra 

Sudan, 

Libanon og 

Etiopien). 

Amedo Giorgi’s 

analysemetode 

bestående af fem trin 

(1997).  

Tematisering.  

Tematiske 

beskrivelser 

 



Kandidatspeciale 2011 – Anja Duelund Torstved 

 

108 

 

Bilag 7: Præsentation af artiklernes primære fund 
 

 

 

Maria R. Warda. 2000, ”Mexican Americans’ Perception of Culturally Competent Care”, Western Journal of 

Nursing Research, v. 22, s. 203-224.  

 

Primære fund: 

En kernekategori identificeres: ”værdiansættelses – tilsidesættelses paradox”  

Deltagerne beskrev oplevelserne af sammenhængende pleje som en proces indeholdende fire elementer: 

 Støtte fra systemet 

 Værdiansættelse 

 ”Personalismo” (Oversat til ”formal friendliness” - Formel venlighed) 

 Kulturel forståelse  

Ligeledes beskrev deltagerne usammenhængende plejeoplevelser associeret ved: 

 Systemets barrierer 

 Ikke at ”tælle” på lige fod med andre patienter 

 Selvbebrejdelser 

 

Der præsenteres ligeledes en selvorganisering, både på det personlige niveau, indeholdende demografiske faktorer som 

alder, køn og uddannelse samt på det kulturelle niveau, indeholdende familiens rolle, tro, sygdomsopfattelser og 

muligheder i sundhedsvæsenet. 

 

 

 

Antonia Arnaert & Geraldine Schaack. 2006, ”Culturel awerness of Inuit patients’ experiences with emergency 

nursing care”, Accident and Emergency Nursing, vol. 14, s. 97-103. 

 

Primære fund: 

Identifikation af en kernekategori; ”rationalisering af plejen”. Denne beskrives som en proces, hvor patienterne kan 

udtrykke deres følelser og oplevelser. Under kernekategorien beskrives tre trin, som patienterne gennemgår: 

 Første indtryk af den akutte pleje. 

- Lange ventetider. 

- Travlhed blandt sygeplejerskerne. 

- Sygeplejerskerne ses som ”ikke at ville snakke”. 

- Manglende privathed 

Der fremlægges en stressfaktor idet at være væk hjemmefra, separeret fra familien og isoleret fra vanlige 

aktiviteter. Sprogbarrieren spillede en rolle, og det var væsentligt for en dialog med tolkning af det sagte.  

   

 Opfattelser af realiteterne i den akutte pleje 

- Opfattelser af ikke at være de eneste patienter, der har brug for hjælp. 

- Nogle patienter var mere akutte end dem selv. 

Viden omkring realiteterne af den akutte sygepleje hjalp patienterne med at forstå sygeplejen, og dermed deres 

oplevelser af den. 

 

 Værdsættelse af den akutte pleje. 

- Oplevelser af god pleje. 

- Følelsen af sikkerhed ved at være på et hospital. 

- Kulturel respekt. 
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Raymond Eckhardt, Sarah Mott & Sharon Andrew. 2006, “Culture and communication: identifying and 

overcoming the barriers in caring for non-English-speaking German patients”, Diversity in Health and Social 

Care, vol. 3, s. 19-25. 

 

Primære fund: 

Der identificeres tre temaer, med der tilhørende underkategorier, ud fra deltagernes oplevelser: 

 Sygepleje til ”masserne”. 

 Vanlig sygepleje. 

 Generaliserende sygepleje. 

 Sygepleje til den individuelle. 

 Effekten af den individuelle sygepleje på patienterne (opmærksomhed på patienternes behov ud fra 

værdsættelse af deres følelser, samt opbygning af tillid). 

 Patienternes respons på den individuelle sygepleje (mangel på kontrol, afhængighed af 

sygeplejerskerne). 

 

I hvert af de to første temaer er begrænsninger i forhold til sprog og kommunikation centralt, hvorfor dette tema 

uddybes yderligere i artiklen. 

 

 Kommunikation og sprog. 

 Barrierer. 

Manglende verbal interaktion. 

Manglende information omkring patienternes tilstand og smerte-behandling. 

Frustration over medicinadministration samt ringe forventninger til information baseret på erfaringer fra 

tidligere indlæggelser.  

Tvivl omkring sygeplejerskernes ekspertise, skaber angst og hjælpeløshed blandt patienterne.  

 

 Tolke 

Patienterne udtrykker en skuffelse og vrede over den manglende brug af tolke på hospitalet. 

Kommunikation gennem pårørende. 

Patienterne udtrykker angst og stress i forhold til mødet med det ukendte.  

 

 Kultur 

Forståelse af hospitalskulturen og manglende sprogkundskaber. 

 Patienterne beskriver hospitalet som fremmed og skræmmende for dem, og de bliver nervøse i mødet, 

da de ikke altid ved hvad der skal foregå omkring dem. 

Sygeplejerskerne er ikke i stand til at forklare deres tiltag, og patienterne er ikke i stand til at forstå hvad 

som foregår. Dette skaber frustration i mødet. 

