
1

Vårdetik och främmande kulturer



2

Vårdetiska arbetsgruppen
Vasa centralsjukhus
Vasa 11.10.2010
Foto: Jaakko Kuivamäki/I-Print och Charlotta Järf
Grafisk design/ombrytning: Charlotta Järf
Tryckning: Arkmedia 2011, Vasa



3

INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

> Patienter från olika kulturer i vården..............5
> Tidsbokning...................................................6
> Poliklinik- och undersökningsbesök...............6
> Önskemål angående vårdpersonals kön.........6
> Anhöriga vid avdelningsvård.........................8

Trosinriktningar, etniska grupper  
och vårdetiska frågor:
> Evangelisk-lutherska kyrkan.........................10
> Grekisk-ortodoxa kyrkan...............................10
> Katolska kyrkan............................................10
> Pingstkyrkan................................................10
> Frikyrkan......................................................12
> Adventkyrkan...............................................12
> Baptistkyrkan...............................................12
> Judendom....................................................12
> Islam............................................................14
> Buddhism....................................................14
> Hinduism.....................................................14
> Sikhism........................................................14
> Jehovas vittnen............................................16
> Mormonkyrkan.............................................16
> Bahai...........................................................16
> Krishnarörelsen............................................16
> Scientologikyrkan.........................................18
> Kristen vetenskap.........................................18
> Romer..........................................................18
> Källor...........................................................20



4



5

Patienter från olika kulturer i vården
De personer som remitteras till vård söker hjälp för sjukdom. Olika kulturer och religioner 
präglar människans uppfattning om sjukdom på olika sätt.

Den vårdsökande är dock i patientrollen framför allt människa, och bedöm ningen sker  
utgående från medicinska grunder, följande den lagstiftning, som är  i kraft i Finland.

Så långt som möjligt jämkas dock patientens  behov och önskemål. Vissa frågor kan vara 
viktiga att notera. De presenteras i den här broschyren. 
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Tidsbokning

Tolkning i vården

Önskemål angående undersöknings- eller vårdpersonals kön

I många kulturer söker man hjälp då man upplever sig behöva den. Vår sjukvård organiseras huvudsakligen 
enligt tidsbeställning. 

Patienten bör kunna göra sig förstådd och kunna förstå det som sägs. För att garantera bästa möjliga infor-
mationsgång bör auktoriserad tolk tillhandahållas. Att använda anhörig eller bekant som tolk är inte att  
rekommendera, då det ej går att kontrollera vilken information som översätts. Noteras kan även att alla  
kulturer inte har samma kunskaper om kroppens funktioner.

Vissa kulturer har starka regler för människans integritet i förhållande till det andra  könet, som  sträcker 
sig även till medicinska åtgärder och undersökningar.

Detta tillmötesgås så långt det är möjligt. Till exempel under jourtid kan det dock vara omöjligt och detta 
bör förklaras, med hänvisning till finländsk kutym och lagstiftning.
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Då tiden sänds till patienten:

> Vet patienten vad en tidsbokning 
betyder?

> Förstår patienten det språk som 
meddelandet är skrivet på?

> Har patienten tillgång till tolk eller 
person som känner till vårt system?

> Kan patienten göra sig förstådd 
per telefon? 

> Kan sjukhusets personal få 
kontakt med en person, som kan 
informera patienten och försäkra 
sig om att meddelandet nått fram?
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Anhöriga vid avdelningsvård

> Graviditet och förlossning
> Operationer och ingrepp
> Psykiska besvär

> Kroniska sjukdomar
> Död
Reservera extra tid med tolk på förhand.

Händelser som kan kräva särskild förberedelse av vårdgivare:

Vissa kulturer har uttalade krav på anhörigas och släktingars personliga närvaro vid sjukdom och död. 
Detta kan belasta avdelningen. Även andra patienter skall då respekteras och patienten bör placeras så 
att besökarna stör avdelningens verksamhet så lite som möjligt. Överenskommelse om tider och person-
mängder uppgörs, vid behov skriftligt. De anhöriga utser en kontaktperson som kan nås per telefon.

