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SAMMANFATTNING 
 
Invandringen till Sverige har ökat under de senare åren och dessa invandrare måste ibland 
uppsöka sjukvården. Detta medför att det kan uppstå kommunikationsbegränsningar p.g.a. 
språket mellan sjuksköterskor och patienter. Dessa invandrade patienter har, enligt svensk lag, 
rätt till samma goda vård som svenskfödda patienter. Sjuksköterskor har en skyldighet att ge 
patienter en individanpassad vård. Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans 
upplevelser av kommunikationsbegränsningar i mötet med patienter som har ett annat 
modersmål än sjuksköterskan. Metoden som användes var en litteraturstudie med en kvalitativ 
ansats. Resultatet redovisas i form av tre huvudkategorier: känslor hos sjuksköterskan, 
inverkan på vårdkvalitet och möjligheter och hinder för att överbrygga 
kommunikationsbegränsningar. Resultatet visade att sjuksköterskorna upplevde olika 
utmaningar med att vårda patienter med ett annat modersmål. De var oroliga för hur dessa 
kommunikationsbegränsningar kunde inverka på vårdkvaliteten och hur den vårdande 
relationen påverkades och om i förlängningen kunde leda till ett vårdlidande för patienten. De 
möjligheter som fanns för att överbrygga dessa kommunikationsbegränsningar var få och 
otillräckliga. Studien visar att det inte finns några enkla och enhetliga lösningar på problemet.
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INLEDNING 
 
Under studietidens praktikperioder och extraarbete i vården har författarna uppmärksammat 
hur olika modersmål kan vara ett hinder i omvårdnadsarbetet. Denna begränsning i 
kommunikationen, när patienten inte har samma modersmål som sjuksköterskan, kan leda till 
en försämrad vårdrelation och kan därmed ge ett vårdlidande. Patienten har svårt att förmedla 
sina känslor, frågor och hur de mår, samt svårt att förstå information om sin sjukdom, prognos 
och behandling. Som sjuksköterskor kommer vi att träffa på dessa problem med att förstå och 
informera patienterna om deras vård och behandling. Invandringen har under 1900-talet ökat i 
Sverige vilket bidragit med andra kulturer, seder och språk. Även dessa personer kommer till 
hälso- och sjukvården och har som patienter samma rättigheter som infödda svenskar, en god 
vård. Lagen säger att det är sjuksköterskans uppgift att genomföra denna omvårdnad på ett 
individanpassat sätt. Därför anser författarna att det är viktigt att undersöka hur 
kommunikationsbegränsningar p.g.a. språket påverkar kvalitén i omvårdnaden, sett ur 
sjuksköterskeperspektivet. 
 

BAKGRUND 
 
År 2008 invandrade det 101 171 människor till Sverige. Det är ca 55 % fler än år 2005. För att 
räknas som invandrare krävs det i statistiska centralbyråns statistik att personen har för avsikt 
att stanna i Sverige i minst ett år (SCB, 2009).  
 
Vad säger lagen? 
Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) är målet att ge god hälsa och en vård på lika villkor 
för hela befolkningen. Hälso- och sjukvårdspersonal har som skyldighet att ge en god vård 
(SFS, 1982:763).  I § 2a står det att god vård innefattar bland annat att vården skall tillgodose 
patientens behov av trygghet, bygga på patientens självbestämmande, integritet och att skapa 
goda kontakter mellan patienten och sjukvårdspersonalen. Enligt § 2b skall behandlingar och 
vård också så långt som det är möjligt utformas och genomföras i samråd mellan patient och 
vårdpersonal. Patienten har även rätt till information given på individuell nivå. Denna 
information ska innefatta hälsotillstånd, metoder för undersökning, vård och den behandling 
som finns.  
 
I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) står det 
dessutom att en av de tre grundläggande förutsättningarna för yrkeslärande är att 
sjuksköterskan ska ha kunskap av kommunikativ art. Vidare framkommer det att 
sjuksköterskan ska, utifrån patientens behov och önskemål, föra patientens talan och även visa 
respekt och omsorg för patientens integritet, värdighet och självbestämmanderätt.  
 
För att kunna ge patienter en god vård krävs det att sjuksköterskan följer dessa lagar och 
förordningar. Sjuksköterskan ska kunna föra en dialog med patienten för att kunna ge optimal 
delaktighet i vård och behandling och försäkra sig om att patienterna har förstått den givna 
informationen på ett korrekt sätt (Ibid.). Rapporter visar dock att personer som inte är födda i 
Sverige har lägre förtroende för vården och är också mindre nöjda med bemötande och 
information än vad svenskfödda är (Socialstyrelsen, 2007). Mellan åren 2000-2006 anmäldes 
1166 händelser till Lex Maria som berodde på bristande kommunikation och information som 
orsakat skada, fördröjd behandling, oro eller otrygghet för patienter som vårdats inom den 
svenska hälso- och sjukvården. Förmodligen finns det ett stort mörkertal då det under 2003 
anmäldes 3392 händelser rörande bemötande, information och kommunikation till 
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patientnämnderna runt om i Sverige (Socialstyrelsen, 2008). Det finns även uppgifter från 
andra länder som uppger att samma problematik förekommer. I USA rapporterades att 
kommunikationsbegränsningar var den vanligaste enskilda orsaken till vårdskador mellan 
1995-2006. I Australien var 11 % av de inrapporterade vårdskadorna orsakade av 
kommunikationsproblem (Ibid.).  
 
Kommunikation 
Kommunikationen är en stor del av människors vardag. Själva ordet kommunikation kommer 
av latinska communicare och betyder ha förbindelse med någon, göra något tillsammans, göra 
någon delaktig i något.  Kommunikation kan definieras som utbyte av meningsfulla tecken 
mellan två eller flera parter. Verbal och icke verbal kommunikation är oftast de olika typerna 
som används när två parter kommunicerar. Verbal kommunikation innefattar att innehållet har 
formulerats språkligt och icke verbal att personen t.ex. genom kroppshållning, ansiktsuttryck 
eller beröring uttrycker signaler. Som sjuksköterska har syftet med kommunikationen två 
sidor. Det ena syftet är att bygga upp en tillit till patienten och det andra syftet är att få och ge 
så mycket information som möjligt för att kunna utföra arbetet, i detta fall vården, bättre (Eide 
& Eide, 1996). Verbala och icke verbala tecken och signaler måste tolkas. Dessa signaler och 
tecken kan tolkas på många olika sätt. Hur dessa sedan tolkas gör att mötet mellan två olika 
människor kan upplevas på flera olika sätt (Eide & Eide, 2004).  
 