Ansigtsudtryk er væsentlig i kommunikationen. Når sygeplejerskerne er smilende og venlige, tolkes det 

af patienterne i relation til deres tilstand og behandling. 
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Anette Sonne Nielsen. 2003, ”Søgen efter anerkendelse: om migrant kvinders erfaringer med længerevarende 

sygdom og hospitalsbehandling”. Tidsskrift for sygeplejeforskning, vol. 2, s. 19-25. 

 

Primære fund: 

Temaer præsenteres. 

 Følelser som afvisning, mangelfuld respons på deres konkrete sygdomsproblem samt følelsen af ikke at blive 

taget alvorligt har skabt tilstande med angst, ydmygelse og degradering, som er svære at håndtere set i 

forhold til forventningerne om et effektivt, højteknologisk sundhedsvæsen. 

 Sygeplejerskerne opleves som stressede, hårde i tonen og med manglende imødekommenhed. De indgyder en 

autoritet med bestemte attituder overfor udenlandske patienter. 

 Misforståelser i forventningerne mellem patienter og plejepersonalet under indlæggelse.  

Social og kulturel forskellighed har en central betydning. 

 Uvished om hvad som skal ske er med til at skabe stress og psykisk dårlige tilstande blandt udenlandske 

patienter. De befinder sig ofte i en yderst sårbar tilstand, idet det udtrykkes at mange har været syge i lang tid 

før de tages alvorligt i det danske sundhedssystem. 

 Pateinterne efterlyser en sundhedsfaglig støtte gennem systemet, og et ansvar placeret hos sygeplejerskerne. 

Det er tidskrævende og udfordrende at håndtere mødet med etniske minoriteter – men dette er gældende for 

begge parter. 

 Diskriminationstemaet er centralt gennem materialet, og er noget af det første kvinderne uopfordret beretter 

om. De oplever at blive diskrimineret og behandlet med ligegyldighed, hvilket skaber frygt, manglende tillid 

samt at de opbygger erfaring om sundhedsvæsenet.  

 Patienternes oplevelser kan få konsekvenser for deres sociale liv på grund af en øget sensibilitet overfor 

andres attituder og blikke  

 

 

Ramona Benkert & Rosalind M. Peters. 2005, ”African American Women’s Coping with health Cara Prejudice”. 

Western Journal og Nursing Research, vol. 27, s. 863-889. 

 

Primære fund: 

To hovedtemaer findes: 

 Oplevelser med det ”hvide” sundhedssystem. 

 Begrænsede tidligere erfaringer med sundhedssystemet. 

 Positive oplevelser fra den primære sundhedspleje. 

 Åbenlys eller skjulte forbehold i plejen. 

Oplevelser af utilstrækkelig pleje eller åbenlyse forbehold i plejen. Afrikanske amerikaneres behov 

ignoreres, flere har oplevet at blive ”skældt ud” af sundhedspersonale, samt at blive nedgjort og 

”overrumplet” af plejepersonalets vurderinger eller ideér.  

Forhold der alle fører til mistillid, frustration, magtløshed, vrede, had og frygt i mødet med 

sundhedsvæsenet. 

 

 Strategier til at kunne håndtere oplevelserne i systemet. 

Alle kvinderne beskrev disse strategier som en proces, der blev udviklet over tid, til beskyttelse af dem selv. 

 ”Blive vred” 

 ”Blive selvhævdende” 

 ”Lære at ikke-lære” 

 ”Gå sin vej” 
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Joseph Domenic Cortis. 2000, ”Perceptions and Experiences with Nursing Care: A Study of Pakistani (Urdu) 

Communities in the United Kingdom”. Journal of Transcultural Nursing, vol. 11, nr. 2, s. 111-118. 

 

Primære fund: 

Fundene præsenteres indenfor to hovedemner – forventninger til sygeplejen og oplevelser med sygeplejen, som 

indeholder undertemaer og kategorier: 

 

 Deltagernes forventninger til sygeplejen 

 ”At gøre ting” er en væsentlig funktion i sygeplejen. 

 Venlighed var en vigtig forventning til sygeplejerskerne. 

 Egenkapitalen. 

 Sammenhængen mellem sygepleje og islamiske værdier. 

 Kulturel kontekst og sygepleje. 

 

 Deltagernes oplevelser med sygeplejen 

 Opfattet mangel på kulturel bevidsthed. 

 Sygeplejerskers stereotype antagelser på baggrund af kulturen. 

 Barrierer til verbal interaktion. 

 Ikke støttende attituder blandt sygeplejerskerne reflekteret i deres nonverbale kommunikation. 

 Mangel på overensstemmelse mellem forventninger til og oplevelser af sygeplejen. 

 Racisme, som årsagen til opfattelsen af manglende overensstemmelse mellem forventninger og 

oplevelser med sygeplejen.  

 Individualisme versus kollektivisme. 

 

 

Vanja Berggren, Staffan Bergström & Anna-Karin Edberg. 2006, ”Being Different and Vulnerable: Experiences 

og Immigrant African Women Who Have Been Circumcise and Sought Maternity Care in Sweden”. Journal of 

Transcultural Nursing, vol. 17, nr. 1, s. 50-57. 

 

Primære fund 

Der præsenteres tre hovedkategorier med dertilhørende underkategorier. 

