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Begrundelse for valg af emne 

Patienter med anden etnisk baggrund end dansk vil udgøre en stigende andel af patienterne i det 

danske sundhedsvæsen. Ifølge Danmarks Statistik udgjorde indvandrere og efterkommere 3,1 % af 

den danske befolkning i 1983, og i 2008 var dette tal steget til 9,1 % af en samlet befolkning på 

5.475.791 (www.dst.dk), heraf 6,2 % fra ikke-vestlige lande. Ifølge Danmarks Statistiks 

befolkningsprognose forventes andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande at 

stige i de kommende år fra 6,2 % til 7,3 % i 2018 og til 9,4 % i 2050 (www.dst.dk). Størstedelen 

heraf bor i hovedstadsområdet eller i andre større danske byer (Kjøller, Juel et al. 2007). 

Ændring i befolkningssammensætningen afspejles også i sundhedsvæsenet. En befolkning med 

mange etniske minoriteter stiller sundhedsvæsenet over for en række nye udfordringer, idet det ikke 

er givet, at etniske minoriteter har samme behov for eller får samme udbytte af den forebyggende 

behandlende og rehabiliterende indsats som etniske danskere. Det er derfor en stor udfordring for 

regioner og kommuner at kunne imødekomme etniske minoritetsgruppers behov på en måde, som 

retter sig mod de væsentligste sundhedsproblemer og samtidig opleves relevante, vedkommende og 

forståelige i målgruppen. 

Etnicitet kan have betydning for forekomsten og konsekvensen af sygdom – dels som følge af 

etniske forskelle i normer og sundhedsadfærd dels på grund af genetisk betingede forskelle i 

sygdomsrisiko. Fx rammer type 2-diabetes op imod 25 % af førstegenerationsindvandrere af 

pakistansk herkomst, 12 % af tyrkere og til sammenligning kun 2-3 % af etniske danskere (Winding 

2004). Internationalt er det dokumenteret, at der findes uligheder på sundhedsområdet på tværs af 

etniske grupper. I Storbritannien har etniske minoriteter højere dødelighed og sygelighed i forhold 

til flertallet af den etnisk britiske befolkning (Syed, Dalgard et al. 2006), og studier viser, at i 

Storbritannien har patienter af sydasiatisk afstamning 40 % højere risiko for at udvikle 

hjertesygdomme og diabetes i forhold til europæere (Balarajan 1991). 

Viden om sygdom, sundhed og sundhedsadfærd er en forudsætning for at målrette og kvalificere det 

praktiske sundhedsfremmende, forebyggende og rehabiliterende arbejde i regioner og kommuner og 

viden om alle grupper i samfundet er et væsentligt grundlag for at kunne målrette tilbuddene på 

hospitalerne og give alle lige muligheder for at opnå sundhed. På trods heraf er der stadig begrænset 

viden og erfaringer om disse patienters oplevelser inden for det danske sundhedsvæsen. 

I et forsøg på at opnå viden på området indgik Københavns og Århus kommune, Fyns amt og Århus 

amts i 2005 et samarbejde med Sundhedsstyrelsen, Københavns universitet, Syddansk Universitet 
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og Statens Institut for Sundhed om at gennemføre en samlet sundhedsprofil for et større antal 

indvandrere og efterkommere i Danmark (Singhammer 2008). Rapporten er et af de første resultater 

fra en undersøgelse i Danmark om selvrapporteret helbred, langvarig sygdom, sundhedsadfærd og 

psykisk sundhed og fokuserer på beskrivelser af syv etniske minoritetsgruppers sundhedstilstand fra 

landene: eks-Jugoslavien, Tyrkiet, Somalia, Iran, Irak, Pakistan, Libanon/ Palæstina og 

efterkommere fra Tyrkiet og Pakistan. Undersøgelsen viser at 22-48 % indvandrere i alle etniske 

minoritetsgrupper har dårligt selvvurderet helbred sammenlignet med 10 % blandt etniske danskere. 

I alle indvandrergrupper er der en større andel med langvarig sygdom sammenlignet med etniske 

danskere. I alle etniske grupper og blandt etniske danskere har kvinder dårligere selvvurderet 

helbred end mænd, hvilket også svarer til forholdene i udenlandske undersøgelser. 

Men problemet er ikke blot forskelle i sygdomsforekomst: Hedemalm et gennemførte et studie, 

hvor de systematisk gennemgik sygeplejedokumentationen hos 25 patienter med etnisk baggrund og 

25 svenske patienters sygeplejejournaler (Hedemalm, Schaufelberger et al. 2007). Analysen viste, at 

nogle af de punkter, der anbefales i European Society of Cardiology retningslinjer for 

nonfarmalogisk hjerteinsufficiens pleje blev overset for begge grupper. Man fandt, at 

medicinjusteringer og oplysninger om sygdommen og behandlingen var dokumenteret på samme 

måde, mens signifikant færre kliniske målinger og opfølgende besøg blev dokumenteret for 

indvandrergruppen. 

Min daglige arbejdsplads er et travlt koronarafsnit på Bispebjerg Hospital. Bispebjerg Hospital er en 

del af Region Hovedstaden og er beliggende i Nordvest-kvarteret i København. Optageområdet er 

socialt og sundhedsmæssigt inhomogent, idet Indre By og Østerbro kan klassificeres som 

kommunesocialgruppe 2, mens Bispebjerg, Brønshøj-Husum og Nørrebro kan klassificeres i 

kommunesocialgruppe 4 præget af lav indkomst, lav uddannelse, ringe erhvervstilknytning, mange 

kroniske sygdomme og uhensigtsmæssig sundhedsadfærd (Glümer, Hilding-Nørkjær et al. 2008). 

En særlig udfordring er, at området er præget af en høj andel indbyggere med anden etnisk 

baggrund. I Bispebjerg, Nørrebro og Brønshøj-Husum er andelen af indbyggere med ikke-vestlig 

etnisk baggrund henholdsvis 17 %, 17 % og 16 %, mens tallene for indre by og Østerbro er 4 % og 

6 %. I hele Region Hovedstaden er andelen 8 % (Glümer, Hilding-Nørkjær et al. 2008). I lyset af 

den øgede forekomst af diabetes etablerede Bispebjerg Hospital for nogle år siden en kulturelt 

tilrettet diabetesskole med der til hørende undervisningskoncept målrettet pakistanske 

førstegenerationsindvandrere (Winding 2004). Målet med denne intervention var at skabe en større 
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kulturel forståelse for diabetes samt forståelse for vigtigheden af en rigtig kostsammensætning for 

diabetikere. 

Men ikke alene diabetes er en udfordring: Den alders- og kønsjusterede risiko for hjertesygdom er 

blandt de højeste i regionen (Glümer, Hilding-Nørkjær et al. 2008). Indtrykket er, at mange bliver 

indlagt, fordi de ikke forstår vigtigheden af at tage deres medicin eller ikke på anden vis magter at 

tage hånd om deres kroniske sygdom. Inspireret af indsatsen for etniske diabetespatienter, kunne en 

speciel sygeplejefaglig indsats være et vigtigt redskab til at øge hjertepatientens egenomsorg 

(H̡ørdam, Træden et al. 2003a, H̡ørdam, Træden et al. 2003b) for at inddrage den etniske patient så 

tidligt som muligt i sit eget sygdomsforløb (Wagner, Lacey et al. 2006). 

Spørgsmålet er, om vi har den viden der skal til for at yde den rigtige sygepleje til den etniske 

patient? 

Når man sammenligner den sygeplejedokumentation, som bliver udført på Bispebjerg Hospitals 

koronarafsnit, adskiller den sig ikke væsentligt fra det der beskrives i Hedemalm et al (Hedemalm, 

Schaufelberger et al. 2007). Dette giver anledning til bekymring for, at mange af de problemer vi 

oplever, den etniske patient har, ikke bliver dokumenteret og ikke bliver handlet på. Denne 

forskelsbehandling kan være en medvirkende årsag til at etniske patienter vurderer deres helbred 

som dårligt, at deres behandling ikke er optimal og heraf følgende dårlig compliance og 

genindlæggelser. 

Hvis vi ikke gør noget for den etniske patient, kan det ud fra en samfundsøkonomisk betragtning 

betyde, at vi i løbet af nogle år får en meget stor gruppe patienter, som vil belaste sundhedsvæsenet 

med mange livsstilssygdomme, og deraf følgende behandlinger, hvilket vil øge vores 

sundhedsudgifter betragteligt. Vi må stræbe efter at få de etniske patienter til at håndtere deres 

kroniske sygdom bedre ved at forbedre deres mestringsstrategi gennem en følelse af sammenhæng, 

håndterbarhed og meningsfuldhed. Herved vil vi på sigt kunne forhindre og minimere udvikling i 

sygdomme og skabe bedre livskvalitet for den etniske patient (Jensen, Johnsen 2000b, Jensen, 

Johnsen 2000a). 

På denne baggrund er det ønsket med denne opgave at kortlægge viden, baseret på 

forskningsresultater, som vil bidrage til at etablere og målrette relevante sygeplejefaglige indsatser i 

den klinisk praksis, og dermed tilbyde en mere individuel kulturel sygepleje for den etniske patient, 

så denne vil kunne få en større forståelse af egen sygdom. Ny viden om hvilke indsatser, der kan 
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gavne i samspillet med den etniske patient, kan være med til at kvalificere de sparsomme ressourcer 

i sundhedsvæsenet, så de bliver brugt optimalt og til gavn i forhold til den etniske patient 

(Singhammer 2008). 

Afgrænsning af klinisk problemstilling 
På baggrund af de forskningsresultater man på nuværende tidspunkt har og de erfaringer jeg har og 

ser i min empiri, vil det være hensigtsmæssigt at kunne fokusere på behovet for den 

sygeplejefaglige indsats og dermed få en viden, erfaring om, på hvilket grundlag vi skal uddanne, 

pleje og behandle den etniske patient, så der ikke opstår ulighed i sundhed. 

Problemformulering 
Hvordan kan man ved en specifik sygeplejefaglig indsats forbedre kvaliteten af behandlingen af 

hjertesygdomme til den etniske patient i en kulturel kontekst? 

Formål 
Målet med denne opgave er at beskrive og dokumentere evidensen for den sygeplejefaglige indsats 

til etniske patienter, samt udarbejde forslag til intervention som sygeplejersken i klinikken kan 

bruge som afsæt for videre kvalitetsudvikling. 

Afgrænsning 

I denne opgave fokuseres på den voksne etniske patient med kronisk sygdom, da det er en 

patientkategori, som ofte genindlægges og har svært ved at håndtere egen sygdom på grund af 

sproglige og kulturelle forskelligheder. Fokus er på sygeplejen til den individuelle patient, hvor man 

i stedet kunne have valgt en bredere folkesundhedsvidenskabelig betragtning. Jeg er opmærksom 

på, at Public Health overvejelser også er vigtige, men ønsker med opgaven at belyse de redskaber, 

som står til rådighed for den enkelte patient og sygeplejerske, som sammen står med problemet i 

dagligdagen. 

Det kan indvendes, at det er en grov forenkling at tale om etniske minoriteter som en samlet gruppe. 

Etniske minoriteter er en heterogen gruppe, og der kan sættes spørgsmålstegn ved, hvorvidt det 

giver mening at fremsætte generelle udsagn om etniske minoriteter som helhed. Imidlertid kan en 

gruppeinddeling på baggrund af fx oprindelsesland give andre problemer, da der indenfor den 

enkelte gruppe kan fremkomme store kulturelle forskelle (Bhopal, Rankin 1999). For at sikre at den 

fremkomne evidens kan generaliseres til den aktuelle kontekst afgrænses litteratursøgningen til at 
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gælde etniske minoriteter, der socialt og kulturelt lever under forhold, der minder om danske 

forhold. 

For ikke at gøre litteratursøgningen for smal fokuseres ikke udelukkende på hjertesygdom. Af 

samme grund er der ikke afgrænset i tid, da også ældre viden kan give nye perspektiver.  

Begrebsafklaring 
Der anvendes mange betegnelser for etniske minoriteter i Danmark, fx indvandrere, flygtninge, 

efterkommere, nydanskere mv. I denne opgave benyttes betegnelsen etnisk minoritet om personer, 

som har en etnisk minoritetsbaggrund, idet de er født i/eller har en stærk tilknytning til et andet land 

end Danmark, og idet de udgør et fællesskab gennem deres historie, tilhørsområde, kultur, sprog, 

religion eller lignende (Eriksen, Sørheim 2002). 

Specifik sygeplejefaglig indsats i en kulturel kontekst, defineres som en intervention, som er 

specifikt rettet mod de kulturelle kendetegn, religiøse overbevisninger og sprogkundskaber, som 

den pågældende population har, under hensyntagen til populationens uddannelsesniveau og 

socioøkonomiske forhold 

Metode og materiale 
Dette studie er et systematisk litteraturstudie (Stoltz, Willman et al. 2007) med det sigte at 

kortlægge den stærkest mulige evidens i den konkrete problemstilling.  

Der vil blive søgt litteratur i følgende databaser: PubMed, SveMed+, Cinahl og The Cochrane 

Library (Cochrane Reviews). 

Pubmed er anvendt, da det er en base som dækker bredt inden for det medicinske og kirurgiske 

område, desuden indeholder den også sygepleje relevante artikler. 

Svemed+ anvendes, da den indeholder referencer fra nordiske artikler inden for det medicinske 

område. 

Cinahl er anvendt som database, da den indeholder tidsskrifter inden for sygepleje, 

sygeplejedisputatser, bøger og udvalgte kongrespublikationer (Nielsen 2004, Jørgensen 2004). 