Religionens betydelse
Se sammanställningen över olika kulturers traditioner. 

Källor: De sex världsreligionernas syn på lidande och död, förf. Underskog Ingrid, Läkartidningen nr 26-27, 1998 volym 95
Respekterandet av övertygelsen , Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland Kyrkostyre
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VÅRD OCH ABORT KOST HELIGA FÖRRÄTTNINGAR SOCIALA SEDER DÖENDE PATIENT BEHANDLING AV AVLIDEN OBDUKTION

EVANGELISK- 
LUTHERSKA  
KYRKAN

Inget speciellt. Inget speciellt. Sakramenten handhas av 
evangelisk-luthersk präst. I nödfall 
kan dop och nattvard förrättas av 
vem som helst som är konfirmerad 
kristen. 

Betydelsen av familj och  
vänner framhävs vid sjukdom.

Sjukhuspräst tillkallas på de 
anhörigas eller patientens öns-
kan. Fridfull miljö. Bön för den 
döende om så önskas. 

Möjligt för de anhöriga att se 
den avlidne. Avskedsandakt på 
avdelningen eller vid kistlägg-
ningen. 

Inget speciellt.

GREKISK-
ORTODOXA  
KYRKAN

Inget speciellt. 
Eventuella traditionsbundna 
omständig heter beaktas. 
Både grekisk- och syrisk-
ortodoxa kyrkan ställer sig 
negativa till abort. 

Fasta innan påsk och jul, 
onsdagar och fredagar. 
Inom syrisk-ortodoxa 
kyrkan vegetarisk kost 
under fastan. Patientens 
tillstånd beaktas.

Sakramenten kan förrättas 
endast av ortodox präst. Nöddop 
förrättas helst av en ortodox.

Iakttagande av allmän-
mänskliga aspekter. Bön om 
patienten så önskar. Vilodag 
söndag och speciella helg-
dagar.

Ikon invid sängen, böneljus och 
avskedsro. Ska ges möjlighet att 
stilla sig till bön.

Den avlidne påklädes enligt 
tradition för kistan. De  
anhöriga dröjer hos den  
avlidne. Begravning den tredje 
dagen. Ingen kremering. 

Endast om lagen 
fordrar det eller om 
det annars krävs. 
Syrisk-ortodoxa  
kyrkan kräver att  
inget organ avlägs-
nas ur kroppen.

KATOLSKA  
KYRKAN

Negativ till abort. Fasta innan påsk,  
speciellt askonsdagen och 
långfredagen. Gäller ej de 
sjuka.

Sakramenten förrättas av katolsk 
präst. Nattvard kan förrättas av  
befullmäktigad person. Nöddop kan 
förrättas av vem som helst som är 
kristen.

Inget speciellt. Vilodag söndag 
och speciella helg dagar.

Eget rum försett med ett litet 
bord. Anhöriga och vänner finns 
hos en allvarligt sjuk hela tiden.

Inget speciellt. Tillåten om lagen 
kräver det.

PINGSTKYRKAN Inget speciellt. Möjligt att de 
som tillhör en etnisk  
minoritet anser att  
avklädande är tabu.

Patientens egna  
önskemål. Möjligt att de 
som tillhör en etnisk  
minoritet avstår från 
svinkött.

Nöddop förrättas inte. Patientens kontakt till familjen 
viktig.  Då nära anhöriga  
saknas framhävs betydelsen 
av trosfränder.

Arrangemang enligt patien-
tens önskemål. Viktigt att de 
anhöriga och de närmaste är 
närvarande. Nattvard, förbön 
och välsignelse önskvärda.

Inget speciellt. Möjligt att dröja 
hos den avlidne.

Inget speciellt. 