Jeg har valgt kun at præsentere fund i henhold til dette speciales problemstilling – nemlig omhandlende oplevelser af 

mødet/kontakten med det svenske sundhedssystem under fødsel.  

 

 At være udsat i mødet med de svenske sundhedsprofessionelle. 

Kvinderne er yderst taknemmelige for den hjælp, de får i det svenske sundhedssystem. Mange sammenligner 

med forholdene fra deres hjemlande, som er væsentlig dårligere. Alligevel føler kvinderne sig meget udsatte, 

kigget på og set ned på i det svenske sundhedssystem. 

 At være i andres hænder 

Oplevelser af usikkerhed, hjælpeløshed samt udsathed kommer til udtryk. Kvinderne oplever ikke at blive 

forstået eller lyttet til. Deres indlæggelse bliver præget af frygt og frustration over det svenske 

sundhedssystem. Kvinderne oplever manglende sprogkundskaber som en væsentlig barriere i mødet. 

Sundhedspersonalet bruger fordømmende holdninger om.   

 At blive stirret på 

Kvinderne oplever at blive stirret på af sundhedspersonale fordi de ser anderledes ud. De oplever 

nedværdigende ansigtsudtryk og en mangel på respekt for deres kultur. 

 At blive set ned på 

Kvinderne udtrykker direkte at de føler sig set ned på. Følelser af mindreværd og skam er i fokus blandt 

kvinderne.  

 Forholdene fører alle til en tilbageholdenhed i forhold til at søge hjælp i forbindelse med sundhed og sygdom 

i systemet i fremtiden 
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Umesh Chauhan, Deborah Baker et. al. 2009, ”Exploring uptake of cardiac rehabilitation in a minority ethnic 

population in England: A qualitative study”. European Journal of Cardiovascular Nursing, vol. 9 (2010), s. 68-74. 

 

Primære fund: 

Syv Temaer findes relevante: 

 Forståelse for årsager til og forebyggelse af hjertesygdomme. 

- Manglende forståelse samt direkte misforståelser. 

 Negative oplevelser af sygepleje i forbindelse på kardial lidelse. 

- Forudindtagede antagelser ud fra patienternes udseende er et tilbagevendende tema. 

- Negative oplevelser omkring kommunikation 

- Direkte sprogbarriere medføre mistolkninger af patienternes tilstand og symptomer samt kan forsinke en 

eventuel diagnosticering. Patienterne føler sig hæmmet, når de ikke kan gøre sig forståelige. 

- Familien bruges som tolke. 

 Vigtigheden af sociale netværk. 

- Centralt for deltagerne er vigtigheden af et godt socialt netværk i form af venner og familie. 

 Betydningen af køn og religion. 

- Familietraditioner og kulturelle normer. 

- Påklædning og flovhed i samvær med andre. 

 Fatalistisk sundheds tro. 

-  Skæbnen råder over os – det er op til Gud, og Gud ved bedst. 

 Dår lig anerkendelse af sygeplejerskerne og deres rolle i rehabilitering 

- Nogle havde ikke viden om hvem sygeplejerskerne i rehabiliteringen var, og hvad de stod for. Også her 

præsenteres manglende sprogkundskaber som en barriere.   

 Praktiske overvejelser. 

-  Dårlig sundhed, mangel på tid og transport muligheder. 

Sekundært fremhæves generelt en manglende tolkning, stereotyp adfærd og en manglende kulturel kompetence blandt 

sygeplejerskerne.   

 

 

ReNel Davis. 2010, ”Voices of Native Hawaiian Kupuna (Elders) Living With Chronic Illness:  ”Knowing Who I 

Am”. Journal of Transcultural Nursing, vol. 21, nr. 3, s. 237-245. 

  

Primære fund: 

Fire hovedtemaer identificeres. 

 I forhold til dette speciales emneparametre, er fund relateret til tema 2 og 3 relevante, da de belyser oplevelser med 

sundhedssystemet og sundhedsprofessionelle. 

  

 Tema 2: At leve i to verdner: 

-  Kulturelle konflikter præsenteres i mødet med sundhedssystemet. Der er for meget information og 

”hjemmearbejde”. Deltagerne føler sig overvældet. 

-  Et mindre tal er generelt tilfredse med deres sygepleje. Men flest fokuser på de begrænsninger der var i 

plejen og barrierer for brugen af dem.  

-  De fleste undgik vestlig behandling så længe det var muligt. De så systemet som forvirrende og 

komplekst med en masse forventninger, de hverken kunne imødekomme eller forstå. Disse forhold skabte 

frustration. 

-  Deltagerne føler de navigerer mellem to verdner, hvor det vestlige system fortæller hvad de skal gøre. De 

føler sig ikke lyttet til håndteringen af deres kroniske sygdom.   

 Tema 3: Tale fra hjertet 

-  Sundhedsprofessionelle skal have en ydmyg tilgang til plejen og vise respekt.  

- Udvise personlig interesse i interaktionen samt medfølelse.  

- Der skal være tid til plejen, og positive venlige ansigtsudtryk er essentielle.  

Disse forhold er med til at skabe en respektfuld atmosfære med gode forhold og tillid. 