The Cochrane Library er anvendt, da den indeholder opdaterede systematiske oversigter af 

randomiserede kontrollerede forsøg og kliniske behandlingsresultater inden for sundhedsområdet. 
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Den relevante litteratur som fremkommer efter gennemgang af abstrakt og artikel gennemlæsning, 

vil efterfølgende blive klassificeret på basis af den videnskabelige metode og indsat i skema med 

evidensniveau samt evidensstyrke (Madsen, Andersen 2005). 

De udvalgte artikler vil blive læst kritisk, og de kvantitative artikler som vedrører den konkrete 

problemstilling vil blive analyseret ved hjælp af checklister fra Center For Kliniske Retningslinjer. 

Følgende checklister vil blive anvendt: Checkliste til klinisk kontrolleret forsøg 

(http://www.kliniskeretningslinjer.dk/images/checkliste-rct.doc) og Checkliste til systematiske 

oversigtsartikler og metaanalyser (http://www.kliniskeretningslinjer.dk/images/checkliste-

oversigt.doc). Dog vil punkt 2.4 i checklisten blive modificeret så den passer til den konkrete 

problemstilling. 

Kvalitative artikler vil blive vurderet ved hjælp af checkliste fra Critical Appraisal Skills 

Programme – Qualitative Research (Public Health Resource Unit, England, NHS, 2006): 

http://www.phru.nhs.uk/Doc_Links/Qualitative%20Appraisal%20Tool.pdf. 

Efter artiklerne er blevet analyseret vil de blive analyseret op imod problemformuleringen. 

Den sygeplejeteoretiske referenceramme vil være den amerikanske sygeplejeteoretiker Madeleine 

Leiningers teori om transcultural nursing (tværkulturel sygepleje), der tager udgangspunkt i en 

kulturel forståelse for menneskelige reaktioner på sundhed og sygdom (Leininger 2007, Clarke, 

McFarland et al. 2009). Begrundelsen herfor er at den kan bidrage med at forstå de faktorer, når den 

etniske patient og sygeplejersken møder hinanden, og viser samtidig vigtigheden i at forstå kulturen 

for den etniske patient. 

Endelig vil den viden, som er fremkommet i opgaven blive analyseret med baggrund i POMI-

modellen (Patientens prædispositioner, Observation, Metoder, og Implementering). Modellen 

illustrerer den viden man som kliniker skal have, for at der er evidens for den vurdering, der 

foretages som grundlag for beslutninger i klinisk praksis (H̡ørdam, Pedersen et al. 2008). 

Litteratursøgning 
Følgende sundhedsvidenskabelige litteraturbaser blev anvendt: PubMed, Cinahl, Svemed+, og 

Cochrane Library. 

Søgning I PubMed 15.2.2010 
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“minority groups”[MESH] AND “nursing process”[MESH] Limits: All Adult: 19+ years, 49 

artikler 

"minority groups"[MESH] AND "hospitalization"[MESH] Limits: All Adult: 19+ years, 77 artikler 

"minority groups"[MESH] AND "health promotion"[MESH], Limits: All Adult: 19+ years, 83 

artikler 

"minority groups"[MESH] AND "health education"[MESH] AND cronic* Limits: All Adult:19+ 

years, 14 artikler 

Alle disse 223 abstracts blev gennemlæst og søgningen suppleret med slut resultatet af følgende to 

søgninger: 

Svemed+ søgning 2.3.2010 

S1: Minority-Groups.fm., 54 artikler 

S2: Nursing-Process.fm., 77 artikler 

S3: Hospitalization.fm., 411 artikler 

S4: Health-Promotion.fm., 904 artikler 

S5: Health-Education.fm., 899 artikler 

Søgning kombineres med kommandosøgning 

S1 and (S2 or S3 or S4 or S5), 3 artikler 

Søgning i Cinahl 2.3.2010 

S1: (MH ”Minority Groups”), narrow by SubjectAge: - Aged, 19-44 years, 727 artikler 

S2: (MH ”Minority Groups”), narrow by SubjectAge: - Aged, 45-64 years, 472 artikler 

S3: (MH ”Minority Groups”), narrow by SubjectAge: - Aged, 65+ years, 451 artikler 

S4: S1 or S2 or S3, 1025 artikler 

S5: (MH “Hospitalization”), 7817 artikler 

S6: (MH “Health Promotion”), 19513 artikler 

S7: (MH “Nursing Interventions”), 3750 artikler 

S8: (MH “Health Education”), 10027 artikler 

 9



S9: S4 and (S5 or (S6 and chronic*) or S7 or (S8 and chronic*)), 11 artikler 

Søgning i The Cochrane Library (Cochrane Reviews), 20.3.2010 

MeSH descriptor Minority Groups explode all trees in Cochrane Database of Systematic Reviews, 4 

artikler 

Alle abstracts (241) fra ovenstående søgninger blev læst igennem. 

Abstracts som ikke vedrørte somatisk sygdom hos voksne blev sorteret fra. Abstracts, som ikke 

blev vurderet at belyse særlige forhold vedrørende etniske minoriteter – enten i sig selv eller 

sammenlignet med det omgivende samfund – blev sorteret fra. Tilbage var 63 abstracts, hvor de 

tilgrundliggende artikler blev fremskaffet til gennemlæsning. 

Ved første gennemlæsning blev det vurderet om arbejdet vedrørte en eller flere af følgende 

emneområder (forkortelser i parentes refererer til Figur 1, s. 11): 

 Hjertesygdom, herunder iskæmisk hjertesygdom, hjerteinsufficiens og hypertension (h) 

 Etniske minoriteter, hvis sociodemografiske og kulturelle forhold må antages at minde om 

danske forhold. I praksis vil det sige etniske minoriteter i Danmark, øvrige Norden, Holland 

og i mindre udstrækning UK (e) 

 Teoretisk forhold af betydning for arbejdet med voksne patienter fra etnisk minoritet med 

somatisk sygdom (t) 

 Intervention, rettet mod specifik etnisk problemstilling (i) på individ eller gruppeniveau, 

men ikke public health relateret. Denne gruppe kunne underinddeles i to 

o Høj evidensgrad, metaanalyser og randomiserede kontrollerede undersøgelser (i1) 

o Lav evidensgrad, alle andre undersøgelser (i2) 
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Figur 1 Inddeling af den fundne litteratur efter emneområde (Venn-diagram, forkortelser se s. 10) 

 

Enkelte arbejder blev fravalgt, da de viste sig ikke at dække et af ovenstående emner. Til gengæld 

blev materialet suppleret med referencer fra de udvalgte artiklers referencelister (kædesøgning), 

som efterfølgende blev klassificeret på samme måde. I alt blev 63 artikler klassificeret, som det 

fremgår af Tabel 1. 

 

Tabel 1 Oversigt over de 63 fundne artikler 
 

 Titel/forfatter/årstal Undersøgelse Bruges i Relevans Evidens-

niveau 

Styrke 

1 What do patients 

know about their 

heart failure? 

Tværsnitsundersøgelse Baggrundsviden h III C 
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(Artinian, Magnan et 

al. 2002) 

2 Prevalence, 

awareness, treatment, 

and control of 

hypertension in the 

Jackson Heart Study 

(Wyatt, Akylbekova 

et al. 2008) 

Public health 

intervention, kohorte 

Sammenlignes med 

registerdata 

Baggrundsviden h IIa B 

3 Cardiovascular risk 

factors in Turkish 

immigrants with type 

2 diabetes mellitus 

(Uitewaal, 

Goudswaard et al. 

2004) 

Tværsnitsundersøgelse Baggrundsviden e III C 

4 Impact of a cardiac 

risk reduction 

program in 

vulnerable patients 

hospitalized with 

Coronary Artery 

Disease 

(Krantz, Havranek et 

al. 2004) 

Kohorte med historisk 

kontrol 

Relevant hi2 IIa B 

5 Diabetes care in 

Dutch general 

practice: differences 

between Turkish 

Retrospektiv 

kohorteundersøgelse 

Relevant ei2 IIa B 
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immigrants and 

Dutch patients 

(Uitewaal, 

Bruijnzeels et al. 

2004) 

6 Audit of primary 

care angina 

management in 

Sandwell, England 

(Stewart, Rao et al. 

2002) 

Tværsnitsundersøgelse Indledning h III C 

7 Quality of care of 

and outcomes for 

African Americans 

Hospitalized with 

heart failure 

(Yancy, Abraham et 

al. 2008) 

Tværsnitsundersøgelse Perspektivering h IIa B 

8 Ethnic differences in 

barriers and referral 

to cardiac 

rehabilitation among 

women hospitalized 

with coronary heart 

disease 

(Mochari, Lee et al. 

2006) 

Tværsnitsundersøgelse Baggrundsviden h III C 

9 Diabetes in children 

and adolescents from 

Tværsnitsundersøgelse Baggrundsviden e III C 
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ethnic minorities: 

barriers to education, 

treatment and good 

metabolic control 

(Povlsen, Olsen et al. 

2005a) 

10 Intercultural 

communication in 

general practice 

(van Wieringen, 

Harmsen et al. 2002) 

Tværsnitsundersøgelse Baggrundsviden e III C 

11 Trends in statin use 

and low-density 

lipoprotein 

cholesterol level 

among US adults 

(Mann, Reynolds et 

al. 2008) 

Kohorteundersøgelse Baggrundsviden h IIa B 

12 Racial variation in 

quality of care 

among 

Medicare+Choice 

enrolees 

(Virnig, Lurie et al. 

2002) 

Tværsnitsundersøgelse Ikke relevant Ikke 

aktuel 

III C 

13 A review of records 

from follow-up visits 

for immigrants and 

Swedish patients at a 

Tværsnitsundersøgelse

Matched pairs 

sammenligning 

Indledning e III C 
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heart failure clinic 

(Hedemalm, 

Schaufelberger et al. 

2007) 

14 Diabetes mellitus 

among South Asian 

inhabitants of The 

Hague 

(Middelkoop, 

Kesarlal-Sadhoeram 

et al. 1999) 

Tværsnitsundersøgelse Baggrundsviden e III C 

15 Ethnicity, 

acculturation, and 

self reported health 

(Wiking, Johansson 

et al. 2004) 

Tværsnitsundersøgelse Bruges i starten 

af analysen  

e III C 

16 Ethnic differences in 

patient perceptions of 

heart failure and 

treatment 

(Lip, Khan et al. 

2004) 

Tværsnitsundersøgelse Baggrundsviden he III C 

17 Ethnic differences in 

self reported health 

in Malmö in southern 

Sweden 

(Lindstrom, 

Sundquist et al. 

2001) 

Tværsnitsundersøgelse Bruges i starten 

af analysen 

e III C 
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18 Inequalities in health: 

a comparative study 

between ethnic 

Norwegians and 

Pakistanis in Oslo, 

Norway 

(Syed, Dalgard et al. 

2006) 

Tværsnitsundesøgesle Indledning e III C 

19 Prevalence of type 2 

diabetes mellitus, 

other cardiovascular 

risk factors, and 

cardiovascular 

disease in Turkish 

and Moroccan 

immigrants in North 

West Europe 

(Uitewaal, Manna et 

al. 2004) 

Systematisk review Baggrundsviden he Ia A 

20 Ethnic and gender 

differences in patient 

education about heart 

disease risk and 

prevention 

(Grunau, Ratner et 

al. 2009) 

Tværsnitsundersøgelse Baggrundsviden h III C 

21 Assessing the 

information needs of 

post-myocardial 

infarction patients 

Systematisk review Baggrundsviden he Ia A 
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(Scott, Thompson 

2003) 

22 Racial differences in 

demographics, acute 

complications, and 

outcomes in patients 

with subarachnoid 

haemorrhage a large 

patient series 

(Rosen, Novakovic 

et al. 2005) 

Tværsnitsundersøgelse Ikke relevant Ikke 

aktuel 

III C 

23 Older adult 

perspectives on 

physical activity and 

exercise: voices from 

multiple cultures 

(Belza, Walwick et 

al. 2004) 

Tværsnitsundersøgelse Baggrundsviden i2t III C 

24 Immigrant patients’ 

experiences and 

reflections pertaining 

to the consultation 

(Wiking, Saleh-

Stattin et al. 2009b) 

Tværsnitsundersøgelse Baggrundsviden e III C 

25 Knowledge of heart 

disease risk in a 

multicultural 

community sample 

of people with 

Tværsnitsundesøgelse Indledning h III C 
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diabetes 

(Wagner, Lacey et al. 

2006) 

26 Educating families 

from ethnic 

minorities in type 1 

diabetes - 

experiences from a 

Danish intervention 

study 

(Povlsen, Olsen et al. 

2005b) 

Kohorteundersøgelse Baggrundsviden ei2 IIa B 

27 Hypertension, 

cardiac disease, and 

compliance in 

minority patients 

(Francis 1991) 

Tværsnitsundersøgelse Baggrundsviden h III C 

28 Ethnic differences in 

social participation 

and social capital in 

Malmö, Sweden 

(Lindstrom 2005) 

Tværsnitsundersøgelse Baggrundsviden e III C 

29 Process evaluation of 

an intensified 

preventive 

intervention to 

reduce 

cardiovascular risk in 

general practices in 

Procesbeskrivelse af 

Artikel 39 (hei1) og de 

to artikler vil blive 

behandles sammen 

Relevant Ikke 

aktuel 

Ikke 

aktuel 

Ikke aktuel 
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deprived 

neighbourhoods 

(El Fakiri, Hoes et al. 