Kristna kyrkor och samfund
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VÅRD OCH ABORT KOST HELIGA FÖRRÄTTNINGAR SOCIALA SEDER DÖENDE PATIENT BEHANDLING AV AVLIDEN OBDUKTION

EVANGELISK- 
LUTHERSKA  
KYRKAN

Inget speciellt. Inget speciellt. Sakramenten handhas av 
evangelisk-luthersk präst. I nödfall 
kan dop och nattvard förrättas av 
vem som helst som är konfirmerad 
kristen. 

Betydelsen av familj och  
vänner framhävs vid sjukdom.

Sjukhuspräst tillkallas på de 
anhörigas eller patientens öns-
kan. Fridfull miljö. Bön för den 
döende om så önskas. 

Möjligt för de anhöriga att se 
den avlidne. Avskedsandakt på 
avdelningen eller vid kistlägg-
ningen. 

Inget speciellt.

GREKISK-
ORTODOXA  
KYRKAN

Inget speciellt. 
Eventuella traditionsbundna 
omständig heter beaktas. 
Både grekisk- och syrisk-
ortodoxa kyrkan ställer sig 
negativa till abort. 

Fasta innan påsk och jul, 
onsdagar och fredagar. 
Inom syrisk-ortodoxa 
kyrkan vegetarisk kost 
under fastan. Patientens 
tillstånd beaktas.

Sakramenten kan förrättas 
endast av ortodox präst. Nöddop 
förrättas helst av en ortodox.

Iakttagande av allmän-
mänskliga aspekter. Bön om 
patienten så önskar. Vilodag 
söndag och speciella helg-
dagar.

Ikon invid sängen, böneljus och 
avskedsro. Ska ges möjlighet att 
stilla sig till bön.

Den avlidne påklädes enligt 
tradition för kistan. De  
anhöriga dröjer hos den  
avlidne. Begravning den tredje 
dagen. Ingen kremering. 

Endast om lagen 
fordrar det eller om 
det annars krävs. 
Syrisk-ortodoxa  
kyrkan kräver att  
inget organ avlägs-
nas ur kroppen.

KATOLSKA  
KYRKAN

Negativ till abort. Fasta innan påsk,  
speciellt askonsdagen och 
långfredagen. Gäller ej de 
sjuka.

Sakramenten förrättas av katolsk 
präst. Nattvard kan förrättas av  
befullmäktigad person. Nöddop kan 
förrättas av vem som helst som är 
kristen.

Inget speciellt. Vilodag söndag 
och speciella helg dagar.

Eget rum försett med ett litet 
bord. Anhöriga och vänner finns 
hos en allvarligt sjuk hela tiden.

Inget speciellt. Tillåten om lagen 
kräver det.

PINGSTKYRKAN Inget speciellt. Möjligt att de 
som tillhör en etnisk  
minoritet anser att  
avklädande är tabu.

Patientens egna  
önskemål. Möjligt att de 
som tillhör en etnisk  
minoritet avstår från 
svinkött.

Nöddop förrättas inte. Patientens kontakt till familjen 
viktig.  Då nära anhöriga  
saknas framhävs betydelsen 
av trosfränder.

Arrangemang enligt patien-
tens önskemål. Viktigt att de 
anhöriga och de närmaste är 
närvarande. Nattvard, förbön 
och välsignelse önskvärda.

Inget speciellt. Möjligt att dröja 
hos den avlidne.

Inget speciellt. 
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VÅRD OCH ABORT KOST HELIGA FÖRRÄTTNINGAR SOCIALA SEDER DÖENDE PATIENT BEHANDLING AV AVLIDEN OBDUKTION

FRIKYRKAN Inget speciellt. En del äter inte maträtter 
som innehåller blod.

Nattvard helst av anställd inom frikyrkan, 
i allmänhet inga hinder för att ta emot 
natt vard även av till exempel en 
evangelisk-luthersk präst.

Inget speciellt. Det är vanligt att nattvard 
önskas.

Inget speciellt. Inget speciellt.