Att inte kunna kommunicera begränsar patientens möjlighet att förmedla sina egna tankar och 
känslor och kan göra att patienten blir socialt isolerad. Att kommunicera genom språket har 
även stor betydelse för självbilden och identiteten. Detta gör att självbilden kan bli lidande om 
det saknas ett gemensamt verbalt språk mellan sjuksköterskan och patienten. En negativ 
självbild och en bristande inre trygghet påverkar hur människan hanterar stress och 
förändringar i sin omgivning. Detta kan leda till fysiskt och psykiskt lidande för de människor 
som inte kan använda sitt verbala språk för att kommunicera med omgivningen (Jahren 
Kristoffersen, Nordvedt & Skaug, 2005).  
 
Tidigare forskning 
Det finns flera olika studier som pekar på att patienter som inte förstod landets talade språk 
var mindre nöjda med vården än personer som talade det inhemska språket. Enligt 
Richardson, Thomas & Richardson (2006) uppgav vårdpersonalen att de var oroliga över hur 
väl deras icke-engelsktalande patienter förstod den information de ville förmedla till dem. De 
var oroliga att patienterna inte hade förstått exempelvis sina diagnoser och vilka biverkningar 
den ordinerade medicinen kunde ge. Att patienten inte förstår språket kan enligt Yeo (2004) 
göra att sjukhusvistelsen blir längre, fler prover behöver tas och färre uppföljningar görs. Det 
kan också leda till att patienten får uppsöka sjukvården fler gånger än om denne förstod 
landets talande språk. Det leder till att vårdkostnaderna blir högre och vården blir mindre 
effektiv. 
 
Heikkilä (2004) visar i sin avhandling att finsktalandepatienter, som inte talar svenska, har en 
misstänksamhet mot den vård som ges och även mot den ordinerade medicineringen. 
Patienterna hade också kontaktat läkare som talade finska, även om de bodde på en helt annan 
ort, för att de skulle kunna känna sig säkra på att den vård de fått var korrekt. Vydelingum 
(2000) menar också att vårdpersonal generaliserar patienternas behov efter de kunskaper de 
har om kulturen och de rutiner som finns gällande patienter där de förekommer 
kommunikationsbegränsningar, t.ex. att alla patienter med en viss kulturell bakgrund får 
samma typ av mat som andra från den kulturen. Detta utan att fråga patienten om de har några 
önskemål om speciell kost. Patienterna uppger även att de accepterar en lägre vårdkvalité för 
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att kunna lämna sjukhuset. Detta eftersom det inte finns någon god kommunikation mellan 
patient och sjuksköterska. Det framkom även att sjuksköterskor fortsatte att tala engelska till 
icke-engelsktalande patienter även om de förstod att patienten inte visste vad de sade. 
Sjuksköterskorna höjde då rösten för att de trodde att patienterna lättare skulle kunna förstå 
dem, vilket naturligtvis inte hjälpte. 
 
TEORETISK REFERENSRAM 
 
De vårdvetenskapliga begrepp som vi anser viktiga i denna studie är vårdrelation och 
vårdlidande.  
 
Vårdrelation 
En stor del av vårdandet ligger i relationen mellan vårdare och patient. Det är i 
mellanmänskliga samspel som människor utvecklas, uttrycka sina behov, begär och problem 
till vårdaren. Den vårdande relationen mellan sjuksköterskan och patienten bör vara 
ömsesidig vilket innebär att sjuksköterskan ska finnas tillhands för patienten och att patienten 
bjuder in sjuksköterskan i sin situation. Detta kräver att sjuksköterskan utgår från patientens 
villkor och inte påskyndar en relation. Sjuksköterskan har det största ansvaret för att 
vårdrelationen ska utvecklas på bästa sätt, för att gynna patienten. Det är viktigt att 
sjuksköterskan då inte utnyttjar den makt position hon/han innehar p.g.a. sin kunskap. Om 
sjuksköterskan utnyttjar sin makt kan det upplevas kränkande av patienten (Wiklund, 2003).  
 
Enligt Jahren Kristoffersen et al. (2005) är relationen mellan sjuksköterskan och patienten inte 
jämlik eftersom den vårdande relationen inte är frivillig. Det är inte sjuksköterskans och 
patientens personligheter som för dem samman i mötet utan patientens behov och rätt till vård 
som leder till en relation. Patienten har rätt till en del av sjuksköterskans tid och det är 
patientens sjukdom som är syftet för den relation de har. Vård relationerna är begränsade till 
tid och rum eftersom patienten är i behov av vård under en begränsad tid. Det innebär att 
relationen mellan sjuksköterskan och patienten inte är av samma känslomässiga karaktär som 
mellan privata relationer, och ska heller inte vara det. 
 
I ett professionellt vårdmöte med en patient är det viktiga att förstå just det patienten säger 
och att vårdare och patient gemensamt är delaktiga i mötet. Det gör också att vårdaren inte 
hamnar i ett överläge p.g.a. bättre kunskap, självmedvetande eller kanske brist på eget 
lidande. Det innebär att mötet måste vara öppet inför det okända och främmande som kan 
uppstå i den situation där patienten befinner sig (Rehnsfeldt, 2007). Enligt Dahlberg, 
Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg (2003) är det i stor utsträckning vårdrelationen som 
är orsaken till själva vårdlidandet. En god vård är beroende av en fungerande mellanmänsklig 
relation för att kunna minska lidandet. För att kunna ge någon en bra vård krävs en vårdande 
relation som bygger på bra kommunikation. Detta blir ett problem om det finns 
kommunikationsbegränsningar mellan patient och sjuksköterska. 
 
Vårdlidande 
Innebörden av begreppet vårdlidande är det lidande en patient kan uppleva p.g.a. vårdande 
eller brist på vårdande. Eriksson säger att vårdlidandet ofta uppstår p.g.a. en omedveten 
handling samt beroende på bristande kunskap och avsaknad av den vårdandes reflektion 
(Dahlberg et al. 2003). Enligt Wiklund (2003) innebär detta att det är möjligt för vårdaren att 
eliminera stora delar av vårdlidandet, genom att vårdaren är observant på sina patienters 
upplevelser av vårdlidande och sedan reflekterar över sin egen roll i detta. Att inte kunna 
kommunicera på samma nivå som patienten innebär att sjuksköterskan inte får hela bilden av 
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den situation hon har framför sig. Detta gör att det blir svårare att minska det vårdlidande hon 
kan ge patienten. Med bättre patientkommunikation kan detta lidande minskas, exempelvis 
genom ökad delaktighet och individanpassad vård. 
 