2008) 

30 Diabetes education 

on Turkish 

immigrants diabetics: 

predictors of 

compliance 

(Uitewaal, Hoes et 

al. 2005) 

Analyse af compliance 

i 41 

Relevant Ikke 

aktuel 

Ikke 

aktuel 

Ikke aktuel 

31 No clear effect of 

diabetes education on 

glycaemic control for 

Turkish type 2 

patients: a controlled 

experiment in 

general practice 

(Uitewaal, Voorham 

et al. 2005) 

Kontrolleret ikke-

randomiseret 

Relevant ei2 IIa B 

32 Effectiveness of a 

specialized clinic in 

reducing asthma 

morbidity in an 

inner-city minority 

population 

(Sperber, Ibrahim et 

al. 1995) 

Retrospektiv 

interventions-

undersøgelse 

Ikke relevant Ikke 

aktuel 

IIa C 

33 Sharing stories: Kvalitativt studie Relevant ei2 IV D 
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Complex 

intervention for 

diabetes education in 

minority ethnic 

groups who do not 

speak English 

(Greenhalgh, Collard 

et al. 2005) 

34 Effectiveness of 

culture-specific 

diabetes care for 

Surinam South Asian 

patients in the Hague 

(Middelkoop, 

Geelhoed-Duijvestijn 

et al. 2001) 

RCT Relevant ei1 Ib A 

35 A description of 

some aspects of the 

triangular meeting 

between immigrants 

patients, their 

interpreters and GPs 

in primary health 

care in Stockholm, 

Sweden 

(Wiking, Saleh-

Stattin et al. 2009a) 

Tværsnitsundersøgelse Relevant e III C 

36 A controlled trial of 

the effectiveness of a 

diabetes education 

RCT, målemetode 

beskrevet i artikel 61 

Relevant ei1 Ib B, 

nedgraderet 

pga. 
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programme in a 

multi-ethnic 

community in 

Glasgow 

(Baradaran, Knill-

Jones et al. 2006) 

materialets 

størrelse og 

muligt bias 

37 Culture-specific 

programs for 

children and adults 

from minority groups 

who have asthma 

(Bailey, Cates et al. 

2009) 

Metaanalyse Relevant i1 Ia A 

38 Culturally 

appropriate health 

education for type 2 

diabetes mellitus in 

ethnic minority 

groups (Review) 

(Hawthorne, Robles 

et al. 2008) 

Metaanalyse Relevant i1 Ia A 

39 Intensified 

preventive care to 

reduce 

cardiovascular risk in 

healthcare centres 

located in deprived 

neighbourhoods 

(El Fakiri, 

Bruijnzeels et al. 

RCT uddybet i artikel 

29 

Relevant hei1 Ib A 
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2008) 

40 Cultural differences 

in medical 

communication 

(Schouten, 

Meeuwesen 2006) 

Systematisk 

litteraturstudie af 

observationelle studier 

Baggrundsviden e IV D 

41 Feasibility of 

diabetes peer 

education for Turkish 

type 2 diabetes 

patients in Dutch 

general practice 

(Uitewaal, 

Bruijnzeels et al. 

2004) 

Ikke-kontrolleret 

mindre serie 

Relevant ei2 IV D 

42 Culture brokerage 

strategies in diabetes 

education 

(Alexander, Uz et al. 

2008) 

Beskrivelse af 

intervention i andet 

pilotstudie (i2) 

Baggrundsviden t IV D 

43 Effects of nurse 

management on the 

quality of heart 

failure care in 

minority 

communities 

(Sisk, Hebert et al. 

2006) 

RCT Relevant hi1 Ib A 
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44 Culture-specific 

diabetes care for 

Surinam South Asian 

with a low socio-

economic: Who 

benefits? 

(Middelkoop, van 

der Wal 2004) 

Ikke kontrolleret 

mindre serie 

Relevant ei2 IV D 

45 What has the 

literature taught us 

about culturally 

competent care of 

women and children 

(Callister 2005) 

Review Baggrundsviden t IV D 

46 A randomized 

clinical trial of the 

clinical effects of 

enhanced heart 

failure monitoring 

using a computer-

based telephonic 

monitoring system in 

older minorities and 

women 

(Soran, Pina et al. 

2008) 

RCT men ikke rettet 

mod etniske 

minoriteter fungerer 

derfor som en 

tværsnitsundersøgelse 

I denne sammenhæng 

Baggrundsviden h III C 

47 Differences in stroke 

between white, 

Hispanic and Native 

American patients 

Tværsnitsundersøgelse Ikke relevant Ikke 

aktuel  

III C 
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(Frey, Jahnke et al. 

1998) 

48 Understanding 

African-American 

participation in a 

behavioral 

intervention 

(Rucker-Whitaker, 

Flynn et al. 2006) 

Mindre serie Baggrundsviden h IV D 

49 Knowledge of heart 

attack symptoms in 

20 US communities 

(Goff, Mitchell et al. 

2004) 

“RCT” men ikke 

etnisk derfor 

tværsnitsundersøgelse 

Baggrundsviden h III C 

50 Accessibility and use 

of touchscreens by 

black and ethnic 

minority groups in 

the three cities 

project 

(Peters, Jackson 

2005) 

Tværsnitsundersøgelse Relevant ei2 III C 

51 Quitting smoking 

and experiences of 

smoking cessation 

interventions among 

US Bangladeshi and 

Pakistani adults 

(White, Bush et al. 

Mindre serie Baggrundsviden e IV D 
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2006) 

52 Sociodemographic 

differences in 

exposure to health 

information 

(Benjamin-Garner, 

Oakes et al. 2002) 

Tværsnitsundersøgelse Ikke relevant Ikke 

aktuel 

III C 

53 Coronary heart 

disease and lipid-

modifying treatment 

in African American 

patients 

(Ferdinand 2004) 

Review Baggrundsviden h IV D 

54 Cultural competence 

models in nursing 

(Shen 2004) 

Teori Baggrundsviden t IV D 

55 Engaging women 

from South Asian 

communities in 

cardiac rehabilitation 

(Visram, Crosland et 

al. 2007) 

Mindre serie Relevant hei2 IV D 

56 Attendance of ethnic 

minority patients in 

cardiac rehabilitation 

(Jolly, Greenfield et 

al. 2004) 

Mindre serie Baggrundsviden he IV D 
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57 Sudden death is less 

common than might 

be expected in 

underprivileged 

ethnic minorities at 

high cardiovascular 

risk 

(Hamaad, Ghattas et 

al. 2006) 

Tværsnitsundersøgelse Baggrundsviden he III C 

58 Variation in 

hospitalization rates 

for asthma among 

black and minority 

ethnic communities 

(Gilthorpe, Lay-Yee 

et al. 1998) 

Tværsnitsundersøgelse Baggrundsviden e III C 

59 Out-of-hospital 

cardiac arrest in 

South Asian and 

white populations in 

London 

(Shah, Bhopal et al. 

2010) 

Tværsnitsundersøgelse Baggrundsviden he III C 

60 Cultural allies: 

Creating allegiances 

across borders 

(Canales 1998) 

Expert opinion Teori t IV D 

61 Assessing the 

knowledge, attitudes 

Metodestudie og 

tværsnitsundersøgelse, 

Relevant e III C 
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and understanding of 

type 2 diabetes 

amongst ethnic 

groups in Glasgow, 

Scotland 

(Baradaran, Knill-

Jones 2004) 

danner baggrund for 

Artikel 36 (ei1) og de 
to artikler vil blive 
behandles sammen 

62 Evaluation of 

delivery of enhanced 

diabetes care to 

patients of South 

Asian ethnicity: the 

United Kingdom 

Asian Diabetes Study 

(O'Hare, Raymond et 

al. 2004) 

RCT Relevant ei1 1b A 

63 One-to-one teaching 

with pictures – 

flashcard health 

education for British 

Asians with diabetes 

(Hawthorne, 

Tomlinson 1997) 

RCT Relevant ei1 1b A 

 

I det følgende er analysen begrænset til at omhandle arbejder, der vedrører den konkrete 

problemstilling og har højest evidens. Derfor vil der blive analyseret på følgende 9 artikler fra: i1 (2 

metaanalyser), hi1 (1 artikel), ei1 (4 artikler), hei1 (1 artikel), hei2 (1 artikel). 

Artiklerne fra i1, hi1, ei1, hei1 har den højeste evidensgrad. Artiklen fra hei2 har mindre 

evidensgrad, men medtages, da den omhandler etnicitet, der minder om danske forhold og 

hjertesygdom. 
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Ovenstående 9 artikler vil blive vil blive analyseret ved hjælp af checklister, som er beskrevet under 

metodeafsnittet. 

Litteraturgennemgang 

Culture-specific programs for children and adults from minority groups who have asthma 

(Bailey, Cates et al. 2009) 

Denne metaanalyse blev designet med det formål at afdække om en kulturel tilrettelagt 

astmaintervention målrettet børn og voksne fra etniske minoriteter har effekt i forhold til normal 

pleje. 

Der blev udført en systematisk litteratursøgning med efterfølgende udvælgelse af undersøgelser på 

baggrund af forhånd fastlagte kriterier. De undersøgelser, som blev udtaget til analyse, var alle 

RCT, som sammenligner specifikt kulturelle astmauddannelsesprogrammer med lokale generelle 

astmauddannelsesprogrammer eller normal pleje. Et astmauddannelsesprogram blev defineret som 

et program, som giver information om astma i en hvilken som helst form. Ved litteratursøgningen 

fremkom 4 RCT, som man efterfølgende har analyseret og ved tvivlsspørgsmål er forfatter 

kontaktet. Følgende outcome er anført: primær: andel af patienter med astma anfald ved follow- up, 

sekundær: andel af patienter uden væsentlig forbedring ved follow-up, andre astma outcome, 

bivirkninger, compliance, viden om astma og økonomiske data. 

Den undersøgte population var karakteriseret ved at være 245 børn og 372 voksne med astma fra 

etniske minoriteter, med ukendt sygdomsvarighed, ud af dem gennemførte 415 patienter og ud af 

dem 243 børn. De etniske minoriteter var repræsenteret med følgende etnicitet: Puertorikanere fra 

Puerto Rico, Afrikanske amerikanere fra USA, spanske amerikanere fra USA og sydasiater fra UK. 

Hvor patienterne var rekrutteret fra var meget varierende fra undersøgelse til undersøgelse. 

Det var nødvendigt at analysere data for voksne og børn separat. Det var kun muligt at lave 

metaanalyse på en parameter fra de to studier, der omhandlede voksne: Man fandt signifikant højere 

astmaspecifik Quality of Life i den gruppe der modtog specifik kulturel intervention. 

Undersøgelsen omhandler astma, der ligesom hjertesygdom er en kronisk sygdom, hvor 

patienternes viden, holdninger og evne til egenkontrol er af væsentlig betydning. Livsstilsfaktorer 

som kost, motion og rygning er vigtige i begge tilfælde. Den kulturelt tilpassede intervention er af 

meget forskellig karakter og de etniske minoriteters sammensætning er meget varieret. 
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A controlled trial of the effectiveness of a diabetes education programme in a multi-ethnic 

community in Glasgow (Baradaran, Knill-Jones et al. 2006) 

Assessing the knowledge, attitudes and understanding of type 2 diabetes, amongst ethnic 

groups in Glasgow (Baradaran, Knill-Jones 2004) 

Baradaran, 2004 omhandler udvikling af det spørgeskema, der anvendes i Baradaran, 2006 

Epidemiologiske data har vist, at forekomst af type 2 diabetes er højere i nogle etniske minoriteter, 

blandt andet har patienter fra sydasiatiske lande, som er bosat sig i Europa, større sandsynlighed for 

at udvikle type 2 diabetes end andre etniske minoriteter. 

Denne RCT blev designet med det formål at afdække, om patienter fra Indien, Pakistan, Bangladesh 

og Sri Lanka kunne opnå større viden om type 2 diabetes ved et kulturelt tilpasset 

undervisningsprogram. 

Populationen bestod af patienter i Glasgow med type 2 diabetes med sygdomsvarighed fra 1-33 år. 

De var over 30 år og stammede fra Indien, Pakistan, Bangladesh og Sri Lanka. Patienterne blev 

rekrutteret fra dagcentre med mange etniske patienter og lægepraksis med mere end 70 % etniske 

minoriteter. 

Undersøgelsen var et klassisk RCT, hvori indgik 118 patienter: en etnisk kontrolgruppe (n=59) en 

etnisk interventionsgruppe (n=59). Herudover refererer man til en referencegruppe af hvide diabetes 

patienter (hvid kontrolgruppe n=27). Den etniske kontrolgruppe og den etniske interventionsgruppe 

var sammenlignelige, færre i den hvide kontrolgruppe var gift, færre i de etniske grupper 

rapporterede at de kunne læse. 

Et spørgeskema ved baseline dannede grundlag for tilrettelæggelse af intervention, som således blev 

tilpasset patienternes forhåndsviden. Interventionen bestod af 3 undervisningsseancer ved diætist og 

fodterapeut, som talte punjabi og engelsk, over en periode på 3 måneder. Undervisningen foregik i 

praksis og dagcentre i grupper(6-12 personer). Læreprocesserne i grupperne var en kombination af 

undervisning og interaktive gruppediskussioner. Der blev anvendt undervisningsmateriale, som var 

oversat til de pågældendes sprog. Ud af 18 undervisnings seancer blev i alt 6 afholdt specielt for 

mænd og kvinder alene under hensyn tagen til deres religion og kultur. 

Af 145 patienter i studiet, blev 101 patienter geninterviewet efter 6 måneder. 
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I den etniske interventionsgruppe var der signifikant forbedring efter interventionen, både med 

hensyn til viden om diabetes, forståelsen af sygdommens vigtighed, forståelse af komplikationer og 

praktisk håndtering. I den etniske kontrolgruppe var der signifikant stigning fra baseline til follow-

up i forståelse af sygdommens vigtighed, men ikke nogen ændring i de tre andre parametre. I den 

hvide kontrolgruppe som ikke var udsat for nogen intervention var der forbedringer i 2 ud af 4 

scores (forståelse af sygdommens vigtighed og praktisk håndtering). 