ADVENTKYRKAN Inget speciellt. Äter inte svinkött, blod eller 
inälvor. Många är vegetari-
aner. 

Nöddop förrättas inte. Inget speciellt. Enligt patientens önskemål 
förrättas nattvard och/eller 
smörjelse med olja av  
person från församlingen.

Välsignelsen förrättas av Advent-
kyrkans pastor, i undantagsfall 
av annan kristen pastor.

Inget speciellt.

BAPTISTKYRKAN Inget speciellt. De flesta äter inte blod. Nöddop förrättas inte. Familjebanden viktiga. 
Ibland är banden till tros-
samfundet starkare.

Eget rum där de anhöriga 
kan ta avsked. Nattvard inte 
nödvändig.

Inget speciellt. Enligt den avlidnes eller 
de anhörigas vilja. 

JUDENDOM Negativ inställning till 
abort, såvida inte  
moderns liv är i fara.

Äter koschermat (undviker 
svinkött, skaldjur, ål, jäst, 
blod och kött från djur som 
inte slaktats på tillbörligt 
vis). Mjölk och kött intas 
inte vid samma måltid. Fasta 
under judiska påsken. Ingen 
jäst föda under fastan. 

På begäran sköts förrättningarna av 
församlingens rabbi.

De anhöriga tillser  
patientens psykiska och 
sociala behov. Vilodagar 
fredag kväll till lördag kväll. 

Eget rum. Finkänsligt samtal 
om vården i livets slutskede. 

De vanliga åtgärderna på 
sjukhuset. Begravningsbyrån 
hämtar den avlidne och sköter 
kistläggningen och välsignelsen. 
Ibland förs den avlidne hem för 
avskeds tagandet. 

Endast av trängande 
skäl. På grund av att 
begravningen äger 
rum inom 1-3 dygn bör 
oduktion göras snarast 
möjligt. 

Andra religiösa samfund
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VÅRD OCH ABORT KOST HELIGA FÖRRÄTTNINGAR SOCIALA SEDER DÖENDE PATIENT BEHANDLING AV AVLIDEN OBDUKTION

FRIKYRKAN Inget speciellt. En del äter inte maträtter 
som innehåller blod.

Nattvard helst av anställd inom frikyrkan, 
i allmänhet inga hinder för att ta emot 
natt vard även av till exempel en 
evangelisk-luthersk präst.

Inget speciellt. Det är vanligt att nattvard 
önskas.

Inget speciellt. Inget speciellt.

ADVENTKYRKAN Inget speciellt. Äter inte svinkött, blod eller 
inälvor. Många är vegetari-
aner. 

Nöddop förrättas inte. Inget speciellt. Enligt patientens önskemål 
förrättas nattvard och/eller 
smörjelse med olja av  
person från församlingen.

Välsignelsen förrättas av Advent-
kyrkans pastor, i undantagsfall 
av annan kristen pastor.

Inget speciellt.

BAPTISTKYRKAN Inget speciellt. De flesta äter inte blod. Nöddop förrättas inte. Familjebanden viktiga. 
Ibland är banden till tros-
samfundet starkare.

Eget rum där de anhöriga 
kan ta avsked. Nattvard inte 
nödvändig.

Inget speciellt. Enligt den avlidnes eller 
de anhörigas vilja. 

JUDENDOM Negativ inställning till 
abort, såvida inte  
moderns liv är i fara.

Äter koschermat (undviker 
svinkött, skaldjur, ål, jäst, 
blod och kött från djur som 
inte slaktats på tillbörligt 
vis). Mjölk och kött intas 
inte vid samma måltid. Fasta 
under judiska påsken. Ingen 
jäst föda under fastan. 

På begäran sköts förrättningarna av 
församlingens rabbi.

De anhöriga tillser  
patientens psykiska och 
sociala behov. Vilodagar 
fredag kväll till lördag kväll. 

Eget rum. Finkänsligt samtal 
om vården i livets slutskede. 