PROBLEMFORMULERING OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Kommunikation är en viktig del av sjuksköterskans omvårdnadsarbete. När sjuksköterskan 
vårdar patienter som inte kan språket begränsas kommunikationen. Vårdpersonal har en viktig 
uppgift i sin roll att överbrygga dessa språkbarriärer eftersom detta påverkar vården (Eide & 
Eide, 1996). Invandringen till Sverige har ökat, vilket medför att det är fler och fler patienter 
som har svårt att förstå och tala svenska inom vården (SCB, 2008). Forskning visar att 
patienter som har svårigheter att förstå och göra sig förstådda på språket som talas av den 
infödda befolkningen är mindre nöjda med vården än vad patienter är som talar landets språk. 
Författarna upplever att detta är ett angeläget ämne eftersom vi som sjuksköterskor kommer 
att komma i kontakt med detta problem. Författarna vill därför undersöka sjuksköterskornas 
upplevelser av kommunikationsbegränsningar p.g.a. språket för att kunna lyfta upp de 
problem som kan uppstå när vi vårdar någon vi inte förstår. Detta för att kunna 
uppmärksamma de begränsningar vården har p.g.a. detta problem. Om 
kommunikationsbegränsningarna inte kan övervinnas, kan det då leda till att vårdrelationen 
blir otillräcklig och att patienter i slutändan upplever vårdlidande? Vidare undrar författarna 
hur sjuksköterskor upplever vårdandet av patienter som de inte kan kommunicera med. 
Författarna undrar även vilka olika metoder det finns för att kunna kommunicera med dessa 
patienter. 
 
SYFTE 
 
Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans upplevelser av 
kommunikationsbegränsningar i mötet med patienter som har ett annat modersmål än 
sjuksköterskan.  
 
Studien har utgått från följande frågeställningar: 
 - Hur upplever sjuksköterskan det är att vårda någon som inte förstår språket? 
 - Hur inverkar begränsningar i språkförståelse och kommunikation på omvårdnaden?  
 - Hur kan kommunikationsbegränsningar överbryggas?  
 
 
METOD 
 
Studien utgick från en kvalitativ ansats för att kunna besvara studiens syfte på bästa sätt.  
Den genomfördes som en litteraturstudie. Denna metod och ansats valdes då studiens syfte 
var att belysa sjuksköterskans upplevelser av kommunikationsbegränsningar i mötet med 
patienter som har ett annat modersmål än sjuksköterskan. Att studien har en kvalitativ ansats 
innebär att den studerar specifikt mänskliga upplevelser och att den bidrar med en mer 
djupgående förståelse av det valda fenomenet. En litteraturstudie kan genomföras för att 
identifiera ett forskningsproblem och stimulera till förändring av forskningsfrågor och 
hypoteser (Polit & Beck 2006). Inom det valda området fanns det mycket forskning gjord. 
Artiklarna författarna använde i studien var både kvalitativa och kvantitativa men 
övervägande kvalitativa. Sju av de valda artiklarna hade en kvalitativ ansats och fyra av 
artiklarna var genomförda med en kvantitativ ansats. 
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Urval 
Författarna sökte vetenskapliga artiklar inom området för att kunna besvara syftet. För att en 
artikel ska vara vetenskaplig finns det krav som måste uppfyllas. Den ska redogöra för ny 
kunskap och vara redovisad för första gången. Den bör även publiceras på engelska eftersom 
så många som möjligt ska kunna ta del av forskningen (Friberg, 2006). Enligt Hanson (2002) 
riktlinjer för en vetenskaplig artikel ska den innehålla abstract med nyckelord, introduktion 
med syfte, metod, resultat, diskussion, acknowledgement och referenser. Den ska även vara 
vetenskapligt granskad, vilket var ett av inklusionskriterierna för denna studie. Andra kriterier 
var att de artiklarna som valdes ut var publicerade under de senaste 15 åren. Denna 
tidsbegränsning valdes eftersom författarna ville ha aktuella studier. De skulle även vara 
skrivna på engelska, svenska, danska eller norska eftersom det är dessa språk författarna 
behärskar. Se bilaga 2 för närmare artikelöversikt och kvalitetsbedömning av de utvalda 
artiklarna.  
 
Datainsamling 
De databaser som användes under sökningen av vetenskapliga artiklar var CINAHL 
(Cumlative Index of Nursing and Allied Health) och PubMed. De sökord som användes var 
kommunikation, sjuksköterska, patient, relation och språkbarriärer. Dessa översattes till de 
engelska orden communication, nurse*, patient, relation och language barrier. Författarna 
genomförde även manuella sökningar från referenslistor av tidigare forskning. Av de artiklar 
som användes ansågs sju (Bischoff et al. 2003, Carasquillo, Orav, Brennan & Burstin, 1999, 
Cioffi, 2003, Hultsjö & Hjelm, 2005, Jones, 2008, Magnusdottir, 2005 och Ozolins & Hjelm, 
2003) ha en hög (I) kvalité och fyra (Bernard et al. 2006, Gerrish 2001, Gerrish, Chau, 
Sobowale & Birks, 2004 och Harmsen, Bernsen, Bruijnzeels & Meeuwesen, 2008) ha en 
medel (II) kvalité. De artiklar som inkluderades i studien var genomförda i Australien, Europa 
och Nordamerika. 
 
Sökningen av de vetenskapliga artiklarna gjordes genom databaser inom vårdvetenskapliga 
och medicinska områden. I bilaga 1 redovisas resultaten av sökningarna och sökorden som 
användes i studien. Det första som skedde i granskningen av de artiklar som hittades via 
databassökningen var att författarna läste igenom artiklarnas rubriker. Om författarna ansåg 
att rubrikerna belyste studiens syfte lästes även artikelns abstract igenom. Detta resulterade i 
23 artiklar som vidare granskades utifrån Hanson (2002) bedömning av vad en vetenskaplig 
artikel är. Efter denna bedömning återstod 15 vetenskapliga artiklar. För vidare granskning av 
de kvalitativa artiklarna användes ett protokoll för kvalitetsbedömning av kvalitativ metod 
(Willmans, Stoltz & Bahtsevani, 2006). För granskning av de kvantitativa artiklarna användes 
även här Willman et al.´s (2006) protokoll för kvalitetsbedömning, denna gång för kvantitativ 
metod. Enligt Willman et al. (2003) kan artiklars kvalitet kategoriseras efter tre olika 
kvalitetsgrader. Dessa tre nivåer är hög (I) medel (II) och låg (III). Efter 
kvalitetsbedömningen exkluderades de fyra artiklar som ansågs ha en låg kvalitet. Det blev 
sammanlagt elva artiklar som i slutändan användes för att besvara denna studies syfte.  
 