Der var ikke signifikant forskel mellem etnisk interventionsgruppe og etnisk kontrolgruppe på 

nogen af parametrene. 

Undersøgelsen er lille og karakteristisk ses forbedring i begge kontrolgrupper (Hawthorne-effekt 

(Hatch 2001)). Effekten af interventionen kan sløres af overføring fra patienter i 

interventionsgruppen til patienter i kontrolgruppen – specielt i dagcentre. En anden svaghed ved 

studiet er at man i forbindelse med det indledende interview ikke ville forholde patienter 

information hvis de opsøgte den. 

Den manglende effekt af interventionen kunne meget vel skyldes en type-II fejl. Undersøgelsens 

størrelse er ikke baseret på styrkeberegninger. Alt i alt er undersøgelsen inkonklusiv. 

I denne undersøgelse er den etniske sammensætning noget anderledes end under danske forhold, 

hvor man dog også har en væsentlig andel sydasiatiske minoriteter (pakistanere). Undersøgelsen 

omhandler type 2 diabetes, der ligesom hjertesygdom er en kronisk sygdom, hvor patienternes 

viden, holdninger og evne til egen kontrol er af væsentlig betydning. Livsstilsfaktorer som kost, 

motion og rygning er vigtige i begge tilfælde, og derfor kan resultatet i et vist omfang overføres til 

den aktuelle kontekst. Den kulturelt tilpassede intervention udgør en specifik sygeplejeintervention 

som nemt kan overføres til en dansk kontekst. 
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Intensified preventive care to reduce cardiovascular risk in healthcare centres located in 

deprived neighbourhoods (El Fakiri, Bruijnzeels et al. 2008) 

Process evaluation of an intensified preventive intervention to reduce cardiovascular risk in 

general practices in deprived neighbourhoods (El Fakiri, Hoes et al. 2008) 

De 2 artikler vil nedenfor blive behandlet samlet da de omhandler den samme undersøgelse. 

Denne RCT blev designet med det formål at afdække, effektiviteten ved at tilføre en 

praksissygeplejerske og en Peer Health Educator til almen praksis beliggende i socialt belastede 

kvarterer i Haag og Rotterdam med mange etniske minoriteter. 

Peer Health Educator defineres som en etnisk person som skal danne bro imellem personalet og den 

etniske patient, samt støtte i kommunikationen, en såkaldt kulturel formidler. Målet var at reducere 

risikoen for hjertekarsygdomme blandt høj risiko patienter. 

Undersøgelsen er et klassisk RCT, hvor forsøgspersonerne blev randomiseret til en kontrolgruppe, 

som modtog vanlig behandling af den praktiserende læge, og en interventionsgruppe som modtog 

en kulturel tilrettelagt forebyggende pleje, bestående af 3 individuelle undervisningsseancer og 

feedback til patienten givet af Peer Health Educator og praksissygeplejerske. I begge grupper blev 

kardiovaskulære risikofaktorer vurderet hver tredje måned. Denne øgede opmærksomhed kan 

næsten forventes at påvirke resultatet i kontrolgruppen (Hawthorne-effekt (Hatch 2001))og derfor 

fulgte man også en tredje gruppe, som kun fik foretaget en risikoprofil efter 1 år. Desværre er data 

fra denne tredje gruppe ikke rapporteret hverken i dette arbejde eller andetsteds, jeg har forsøgt at 

kontakte forfatter pr mail uden resultat. 

Patienter i kontrolgruppen og interventionsgruppen fik gennemført risikoprofil ved 3, 6 og 9 

måneder af den praktiserende læges assistent og fik taget relevante prøver på et laboratorium. I 

undersøgelsen vurderes følgende effektparametre: Blodtryk, vægt og højde til udregning af BMI, 

fasteblodsukker, HbA1C til vurdering af diabetes og total cholesterol. 

I studiet indgik der 275 patienter bestående af 47 % hollændere, 23 % tyrkere, 10 % af sydasiatisk 

afstamning, 7 % marokkanere og 13 % af anden etnisk baggrund. Kun 20 % af de tyrkiske og 

marokkanske patienter talte og forstod hollandsk. Tre sundhedscentre med 18 praktiserende læger 

indgik i undersøgelsen. Patienterne blev opsporet i de praktiserendes lægers elektroniske 

journalsystem. Inkluderet blev patienter mellem 30-70 år, kendt med mindst 1 kardiovaskulær 

 31



risikofaktor såsom hypertension, diabetes mellitus forhøjet cholesterol, arvelig kardiovaskulær 

sygdom i familien, ryger, BT over 160/90 eller en total cholesterol over 6,2. 

Man fandt signifikant reduktion af den kardiovaskulære risiko indenfor både interventionsgruppen 

og kontrolgruppen, men der var ikke signifikant forskel de to grupper imellem. Dette indikerer, at 

der ikke er effekt af at ansætte en Peer Health Educator og praksissygeplejerske til at udøve 

forebyggende pleje for højrisikopatienter med kardiovaskulære sygdomme i primærsektoren. 

En mulig årsag til at man ikke fandt effekt af interventionen kunne være manglende blinding af den 

praktiserende læges assistent, praksissygeplejerske, Peer Health Educator eller patienten. Da 

interventionsgruppe og kontrolgruppe blev behandlet i samme praksis med samme personale kan 

man ikke udelukke en carry-over effekt. Endelig kunne den manglende effekt forklares ved at 

interventionen ikke blev udført i henhold til protokollen i alle praksis. 

Forebyggelse af kardiovaskulær risiko i denne befolkningsgruppe med et væsentligt islæt af tyrkere 

og marokkanere, som har en arabisk kultur, vil man umiddelbart forvente støder på nogle af de 

samme problemstillinger, som man vil kunne forvente i en dansk kontekst. 

Modellen med en Peer Health Educator kunne overvejes i en dansk kontekst, men desværre er 

dokumentationen for effekt i det foreliggende studie ikke til stede. 

One-to-one teaching with pictures – flashcard health education for British Asian with diabetes 

(Hawthorne, Tomlinson 1997) 

Denne RCT blev designet for og evaluere et struktureret undervisningsforløb baseret på en-til-en 

instruktion suppeleret med 10 flashcards af en linkworker. Flashcards var målrettet Pakistanske 

muslimer. Den ansatte linkworker talte flydende urdu, punjabi og engelsk, havde ingen medicinsk 

baggrund men blev instrueret i at udføre strukturerede en-til-en samtaler støttet af de 10 flashcards. 

Flashcards er fotografier lamineret i A3 som er udarbejdet ved hjælp af en diætist, linkworker og en 

professionelfotograf. De er designet til at afdække en eller flere forud fastsatte pædagogiske mål. 

I undersøgelsen deltog 201 patienter, hvoraf 112 patienter modtog intervention, hvoraf 106 

gennemførte (95 %), i kontrolgruppen indgik der 89 hvoraf 86 fuldførte (96 %). Populationen er 

karakteriseret af pakistanske muslimer med type 2 diabetes, med ligelig kønsfordeling. Hver tredje 

patient talte ikke engelsk, 35 % havde ingen formel uddannelse, 68 % var i behandling med perorale 

antidiabetika, 73 % var i behandling hos egen læge eller hospital. Patienterne blev rekrutteret fra 

Manchester diabetescenter og 10 nabo praksis. 
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Studiet var designet som et RCT, og randomiseringen forgik ved hjælp af præfabrikerede kuverter 

med tilfældige tal. Hverken patient og linkworker var blindet over for gruppetilhørsforhold. 

I studiet blev følgende outcome målt: se-kolesterol og HbA1C samt viden, evne til egenomsorg og 

holdninger blev målt ved et spørgeskema konstrueret til lejligheden. Tilsyneladende blev dette 

skema, som formodes udformet på engelsk, udfyldt sammen med linkworker, som oversatte det til 

det relevante sprog. Denne metode blev evalueret, let tilrettet og standardiseret under et pilotforsøg 

med 19 patienter. Følgende bias er fundet: Hverken patienter eller linkworker var blindet over for 

tilhørsforhold, patienter i kontrolgruppen opsøgte på egen hånd yderligere sundhedsoplysninger i 

højere grad end interventionsgruppen og patienter med fod problemer i kontrolgruppen blev henvist 

til diabetes fodpleje, der oplyses ikke om dette også er tilfældet for interventionsgruppen. 

Effekten af studiet blev målt ved baseline og efter 6 måneder i form af spørgeskema og blodprøver. 

Der sås forbedring indenfor interventionsgruppen på alle vidensparametre og nogle parametre 

vedrørende selvkontrol. Ingen effekt på holdninger. Der rapporteres at ” many outcomes differed 

significantly” mellem interventionsgruppen og kontrolgruppen, men der angives ikke hvilke og 

resultat af signifikant test er ikke angivet. HbA1C, lipidprofil ved baseline og 6 måneder var der 

ingen forskel indenfor eller imellem grupperne. 

Designet i dette studie er generelt ok, men det er tydeligt at kontrolgruppen ikke blot får vanlig 

behandling. Udfyldelse af spørgeskema med linkworker er en alvorlig bias idet den kan medføre 

ændret adfærd hvilket gør sig tydeligt gældende i forhold til at en stor del af dem opsøger en anden 

information samt tilsvarende skævhed vedrørende fodbehandling. Udover dette er der også et ikke 

valideret spørgeskema, hvis indhold i øvrigt ikke fremgår. I studiet er det også uklar hvilken del af 

interventionen der har effekt, det kan være en-til-en konfrontationen, linkworkeren i sig selv eller 

flashcards. 

På trods af ovenstående problemer så er der alligevel stor forskel de to grupper imellem, så alt i alt 

vurderes det, at der er klinisk relevant effekt af interventionen. 

Interventionen inkluderer kulturelle elementer i form af den kulturelle medarbejder (linkworker). En 

sådan ville kunne være relevant i en dansk kontekst. Den etniske gruppe (pakistanske muslimer) er 

en vigtig del af problemstillingen i Danmark. 
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Studiet omhandler type 2 diabetes, lige som hjertesygdom er det en kronisk sygdom, hvor 

patienternes viden, holdninger og evne til egenkontrol er af væsentlig betydning. Livsstils-faktorer 

som kost, motion og rygning er vigtige i begge tilfælde. 

Culturally appropriate health education for type 2 diabetes mellitus in ethnic minority groups 

(Hawthorne, Robles et al. 2008) 

Denne metaanalyse blev designet med det formål at undersøge om en kulturelt tilrettelagt 

diabetesintervention målrettet diabetespatienter fra etniske minoriteter har effekt i forhold til normal 

behandling. 

Der blev udført en systematisk litteratursøgning med efterfølgende udvælgelse af undersøgelser på 

baggrund af forhånd fastlagte kriterier. De undersøgelser, som blev udtaget til analyse, var alle 

RCT, som sammenlignede en kulturelt tilpasset diabetesuddannelse for etniske minoriteter i socialt 

belastede kvarterer med konventionel diabetesuddannelse. Kulturel diabetesuddannelse defineres 

som en uddannelse som relaterer sig til kultur, trosretning og/eller er tilrettet sproglige færdigheder. 

Ved litteratursøgningen fremkom 11 RCT, som man efterfølgende har analyseret og ved 

tvivlsspørgsmål er forfatter kontaktet. Følgende outcome er anført: Primær: glykæmisk kontrol, 

kontrol af BT og quality of life, sekundær: Index for viden om diabetes, lipider og andre. Ingen af 

de indgående studier rapporterede om langtids-outcome, hypo- eller hyperglykæmiske episoder, 

akutte indlæggelser eller cost-effectiveness. Fire af de indgåede RCT er medtaget i denne 

litteraturgennemgang (Middelkoop, Geelhoed-Duijvestijn et al. 2001, Baradaran, Knill-Jones et al. 

2006, O'Hare, Raymond et al. 2004, Hawthorne, Tomlinson 1997). 

Den undersøgte population var voksne patienter med type 2 diabetes gennem 8-10 år, af meget 

varierende etnisk oprindelse: afrikanske amerikanere fra USA, spanske amerikanere fra USA, 

Sydasiater fra Holland og UK, portugisere i Canada. Patienterne var rekrutteret fra ovenstående 

lande i områder med dårlige socioøkonomiske forhold enten på landet eller i belastede byområder. 

Data fra 1603 patienter kunne inkluderes i metaanalysen. 

Man fandt signifikant fald i HbA1C i interventionsgruppen efter 3 måneder (-0,3 %, fem 

undersøgelser) og 6 måneder (-0,6 %, seks undersøgelser), men ikke efter 12 måneder (3 

undersøgelser). Det er ikke muligt på baggrund heraf at konkludere, at effekten forsvinder, da de 

studier, som ikke viser effekt efter 3 og 6 måneder, ikke er de samme studier, som ikke viser effekt 

efter 12 måneder. 
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Der var effekt på viden efter 3, 6 og 12 måneder. 

Man fandt ingen effekt på blodtryk eller quality of life. 

Man fandt signifikant øget viden om diabetes i interventionsgruppen efter 3 måneder (fire 

undersøgelser), 6 måneder (fem undersøgelser) og 12 måneder (to undersøgelser). Man fandt lavere 

total-cholesterol i interventionsgruppen efter 12 måneder (tre undersøgelser), men ikke efter 3 

måneder eller 6 måneder og heller ikke for nogen anden del af lipidprofilen. Der var ikke effekt på 

noget andet endpoint. 