De vanliga åtgärderna på 
sjukhuset. Begravningsbyrån 
hämtar den avlidne och sköter 
kistläggningen och välsignelsen. 
Ibland förs den avlidne hem för 
avskeds tagandet. 

Endast av trängande 
skäl. På grund av att 
begravningen äger 
rum inom 1-3 dygn bör 
oduktion göras snarast 
möjligt. 
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VÅRD OCH ABORT KOST HELIGA FÖRRÄTTNINGAR SOCIALA SEDER DÖENDE PATIENT BEHANDLING AV AVLIDEN OBDUKTION

ISLAM Läkemedel som  
innehåller alkohol eller 
härstammar från gris skall 
undvikas. Abort kan tillåtas 
endast om moderns liv är i 
fara eller andra extrema situ-
ationer.

Äter inte griskött eller därav 
förädlad mat, inte heller mat 
som innehåller blod, skal-
djur, alkohol. Ramadan faste-
period. De sjuka behöver inte 
följa reglerna för fastande. 

Begreppet sakrament saknas,  
således inget nöddop.

Önskvärt att vård-
personalen och tolken är 
muslim och av samma kön 
som patienten. Fredag är  
gemensam bönedag. 

Eget rum utan religiösa 
symboler. De anhöriga när-
varande.

De anhöriga tvättar och klär på den  
avlidne. I annat fall bör den som tvät-
tar vara av samma kön som den  
avlidne. Den avlidne sveps i en 
formenlig svepduk. Begravning helst 
inom ett dygn. Ingen kremering.

Endast om brott 
misstänks eller 
om man är osäker 
på dödsorsaken.

BUDDHISM Restriktiv till abort. Många är vegetarianer. Förrättningar möjligen av munk. Inget speciellt. Hemma eller i eget rum. De anhöriga tvättar och klär på den  
avlidne. Västerländska buddhister 
följer sjukhusets rutin. 

Enligt lag.

HINDUISM Negativ till abort utom då 
moderns liv är i fara.  
Undviker kroppskontakt.  
Hälsar helst inte med hand-
slag. Fråga noga om diet.

Många är vegetarianer och 
äter inte heller fisk, ägg eller 
svamp. Övriga dietföreskrift-
er beroende på livscykel. Vid 
fasta endast vätska.

Inga fastställda vilodagar. Negativ  
inställning till  
obduktion, men 
kan accepteras 
om det är nödvän-
digt.

SIKHISM Mycket restriktiv  
inställning till abort.  
Hälsar inte med handslag. 

Måltiden är viktig. Man delar 
med sig av mat till varandra. 
En troende sikh dricker inte 
alkohol, röker inte och äter 
inte kött.

Önskar personal av samma 
kön. Om långt hår ska tvät-
tas inför operation, fråga 
vem som skall göra det och 
hur. Varje dag bönetider 
morgon och kväll. 
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VÅRD OCH ABORT KOST HELIGA FÖRRÄTTNINGAR SOCIALA SEDER DÖENDE PATIENT BEHANDLING AV AVLIDEN OBDUKTION

ISLAM Läkemedel som  
innehåller alkohol eller 
härstammar från gris skall 
undvikas. Abort kan tillåtas 
endast om moderns liv är i 
fara eller andra extrema situ-
ationer.

Äter inte griskött eller därav 
förädlad mat, inte heller mat 
som innehåller blod, skal-
djur, alkohol. Ramadan faste-
period. De sjuka behöver inte 
följa reglerna för fastande. 

Begreppet sakrament saknas,  
således inget nöddop.

Önskvärt att vård-
personalen och tolken är 
muslim och av samma kön 
som patienten. Fredag är  
gemensam bönedag. 

Eget rum utan religiösa 
symboler. De anhöriga när-
varande.

De anhöriga tvättar och klär på den  
avlidne. I annat fall bör den som tvät-
tar vara av samma kön som den  
avlidne. Den avlidne sveps i en 
formenlig svepduk. Begravning helst 
inom ett dygn. Ingen kremering.