Dataanalys 
Analysarbetet i kvalitativ innehållsanalys bör ske från helhet, till del, till ny helhet. 
Tyngdpunkten på analysen av de inkluderade artiklarna låg i deras resultat där de viktigaste 
delarna valdes ut utifrån studiens syfte och sammanställdes till en ny helhet (Friberg, 2006). 
Artiklarna som valdes för att besvara studiens syfte genomgick därför en kvalitativ 
innehållsanalys enligt Graneheim & Lundman (2004). Detta för att lyfta upp de viktiga 
beståndsdelarna och teman i texterna. Det innebar att författarna läste igenom alla artiklarna 
individuellt, upprepade gånger, och markerade det som författarna upplevde som väsentligt i 
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artiklarna för att besvara studiens syfte. Resultatet av denna granskning ledde till en 
uppdelning i meningsbärande enheter av de meningar och stycken som besvarade syftet. 
Därefter skedde en kondensering av dessa enheter som innebar att det väsentliga i meningarna 
sammanfattades till kortare meningar. Dessa meningar kodades sedan där de kondenserade 
meningarna fick ett eller ett par övergripande ord. Dessa koder placerades efter det i 
kategorier där koderna med liknande innebörd och innehåll sammanfattades i en namngiven 
kategori. För exempel på innehållsanalys, se tabell 1. 
 
Tabell 1. Exempel på innehållsanalysen enligt Graneheim & Lundmans (2004) modell. 
 
Meningsbärande enheter Kondensering Kodning Kategorier 
The use of any translator 
affected the care 
relationship the nurse 
established with his or 
her patient. Participants 2 
admitted to spending 
more time with the 
patients with whom she 
could communicate. 

Den vårdande relationen 
blev drabbad då 
sjuksköterskan själv inte 
kunde kommunicera med 
patienten, det gjorde att 
hon spenderade mindre 
tid hos dessa patienter.  

Hinder för god  
vårdkvalitet 
 
 
 
Interaktion och 
bemötande 

 
 
Inverkan på 
vårdkvalitet 

In situations where 
patients spoke little or no 
English, the nurses 
generally relied on 
family members to 
interpret rather than use 
professional interpreting 
services provided by the 
trust. There were, 
however, several 
occasions when nobody 
was available. 

Sjuksköterskorna 
använde hellre 
familjemedlemmar som 
tolk än professionella 
tolkar. 

Familje-
medlemmar 
som tolk 

Möjligheter och 
hinder för att 
överbrygga 
kommunikations-
begränsningar 

The language barrier was 
a theme repeated 
throughout the care 
experience and the main 
concern for the 
participants. The 
language barrier was the 
primary issue and the 
first thing most of the 
participants talked about 
in the interviewers when 
asked about the impact of 
culture on their care. 

Det största orosmomentet 
gällande kulturella 
aspekter på vården var 
språkbarriärerna.  

Oro Känslor hos 
sjuksköterskan 

 
 
Det användes en manifest innehållsanalys vilket innebar att författarna koncentrerade sig på 
den skrivna texten utan att göra några egna tolkningar av innehållet. Resultatet redovisades 
enligt denna modell som kategorier. Dessa kategorier består av kortare meningar som 
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förklarar innebörden av innehållet (Graneheim & Lundman, 2004). Slutligen sammanställdes 
koderna till tre huvudkategorier. 
 
 
Etiska överväganden 
Litteraturstudien gjordes på material som andra forskare har utarbetat, detta gjorde att 
författarna hade som uppgift att kontrollera att de tidigare studierna följde en god 
forskningsetik. Studien följde i detta avseende Helsingforsdeklarationens anvisningar. Den 
uppger att forskning innan genomförande ska granskas av en etisk kommitté, det ska ges 
informerat samtycke, att deltagandet är frivilligt, kan avslutas när deltagaren själv vill, och att 
deltagarnas medverkan är anonym eller konfidentiell (The World Medical Association, 2004). 
Enligt Patel och Davidsson (2003) innebär konfidentiell att deltagarna inte går att spåra för 
andra än författarna. Studiens inkluderade artiklar granskades med avseende på etiskt 
övervägande och godkännande av etisk kommitté. Författarna kunde inte utläsa detta 
resonemang i alla artiklar men eftersom artiklarna var publicerade i vetenskapliga tidsskrifter, 
som generellt ska följa en god forskningsetik, inkluderades de ändå. Eftersom artiklarna var 
skrivna på engelska var författarna till denna studie noggranna med att vara trogna källan, 
dvs. översätta texten på ett korrekt sätt och att inte lägga in egna värderingar och åsikter för 
att artiklarnas innebörd inte skulle förvrängas. 
 
RESULTAT 
 
Analysen av de elva artiklarna resulterade i tre olika kategorier med underkategorier. Dessa 
kategorier var: känslor hos sjuksköterskan, inverkan på vårdkvalitet och möjligheter och 
hinder för att överbrygga kommunikationsbegränsningar. 
 
Vid analysen av artiklarna framkom det att sjuksköterskor ställs inför flera olika utmaningar. 
En av de största utmaningarna var när sjuksköterska och patient inte talade samma språk. 
Dessa språkbarriärer upplevdes av sjuksköterskor både som en utmaning och en frustration av 
att inte kunna kommunicera med varandra. Det framkom även att det fanns både för- och 
nackdelar med tolkanvändning oberoende om det var professionella tolkar, 
familjemedlemmar som tolkade eller om det var tvåspråkig personal som översatte 
informationen. Vidare framkom det att personalen känner oro över hur kvaliteten på vården 
blir beroende av kommunikationen och dess begränsningar vid vård av patienter med annat 
modersmål. 
 
 Information is a great problem, we have a lot of information to 

give them, it´s difficult to understand what the problem is and  
it´s hard for us to form an opinion because of the communication 
barriers. (Hultsjö & Hjelm, 2005, s. 281) 

 
Känslor hos sjuksköterskan 
I studien framkom det olika känslor som sjuksköterskan upplevde i vårdandet med patienter 
där det fanns kommunikationsbegränsningar. De mest framträdande var stress, frustration och 
oro. I studien gjord av Cioffi (2003) framkommer det att vissa sjuksköterskor känner oro över 
hur vårdkvaliteten blir påverkad när det finns kommunikationsbegränsningar p.g.a. språket. I 
Ozolins & Hjelm (2003) studie framkommer det att sjuksköterskorna ser ett problem i att 
patienter och närstående inte reagerar som förväntat på behandlingar och verbala besked. 
Exempelvis när en kvinna fick ett allvarligt sjukdomsbesked som sjuksköterskan antog att 
kvinnan skulle blivit ledsen över. Kvinnan visade inga känslor över detta besked. Detta sågs 
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som frustrerande då sjuksköterskan hade förväntat sig en reaktion och sedan fick en annan, 
beroende på kulturella aspekter och kommunikationsbegränsningarna p.g.a. språket. 
 