Undersøgelsen omhandler diabetes, der ligesom hjertesygdom er en kronisk sygdom, hvor 

patienternes viden, holdninger og evne til egenkontrol er af væsentlig betydning. Livsstilsfaktorer 

som kost, motion og rygning er vigtige i begge tilfælde. Den kulturelt tilpassede intervention er af 

meget forskellig karakter og de etniske minoriteters sammensætning er meget varieret. 

Effectiveness of culture-specific diabetes care for Surinam South Asian patients in the Hague: 

a randomized controlled trial/controlled before-and after study (Middelkoop, Geelhoed-

Duijvestijn et al. 2001) 

Sydasiater i Europa har høj forekomst af diabetes. Denne RCT blev designet med det formål at 

afdække, hvorvidt en kulturelt tilpasset diabetesundervisning ville kunne opnå bedre 

sygdomskontrol hos patienter af sydasiatisk oprindelse målt ved HbA1C. 

Undersøgelsen var et klassisk RCT og der indgik 113 patienter, en kontrolgruppe (n=32) og en 

interventionsgruppe (n=53), randomiseringen foregik på baggrund af fødselsdato. Der var et stort 

frafald i kontrolgruppen. 

Alle sydasiatiske patienter med type 2 diabetes fra tre lægepraksis og et diabetesambulatorium, som 

henvendte sig i de første 6 måneder af 1998 blev inkluderet. Gennemsnitsalderen var 53 år, og der 

var ligelig kønsfordeling. Gennemsnitlig HbA1C på ca. 8.3 %. 

Interventionen bestod i, at patienterne blev henvist til specialuddannet diabetessygeplejerske og 

diætist. Disse to havde forinden modtaget undervisning i at forbedre deres kendskab til de 

sydasiatiske kulturelle og kulinariske traditioner. Der blev givet vejledning ved ca. 4-7 ambulante 

besøg i 3 måneder af diabetessygeplejerske og diætist, hvorefter patienterne fortsatte med at 

modtage vejledning men med længere intervaller. Den kulturelt tilpassede diabetesundervisning 

bestod af kostvejledning af diætist med fx. kaloriefattige retter, et kassettebånd på Surinam-hindi 
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med generel kostvejledning og en folder på Surinam-hindi med kulhydratvariationsliste. Begge 

foldere var baseret på sydasiatisk madkultur. 

Man fandt et fald i HbA1C, som var 0,5 % større i interventionsgruppen end i kontrolgruppen. 

Kulturel specifik diabetesundervisning medførte således et klinisk relevant fald i hos sydasiatiske 

patienter med type 2 diabetes. Undersøgelsen konklusion svækkes dog af utilstrækkelig 

randomisering og blinding, det store frafald i kontrolgruppen, de manglende oplysninger om 

sygdomsvarighed og om, hvordan diagnosen er stillet. 

Undersøgelsen omhandler type 2 diabetes, og den etniske sammensætning er anderledes end den 

danske. Ideen om at tilføre sundhedspersonale en speciel viden om etniske minoriteters kulturelle 

og kulinariske traditioner ville være en interessant mulighed, som kunne udnyttes i klinisk praksis i 

en dansk kontekst. 

Evaluation of delivery of enhanced diabetes care to patients of South Asian ethnicity: the 

United Kingdom Asian Diabetes Study (UKADS) (O'Hare, Raymond et al. 2004) 

Denne RCT blev designet med det formål at fastslå om øget omsorg for type 2 diabetes hos 

patienter fra Sydasien vil reducere risikofaktorer for vaskulære komplikationer. 361 patienter deltog 

i studiet, hvoraf der indgik 180 patienter i interventionsgruppen, ud af disse fuldførte 165 

patienter(92 %), i kontrolgruppen indgik der 181 patienter hvoraf 160 fuldførte (88 %). 

De patienter som indgik i studiet var patienter fra Sydasien (Pakistan 50 %, Indien 30 %, 

Bangladesh 13 % og Østafrika 5 %) med type 2 diabetes og mindst en ud af tre definerede 

risikofaktorer: forhøjet BT (systolisk over 140 eller diastolisk over 80mmhg). HbA1C over 7 %, 

total cholesterol over 5,0 mmol/l. Patienternes gennemsnitsalder var 58,9 år og med en 

gennemsnitlig sygdomsvarighed på 6,5 år. Patienterne er rekrutteret fra 4 lægepraksis i Coventry 

som består af en bybefolkning med dårlige socioøkonomiske kår, samt 2 lægepraksis i East 

Birmingham som består af en bybefolkning med ligeledes dårlige socioøkonomiske forhold. I alle 6 

praksis stammer cam 90 % af patienterne fra Sydasien. 

Studiet var designet som et RCT, hvor der blev udvalgt 3 praksis som intervenerede og 3 som gav 

vanlig behandling. Randomiseringen foregik på praksisniveau. Hverken patienter som modtog 

interventionen eller personalet som gav interventionen var blindet over for gruppetilhørsforholdet. 

Interventionen bestod af intensiveret kontrol hos praktiserende læge bestående af en ekstra ugentlig 

klinik, hvor der arbejdes efter standardiserede kliniske protokoller indenfor glykæmisk kontrol, 
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blodtryk og lipidprofil. Der blev ansat to kulturelle medarbejder(Asian link workers), som tolkede, 

afholdt undervisning og tog kontakt til patienter før klinikker, for at øge fremmøde. Den kulturelle 

medarbejder havde en særlig kulturel viden og sproglige færdigheder. Ved de ugentlige klinikker 

deltog praksissygeplejersken, en kulturel medarbejder og en diabetessygeplejerske, som også 

underviste og støttede det øvrige personale. Disse klinikker fandt sted over et år. 

Kontrolgruppen arbejdede efter samme kliniske protokoller, men uden særligt set-up. Primære 

endpoints efter 12 måneder var blodtryk, HbA1C og lipidkontrol. 

Interventionsgruppen udviste signifikant større fald i cholesterol og BT efter 1 år end 

kontrolgruppen. Ingen forskel imellem de 2 grupper i forhold til HbA1C. Helt udebleven effekt på 

HbA1C kan skyldes for kortvarig intervention. 

Når der statistisk blev korrigeret for køn, alder og baseline værdier af effektparametre fandtes kun 

en lille forskel i diastolisk BT mellem de 2 grupper. Denne forskel er på kanten af at være klinisk 

relevant. 

Behandlingen af interventionsgruppen var væsentlig mere i overensstemmelse med de kliniske 

retningslinjer målt ved intensivering af insulinbehandling og perorale antidiabetika, antihypertensiv 

behandling og statinbehandling. 

Der konkluderes i studiet at den kulturelle link worker bidrog væsentligt, men det er nødvendigt at 

bekræfte dette med yderligere undersøgelser. 

Undersøgelsen omhandler diabetes, der ligesom hjertesygdom er en kronisk sygdom, hvor 

patienternes viden, holdninger og evne til egenkontrol er af væsentlig betydning. Livsstilsfaktorer 

som kost, motion og rygning er vigtige i begge tilfælde. Det kulturelle element i form af kulturelle 

medarbejdere (Asian link workers), ville være relevant i en dansk kontekst dog er de etniske 

minoriteters sammensætning lidt anderledes end i en dansk kontekst, men med en stor gruppe 

pakistanere som fællesgruppe. 

Effects of Nurse Management on the Quality of Heart Failure Care in Minority Communities 

(Sisk, Hebert et al. 2006) 

På trods af kendskab til gode medicinske behandlinger af kronisk hjertesvigt får mange patienter i 

USA ikke den optimale behandling. Dette er særlig udtalt i etniske grupper af afroamerikaner og 

spansktalende. Denne delvist blindede RCT blev designet med det formål at afdække, hvorvidt man 
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med en målrettet sygeplejefaglig indsats kan nedsætte antallet af genindlæggelser hos patienter med 

kronisk hjertesvigt, som primært kommer fra disse etniske grupper. 

Den kulturelle sygeplejeintervention som blev udført over 12 måneder bestod af en af tre 

tosprogede sygeplejersker og fokuserede på kost vejledning til de etniske grupper, medicin-

compliance og egen håndtering af symptomerne af hjerteinsufficiens. Patienterne blev kaldt ind til 

en enkelt ambulant kontrol ved en sygeplejerske, blev kontaktet ved regelmæssige, planlagte 

telefonkontroller og patientens behandlende læge blev skriftligt kontaktet på standardiseret vis med 

anbefalinger vedrørende medicinændringer og/eller undersøgelser. 

Standardbehandlingen til kontrolgruppen bestod af vanlige vejledninger til håndtering af systolisk 

dysfunktion. 

Primære endpoints var data efter 12 måneder vedrørende: antal indlæggelser baseret på 

faktureringsbilag, selvrapporteret funktionsniveau i form af den generiske score Short Form-12 

(SF-12) fysisk komponent og den sygdomsspecifikke Minnesota Living With Heart Failure 

(MLHF) spørgeskema. Begge spørgeskemaer blev udfyldt ved kvartalsvise telefoninterviews af 

observatører, som var blindede med hensyn til, hvilken behandling patienterne fik. Herudover blev 

data for dødsfald indhentet fra National Death Index, men undersøgelsen var ikke dimensioneret til 

at kunne afsløre forskelle i dødelighed. 

Undersøgelsens population er principielt alle patienter med kronisk hjertesvigt fra de fire 

rekrutteringslokaliteter, hvilket i praksis vil sige hele New York-bydelen Harlem. Denne bydel er 

kendetegnet ved en stor andel af etniske minoriteter primært afroamerikanere og spansktalende. 

På basis af diagnoseregistrering for perioden marts 1999 til og med februar 2001 blev 1555 indlagte 

og ambulante patienter med kronisk hjertesvigt identificeret. 

Kronisk hjertesvigt blev defineret som venstre ventrikel ejection fraction mindre end 0,4 eller 

mindst moderat systolisk dysfunktion ved f.eks. ekkokardiografi. 

1149 patienter blev ekskluderet, og de resterende 406 patienter blev randomiseret til enten at 

modtage standardbehandling (n=203) eller til sygeplejeinterventionen (n=203). 

Efter 12 måneder havde interventionsgruppen færre genindlæggelser end kontrolgruppen. Efter 12 

måneder var interventionsgruppens funktionsniveau højere målt ved SF-12 fysisk komponent og 

ved MLHF. Der blev ikke demonstreret forskel i dødelighed. 
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Data blev også opgjort 6 måneder efter interventionens ophør. Her fandtes hverken forskel på 

indlæggelsesfrekvens, fysisk funktionsniveau eller dødelighed 

I undersøgelsen har man forsøgt at minimere indflydelsen af bias, dels ved undersøgelsens design, 

som er et klassisk RCT, dels ved den statistiske analyse. Som altid ved denne type undersøgelser er 

det umuligt at blinde patienten og den behandler, som udfører interventionen, men både i 

forbindelse med dataindsamlingen og analysen har de involverede parter været uvidende om den 

enkelte patients gruppetilhørsforhold. 

På trods af randomiseringen var der en tendens til, at patienterne i kontrolgruppen var mere syge og 

udviste mere komorbiditet. Den mulige betydning heraf er uklar. På den ene side kan man forestille 

sig, at mere syge patienter havde potentiale til at opnå en større forbedring. På den anden side kunne 

de også være så syge, at små forbedringer i deres tilstand ville blive maskeret af deres samlede 

sygdomsbillede – specielt da to af de primære endpoints er baseret på selvrapporterede, subjektive 

vurderinger. I den statistiske analyse af resultaterne tages der i nogen grad højde for forskellene i 

gruppernes udgangspunkt. Dette gøres dels ved at medinddrage en række baselineværdier som 

uafhængig variable (faktorer), dels ved for SF-12 og MLHFs vedkommende at benytte forskel fra 

baselines som afhængig variabel. 

En uforholdsmæssig stor del af patienterne stammede fra et enkelt rekrutteringssted. Dette har 

næppe indflydelse på resultatet af undersøgelsen og i den statistiske analyse blev der korrigeret for 

rekrutteringssted. 

Alt i alt vurderes effekten af patienternes viden om gruppetilhørsforhold, de små forskelle mellem 

grupperne ved baseline og rekrutteringssted ikke at være stor nok til at så tvivl om undersøgelsens 

udfald, som er et statistisk signifikant fald i antallet af indlæggelser og øget funktionsniveau oplevet 

af patienterne. 

Interventionen bestod af 3 hovedkomponenter: et basisbesøg, efterfølgende follow-up telefon-

samtaler med patienten og skriftlig kommunikation med patientens behandlingsansvarlige læge. 

Som forfatterne selv fremfører, er der imidlertid problemer med at fastslå hvilken del eller hvilke 

dele af den etniske sygeplejeintervention bestående af tosprogede sygeplejersker eller 

kostvejledning, der forårsager forbedring i interventionsgruppen. 

Hertil kommer, at der ud over interventionen med fagligt indhold er en slags skjult intervention i 

form af at patienterne ved bl.a. ved telefonsamtalerne får øget opmærksomhed. Det er et kendt 

fænomen, at denne type opmærksomhed kan gøre, at patienterne scorer bedre specielt på subjektive, 
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selvrapporterede funktions skalaer såsom SF-12 og MLHF. Spørgsmål er så at, om den øgede 

opmærksomhed vil påvirke patienterne, så de ikke bliver genindlagt. 