 Der fremlægges tydelige guidelines for praksis ud fra de fundne oplevelser.     
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Rick D. Zoucha. 1998, ”The Experiences og Mexican Americans Receiving Professional Nursing Care: An 

Ethnonursing Study”. Journal of Transcultural Nursing, vol. 9, nr. 2, s. 34-44. 

 

Primære fund: 

Der præsenteres tre hovedtemaer. 

 Mexicanske amerikaneres forventninger og evalueringer af plejen og praksis fra sygeplejersker, der var 

personlig, venlig og respektfuld 

- Mexicanske amerikanere beskrev plejen som personlig eller venlig, når sygeplejersker var 

opmærksomme og tog sig tid til patienterne.  

- Kommunikation på spansk blev set som essentiel for at plejen kunne være personlig og venlig. 

- Mexicanske amerikanere forventede respekt i den professionelle pleje.  

 Mexicanske amerikanere så sygeplejersker med manglende omsorg/pleje: 

- hvis de ikke kombinerede de generelle værdier i plejen med professionel sygeplejepraksis. 

- når sygeplejerskerne ikke kunne kommunikere på spansk. 

- når der ikke udvistes respekt i udførelsen af professionel sygepleje. 

 En ønsket tillid i plejen udtrykt af mexicanske amerikanere. 

- Pleje udført af venner og familie er en forpligtelse, men altid udført med kærlighed og tillid.  

- Sygeplejersker må opnå tillid fra de mexicanske amerikanere i deres udførelse af plejen.  

 

Ligeledes præsenteres tre former for sygeplejebeslutninger samt – praksis. 

 Bevarelse af den kulturelle pleje. 

 Forhandlinger af kulturel pleje. 

 Omstrukturering af kulturel pleje.  

 

 

Mary Hamilton & Zaheera Essat. 2008, ”Minority ethnic users experiences and expectations of nursing care”. 

Journal of Research in Nursing, vol. 13, nr. 2, s. 102-110. 

 

Primære fund: 

Tre temaer præsenteres: 

 Vigtigheden af sygeplejerskernes viden om forskellige kulturer og religiøse udførelser. 

- Der identificeres forskellige behov indenfor forskellige kulturer, som sygeplejerskerne ikke kender til. Et 

kendskab til forskellige kulturer vil skabe en bedre forståelse mellem sygeplejerske og patient 

- Manglende viden om kulturelle og religiøse forhold. Sygeplejerskerne skal ikke kun have praksis viden, 

men også viden der går bag om praksis og kulturelle værdier.  

 Handlinger blandt sygeplejerskerne der bekræfter eller ignorerer specifikke krav. 

- Manglende følsomhed i plejen. 

- Deltagerne udtrykker oplevelser som pinlighed, fremmedhed samt upassende adfærd i forbindelser med 

forskellige sygeplejehandlinger som personlig hygiejne og påklædning. 

- De udtrykker følelser af at blive behandlet anderledes og føle sig anderledes (eksempel med flere 

pårørende på besøg på engang, dette påtales kun blandt etniske minoriteter). 

- Deltagerne oplever negative attituder i den non-verbale kommunikation (ansigtsudtryk, rullen øjne). 

- Nogle sygeplejersker undgår kommunikation med etniske minoriteter. Deltagerne mener, at ansvaret 

ligger hos sygeplejerskerne. 

- Sygeplejerskerne er individuelle, og nogle er også gode til at møde etniske minoriteter. Hvor der opleves 

viden, respekt og følsomhed i plejen.  

 Besværligheder i kommunikationen. 

- Manglende sprogkundskaber giver barrierer i kommunikationen. Det fører til oplevelser af misforståelser 

og isolation. 

- Manglende brug af tolkebistand. 

 

Der ses således oplevelser af manglende respekt og værdighed i plejen til etniske minoriteter. Sygeplejerskerne har en 

tendens til stereotype antagelser med negative attituder i form af non-verbale udtryk samt en manglende forståelse. 

Forhold der alle skaber barrierer i mødet mellem sygeplejersker og patient.  
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J.D. Cortis. 2000, ”Caring as experienced by minority ethnic patients”. International Journal Review, vol. 47, nr. 

1, s. 53-62. 

 

Primære fund: 

Seks emnekategorier præsenteres i henhold til hvordan omsorg og pleje forstås blandt pakistanske immigranter; som 

handling, som tanke, familiemæssige bånd, sammenhold, pleje som samfundsmæssige bånd eller som identitet, pleje i 

konteksten. 

Disse kategorier beskrives lidt i flæng under hovedtemaet: 

 Pleje/omsorg i konteksten 

- Sygeplejerskerne har ansvaret for en korrekt og sikker behandling.  

- Sammenhold og lige behandling vægtes højt. 

- Deltagerne oplever en manglende respekt i deres pleje, og oplevelser hvor sygeplejersker direkte taler 

højlydt til patienterne beskrives. 

- En kærlig pleje med ligestilling og respekt ses som essentiel. 

- Deltagerne undgår bevidst at udføre bestemte handlinger under indlæggelse (f.eks. massage), da de har 

erfaringer med, at sygeplejerskerne vil kigge og grine af dem.  