Stress 
I Bernard et al. (2006) artikel framkom det att sjuksköterskan och läkare upplevde stress p.g.a. 
kommunikationsbegränsningarna. Enligt denna undersökning framkom det att sjuksköterskan 
upplevde stress signifikant oftare än läkarna. Nivån av stress uppgavs av sjuksköterskorna 
som extrem. Den extrema stressen upplevdes elva gånger högre av sjuksköterskor i jämförelse 
till läkarnas upplevelse. Enligt sjuksköterskorna berodde stressen till 42 % på brister i 
kommunikationen. Läkarna, å sin sida, uppgav att stressen berodde på kommunikationsbrister 
i endast 21 % av fallen. I Magnusdottirs (2005) studie intervjuades sjuksköterskor från sju 
olika länder som arbetade på Island. Dessa sjuksköterskor uppgav att de kände stress då de 
inte kunde fullfölja sina uppgifter p.g.a. kommunikationsbegränsningarna. De upplevde att de 
isländska sjuksköterskorna inte tog deras upplevelse av kommunikationshinder på allvar. Det 
gjorde att de invandrade sjuksköterskorna kände en stress i att inte bli hjälpta och stöttade för 
att överbrygga dessa problem av sina kollegor. De sjuksköterskor som delade samma språk 
som patienterna uppgav enligt Bernard et al. (2006) att de kände sig mindre stressade. 
 
Frustration  
I Hultsjö och Hjelms (2005) studie framkom det att sjuksköterskorna känner frustration p.g.a. 
att sjuksköterskor och patienter inte talade samma språk. Även i Ozolins & Hjelms (2003) 
studie framkom et att sjuksköterskorna upplevde frustration av att vårda asylslökande 
patienter. Detta då sjuksköterskan kunde uppleva problem när de närstående till patienten 
försökte bestämma ”över patienternas huvuden”. Det uppstod konflikter mellan 
sjuksköterskan och närstående det fanns olika åsikter för vad som var bäst för patienten. Detta 
kunde upplevas som ett dilemma för sjuksköterskan då de ställdes inför frågan att antingen 
tillgodose de närståendes önskningar eller låta patienten själv vara delaktig i sin vård. 
Magnusdottir (2005) uppgav i sin studie att det hände att anhöriga till patienterna bad om att 
få prata med en isländsktalande sjuksköterska istället för att prata med den invandrade 
sjuksköterskan. Detta upplevdes som sårande av de sjuksköterskor som då inte fick utföra sitt 
arbete.  
 
Enligt Hultsjö & Hjelm (2005) och Ozolins & Hjelm (2003) upplevdes det som att de 
asylsökande patienterna inte hade kunskap om den svenska sjukvårdens uppbyggnad och att 
de därför fick utföra många icke-akuta transporter eftersom kommunikationsbegränsningarna 
inte kunde överbryggas genom larmcentralen. Sjuksköterskorna på larmcentralen var därför 
inte säkra på om patienterna verkligen var i behov av en ambulans. Detta upplevdes som  
frustrerande för de ansvariga sjuksköterskorna. Det kunde exempelvis handla om en 
maginfluensa som p.g.a. kommunikationen ledde till att en ambulans åkte till platsen när 
patienten kunde ha vårdats hemma eller gått till en mindre akut instans som vårdcentralen.  
 
Oro 
Jones (2008) och Hultsjö & Hjelm (2005) uppgav i sina studier att det största orosmomentet 
gällande de kulturella aspekterna på vården var kommunikationsbegränsningarna p.g.a. 
språket som kunde uppstå mellan sjuksköterskan och patienten. I Magnusdottirs studie (2005) 
uppgav sjuksköterskorna att de kände sig oroliga över kommunikationen, vilket skapade 
ångest och osäkerhet då de var rädda för att deras bristande språkkunskaper kunde skada 
patienterna. De uppgav även att de kände oro och rädsla inför telefonkonversationer med sina 
patienter. Då den icke-verbala delen av samtalet saknades upplevde vissa sjuksköterskor att de 
kände sig fysiskt påverkade av denna ovana situation. Detta visade sig som ökad hjärtfrekvens 
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och svettningar. Gerrish et al. (2004) säger att sjuksköterskorna var oroliga för 
konsekvenserna av vården där det fanns begränsningar i kommunikationen med patienterna. 
Sjuksköterskorna i Ozolins & Hjelm (2003) studie upplevde de ibland kunde missuppfatta 
situationerna p.g.a. kommunikationsbegränsningarna. De uppmärksammade att de hade trott 
att patienten hade ”spelat sjukare” än vad de egentligen var, vilket inte var fallet då det senare 
hade uppdagats att patienten faktiskt hade en dödlig hjärtinfarkt. De talade även om oron över 
att inte veta hur sjuk patienten verkligen var eller anledningen till varför de inte alltid svarade 
på tilltal. De visste inte om det berodde på hälsotillståndet eller bristande språkkunskaper hos 
patienterna.  
 
Inverkan på vårdkvalitet 
I studierna framkom det upprepade gånger att sjuksköterskan upplevde att vårdkvaliteten 
påverkades av kommunikationsbegränsningar. I Gerrish et al. (2004) artikel framkom det att 
sjuksköterskorna var oroliga för att kvaliteten på omvårdnaden blev påverkad av 
sjuksköterskornas oförmåga att förklara för icke-engelsktalande patienter vilka vårdåtgärder 
de utförde. Bernard et al. (2006) har i sin studie uppmätt att 95 % av sjuksköterskorna 
upplevde att vårdkvaliteten påverkades av språkbarriärerna. 
 
Interaktion och bemötande 
Enligt Carrasquillo et al. (1999) artikel från USA framkom det att icke-engelsktalande 
patienter var mindre nöjda med respekt och bemötande inom vården. Det gjorde att de var 
mindre villiga att återvända till samma akutvårdsavdelning om de återigen skulle insjukna. 
Cioffi (2003) studie visar att sjuksköterskorna ändrade sin attityd mot patienten och dess 
anhöriga när det gällde vård av patienter med annat modersmål än sjuksköterskan. Denna 
attitydförändring gjorde att sjuksköterskan blev mer empatisk, respektfull och var mer 
engagerad i syfte att minska marginaliseringen och den sociala isoleringen. Några 
sjuksköterskor uppgav dock att de fick en mer negativ attityd till vårdandet av patienter där 
det fanns kommunikationsbegränsningar. De uppgav att de förväntade sig att deras patienter 
skulle kunna tala engelska då de bott i landet i flera år.  
  
