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Hvorfor er dette viktig?

Manglende kulturell kompetanse hos 
helsearbeidere vil kunne føre til 
likeverdighetsutfordringer i tjenesten.

(NOVA rapport 22/2011)- «For å jobbe her må en være interesser i folka som bor 
her»- Helsesykepleiere og brukere på 3 helsestasjoner i Alna bydel.
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Hvorfor er dette viktig?

► Forskning med fokus på ansatte i den offentlige 
helsetjenesten viser at utfordringene i møte med 
innvandrere oftest knytter seg til 
kommunikasjonsproblemer og manglende 
kulturforståelse.

►Dette kan være knyttet til ulikheter i måten å leve 
på, kommunikasjonsmønstre, forskjeller i verdier/ 
livssyn/religion, ulike omsorgstradisjoner samt 
ulikt syn på helse, sykdom, behandling.

► (Baluyot 2000, Flaathen 2001, Thyli B., Athlin E. & Hedelin B. 2007, NOVA rapport 
2017).
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en studie…

► En studie om sykepleiernes kompetansebehov knyttet til 
etniske minoritetspasienter viste:

► Considered together, the results show that healthcare personnel 

are in need of cultural competence training as part of their 

professional competency and that it is important to relate this  

knowledge to concrete clinical areas (Alpers 2017)
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Forts…

► Studien viste at sykepleiere har behov for mer 
kunnskap, men kunnskapsnivået er imidlertid ulikt 
blant respondentene, noe som kan skyldes flere 
faktorer:

Om man er nyutdannet eller har flere års erfaring 
som sykepleier.

Om avdelingen man jobber på har mange eller få 
pasienter med etnisk minoritetsbakgrunn.

Om man har kurs eller videreutdanning innen kultur, 
tropemedisin eller andre relevante fag.



Kultursensitivitet

► Å vise forståelse for andres verdier og 
unikhet –og å ivareta disse –er å utøve 
kultursensitivitet.» 

► (Qureshi, 2009, s. 208) 
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Kultursensitivitet og kulturell 
kompetanse

►Begrepet legger vekt på respekt og forståelse for 
andres verdier og unikhet. Det krever at man 
innehar kulturkompetanse, at man anerkjenner 
hverandre som likeverdige, at man er bevisst sine 
egne holdninger og egen livshistorie, og at man 
opparbeider seg kunnskap om bakgrunnen til den 
man møter. 

►Kultursensitivitet åpner for at man blir 
oppmerksom på følelser, tanker og handlinger som 
personen du møter legger til grunn for sine 
handlinger og holdninger (Qureshi, 2009).
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Teorier om kulturell kompetanse i 
helse og sykepleie
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The "Purnell Model 

for Cultural 

Competence"

developed by Larry 

D. Purnell and Betty 

J. Paulanka,

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Larry_D._Purnell&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Betty_J._Paulanka&action=edit&redlink=1


Campinha- Bacotes teori om 
kulturell kompetanse
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Dr. Josepha Campinha-Bacote
is the President and Founder of Transcultural 
C.A.R.E. Associates, a private consultation service 
which focuses on clinical, administrative, 
research, and educational issues in transcultural 
health care and mental health.



Campinha- Bacote´s teori om 

kulturell kompetanse
Bygger på disse antagelsene: 

►1. Kulturell kompetanse er en prosess, ikke en hendelse.

►2. Kulturell kompetanse består av fem konstruksjoner: kulturell

bevissthet, kulturell kunnskap, kulturell ferdighet, kulturmøter, og 
kulturell ønske.

►3. Det er mer variasjon innen etniske grupper enn på tvers av 
etniske grupper (intra-etnisk variasjon).

►4. Det er en direkte sammenheng mellom kompetansenivået hos 
helsepersonell og  deres evne til å yte kulturelt responsive
helsetjenester.

►5. Kulturell kompetanse er en vesentlig komponent for å gi
effektive og kulturelt responsive tjenester til kulturelt og etnisk ulike 
klienter (2002)
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Bevissthet (Awareness)
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Kulturell bevissthet er selvransakelse, og det
innebærer innsikt i egne fordommer og egne 

antakelser om mennesker som er forskjellige fra en 
selv.
Uten å være klar over påvirkningen fra ens egne 
kulturelle verdier, er det en risiko for å påtvinge
sin tro,verdier og atferdsmønstre på andre

(etnosentrisk holdning)



Kunnskap (knowledge)
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Kulturell kunnskap innebærer å søke 
og skaffe seg et godt 
kunnskapsgrunnlag om mangfold og 
ulike etniske grupper.  
F.eks. kunnskap om ulike helse- og 
sykdomsrelaterte oppfatninger.

Kulturell kunnskap innebærer 
forståelse for ulike verdensbilder 
(f.eks. kinesisk forståelse om energi) 



Møter (encounter)
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Direkte interaksjon med pasienter vil gi erfaring og forhindre mulig 
stereotypisering. 
Kulturmøter innebærer også en vurdering av pasientens språklige behov,
behov for tolk osv.