 

Yderligere præsenteres to hovedtemaer i artiklen: 

 Pleje/omsorg i praksis 

- Sygeplejerskerne opleves at have meget travlt og ikke udvise empati 

- Sygeplejerskerne opleves som ligeglade og nogle deltager har direkte oplevet at blive ignoreret. 

- Sygeplejerskerne har tendens til at undgå kommunikation, hvilket sætter deltagerne i en situation af 

isolation og ensomhed.  

- Nogle beskriver en okay pleje uden at det er noget specielt. 

- Forventninger følger tidligere erfaringer, for ikke at blive skuffet over plejen. 

- Nogle oplever, at de forstår informationerne, men der bliver ikke skabt rum til at stille spørgsmål eller til 

fordybelse.  

- Deltagerne udtrykker oplevelser, hvor sygeplejerskerne ser ”dem alle” over en kam (f.eks. som ”nogle” 

der altid klager sig). 

- Deltagerne beskriver sygeplejerskernes adfærd med en manglende viden indenfor en anderledes kultur. 

 Identifikation af behov 

- Deltagerne oplever, at de selv skal tage det første skridt som patienter, for at sygeplejerskerne vil lytte til 

dem. 

- Deltagerne udtrykker en undring over, hvordan sygeplejerskerne kan hjælpe og pleje, uden at kende 

patienten 

- Sygeplejerskerne kan stille mange spørgsmål uden at nå ind til patienten. Vurderinger af patienten ses 

som en procedure, og ikke som starten på en relation mellem patient og sygeplejerske. 

 

Yderligere præsenteres i diskussionen en guide til brug i den kulturelle vurdering.  
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Angie Clegg. 2002, ”Older South Asian patient and carer perceptions of culturally sensitive care in a community 

hospital setting”. Journal of Clinical Nursing, vol. 12, s. 283-290. 

 

Primære fund: 

Der identificeres en kernekategori: ”At vise respekt”, samt tre under kategorier: ”opnå forståelse”, ”fremme 

åndelighed” og ”fastholde værdighed”. 

 At vise respekt 

- Respekt blev associeret ved organisations- og personale opførsel, forståelse samt udførelse af plejen med 

fokus på individuel-, spirituel- samt personlig værdighed.  

- Deltagerne beskrev respekt, som et kerneprincip i den kulturelle sygepleje. De oplevede ikke samme 

respekt, som i deres hjemland. De ville ønske der var en respekt for dem, som dem de individuelt var. 

- Deltagerne benytter adfærdsmæssige, kulturelle og miljømæssige faktorer til at opretholde 

menneskelighed, identitet og selv-respekt i sygeplejen.  

 Kategori 1: Opnå forståelse 

- Verbal kommunikation. 

- Manglende forståelse og respons på det man udtrykker, påvirker den menneskelige interaktion. 

Deltagerne udtrykker følelser af ”dumhed”, når de ikke bliver forstået. Omvendt skaber forståelse en 

positiv effekt på deltagernes oplevelser. 

 Kategori 2: Fremme åndelighed 

- Religion opleves som et fundamentalt aspekt i plejen. 

- Vigtigheden af personalets viden, forståelse og handlinger i forhold til deres religion, traditioner og 

værdier. 

- Religiøse traditioner (som bøn og mad) er en måde at håndtere sygdom og indlæggelse på.   

- Forskellige opfattelser af åndelighed blandt den øst- og vestlige kultur.  

 Kategori 3: Fastholde værdighed 

- En beskyttelse af patienternes privat- og værdighed ved respekt for deres autonomi under indlæggelse. 

- Opretholdelse af menneskelighed samt selv-respekt i fremmede omstændigheder (hospitalskonteksten), 

der ikke er designet til at støtte op om religiøse traditioner og respektere kulturelle normer.  

 

 

Jane Cioffi. 2006, ”Culturally diverse patient-nurse interactions on acute care wards. International Journal of 

Nursing Practice, vol. 12, s. 319-325. 

 

Primære fund: 

Tre hovedtemaer udledes om forholdet mellem sygeplejerske og etnisk patient.  

Jeg fremstiller patientperspektivet, da det er det, der har relevans for specialet. 

 Delte spændinger. 

- Raceforskelle, med oplevelser af diskrimination. 

- Besøg af pårørende, familie og venner skaber støtte, tryghed, og hjælp til forklaringer. 

- Sygeplejerskernes køn er af betydning for patienterne. 

 Opfattede forskelle. 

- Forskellig respekt for forskellige sygeplejersker. 

- Sygeplejerskerne mangler forståelse for forskelligheder. 

- Den vestlige behandling ses som god akut behandling, men ikke god behandling på længere sigt. 

- Forskelle i sygdoms- og livssyn. 

 Afholdt bevidsthed. 

- Sprogbarrierer 

- Behovet for information, delt ansvarlighed hos sygeplejerske og patient. 

- Patienterne føler ikke de kan forklare sig selv, hvilket kan være grund til misforståelse og ringe følelser af 

involvering i plejen. 

- Kan ikke tale godt engelsk, har ofte brug for tolk. 