Endast om brott 
misstänks eller 
om man är osäker 
på dödsorsaken.

BUDDHISM Restriktiv till abort. Många är vegetarianer. Förrättningar möjligen av munk. Inget speciellt. Hemma eller i eget rum. De anhöriga tvättar och klär på den  
avlidne. Västerländska buddhister 
följer sjukhusets rutin. 

Enligt lag.

HINDUISM Negativ till abort utom då 
moderns liv är i fara.  
Undviker kroppskontakt.  
Hälsar helst inte med hand-
slag. Fråga noga om diet.

Många är vegetarianer och 
äter inte heller fisk, ägg eller 
svamp. Övriga dietföreskrift-
er beroende på livscykel. Vid 
fasta endast vätska.

Inga fastställda vilodagar. Negativ  
inställning till  
obduktion, men 
kan accepteras 
om det är nödvän-
digt.

SIKHISM Mycket restriktiv  
inställning till abort.  
Hälsar inte med handslag. 

Måltiden är viktig. Man delar 
med sig av mat till varandra. 
En troende sikh dricker inte 
alkohol, röker inte och äter 
inte kött.

Önskar personal av samma 
kön. Om långt hår ska tvät-
tas inför operation, fråga 
vem som skall göra det och 
hur. Varje dag bönetider 
morgon och kväll. 
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VÅRD OCH ABORT KOST HELIGA FÖRRÄTTNINGAR SOCIALA SEDER DÖENDE PATIENT BEHANDLING AV AVLIDEN OBDUKTION

JEHOVAS  
VITTNEN

Inga blodtrans fusioner. 
Inga läke medel  
tillverkade av blod. 
Patienten har med sig en 
vilje yttringsblankett.

Inget blod i kosten. Nöddop förrättas inte. De anhöriga och trosfrän-
derna hjälper och stöder. 
Gruppen för patientbesök 
inom Jehovas vittnen 
besöker patienten.

Inga sakrament eller heliga 
förrättningar.

Inget speciellt. Beslutet fattas av pa-
tienten eller de  
anhöriga.

MORMON-
KYRKAN

Inget speciellt. Dricker varken kaffe, te eller 
alkohol.

Församlingarnas anställda kan förrätta  
sakramenten. I kyrkan används inte  
sista smörjelsen eller nöddop.

Familjesamhörigheten 
viktig.

Inga religiösa arrangemang, 
såsom ljus, i den döendes 
rum. Församlingens biskop  
erbjuder tröst och stöd.

I vissa fall tvättas och  
förbereds den avlidne för kistan 
av de anhöriga.

Om de anhöriga tillåter. 
De lösgjorda organen 
skall senare placeras 
tillbaka i kroppen.

BAHAI Inget speciellt. Fastan gäller inte de sjuka. Dop, nattvard och smörjelse  
förrättas inte.

Familjen viktig i sjukvården. Inget speciellt. Tvätt och lindande i svepduk. 
Den avlidne balsameras inte och 
transporteras inte längre än en 
timmes väg från döds platsen.

Inget speciellt.

KRISHNA-
RÖRELSEN

Inga läkemedel från 
djurriket. Inga läkeme-
del med biverkningar. 
Möjligt att läkemedel 
helt avvisas.

Vegetabilisk föda, om möjligt 
från närmaste källa. I annat 
fall noggrann produkt-
beskrivning. Fasta enligt 
patientens tillstånd.

Inget speciellt. En man vårdas av män, en 
kvinna av kvinnor.

Om möjligt till närmaste 
tempel. Alternativt tillkallas 
medlem av församlingens 
prästerskap.

Patientens vårdtestamente ur 
vilket framgår den avlidnes 
önskemål. 

Inget speciellt.
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VÅRD OCH ABORT KOST HELIGA FÖRRÄTTNINGAR SOCIALA SEDER DÖENDE PATIENT BEHANDLING AV AVLIDEN OBDUKTION

JEHOVAS  
VITTNEN

Inga blodtrans fusioner. 
Inga läke medel  
tillverkade av blod. 
Patienten har med sig en 
vilje yttringsblankett.