Den eneste del af interventionen, som var specifikt rettet mod disse minoriteter, var anvendelsen af 

sygeplejersker som var tosprogede og kostvejledning. Man har ikke taget højde for andre ting, som 

kunne have indflydelse på patienter med anden etnisk baggrund, som fx kulturelle værdier, sund 

levevis, uddannelse, religion, anden sygdomsopfattelse etc. Når der ses bort fra dette ene punkt, 

synes det som om interventionen i alt væsentligt ville være ligeså velfungerende i en almindelig 

population – forudsat at behandlingen og forekomsten af kronisk hjertesvigt i udgangspunktet var 

det samme. Det er en underliggende præmis i undersøgelsen, at etniske minoriteter er dårligere 

behandlet end gennemsnitsamerikaneren. Det er formentlig korrekt, men spørgsmålet er, om det 

ikke skyldes socioøkonomiske forhold snarere end etnicitet. 

I den aktuelle kliniske problemstilling, som vedrører etniske patienter i Danmark er populationen af 

lignende karakter – det vil sige både med en høj andel af etniske minoritetsgrupper (omend andelen 

slet ikke er så høj som i Harlem) og lav social status med lav indkomst, lav uddannelse, ringe 

erhvervstilknytning, mange kroniske sygdomme og uhensigtsmæssig sundhedsadfærd. Alt andet 

lige kan undersøgelsens resultater derfor overføres til den konkrete problemstilling, men de etniske 

grupper er af en anden karakter end i New York, og det er muligt at man ville opnå en større effekt, 

hvis man målrettede interventionen mod etniske patienter i Danmarks specifikke behov. Dette 

forudsætter naturligvis, at man først kortlægger, hvad disse behov måtte være. 

Samlet vurderes det, at den udvalgte videnskabelige undersøgelse påviser, at der er en klinisk 

relevant effekt af den anførte specifikke sygeplejeindsats, bestående af tosprogede sygeplejersker og 

kost vejledning baseret på minoritetens diæt, til patienter med kronisk hjertesvigt i en population 

med en stor andel af etniske minoriteter, på trods af den begrænsede kulturelle tilsnit. 

Undersøgelsens resultater kan med visse forbehold overføres til en dansk kontekst. 

Engaging women from South Asian communities in cardiac rehabilitation (Visram, Crosland et 

al. 2007) 

Undersøgelsen udgør en del af evalueringen af et større projekt, som fandt sted i inner-city kvarterer 

i Newcastle-upon-Tyne. Projektet sigtede mod at bedre tilgængeligheden af primær 

hjerteforebyggelse og hjerterehabilitering for etniske minoritetsgrupper ved kulturel tilpasning af 

programmerne. 
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Formålet med undersøgelsen var at beskrive de erfaringer, holdninger og forståelse, som en gruppe 

kvinder fra Sydasien fik ved at deltage i hjerterehabilitering, samt at identificere barrierer og 

faktorer, som fremmer deltagelse i hjerterehabilitering for denne gruppe. Selve hjerte-

rehabiliteringen ændredes i løbet af projektet, som følge af input fra brugere og medarbejdere. 

Studiet var designet som en kombination af: 

 Semi-strukturede interviews med fire sundhedsmedarbejdere 6 måneder efter opstart af 

projekt og igen efter 6 måneder. Interviews blev optaget og transskriberet i sin helhed. 

 Fokusgruppeinterview med 9 kvinder med oprindelse i Pakistan eller Bangladesh fra et 

dansehold, som deltog i hjerterehabilitering. Til fokusgruppeinterviews blev der anvendt en 

interviewguide baseret på foreliggende viden og diskussioner i projektgruppen. En 

projektmedarbejder deltog i fokusgruppeinterviewet som tolk. Fokusgruppeinterviewet blev 

optaget og oversætterens fortolkning blev transskriberet. 

Analysemetoden er ikke detaljeret beskrevet. Data blev analyseret ved hjælp af tematisk kodning, 

efterfølgende kondenseret i kategorier som afspejlede barrierer og facilitatorer for deltagelse i 

hjerterehabilitering (Figur 2). 

 
Figur 2 Barrierer og facilitatorer for deltagelse i hjerterehabilitering (fra Visram et al, 2007) 
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Det er uklart, hvordan de præsenterede data er udvalgt, og specielt redegøres der ikke for evt. 

modstridende data. Det er påfaldende at data vedrørende barrierer udelukkende stammer fra de 

semi-strukturerede interviews, mens data vedrørende facilitatorer primært stammer fra 

fokusgruppeinterviews. 

Undersøgelsen identificerer tydelige barrierer og facilitatorer – men materialet er meget lille, og for 

de semi-strukturerede interviews vedkommende er respondenterne tilsyneladende meget tæt på 

processen med at formulere interviewguides og tematisering. Hertil kommer problemet med 

tolkningen, der også foretages af et medlem af gruppen, med risiko for at tilføre resultaterne egen 

forforståelse. Det er påfaldende, at der kun i et enkelt tilfælde påpeges udfald af analysen, som 

strider mod gruppens forforståelse (vedr. taxa). Der er ikke foretaget uafhængig eller parallel 

analyse. Kriterier for udvælgelse af respondenter i fokusgruppen er ubelyst – men det er 

kendetegnende, at dansegruppen beskrives som et af de vellykkede elementer af rehabiliteringen. 

Der er en risiko for at undersøgelsen virker selvbekræftende, men de udpegede barrierer og 

facilitatorer kan med visse forbehold danne grundlag for tilrettelæggelse af fremtidige 

rehabiliteringstilbud til denne gruppe af patienter. 

Den etniske gruppe (pakistanske muslimer) er en vigtig del af problemstillingen i Danmark, studiet 

omhandler hjerterehabilitering patienter og deres deltagelse, hvilket er et relevant og vigtigt at få 

mere viden om, så patienterne kan deltage i hjerterehabilitering så de får lige muligheder for 

sundhed som etniske danskere. 

Analyse 
En grundlæggende præmis for denne opgave er, at patienter fra etniske minoriteter har særlige 

sundhedsproblemer, som ikke blot skyldes arvelige dispositioner, men snarere er betinget af 

uhensigtsmæssig adfærd med baggrund i kulturelle forhold. Denne uhensigtsmæssige adfærd kan 

principielt forefindes hos såvel patient som behandler, og giver i begge tilfælde anledning til 

ulighed i sundhed (Stewart, Rao et al. 2002, Wiking, Johansson et al. 2004, Lindstrom, Sundquist et 

al. 2001). 

I designet af en specifik sygeplejefaglig indsats rettet mod disse kulturelt betingede sundheds-

problemer, er det afgørende, at få defineret hvilke faktorer, der kan henholdsvis hæmme og fremme 

en sundhedsmæssig hensigtsmæssig adfærd i forhold til den enkelte patient. Sådanne faktorer 

identificeres bedst ved en eksplorativ tilgang, som demonstreret af Visram et al i den kvalitative 
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undersøgelse af primært muslimske, pakistanske kvinders deltagelse i hjerterehabilitering (Visram, 

Crosland et al. 2007). Omend der er en række metodemæssige problemer i dette arbejde, afdækkes 

en række hypoteser om barrierer og facilitatorer for deltagelse i hjerterehabilitering. Disse hypoteser 

ligger ikke langt fra den teoretiske forforståelse, artiklens forfattere har, og kan i et vist omfang 

generaliseres til også at gælde andre minoritetsgrupper end pakistanere. De overordnede barrierer 

for deltagelse i hjerterehabilitering identificeres som: Individuelle, kulturelle og praktiske barrierer. 

I praksis er det vanskeligt i artiklen, som det er i hverdagen, at skelne mellem de kulturelle 

komponenter og de dertil nært knyttede socioøkonomiske forhold, og en separat betragtning af 

kulturelle forhold er givet umulig. 

Overordnet må man konkludere, at effekten af den kulturelt tilpassede intervention i de foreliggende 

RCT og metaanalyser enten er umålelig eller i bedste fald klinisk insignifikant – måske med 

undtagelse af Sisk et al (Sisk, Hebert et al. 2006), hvor interaktionen til gengæld er så tilpas 

kompleks, og patienternes basisbehandling så tilpas insufficient, at det ville være urimeligt at tage 

resultaterne til indtægt for, at en specifik etnisk tilrettet interaktion kan mindske antallet af 

genindlæggelser. En mulig forklaring på den generelt ringe effekt kunne være, at interventionen i de 

pågældende studier ikke har været rettet mod de ’korrekte’ barrierer eller ikke har benyttet sig af de 

’korrekte’ facilitatorer. Den følgende analyse tager sit udgangspunkt i denne antagelse. 

Barrierer for den etniske patient 

En af de individuelle barrierer, Visram et al afdækker, er, at de etniske minoriteter har begrænset 

viden og forståelse for, hvordan deres krop er opbygget, og dermed svært ved at forstå deres 

sygdom og blive forstået af de professionelle (Visram, Crosland et al. 2007). Kendetegnende for 

alle studier er, at de etniske minoriteter kommer fra socialt belastede områder med dårlige 

socioøkonomiske vilkår, lav uddannelse, ringe erhvervstilknytning og dårlig integration. Her er der 

ikke tradition for at have viden om sygdom og sundhed. Dette er en faktor, man i flere af studierne 

har været opmærksom på, specielt i Baradaran et al (Baradaran, Knill-Jones et al. 2006), hvor man 

valgte at tage udgangspunkt i deltagernes forhåndsviden ved designet af interventionen. 

Interventionen blev tilrettelagt individuelt på basis af et spørgeskema udleveret ved baseline. 

Spørgeskemaet var bygget meget enkelt op med små spørgsmål, som relaterede sig til patienternes 

hverdag, som de kunne forholde sig til og besvare med ’Ja’ og ’Nej’. Eksempler: ” Kan diabetes 

helbredes?” og ”Har du en kost plan derhjemme?” 

 43



I Baradaran et al angives det ikke, om det udleverede spørgeskema var på patienternes eget sprog 

eller på engelsk (Baradaran, Knill-Jones et al. 2006). Det leder hen til en vigtig kulturel barriere: 

sproget. Mange etniske minoriteter kan ikke tale det talte sprog i det land, de lever i, selv om de har 

levet der i mange år. Kvinderne taler måske ikke sproget, da de har gået hjemme i alle årene uden 

erhvervstilknytning – nogle er måske først lige flyttet til landet. I Hawthorne et al (Hawthorne, 

Tomlinson 1997) kunne hver tredje patient ikke tale engelsk, og 35 % havde ingen formel 

uddannelse, hvilket kan gøre det næsten umuligt at overskride den barriere, det er for den enkelte at 

beslutte sig for at møde op og tage ansvar for egen sygdom og sundhed. Sprogproblemerne 

adresseres i samtlige arbejder i varierende grad strækkende sig fra informationsmateriale på 

fremmedsprog (Middelkoop, Geelhoed-Duijvestijn et al. 2001, Baradaran, Knill-Jones et al. 2006) 

til forskellige former for tolkning eller kulturel formidling. 

Anvendelsen af visuelle medier er kendt og brugt i reklameindustrien til at få folk til at forstå eller 

ændre vaner, men er endnu ikke særlig brugt i sundhedsvæsenet. Et arbejde, der meget konkret 

tager sigte på den visuelle kommunikation er Hawthorne et al, hvor flashcards med fotografier fra 

hverdagen tages i anvendelse for at støtte patienter, som er analfabeter, har dårlige sprogkundskaber 

og ingen skolekundskaber har (Hawthorne, Tomlinson 1997). Andre studier brugte video 

(Baradaran, Knill-Jones et al. 2006), og indtalte kassettebånd på informanternes sprog (Middelkoop, 

Geelhoed-Duijvestijn et al. 2001). 

Tre RCT – alle indenfor diabetes (Middelkoop, Geelhoed-Duijvestijn et al. 2001, Baradaran, Knill-

Jones et al. 2006, Hawthorne, Tomlinson 1997) – anvender hjælpemidler i form af video, lydbånd 

og/eller skriftligt materiale på det pågældende sprog, mens El Fakiri et al, O´Hare et al og Sisk et al 

ikke anvender skriftlige eller audiovisuelle materialer på fremmedsprog (El Fakiri, Bruijnzeels et al. 

2008, Sisk, Hebert et al. 2006, O'Hare, Raymond et al. 2004). 

I alle seks RCT anvendtes såkaldte kulturelle medarbejdere (linkworker), som både havde en 

speciel viden om de enkelte kulturer og beherskede et eller flere – men ikke nødvendigvis alle – 

sprog, der taltes i den pågældende population. Nogle havde en medicinsk baggrund (sygeplejerske), 

andre fik den undervejs. Anvendelsen af disse kulturelle mediatorer, der danner bro mellem de 

etniske minoriteter og sundhedsvæsenet, kan potentielt adressere en lang række barrierer. Nogle 

blev brugt som tolk og andre havde selv den samme kulturelle baggrund som patienterne og dermed 

lettere ved at sætte sig ind i deres situation (Hawthorne, Tomlinson 1997). Mange etniske patienter 

oplever det som en motiverende faktor, at de møder genkendelige ansigter, som har en forståelse for 
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deres kultur, og på den baggrund opnår de større tillid til sundhedsvæsenet. I fire studier 

(Middelkoop, Geelhoed-Duijvestijn et al. 2001, Sisk, Hebert et al. 2006, O'Hare, Raymond et al. 

2004, Hawthorne, Tomlinson 1997) så man en effekt af anvendelse af en kulturel medarbejder. Det 

er dog vanskeligt at skelne de forskellige dele af en given intervention fra hinanden: Fx anvendte 

Hawthorne et al en-til-en konfrontation, linkworker og flashcards. Om den effekt man så på viden 

og praktiske kundskaber skyldes den ene eller den anden komponent er det vanskeligt at sige. 