Forholdene fører ofte til konflikt mellem sygeplejerske og patient. Patienterne oplever, at sygeplejerskerne ikke 

værdsætter de kulturelle forskelligheder, og der findes ikke et entydigt ståsted for interaktionen. Patienterne oplever en 

manglende empati for deres individualitet. 
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Shuby Puthussery, Katherine Twamley, Alison Macfarlane et.al. 2010, “You need that loving tender care”: 

maternity care experiences and expectations of ethnic minority women born in the United Kingdom”. Journal of 

Health Services Research & Policy, vol. 15, nr. 3, s. 156-162. 

 

Primære fund: 

Fem abstrakte koder og temaer præsenteres. 

 Retfærdig pleje 

- Kvinderne oplever ingen betydning af deres etniske baggrund i forbindelse med plejen. 

- Ingen kulturelle barrierer. 

- Høj grad af professionalisme. 

- Føler sig ikke fremmed i systemet. 

 

 Følsom pleje 

- Kvinderne forventer en empati for individuelle behov. 

- Sundhedspersonale skal ændre attituder og fokuserer på lidenskaben i plejen, og ikke bare se det som en 

del af deres job. 

- Manglende følsomhed i plejen – uvenlige, upersonlige, utilfredse med plejen. 

- Kvinder forventer mere støtte end de tilbydes af sundhedspersonale. Mangler hjælp.  

- Utilfredshed med plejen. De føler sig ”bare som et nummer i rækken”. Ligesom et dyr. 

- Sundhedspersonalet virker ligeglade. Servicen ydes, men med manglende pleje. 

- Kvinder føler sig ladt alene, hvilket skaber angst. 

- Travlhed blandt personale. 

- Sundhedspersonalet virker fjerne og uinteresseret. 

 

 Kontinuitet i plejen 

- Kontinuitet som nøgleelement i plejen. Skaber tillidsfulde relationer. 

- Meget forskelligt personale skaber forvirring.  

- Kvinderne oplever en opdelt pleje, hvor de ”blot er nummer i systemet”. 

 

 Adgang til information og kommunikation 

- Der opleves en tilfredshed med de givne informationer, men kvinderne skal selv være selvhævdende og 

fremmelige for at få deres behov opfyldt. 

- Kvinderne føler sig til gene, når de udtrykker deres behov om mere information. 

- Nogle få kvinder oplever en utilstrækkelig kommunikation. Hvilket fører til angst og bekymring. 

- Sundhedspersonalet taler hen over kvinderne, som om de ikke er tilstede. 

- Kvinderne udtrykker oplevelser af at blive overhørt og ikke taget alvorligt.  

 

 Plejemiljø 

- Oplevelser af sikkerhed ved at være på hospitalet men kvinder udtrykte et behov for et bedre fysisk miljø 

og faciliteter.  

- Den interne atmosfære blandt sundhedspersonale var stressende. 

- Et manglende støttende miljø skaber følelser af frygt, mistro og frustration, hvorfor kvinder ofte opholdt 

sig udenfor hospitalet. 

- Det fysiske miljø, manglede udstyr og møblering, ingen privathed, larm samt manglende renlighed og 

hygiejne.  
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Kate Harper Bulman & Christine Mccourt. 2002, “Somali refugee women’s experiences of maternity care in west 

London: a case study”. Critical Public Health, vol. 12, nr. 4, s. 365-380. 

 

Primære fund: 

I det følgende præsenteres kun fund relateret til kvindernes oplevelser.  

 

Sprogbarrieren præsenteres af kvinderne som det væsentligste problem i mødet med hospitalet. 

Artiklen præsenterer forskellige temaer relateret til sprogbarrieren. 

 Kvindernes oplevelser af sprogservice 

- Sjældent brug af tolke 

- Deltagerne kender ikke til mulighederne for tolkebrug. 

- Besværligt og forvirrende at skulle anvende tolk. 

 Kvindernes oplevelser af at bruge uformelle tolke 

- Kvinderne oplever, at de ofte selv må skaffe sig en tolk, hvilket ofte resulterer i manglende dygtighed og 

uhensigtsmæssig tolkning. 

- Det opleves som forfærdeligt og stressende at skulle være afhængig af andre. 

- Pårørende som tolke – pinlighed, upassende emner, og for eksempel børn der tages ud af skolen for at 

tolke. 

 Konsekvenser af sprogbarrieren 

- Kommunikationsniveauet afhænger af deltagernes engelskkundskaber 

- Umuligt at få forklaringer, information og råd fra sundhedspersonale samt deltagerne havde svært ved 

selv at udtrykke deres sygdomsanamnese. 

- Deltagerne var ofte ikke i stand til at stille spørgsmål. 

- Oplever følelser af manglende støtte, hvilket resulterer i angst, frygt og bekymring i forbindelse med 

plejen. 

 Smertekontrol 

- Ingen af deltagerne blev informeret om håndtering af smerte. Dette ses som et udtryk for manglende 

kommunikation og kulturelle stereotype antagelser overfor etniske minoriteter. 

 Kvindelig omskæring 

- Sundhedspersonalet opleves at have manglende viden og forståelse for kvindelig omskæring. 

- Der opleves en manglende interesse i at prøve at forstå dette fænomen blandt sundhedspersonalet. 