 Sometimes I think, they´ve been here fifty years and they don´t  
 know what you´re saying. Sometimes you think why can´t you 
 speak basic words by now but you get over that.  
 (Cioffi, 2003, s. 304) 
 
I studien av Gerrish (2001) framkom det även att det var skillnad på den vård, stöd och den 
information de patienter fick som talade lite engelska eller var i behov av tolk, i jämförelse 
med engelsktalande patienter. De engelsktalande patienterna uppgavs vara oftare observerade 
och få fler frågor angående vården. Det uppgavs även att sjuksköterskorna oftare sökte 
försäkran angående behandlingens verkan. I Harmsen, Bernsen, Bruijnzeels & Meeuwesens 
(2008) artikel från Nederländerna framgick det vidare att invandrare med mer traditionellt 
tänkande kände sig generellt mer diskriminerade än invandrare med modernare inställningar. 
De invandrare med mer modern inställning upplevdes dock som mer kritiska av vården och 
kunde, mer detaljerat, redogöra för den diskriminering de upplevde att de utsattes för.  
 
Enligt Jones (2008) studie blev den vårdande relationen drabbad när sjuksköterskan själv inte 
kunde kommunicera med patienterna. Detta gjorde att sjuksköterskan därför spenderade 
mindre tid tillsammans med dessa patienter, än med de patienter sjuksköterskan kunde tala 
med. De sjuksköterskor som kunde tala patientens modersmål tenderade att spendera mer tid i 
rummet med de icke-engelsktalande patienterna för att verkligen försäkra sig om att patienten 
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hade förstått all information som hade förmedlats till dem. Enligt Gerrish et al. (2004) uppgav 
patienterna att det ofta var de själva som fick begära en tolk för att kunna göra sig förstådda 
och för att själva förstå den information som sjuksköterskan hade gett dem.   
 
Hinder för god vårdkvalitet 
I Bischoff et al.’s (2003) studie framgick det att symtombilden påverkades av 
kommunikationen. I de fall där kommunikationen ansågs dålig eller otillräcklig framkom 
färre symtom, två till tre gånger färre, än i de möten där kommunikationen ansågs god eller 
tillfredställande. Studien visade att det var högre frekvens av rapportering av symtom när 
språkförståelsen var god. I studien av Gerrish (2001) beskrevs det att icke-engelsktalande 
patienter hade svårt att fullfölja sina behandlingar och medicinordinationer. De tog inte hela 
sina antibiotikakurer och tog inte smärtstillande regelbundet. Detta berodde på 
kommunikationsbegränsningar då patienterna inte kunde ta till sig den givna informationen. 
Även Carsquillo et al. (1999) uppgav att de icke-engelsktalande patienterna upplevde problem 
med kommunikationen, diagnosen, medicinanvändning och sin uppföljning av vården.  
 
Möjligheter och hinder för att överbrygga kommunikationsbegränsningar 
När kommunikationsbegränsningarna hade överbryggts kände sjuksköterskorna att de vuxit 
med erfarenheten. De upplevde att de blivit starkare som människor, mer självständiga och att 
de hade fått en bättre självkännedom (Magnusdottir, 2005). För att överbrygga 
kommunikationsbegränsningarna förekom det, i nästan alla studier, tolkanvändning. Det 
talades om olika typer av tolkar. Professionella tolkar, familjemedlemmar som tolkar eller 
tvåspråkig personal (talar landets talade språk och patientens modersmål) som översatte åt 
patienter och sjuksköterskorna. Användandet av tolk kunde innebära både för- och nackdelar 
för vården. 
 
Professionell tolk 
Användningen av professionella tolkar associerades med en högre rapportering av 
symtombilder än om det inte fanns några tolkar delaktiga i vården med asylsökande patienter 
(Bischoff et al., 2003). I de fall då professionella tolkar användes talade sjuksköterskorna 
positivt om dessa möten trots att sjuksköterskan uttryckt en reservation till att använda tolk 
(Gerrish, 2001). Sjuksköterskorna, som använder professionella tolkar regelbundet, uppgav att 
de var nöjda med den service tolkarna gav (Gerrish et al., 2004). Ett annat viktigt 
användningsområde för professionella tolkar var när sjuksköterskan ansåg att det var ett 
känsligt ämne som skulle beröras och att det då krävdes en utomstående tolk av samma kön. 
Detta om det inte fanns någon passande familjemedlem som kunde tolka. Sjuksköterskorna 
använde även professionella tolkar när hon var osäker på att patienten verkligen hade förstått 
informationen som hade givits eller som ett komplement till anhörigas översättning (Gerrish, 
2001; Gerrish et al., 2004).  
 
Det övergripande problemet med professionell tolkanvändning var att de inte fanns 
tillgängliga hela dygnet och att tolkarna skulle beställas i förväg. Vilket ansågs svårt då det 
kunde uppstå akuta situationer som krävde översättare (Cioffi, 2003; Gerrish, 2001; Gerrish et 
al., 2004; Hultsjö & Hjelm, 2005; Jones, 2008). Vidare beskriver Hultsjö & Hjelm (2005) att 
det var problem att hitta tolkar som hade rätt kön och kunde översätta minoritetsspråk. I 
studien skriven av Harmsen et al (2008) ansåg de patienter med ett mer modernt tänkande att 
kvaliteten på tolkarna var lägre än de som hade ett mer traditionellt tänkande. Ozolins & 
Hjelm (2003) beskriver problem med tolkanvändningen när endast språket var ett kriterium 
för tolkanvändningen. Detta ledda till problem när andra aspekter, ex kulturella bakgrunder 
och konflikter mellan länderna, inte inkluderades i bedömningen i val av tolk. Enligt Gerrish 
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et al., (2004) påverkade även ekonomiska överväganden ifall att sjuksköterskorna använde 
professionella tolkar eller ej. Vissa sjuksköterskor upplevde press från sina chefer då de fått 
direktiv att fundera över kostnaderna vid tolkanvändning. Ett annat problem med 
tolkanvändningen enligt Cioffi (2003) var att det inte fanns så mycket tillgängligtid vid 
översättningen och att kanske inte all information blev översatt. De var även oroliga för hur 
korrekt översättningen var och att tolkarna kanske inte följde tystnadsplikten och att patienten 
därför inte garanterades konfidentiellitet.  
 
 You take it for granted that exactly what you´re saying is being  
 interpreted. Some patients feel if they tell to much it will get   
 back to the community. So they may not want to tell you. It has 
  happened with a particular ethnic group who wasn´t happy  
 with their particular interpreter because they thought it was  
 getting back to their community. (Cioffi, 2003, s. 302) 
 
Det framkom även problem med användning av telefontolk. I studien av Jones (2008) 
framkom det att sjuksköterskorna inte använde telefontolk eftersom det kändes osäkert att 
dessa tolkar fått all information då den icke-verbala delen av samtalet saknades. De uppgav att 
det kändes säkrare att använda en sjukhustolk än en telefontolk. En annan nackdel med 
användandet av telefontolk var enligt Cioffi (2003) att det inte fanns några bärbara telefoner 
på avdelningen. Det var exempelvis svårt att få en födande kvinna till den fasta telefonen ute i 
korridoren. Barnmorskan var därför tvungen att köra ut kvinnan med värkar i en rullstol för 
att hon på så vis skulle kunna få information om hur de skulle gå tillväga för att förlösa henne. 
 