Ønske/motivasjon (Desire)
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Det er av stor betydning at 
helsepersonell har en reell 
motivasjon eller ønske om å gi 
kulturell kompetent omsorg.
Kulturell motivasjon inkluderer å 
være åpen og fleksibel, å akseptere 
forskjeller og være villig til å lære av 
andre. Denne typen læring er en 
livslang prosess 
som har blitt referert til som 
"kulturell ydmykhet»



Ferdigheter (skill)
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Kulturelle ferdigheter er evnen til å samle inn 
relevante kulturdata og utføre en kulturbasert fysisk 
vurdering.



Sjekk deg selv

CULTURAL COMPETENCE SELF-ASSESSMENT 
CHECKLIST:

https://www.avma.org/sites/default/files/2022
-02/DiversityCulturalCompetenceChecklist.pdf
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En studie om sykepleierstudenters 
utvikling av kulturell kompetanse- etter 

utvekslingsopphold i Tanzania (Hovland & Johannessen 2018)
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Å få 
forklaring

Å vite 
hvorfor

Å få hjelp til 
refleksjon

Å forstå tar 
tid

Å  ha 
kunnskap 
om kultur

Å ha en åpen 
holdning

Å akseptere 
ulikheter

Å vise 
respekt

Å være 
ydmyk

Å trø 
varsomt

Å gå ut av 
komfortsonen

Å være 
kreativ 

Å se 
muligheter

Å være 
modig

Å by på seg 
selv
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Noen år etter 
utvekslingsoppholdet… Hovland og Johannessen 2021)

► Erfaringene deres fra utvekslingsoppholdet i

2015 og betydningen det har hatt for dem i ettertid, 

kan deles inn i tre hovedkategorier:

► Utveksling utvikler personlige egenskaper

► Utveksling øker bevisstheten om kommunikasjon

► Utveksling utvikler den kulturelle kompetansen
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utvekslingsrfaringene i ettertid

«Man er ung, og man er sykepleierstudent, og man tenker at man skal nesten redde

verden og, ja, hjelpe andre mennesker. Og så drar man ned dit og får en litt sånn

der ‘Oi! Ting er kanskje ikke helt som jeg tror det er’, og man vokser veldig sånn

som person selv. Og så begynner en å se litt større på ting og å tenke, man begynner

å re ektere mye over hvorfor ting er som de er, da. Og man vokser både som et

menneske, ja personlig så vokser man, og man vokser veldig i den yrkesutøvelsen

man gjør. Etter at jeg kom hjem, jeg var jo et annet menneske.»

Sykepleierne fortalte om en styrket evne til å sette seg inn i andres situasjon og

mente at de var blitt «rundere og rausere» i møte med pasienter. De var generelt

blitt mer interessert i mennesker og mer oppmerksom på at mennesker kan ha

grunner for sine valg og handlinger. En sykepleier fortalte at hun er blitt flinkere til

å ta hensyn til hva andre tenker, tror og føler.
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utvekslingserfaringene i ettertid

Under utvekslingsoppholdet lærte de å tilpasse kommunikasjonen til pasienter og

pårørende etter kulturelle rammer og forutsetninger. En sykepleier fortalte at hun

prøver å være veldig nøye med å forklare overfor minoritetspasienter hvorfor man

gjør ting, da hun er klar over at de kanskje ville ha gjort det annerledes.

► Sykepleierne har selv vært fremmede i en ukjent kultur. Det mente de gir dem en

fordel i møte med mennesker som ikke snakker godt norsk, og som er fremmede i Norge:

«Jeg tror kanskje at det at jeg har kjent på en sånn følelse av at ‘ingen forstår hva

jeg mener, og ingen forstår hva jeg vil, og hva det er jeg vil utrette’, det er

frustrerende. Så jeg tenker, kanskje det er nok en av de tingene som jeg har tatt

med meg fra utvekslingen. Den følelsen av hvor forskjellige kulturer faktisk er. Og så

kunne man ikke gjøre noe. Man kunne ikke si noe. Og det var òg en ting som vi

kanskje lærte veldig mye av.
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utvekslingserfaringene i ettertid

«Det har jeg tatt med meg tilbake igjen. For det opplever jeg ofte på sykehus, at det

er mange [kollegaer] som ikke har en forståelse for hvorfor folk fra andre kulturer

gjerne har med seg veldig mange pårørende. Og det handler jo om at de på en måte

har den forventningen fra sitt hjemland. At det er en forventning om at de har med

seg mange pårørende som kan gjøre mange av oppgavene som vi sykepleiere gjør i Norge 
Så tenker jeg at vi som har den kulturelle forståelsen, vi må selvfølgelig dele den med 
kollegaer. …det er mye du ikke er bevisst på hvis du ikke har vært på en sånn kulturell

utveksling.»

«man gjør ting på en litt annerledes måte fordi man er vokst opp i andre miljøer. Ja, jeg 
synes jo det er spennende å se hvordan man tenker annerledes, da. Eller hvor annerledes 
ting kan være for meg i forhold til for dem. Eller hvor annerledes verden ser ut, da [for 
dem].»
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Takk for meg

►Og lykke til med å utvikle din 
kulturelle kompetanse
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