 Konsekvenser af kontinuitet versus ikke-kontinuitet i plejen 

- En manglende kontinuitet i plejen gør det sværere at overkomme kommunikationsbesværlighederne. 

- Der opleves en upersonlig, opgaveorienteret tilgang til plejen.  

- Sundhedspersonalet forsøger ikke at kommunikere. 

- Der opleves ingen speciel venlighed, en følelse af de bare gør deres job uden så meget andet. 

- Noget sundhedspersonale er lyttende, tager sig tid, forsøger at forklare, men der er stadig meget 

deltagerne ikke forstår, som går tabt. Men disse sundhedspersoner huskes, idet de har gjort et forsøg. 

- Manglende forståelse. 

 Kvalitet og følsomhed i plejen 

- Følsom pleje (hjælpsomhed) 

- Ufølsom pleje, opgavefokuseret, uinteresseret i plejen. Nogle deltager har direkte grusomme oplevelser 

med plejen – hvor de er blevet råbt af, afvist at blive holdt i hånden eller diskussion omkring deres 

genitale omskæring.  
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Linda Murray, Carol Windsor, Elizabeth Parker. 2010, ”The Experiences of African Women Giving Birth in 

Brisbane, Australia”. Health Care for Women International, vol. 31, s. 458-472. 

   

Primære fund: 

Tre temaer præsenteres. 

 ”Du ved ikke, du føler dig alene og er anderledes” 

- Deltagerne oplever sig overvældet af frygt, ensomhed og ”ikke at vide noget”. 

- Sparsom viden omkring sundhedsvæsenet. 

- Oplever ikke tilstrækkelig information og forklaringer. 

- Sprogbarrierer og manglende brug af tolke forstærker følelserne af ikke at vide noget. 

Kommunikationsbarrieren realiseres ikke, og der anvendes ikke tolke i tilstrækkeligt omfang.  

- Nogle deltagere lader som om de forstår informationen, for ikke at være til besvær. 

- Ikke at blive forstået skaber frustration, stress og udfordringer i mødet. 

- Uvisheden skaber følelser af frygt, mistillid og mistro blandt deltagerne. 

- Manglende kontrol førte til magtesløshed overfor konteksten. Ingen forklaringer eller sproglig støtte. 

- Uofficielle tolke anvendes – behjælpelige vs. pinlighed.    

- Deltagere der kunne det engelske sprog oplevede en styrkefølelse samt følelse af kontrol overfor 

omgivelser og mulighederne. 

 

 ”De er vældig søde, sygeplejerskerne, men stadig har de ikke meget tid” 

- Deltagerne udtrykte dyb taknemlighed for hjælpen. 

- Sundhedspersonalet var professionelle. 

- Jordemødrene var søde, omsorgsfulde, hjælpsomme, beroligende og sås som rigtig gode mennesker.  

- Lægerne undersøgte kun, manglede følelser og empati.  

- Nogle sundhedspersonale sås som hjælpefulde, andre var det ikke og beskrives som direkte sure. 

- Følelser af at sundhedspersonalet ikke vil hjælpe dem. 

- Oplevelser af manglende kontinuitet i plejen. Hårdt og udfordrende med så meget forskelligt personale. 

Det opleves som udmattende at fortælle den samme historie igen og igen.  

- Forskellige kulturelle opfattelser (eksempel med kønsforskelle). 

- Oplevelser af en form for skam og generthed over manglende viden, gjorde at deltagerne ikke turde stille 

spørgsmål. 

 

 ”Vi er vant til en naturlig fødsel” 

- Sammenligner med tidligere erfaringer fra hospitalet. Nogle deltagere har ikke tidligere erfaringer med 

det australske system.  

- Familiens roller. Vandt til meget støtte fra familien i forbindelse med fødsel og sygdom. 

- Ensomme i Australien. 

- Usikre på systemet. Deltagerne blev ofte set som kompetente fordi flere af dem havde flere børn, men de 

følte sig ikke selv således.  

- Bange for det anderledes.  

- Smertehåndtering.   
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Bilag 8: De seks kategorier, identificeret gennem den aksiale kodning 

 

 

Relationelle brist                                                                                                                              
(Årsager samt en del af fænomenet) 

Manglende kommunikation 

- Manglende ansvar for dialog og forståelse 

- Plejepersonalet undgår kommunikation med etniske minoriteter 

- Plejepersonalet undervurderer sprogbarrieren 

 

Begrænset brug af tolkebistand 

- Sjældent brug af tolk  

- Etniske minoriteter kender ikke mulighederne  

- Det er besværligt og forvirrende 

- Brug af uformelle tolke med manglende dygtighed og uhensigtsmæssig tolkning. 

- Stressende at være afhængig af andre. 

- Pårørende, børn som tolke er uhensigtsmæssigt og skaber pinlige situationer.    