Familjemedlemmar som tolk 
I flera av studierna beskrevs det att sjuksköterskorna använde familjemedlemmar för att tolka 
i de situationer när kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten var begränsad 
(Cioffi, 2003; Gerrish, 2001; Gerrish et al., 2004; Hultsjö & Hjelm, 2005; Jones, 2008; 
Ozolins & Hjelm, 2003). Enligt Gerrish (2001) ansåg vissa sjuksköterskor att patienter 
föredrog familjemedlemmar som tolkar istället för att använda en professionell tolk. Det 
gjorde att patienten inte kände att de var helt utlämnade till en främmande människa. De ville 
behålla sina hälsotillstånd inom familjen. Enligt Cioffi (2003) var sjuksköterskorna medvetna 
om den policy som fanns angående användandet av familjemedlemmar som tolk, trots detta 
användes de ofta för att översätta. Detta eftersom det ansågs smidigt när de ändå fanns 
tillhands. Gerrish et al (2004) uppmärksammade även de att det fanns klara indikationer när 
de skulle tillkalla en professionell tolk. 
  
 I know you´re not supposed to use family but you still do. If they  
 are there at the moment you´re not going to get an interpreter.  
 (Cioffi, 2003, s. 303) 
 
Enligt Hultsjö & Hjelm (2005) ansåg sjuksköterskorna att de negativa aspekterna på 
användandet av familjemedlemmar som tolkar var att de inte alltid kunde vara säkra på att de 
översatte all informationen som sades. Enligt Jones (2008) och Ozolins och Hjelm (2003) 
upplevde sjuksköterskorna att användandet av familjemedlemmar som tolk kändes osäkert då 
de inte var säkra på att all information blev korrekt översatt. Ozolins & Hjelm (2003) 
uppmärksammade problemet med anhöriga som svarade på sjuksköterskans fråga utan att 
översätta den till patienten. Gerrish (2001) studie visade att det inte var lämpligt att använda 
familjemedlemmar till att tolka om de inte talade flytande engelska. Problem gällande den 
medicinska terminologin kunde även den försvåra familjemedlemmarnas översättning till 
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patienten. Ett annat problem med familjemedlemmar som tolk kunde vara att patienten inte 
ville att närstående skulle veta hur deras hälsotillstånd var. Även om det var vuxna barn eller 
maken/makan som tolkar ville kanske inte patienten vill att de skulle veta allt om deras hälsa. 
Ett exempel på detta kunde vara döende patienter som ville prata om rädslan inför döden. Då 
upplevde sjuksköterskan att det blir en ansträngd situation både för anhöriga och patienten. 
Även Gerrish et al. (2004) uppmärksammade de problem som kunde uppstå med känsliga 
ämnen och familjemedlemmar som tolk. 
 
Tvåspråkig personal som tolk 
Användandet av tvåspråkig personal som tolk ansågs vara enklare, än att använda en 
professionell tolk, eftersom de var placerade på sjukhuset. Sjuksköterskorna ansåg att det var 
bra att använda tvåspråkig personal till vissa patientgrupper eftersom personalen då kunde de 
vanligaste språken. När sjuksköterskan arbetade med tvåspråkig personal upplevde de att 
relationen med patienterna blev bättre. Användandet av dessa tolkar ledde till att 
sjuksköterskan uppfattade vården som mer kulturellt individualiserad (Cioffi, 2003). En 
sjuksköterska som själv var tvåspråkig upplevde att hon fick en bättre kontakt med sina 
patienter eftersom hon själv upplevde att hon kunde kommunicera med dem (Jones, 2008). 
  
 I´ve always noticed that in any care with a Hispanic patient, the 
 minute I say something in Spanish… a light comes on. Immediately 
 their eyes (say) oh, you can speak with me, even though it´s not  
 much. And it almost immediately turns into, I don´t (want to) say 
 a jovial mood, (but) they start laughing and smiling and all of a  
 sudden, there´s a connection. They recognize that, and I do, too. 
 (Jones, 2008, s. 202) 
 
Användandet av tvåspråkig personal fick dock konsekvenser då patienterna väntade med att 
kommunicera med personalen till dess att tvåspråkig personal började sitt arbetspass och att 
det fortfarande fanns kommunikationsbegränsningar de dagar den tvåspråkiga personalen var 
ledig (Cioffi, 2003). Sjuksköterskan ifrågasatte även om den tvåspråkiga personalen översatte 
all information korrekt (Jones, 2008).  
 
Kommunikationsstrategier 
Enligt Cioffi (2003) användes olika strategier då det inte fanns tillgång till tolk. Dessa 
strategier kunde vara olika kort med bilder eller att använda sitt kroppsspråk. Vissa 
sjuksköterskor i studien uppgav att de hade lärt sig vissa nyckelord och fraser för att kunna 
kommunicera med sina icke-engelsktalande patienter. Användandet av familjemedlemmar 
och tvåspråkig personal för att översätta ansågs även det som olika strategier för att 
överbrygga kommunikationsbegränsningarna. Sjuksköterskorna använde inte bara en strategi 
utan flera olika i kombination, detta för att öka patienternas språkliga förståelse. I Ozolins & 
Hjelm (2003) beskrevs det att sjuksköterskan ibland skrev ned de få ord de kunde på ett 
papper och visade för patienten för att på så sätt få fram vad de ville förmedla. Dessa 
sjuksköterskor upplevde det svårt att få bekräftelse på att patienterna verkligen hade förstått 
vad de ville förmedla. 
 
DISKUSSION 
 
Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans upplevelser av 
kommunikationsbegränsningar i mötet med patienter som har ett annat modersmål än 
sjuksköterskan. Resultatet redovisas i tre huvudkategorier som framkom under analysen av de 
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elva artiklar som utgör denna studie. Dessa var: känslor hos sjuksköterskan, inverkan på 
vårdkvaliteten och möjligheter och hinder för att överbrygga kommunikationsbegränsningar.  
Syftet med studien anses uppnått då författarna har beskrivit hur sjuksköterskan upplever 
mötet med patienter med ett annat modersmål.  
 
 
Metoddiskussion 
Författarna använde sig av en kvalitativ ansats. Detta för att få en djupare bild av hur 
sjuksköterskor upplever det att vårda någon som inte talar samma språk och vilka 
konsekvenser detta får för kvaliteten på vården. Den kvalitativa ansatsen syftar till att skapa 
förståelse och belysa livssituationer ur ett helhetsperspektiv (Willman et al. 2006). Innan 
studien började skrivas diskuterade författarna sin förförståelse för ämnet. Detta för att bli 
medveten om sina fördomar så att de kunde läggas åt sidan för att inte påverka det resultat 
som framkom vid analysen av artiklarna.  
 