En række praktiske barrierer kan forhindre etniske minoriteter i at tage del i sundhedsfremmende 

tiltag: En ambulant kontrol om fredagen, hvor der er fredagsbøn for de muslimske patienter; 

transport; angst for at gå ud i kvarterer med høj kriminalitet; omklædningsfaciliteter ved træning 

etc. Disse problemer kan ofte løses ved lavpraktiske foranstaltninger, omend løsningerne ikke altid 

er umiddelbare: I Visram et al forsøgte man at håndtere patienternes angst for at gå ud ved at 

bestille og betale taxa (Visram, Crosland et al. 2007). Det viste sig imidlertid, at det at tage taxa var 

forbundet med ganske store kulturelle barrierer pga. forbehold knyttet til yngre mandlige 

taxachauffører. Det er muligt og måske endda sandsynligt, at en række af disse problemer er blevet 

håndteret i de enkelte RCT, men desværre er dokumentationen heraf sparsom, og da flere af 

artiklerne endda skæmmes af et stort frafald, er det ikke umuligt at en mere stringent tilgang til 

patienternes praktiske problemer ville kunne sikre en generelt øget compliance. 

Facilitatorer for den etniske patient 

Visram et al beskriver faktorer, som kan fremme etniske minoriteters deltagelse i fx 

rehabiliteringsforanstaltninger (Visram, Crosland et al. 2007). I modsætning til barriererne er de 

identificerede facilitatorer af en karakter, som man kunne forvente ville facilitere deltagelse generelt 

– ikke blot blandt etniske minoriteter - som fx gruppeintervention, passende lokaler og krav til 

deltagelse, oplevede helbredsfordele, sociale aspekter og kontakt til fagprofessionelle. 

Nogle af komponenterne kan have større vægt hos etniske minoriteter end hos andre patienter: 

mange af de etniske minoriteter betoner, at det er motiverende at deltage i sessioner med 

ligesindede, som har samme sygdom og den samme kulturelle tilgang til de problemer som 

optræder. Herudover reducerer deltagelsen i aktiviteter med ligesindede den isolation, som mange 

etniske minoriteter oplever (Visram, Crosland et al. 2007). 

Det eneste af RCT, som anvendte gruppeintervention er Baradaran et al, hvor undervisning foregik i 

grupper af 6-12 patienter (Baradaran, Knill-Jones et al. 2006). Læreprocesserne i grupperne var en 

kombination af undervisning og gruppediskussioner med udveksling af hinandens erfaringer og 
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oplevelser. Man tog hensyn til patienternes køn og religion, og oprettede rene muslimske 

kvindehold og mandehold. På den måde lærer deltagerne af hinandens erfaringer, hvilket måske kan 

gøre det mere legalt at tale om sin sygdom og de problemer der medfølger. 

Nogle af studierne er præget af meget inhomogene populationer med forskellige nationaliteter, 

religion og sygdomsvarighed: En nydiagnosticeret vil have andre spørgsmål end en kroniker. I 

O’Hare et al er der en spredning i sygdomsvarighed på 3-11 år og i Baradaran et al en spredning på 

1-33 år. Med en sådan population kan det være svært at opnå ens deltagerforudsætninger og dermed 

høste effekten af en gruppe, hvilket yderligere accentueres, hvis deltagerne ikke taler samme sprog. 

Fx var populationen i El Fakiri et al 47 % hollændere, 23 % tyrkere, 10 % af sydasiatisk 

afstamning, 7 % marokkanere og 13 % af anden etnisk baggrund. Kun 20 % af de tyrkiske og 

marokkanske patienter talte og forstod hollandsk. 

En anden måde at motivere patienterne på er ved telefonkontakt med en fagprofessionel. Det 

anvendte man i Sisk et al og O’Hare et al, men ikke i de øvrige studier. I Sisk et al anvendtes 

planlagte telefonkontroller, hvor patienterne blev kontaktet telefonisk i deres hjem og spurgt til 

deres helbred, og om de overholdt de planlagte anbefalinger og restriktioner i form af fx 

saltreduktion og daglig vejning(Sisk, Hebert et al. 2006). I O´Hare et al blev patienterne kontaktet 

før og imellem ambulante kontroller, for at blive mindet om, at de havde en aftale (O'Hare, 

Raymond et al. 2004). Ved at anvende telefonkontakt kan man få den sideeffekt, at patienterne 

føler, at der er nogen, som bekymrer sig om dem, og at de derfor føler en større forpligtigelse til at 

efterleve det fagprofesionelles ønsker, hvilket måske i sidste instans kan medføre mindre frafald i 

studierne og bedre resultater på outcome . 

De fysiske rammer spiller også en rolle for den etniske patient. Det er vigtigt at selve 

undervisningen foregår i rolige og behagelige omgivelser, og at der er kendte ansigter som går igen. 

Baradaran et al indrettede lokaler specielt til deres undervisning med pæne møbler, fjernsyn, 

whiteboard, av-udstyr og plakater, og på den måde skabte man et miljø som var trygt og 

genkendeligt (Baradaran, Knill-Jones et al. 2006). I de andre studier nævner man intet om 

lokalefaciliteter. Det er muligt, at en række af disse problemer er blevet håndteret i de enkelte RCT, 

men dette er ikke beskrevet nærmere. 

Effekt 

Det grundlæggende design i de seks RCT er hensigtsmæssigt til belysning af om der er effekt af en 

kulturelt tilrettet intervention. Studierne er af rimelig størrelse, så når der ikke demonstreres 
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overbevisende effekt af intervention, kunne det skyldes at interventionen ikke er den rette: Det er 

muligt at en intervention, som var mere målrettet specifikke barrierer og/eller mere bevidst 

benyttede sig af facilitatorer ville have bedre mulighed for at demonstrere en effekt. 

En anden forklaring på den udeblevne effekt kunne være at effekten ikke er målt hensigtsmæssigt 

(ikke med det rette måleinstrument, ikke på det rette tidspunkt, eller ikke på den rette parameter). 

Imidlertid anvender hovedparten af undersøgelserne velvaliderede relevante hardcore endpoints, 

som genindlæggelser, generiske instrumenter (SF-12), specifikke instrumenter (MLHF), HbA1C, 

lipidprofil, blodtryk, Vægt og BMI. En intervention skal kunne påvirke denne type af parametre for 

at være klinisk relevant. For vurderingen af patienternes viden er det uklart om de anvendte 

instrumenter er følsomme for forandring. 

En tredje forklaring på, at men ikke kan påvise effekt er, at materialet i det enkelte studie ikke er 

stort nok (type 2 fejl). Det kan man adressere ved at samle data fra flere forskellige RCT i en samlet 

analyse – en metaanalyse. Den fundne litteratur indeholdt to meta-analyser – en indenfor astma og 

en indenfor diabetes. 

Bailey et al (astma) demonstrerede effekt af en kulturelt tilrettet intervention på quality of life, som 

absolut er et vigtigt endpoint. Der kunne ikke konkluderes på andre parametre (Bailey, Cates et al. 

2009). 

Hawthorne et al (diabetes) fandt effekt på HbA1C efter 3 og 6 måneder, men ikke efter 12. Der var 

effekt på patienternes viden efter 3, 6 og 12 måneder. Der var ikke effekt på andre parametre 

(Hawthorne, Robles et al. 2008). 

Metaanalyserne er vanskelige at vurdere, da typen af intervention i de indgåede RCT er meget 

forskellig i form, varighed og indhold. Tilsyneladende er der dog en vis effekt på enkelte parametre. 

Diskussion 
Den grundlæggende antagelse for denne opgave var, at en specifik sygeplejefaglig kulturel tilrettet 

indsats ville kunne forbedre kvaliteten af behandlingen af hjertesygdomme til den etniske patient. I 

valget af formuleringen ’forbedre kvaliteten’ ligger en bekendelse til det kvantitative paradigme: 

Kvalitet er målbart og en forbedring af kvalitet er ensbetydende med forbedring på målbare 

kvalitetsindikatorer. 

Imidlertid bliver der ikke demonstreret overbevisende effekt på de parametre i de foreliggende 

studier. Det kan der være tre årsager til: 
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1. Der er ingen effekt 

2. De foreliggende studier er insufficiente 

3. Det grundlæggende kvantitative paradigme er uhensigtsmæssigt eller præmaturt i denne 

sammenhæng 

Den amerikanske sygeplejeteoretiker og antropolog Madeleine Leininger (ML) har gennem en lang 

karriere arbejdet med en kvalitativ tilgang til sygepleje og omsorg i en kulturel kontekst (Leininger 

2006). Strengt taget er det ikke en helt loyal gengivelse af MLs teori om ’Culture Care’. Hun 

betragter begrebet ’Care’ som helt centralt ikke blot i sygeplejen som fag, men som indlejret i den 

menneskelige natur – i hele vort livssyn. ’Care’ oversættes traditionelt til dansk med ’omsorg’, men 

er mere omfattende end det. I ordet ligger andre betydninger som ’omhu’, ’det at bekymre sig om et 

andet menneske’, ’det at påtage sig ansvar for et andet menneske’ og sågar ’det at holde af et andet 

menneske’. I denne brede betydning ser ML ’Care’ som det, der gør os til mennesker. ’Culture’ ses 

fra en antropologisk synsvinkel, som den bredeste og mest omfattende måde at kende, forklare og 

forudsige menneskets livsmåde i forskellige tidsmæssige og geografiske perspektiver. ’Culture’ er 

altså måden, vi er mennesker på, og dermed indlejret i det brede ’Care’-begreb. Den måde, ’Care’ 

tænkes og udøves på i en specifik kulturel kontekst, er til gengæld indlejret i den kultur, der udleves 

på det pågældende sted til det pågældende tidspunkt. ’Care’ og ’Culture’ er således indlejret i 

hinanden, som ligeværdige dele af ’Culture Care’, som i sin videste betydning er det, der 

konstituerer det menneskelige. 

Set i lyset heraf er en afgørende udfordring for sygeplejen som fag at udforske og kortlægge 

’Culture Care’ i en nærmest uendelig række af kontekster. Til denne type af erkendelse er 

kvantitative metoder uegnede og ses af ML som kontrollerende og manipulerende med risiko for at 

smalle hypoteser, der forsøger at reducere mennesket til målbare parametre, vil forhindre 

afdækningen af komplekse forhold vedrørende kultur og omsorg. På baggrund af det overordnede 

’Culture Care’-begreb har ML derpå, inspireret af antropologien, udviklet en kvalitativ 

videnskabelig metode, ’Ethnonursing’, som ved systematisk brug af en række ’enablers’ får 

afdækket og kortlagt specifikke ’Culture Care’-felter. 

Endemålet for denne udforskning af ’Culture Care’ er ’transcultural nursing’, transkulturel 

sygepleje. Transkulturel sygepleje ses som et selvstændigt, humanistisk fagområde, hvor mennesket 

ses som en helhed. Ved dialog med patienten – eller efter MLs opfattelse måske snarere gruppen – 
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opnås indsigt i mennesker oplevelser og erfaringer, som gør det muligt at målrette plejen mod den 

enkelte. 

Der er dog ingen tvivl om, hvad ML mener, er det endelige mål for transkulturel sygepleje: De 

anviste praktikker skal i sidste ende kunne dokumentere forbedringer i sundhed. Mens hun 

kategorisk afviser den kvantitative tilgang i afdækningen af ’Culture Care’, er der ikke tvivl om, at 

denne tilgang er nødvendig, når den endelige effekt på sundhed skal erkendes. Det kræver 

imidlertid kategorisk, at man har et billede af ’Culture Care’ i den aktuelle kontekst. 

Så når det i udvælgelsen af litteraturen i denne opgave er valgt at opfatte ’en specifik 

sygeplejefaglig indsats’ i ’en kulturel kontekst’ som en hvilken som helst intervention, der på den 

ene eller den anden måde adresserer det, der kan opfattes som en kulturel vinkel, og det viser sig der 

ikke er nogen effekt, ville MLs svar herpå uden tvivl være: Det kunne være fordi, der ikke har været 

et klart billede af den ’Culture Care’, som udgør grundlaget for en meningsfuld intervention. Det 

bedste bud på ’Culture Care’ gives af Visram et al, i beskrivelsen af barrierer og facilitatorer for 

deltagelse i hjerterehabilitering (Visram, Crosland et al. 2007). I analysen er det forsøgt at belyse de 

enkelte studiers inddragelse af disse forhold, og det fremgår, at selvom der er taget hensyn til en 

række faktorer i designet af interventionen, er det ikke umuligt, at et grundigere kendskab til den 

enkelte etniske minoritets forhold ville have gjort det muligt at designe en mere ’Culturally 

Congruent Care’, som kunne have virket – også set fra en kvantitativ vinkel. 

Selvom denne opgave har begrænset sig selv til at undersøge forholdene for etniske minoriteter, 

hvis forhold minder om forholdene for etniske minoriteter i Danmark, er det tvivlsomt om denne 

definition er snæver nok. ’Culture Care’ vil uden tvivl være meget forskellig set fra en pakistansk 

muslimsk britisk vinkel sammenlignet med en tyrkisk indvandrer i det københavnske Nordvest-

kvarter. I det hele taget er det ikke nemt for en udenforstående at få indsigt i den etniske patients 

livsverden. Set ud fra ML videnskabelige metode ’Ethnonursing” skal forskeren ud og leve i de 

etniske patienters boligområder, for at få et større kendskab og indblik i deres kultur. Dette er en 

meget spændende og udfordrende tanke. Og hvem definerer den etniske minoritet? Måske er den 

vestlige etnocentriske opfattelse af, hvad der udgør en homogen etnisk gruppe med ensartede 

problemer ganske forfejlet. Også inden for en tilsyneladende kulturelt ensartet gruppe kan der være 

store forskelle fx på grund af køn, alder, uddannelse og andre socioøkonomiske forhold. Disse 

forhold kan formentlig kun afklares efter grundige feltstudier. 
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Succesparameteren for den specifikke sygeplejefaglige indsats er i denne opgave forbedret kvalitet. 