 

Manglende forståelse og viden 

- Manglende informationer 

- Øget behov for forklaringer, information og råd 

- Direkte misforståelser 

- Forskellige forventninger til plejen 

- Forskellige grundlag for interaktionen 

 

Misforståelser i kraft af en nonverbal kommunikation 

- Kropssprog 

- Ansigtsudtryk 
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Nedværdigende adfærd blandt plejepersonalet                                                                                                                 
(Årsager samt en del af fænomenet) 

Vilkår ved hospitalsomgivelserne 

- Plejepersonalet har for travlt 

- Ingen tid til patienterne 

- Plejepersonalet opleves som stressede 

- Hospitalet opleves som fremmed, skræmmende og skaber nervøsitet 

- Hospitalet opleves som forvirrende og komplekst med overvældende mængder af information og manglende 

imødekommenhed og forståelse. 

- Manglende kontinuitet skaber udmattelse og forvirring. 

 

 Plejepersonalet opleves som mekaniske og tekniske uden følelser og empati 

- Autoritære attituder 

- Afvisninger 

- Manglende omsorg 

- Fordømmende holdninger og forventninger 

- Afsky i plejen til etniske minoriteter 

- Stereotype, racistiske og kulturelle emner 

- Plejepersonalet har manglende vilje og kompetence til udførelse af en kulturel kompetent pleje 

- Plejepersonalet opleves som overfladiske i deres vurderinger 

- Plejepersonalet virker fjerne og uinteresseret, behandler etniske minoriteter med ligegyldighed 

- Oplevelser af bare at være ”et nummer i rækken” 

- Manglende respons på sygdomsproblem 

- Lang diagnosticering og behandlingsproces 

- Følelser af ikke at blive taget alvorligt, blive ignoreret, direkte få skældt ud eller blive ”overrumplet” 

 

Manglende viden parterne i mellem 

- Manglende viden om forskellige kulturer og kulturelle behov. 

- Manglende forståelse for anderledes kulturer 
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Oplevelse af en form for sikkerhed                                                                                                         
(En del af fænomenet) 

Tilfredshed 

- Oplevelser af en generel tilfredshed med information, hvis man selv er i stand til at være fremmelig, stille 

krav og sætte spørgsmål, hvilket desværre ikke er gældende for alle etniske minoriteter. 

- Oplever en taknemmelighed for den ydede pleje. 

- Oplever sikkerhed og tryghed ved at være i kontakt med plejepersonale. 

- Retfærdig pleje (ingen følelser af fremmedhed og forskelsbehandling). 

- Høj grad af professionalisme. 

- Forståelse skaber kontrol og afslappethed 

 

Kontinuitet 

- Sammenhængende pleje opnås, når plejepersonalet udviser støtte, værdighed, venlighed og forståelse 

- Plejepersonalet er individuelt, nogle udviser empati og forståelse i mødet 

 

 

 

 
 

Ineffektiv pleje                                                                                                                                  
(En konsekvens af fænomenet) 

Utilstrækkelig pleje 

- Må kæmpe for retfærdig, ligeværdig pleje 

- Opretholde egne kulturelle normer 

- Manglende respekt 

- Begrænsede tidligere erfaringer  

- Nøglen til tillid er en ydmyg tilgang til plejen fra plejepersonalets side 
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Følelsesmæssige aspekter                                                                                                                  
(en del af fænomenet samt konsekvens af fænomenet) 

Psykiske udtryk 

- Angst og frygt for det ukendte 

- Ydmygelse 

- Skuffelse og vrede 

- Følelser af ”dumhed” over ikke at blive forstået. 

- Oplevelser af mindreværd og skam 

- Manglende privathed 

- Overladt til sig selv, skaber angst 

- Ensomhed 

- Oplevelser af en form for skam og generthed over den manglende viden, gjorde at etniske minoriteter ikke turde 

stille krav og sætte spørgsmålstegn.  

 

Manglende kontrol 

- Manglende handlemuligheder 

- Etniske patienter gøres passive i deres eget sygdomsforløb 

- Frustration 

- Uoverskuelighed 

- Usikkerhed 

- Mistillid og mistro 

- Magtesløshed 

- Manglende sundhedsfaglig støtte 

- Sparsom viden om sundhedsvæsenet 

 

Pårørendes rolle 

- Støttende 

- Fungerer som socialt netværk  

- Skabe forståelse 

- Etniske minoriteter oplever sig ensomme i et nyt land, de er vant til familiærstøtte under sygdomsforløb 
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                      Tilbageholdenhed i mødet med hospitalskonteksten                                                              
(konsekvenser af fænomenet samt handlinger i forhold til fænomenet) 

Personlige reaktioner 

- Selvbebrejdelser 

- Isolation 

- Tilbageholdenhed fra at søge hjælp ved sundhed og sygdom 

- Undgår mødet med hospitalet så længe som muligt. 

- Etniske minoriteters sociale liv udenfor hospitalskonteksten påvirkes 

 

Håndteringsstrategier 

- Adfærdsmæssige og kulturelle strategier anvendes til at overkomme barriererne  

- Vrede 

- Selvhævdelse 

-  ”Lære at ikke-lære” 

-  ”Gå sin vej” og ikke kigge tilbage 

- Etniske patienter forsøger at ignorere de negative oplevelser 

- Forsøger at opretholde menneskelighed, identitet og selvrespekt i mødet med fremmende omstændigheder 

(hospitaletskonteksten). 

 

 

 