Inget blod i kosten. Nöddop förrättas inte. De anhöriga och trosfrän-
derna hjälper och stöder. 
Gruppen för patientbesök 
inom Jehovas vittnen 
besöker patienten.

Inga sakrament eller heliga 
förrättningar.

Inget speciellt. Beslutet fattas av pa-
tienten eller de  
anhöriga.

MORMON-
KYRKAN

Inget speciellt. Dricker varken kaffe, te eller 
alkohol.

Församlingarnas anställda kan förrätta  
sakramenten. I kyrkan används inte  
sista smörjelsen eller nöddop.

Familjesamhörigheten 
viktig.

Inga religiösa arrangemang, 
såsom ljus, i den döendes 
rum. Församlingens biskop  
erbjuder tröst och stöd.

I vissa fall tvättas och  
förbereds den avlidne för kistan 
av de anhöriga.

Om de anhöriga tillåter. 
De lösgjorda organen 
skall senare placeras 
tillbaka i kroppen.

BAHAI Inget speciellt. Fastan gäller inte de sjuka. Dop, nattvard och smörjelse  
förrättas inte.

Familjen viktig i sjukvården. Inget speciellt. Tvätt och lindande i svepduk. 
Den avlidne balsameras inte och 
transporteras inte längre än en 
timmes väg från döds platsen.

Inget speciellt.

KRISHNA-
RÖRELSEN

Inga läkemedel från 
djurriket. Inga läkeme-
del med biverkningar. 
Möjligt att läkemedel 
helt avvisas.

Vegetabilisk föda, om möjligt 
från närmaste källa. I annat 
fall noggrann produkt-
beskrivning. Fasta enligt 
patientens tillstånd.

Inget speciellt. En man vårdas av män, en 
kvinna av kvinnor.

Om möjligt till närmaste 
tempel. Alternativt tillkallas 
medlem av församlingens 
prästerskap.

Patientens vårdtestamente ur 
vilket framgår den avlidnes 
önskemål. 

Inget speciellt.
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SCIENTOLOGI-
KYRKAN

I stället för smärt- och 
psykmedicin anlitas  
andlig konsultation. 
Många kropps- och 
sinnes tillstånd tolkas 
som en följd av vitamin-
brist.

Kan ha särskilda  
önskemål beträffande föda.

Nöddop förrättas inte. Inget speciellt. Avläggande av bikt för scien-
tologpräst i ett låsbart rum 
försett med ett bord och två 
stolar. Man utreder om  
patienten önskar begravas 
enligt scientologiskt mönster.

Enligt den avlidnes  
önskemål. Kremering och 
ströende av askan.

Inget speciellt.

KRISTEN  
VETENSKAP 
(Christian  
Science)

Vanligen väljs en  
andlig vård metod i stäl-
let för en medicinsk.  
Beslutet fattas alltid 
personligen.

Inget speciellt. Inget speciellt. Inget speciellt. En representant från trosin-
riktningen bör närvara om 
patienten så önskar.

Om den avlidne är en kvinna 
skall behandlingen ombesörjas 
av en kvinna.

I enlighet med lag och 
den avlidnes vilja.

ROMER Inget speciellt. Inga specifika regler. Ibland 
egen mat.

En romsk kvinna önskar i allmänhet,  
om hon måste klä av sig, en kvinnlig  
läkare eller sjukskötare.  Romer i olika  
ålder placeras inte på samma avdelning.

Inget speciellt. Eget rum. Släkten deltar i 
vården i livets slutskede. En 
närstående är  
närvarande även nattetid.

De anhöriga deltar i på klädandet 
av den avlidne och lägger 
den avlidne i kistan. En man 
iklädes vanligen mörk kostym 
och en kvinna vit blus och svart 
sammets kjol.

I princip inte.

Etniska grupper
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