I de enkelte studier er der opstillet effektmål, hvoraf enkelte, som fx genindlæggelsesfrekvens og 

måling af Quality of Life er egentlige kerneparametre, mens en række andre er surrogatparametre, 

som fx HbA1C, lipidstatus og blodtryk. Alle effektparametre er valgt ud fra rationelle vurderinger 

af den enkelte problemstilling. Men i et transkulturelt sygeplejeperspektiv, ville det være mere 

givende at anvende kvalitative metoder til at afklare, hvad den etniske minoritet mener, vil være de 

rette effekt mål for dem. Det ville måske være noget helt andet, end vi hvad vi forventer og tror. Fra 

kortlægninger af sundhedsadfærd vides det at uligheder på sundhedsområdet på tværs af etniske 

grupper, blandt andet kan skyldes at mange etniske minoriteter ikke oplever sundhed som etniske 

danskere (Syed, Dalgard et al. 2006).  

I litteratursøgningen, der ligger til grund for denne opgave, er det bevidst valgt ikke at inkludere 

hjertesygdom som søgeparameter, selv om problemformuleringen lægger op hertil. Dette er gjort 

dels for at sikre at litteratursøgningen blev tilstrækkeligt bred, dels udfra en vurdering af, at 

hjertesygdom som kronisk sygdom har mange ligheder med andre livsstilssygdomme f.eks. diabetes 

og astma. Heri ligger en vurdering af, at det for den etniske patient egentlig ikke handler så meget 

om selve sygdommen, men mere om måden en kronisk sygdom håndteres på, og hvordan den 

etniske patient lever hermed. Erfaring fra dagligdagen illustrerer, at den etniske patient ved fx 

blodprop i hjertet ikke rapportere brystsmerter, men smerter i hele kroppen, hvilket måske i sidste 

instans er tegn på angst eller uro. En udforskning af, hvad det betyder for den etniske patient at have 

en kronisk sygdom og mere specifikt en kronisk hjertesygdom, ville åbne mulighed for bedre 

forståelse af disse mekanismer med deraf følgende bedre behandling og livskvalitet for den enkelte. 

Metodekritik 
Metoden i denne opgave er systematisk litteratursøgning med efterfølgende udvælgelse af evidens 

ud fra på forhånd valgte kriterier, systematisk bearbejdning af den udvalgte litteratur ved hjælp af 

checklister og en afsluttende analyse. 

Litteratursøgningen var ikke begrænset til hjertesygdomme, men i stedet til kroniske sygdomme, 

som det behandles i diskussionen ovenfor. Der blev anvendt fire databaser: PubMed, SveMed+, 

Cinahl og The Cochrane Library (Cochrane Reviews), samt manuel søgning i de fremkomne 

artiklers referencelister. Søgningen var systematisk og grundig, illustreret ved, at alle fire RCT, 

omhandlende europæiske forhold, i Cochrane-reviewet om diabetes blev identificeret. 
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I den litteratur som fremkommer om etniske minoriteter, er der ikke skrevet meget om danske 

forhold, hvilket kan være et af de kritikpunkter, der kan være i forhold til denne fremstilling. Meget 

af den litteratur, der foreligger, er amerikansk og fokuserer på afroamerikanere og spansktalende 

minoritetsgrupper, mens europæiske arbejder – primært britiske – fokuserer på sydasiatiske 

indvandrere (pakistanere, indere). En del undersøgelser er foretaget i Holland, der ligesom Danmark 

har en stor andel af tyrkiske indvandrere. I modsætning til amerikanske indvandrere har de 

europæiske indvandre kun boet 1-2 generationer i Europa, hvilket øger deres kulturelle og sociale 

afstand til det omgivende samfund (Hamaad, Ghattas et al. 2006). 

Litteraturudvælgelse foregik ved at klassificere alle artikler indenfor på forhånd definerede 

emneområder, dikteret af problemformuleringen: hjertesygdom, etnisk minoritet med forhold der 

minder om danske, teori, intervention rettet specifik mod etnisk problemstilling. Herefter blev de 

fremkomne artikler indsat i figur 1. Fokus blev rettet mod artikler med den højeste evidensgrad 

(RCT og metaanalyser). Dette blev suppleret med arbejder med lavere evidensstyrke, der både 

omhandlede hjertesygdom og etnisk minoritet med forhold, der mindede om danske (1 artikel 

(Visram, Crosland et al. 2007)). 

Der findes en række checklister til systematiske gennemgang af forskellige typer af studier. De 

anvendte i opgaven er udvalgt, da de dækker bredt.  

Konklusion 
I denne opgave var målet at udføre et systematisk litteraturstudie, udvælge artikler med høj 

evidensstyrke, samt analysere disse i forhold til en sygeplejefagligindsats for de etniske patienter. I 

de foreliggende studier er der ikke demonstreret overbevisende effekt af interventionerne. I alle de 

RCT og metaanalyser som indgår, er der ikke nogen af undersøgelserne som viser overbevisende 

effekt på sigt, men små effekter, som svinder over tid. 

Den demonstrerede udeblivelse af effekt, kan skyldes at interventionen ikke er den rette, og at det 

ikke er den rette intervention med de rette indikatorer. Den kvalitative artikel af Visram 

identificerer tydelige barrierer og facilitatorer som kan være en mulig årsag til udeblivelse af effekt 

(Visram, Crosland et al. 2007). 

Konklusionen er, at på den foreliggende litteratur som bygger på høj evidensstyrke, kan der ikke 

anbefales en specifik sygeplejefaglig indsats til behandling af hjertesygdomme i en kulturel 

kontekst. 
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Perspektivering 
Beslutningen om et implementere en konkret intervention i en afdeling foregår naturligvis i en 

række organisatoriske og økonomiske rammer, men er dog i første række en klinisk beslutning. 

POMI-modellen er en model for en sådan klinisk beslutning (H̡ørdam, Pedersen et al. 2008). 

Modellen (Figur 3) illustrerer hvilken viden, der er nødvendig for, at der er tilstrækkelig evidens for 

at træffe en klinisk beslutning i klinisk praksis. En detaljeret gennemgang af modellen er ikke på sin 

plads, men den kan bruges til overvejelser vedrørende anbefalinger på baggrund af denne opgaves 

konklusion. 

 
Figur 3 POMI-modellen 

Når problemstillingen er, om der på en hjerteafdeling skal indføres en kulturelt tilpasset intervention 

for patienter fra etniske minoriteter med hjertesygdom, er der, som det fremgår af diskussionen, 

flere forskellige tilgange til at træffe en sådan beslutning, afhængigt af hvilken overordnet model 

man har for at afveje evidens. Oplysninger om den generelle forekomst og risiko er fælles uanset 

model, men vurderingen af effekten af interventionen vil variere. 
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Denne opgave har anlagt en kvantitativ betragtning baseret på en model, hvor kontrollerede, 

randomiserede undersøgelser giver svaret på om en intervention har effekt. Når der ikke findes 

effekt, må den kliniske beslutning blive ikke at indføre interventionen. Man kunne indvende, at der 

ikke foreligger noget indgående kendskab til hele den venstre side af modellen, hvor den konkrete 

afdelings udfordringer med sin konkrete population beskrives. Men selv hvis en sådan indsigt 

kunne opnås, ville det ikke rokke ved den konklusion, at interventionen har utilstrækkelig effekt. 

Ved anvendelse af en kvalitativ model (Culture Care, Ethnonursing) kan man med rette indvende, at 

interventionen ikke er tilstrækkeligt undersøgt, da den ikke er designet ud fra et kendskab til Culture 

Care i den aktuelle kontekst – som vil udspille sig i venstre side af modellen. Et problem med denne 

anskuelsesmetode er naturligvis, at jo mere specifik interventionen gøres, jo vanskeligere er det at 

generalisere resultaterne. Og hvis man ikke kan generalisere, kan man ikke overføre erfaring fra en 

kontekst til en anden. 

Hvorom alting er: På det foreliggende er ikke muligt at anbefale en specifik sygeplejefaglig indsats 

til den etniske patient. Den forforståelse, jeg som kliniker har, er ikke blevet bekræftet. Det kunne 

skyldes fordomme om, at de etniske minoriteter skal behandles anderledes end etniske danskere for 

at opnå sundhed. 

Problemet består imidlertid: Det er veldokumenteret, at etniske minoriteter både subjektivt og 

objektivt har ringere sundhedstilstand end etniske danskere. 

Men måske er det slet ikke en differentieret indsats der skal til? 

I de studier, der er inddraget i denne opgave, er det tydeligt, at både kontrolgruppen og 

interventionsgruppen bedres. Dette kunne indikere, at den løbende øgede opmærksomhed og det at 

indkalde patienterne til hyppige kontroller kan gøre, at der kommer positiv outcome (Hawthorne 

effekt (Hatch 2001)). Så selv om en særlig effekt af den kulturelt tilrettede intervention udebliver, 

kunne sundhedstilstanden godt bedres for de etniske minoriteter – ikke ved at satse på særlige tiltag 

for dem, men snarere ved at satse på tiltag, som vil bedre kvaliteten af behandlingen generelt: 

Klassisk kvalitetsarbejde. Ved at udarbejde kliniske retningslinjer, som detaljeret redegør for hvilke 

sygeplejehandlinger den enkelte patient skal have, sikres det at alle patienter opnår bedre mulighed 

for sundhed. I kvalitetstankegangen (Figur 4) ligger det desuden, at man udpeger kliniske kvalitets-

indikatorer, som regelmæssigt auditeres, hvorpå der implementeres målrettede tiltag for at forbedre 

de enkelte parametre. Herved opnås en stadig bedre kvalitet i behandlingen for alle patienter. Det 

vil ikke nødvendigvis adressere de uligheder, der er i sundhed, men alt andet lige vil de etniske 
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minoriteters udbytte være størst, da der er mest at vinde pga. det dårligere udgangspunkt. Selv hvis 

det ikke skulle resultere i en mindsket ulighed, er det endog meget sandsynligt, at effekten af 

kvalitetsarbejde for den enkelte etniske patient vil være større end af den kulturelt tilpassede 

intervention, hvis effekt, som dokumenteret i denne opgave, i bedste fald er mådelig. 

  
Figur 4 Kvalitetscirklen 

 

Hvis kvalitetsarbejde anbringes som den kliniske beslutning i POMI-modellen, vil kvalitetscirklen 

udgøre den grundlæggende metode i øverste højre hjørne af modellen. De specifikke parametre i 

nederste venstre side af modellen vil udgøres af kvalitetsindikatorer målt på den enkelte afdeling. 

Patientens prædispositioner vil i virkeligheden forsvinde helt ud af vurderingen, da det centrale i 

kvalitetsarbejdet netop er, at de handlinger, der udføres, ikke må afhænge af den enkelte patient. 

Det generelle kvalitetsarbejde og den specifikke kulturelt tilpassede intervention behøver naturligvis 

ikke udelukke hinanden. Men på det foreliggende grundlag er der ikke evidens for at anbefale en 

specifik kulturelt tilpasset intervention. Det er ikke det samme som, at der ikke ville kunne findes en 

sådan effekt. Det er muligt, at man ved en ’ethnonursing ’ tilgang vil kunne afdække forhold i 

’Culture Care’ både vedrørende interventionens karakter, barrierer og facilitatorer samt 

utraditionelle effektmål, som vil gøre det muligt at opnå målbare effekter i en eller flere 

populationer af etniske minoriteter. 

Resume på dansk 
Titel: Etnicitet og hjertelidelser – lige adgang til sundhed i en kulturel kontekst 

Baggrund: Undersøgelser på nationalt og internationalt plan viser, at der er ulighed i 

sundhedstilstand mellem etniske minoriteter og den øvrige befolkning 
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Mål: At fremkomme med forslag til specifik kulturelt tilpasset sygeplejeintervention rettet mod 

etniske minoriteter på baggrund af foreliggende evidens 

Metode: Systematisk litteraturstudie, med udvælgelse af litteratur efter på forhånd fastlagte kriterier 

og efterfølgende analyse ved hjælp af checklister. Der tages udgangspunkt i eksisterende litteratur, 

herunder teori og forskningsprojekter. Følgende søgemaskiner anvendes: PubMed, Cinahl, 

Svemed+ og Cochrane Library 

Resultater: I de RCT og metaanalyser som indgår, findes ikke overbevisende effekt på sigt, men 

små forandringer som svinder over tid. En kvalitativ tilgang har identificeret tydelige barrierer og 

facilitatorer, som kan være en mulig årsag til udeblivelse af effekt 

Konklusion: På den foreliggende evidens, som har høj evidensgrad, kan der ikke anbefales en 

specifik sygeplejefaglig indsats til behandling af hjertesygdomme i en kulturel kontekst 

     1167 typeenheder 

Resume på engelsk 
Title: Ethnicity and heart disease – equal access to health services in a cultural context 

Background: Danish and international evidence has established that inequalities in health care exist 

for patients from ethnic minority groups 

Purpose: To suggest specific culturally adapted nursing interventions targeted to ethnic minorities 

based on existing evidence 

Method: Systematic review of existing evidence selected on the basis of predetermined criteria and 

subjected to subsequent analysis with the aid of checklists. Search performed in PubMed, Cinahl, 

Svemed+, and The Cochrane Library 

Results: In the reviewed randomized controlled trials and metanalyses no convincing long-term 

effect was found, however small transient effects was demonstrated. A qualitative approach has 

identified evident barriers and facilitators, which might explain the lack of effect 

Conclusion: On the basis of existing evidence, with a high evidence rating, no specific culturally 

adapted nursing intervention in the treatment of heart disease can be recommended 

     1056 typeenheder 
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