Den metod som användes var en litteraturstudie. Enligt Polit & Beck (2006) innebär det en 
kritisk sammanfattning av tidigare forskning inom ett visst intresseområde. Eftersom 
författarna anser att det finns mycket forskning inom ämnet sedan tidigare ansågs denna 
metod vara den mest lämpliga. En annan metod hade varit en intervjustudie. Författarna anser 
sig själva inte behärska denna metod och att det därför hade kunnat missa viktiga aspekter 
från intervjupersonernas uttalanden. Även tidsaspekten inräknades då en intervjustudie bör 
innehålla ett flertal intervjuer för att det ska resultera i ett trovärdigt resultat. Detta är 
tidskrävande. Enligt Patel & Davidsson (2003) krävs det att författarna har förkunskaper för 
att kunna genomföra en intervjustudie med bra resultat. Detta anser sig författarna till denna 
studie inte besitta.  
 
Det användes vetenskapliga artiklar som underlag för resultatet. De vetenskapliga artiklarna 
söktes i CHINAL och PubMed. Dessa databaser användes eftersom de är medicinskt- och 
vårdvetenskapligt inriktade. De har även omvårdnad som huvudinriktning vilket är den 
specialitet en sjuksköterska ska besitta. Under artikelsökningen framkom det namn på tidigare 
artiklars forskare. Detta gjorde att författarna genomförde en manuell sökning på dessa 
författares namn för att få fram deras aktuella forskning. En del av de artiklar som hittades 
under sökningen gick inte att tillgå i fulltext vilket kunde ha gett ett annat resultat.  
 
I studien används både kvalitativa och kvantitativa artiklar för att besvara studiens syfte. Detta 
för att få både bredd och djup på studien. De kvalitativa artiklarna ger djup eftersom de är mer 
inriktade på känslor hos sjuksköterskan, då sjuksköterskan får beskriva hur hon upplever 
situationerna. De kvantitativa står för bredden då de har en mer mätande egenskap och jämför 
olika grupper i en och samma situation. Sjuksköterskor och patienter fick uppskatta på skalor 
hur de upplevde situationer där det förekom kommunikationsbegränsningar p.g.a. språket. 
Denna metod användes i kvantitativa studierna. I resultatet har författarna även använt sig av 
citat från olika studier, då det ger en bättre förståelse för hur sjuksköterskan upplever och 
känner inför situationer. 
 
Vid analysarbetet använde författarna sig av Graneheim & Lundman (2004) analysprocess för 
manifest metod. Enligt denna analysmetod används det olika begrepp för att beskriva en 
kvalitativ studies tillförlitlighet. Dessa begrepp är trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet. 
För att öka studiens trovärdighet har författarna i så stor utsträckning som möjligt försökt vara 
trogna källan. Författarna började med att läsa artiklarna var för sig för att bilda sig en egen 
uppfattning om innehållet. Därefter plockade författarna tillsammans ut de meningsbärande 
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enheterna. För att vara trogen källan var författarna noggranna med att göra en så korrekt 
översättning som möjligt. Då artiklarna var skrivna på engelska användes lexikon för att 
översätta texten och artiklarna lästes igenom ett flertal gånger för att få ut den information 
som studien beskrev utan att tillägga egna tolkningar. Studiens pålitlighet kan ha påverkats av 
att författarnas tidigare inte har använt sig av denna analysmetod vilket kan innebära att vissa 
aspekter har missats och det finns risker att fel har begåtts under analysen. Författarna anser 
själva att de har lärt sig mer om denna analysmetod under analysens gång. Denna 
inlärningsprocess kan ha påverkat hur de senare artiklarna analyserats jämfört med de som 
analyserades i början, då författarna var osäkra på hur analysen skulle genomföras. Resultatet 
visar att problemen med kommunikationsbegränsningar p.g.a. språket förekommer i likande 
former i Australien, Europa och Nordamerika. Även de sätt som finns för att överbrygga 
problemen är ungefär likartade i dessa länder. Därför anser författarna att denna studie är 
överförbar till andra länder där det finns en invandring. 
 
För att bedöma artiklarna kvalitet användes Willman et al. (2006) bedömningsmodeller för 
kvalitativa och kvantitativa ansatser. Resultatet av dessa artiklar visade att sju av artiklarna 
hade en hög kvalitet. Detta gör att författarna anser att resultatet är trovärdigt. De fyra 
artiklarna som ansågs ha en medel kvalitet inkluderades i studien eftersom författarna ändå 
anser att de hade tillräckligt god kvalitet för att få inkluderas. Det som saknades i dessa 
artiklar var exempelvis bortfall av deltagare och en analys av detta. Alla artiklarna innehöll 
författarna titlar, vilket rimligtvis höjer kvaliteten på artiklarna. 
 
Begreppet validitet innebär att studien har mätt det den avser att mäta. I kvalitativa studier är 
en väl beskriven metoddel viktigt för att studien ska ha en hög validitet. Det är även viktigt att 
resultatet är beskrivet på ett sådant sätt att det går att redovisas för en bred publik (Patel & 
Davidsson, 2003). Författarna till denna studie anser att den har validitet, då syftet anses 
uppnått och redovisats i resultatet. Metoddelen anses även den vara väl beskriven, vilket höjer 
validiteten.  
 
De etiska överväganden som har förekommit i denna studie är att det inte alltid var utskrivet 
om artiklarna är godkända av en etisk kommitté eller vilka etiska överväganden som har 
förekommit i studien. Eftersom artiklarna var publicerade i vetenskapliga tidsskrifter anser 
författarna att de etiska aspekterna har övervägts även om det inte står tydligt om detta i 
artikeln. 
 
Resultatdiskussion 
Grunden för en vårdande relation är en fungerande kommunikation. Detta gör att 
sjuksköterskor upplever vård av patienter med kommunikationsbegränsningar p.g.a. språket 
som en svår utmaning. Resultatet visar att det väckts många känslor hos sjuksköterskorna i 
dessa komplexa vårdsituationer. De som var mest beskrivna var stress, frustration och oro.  
 
Resultatet visar att sjuksköterskorna upplever stress då de inte förstår patienternas språk och 
därmed inte får en bra relation till dem. Det gör att de inte kan vårda patienterna på de sätt 
som sjuksköterskorna anser optimalt och detta kan leda till ett vårdlidande för patienten, 
enligt sjuksköterskan. Det är sjuksköterskan som är ytterst ansvarig för patienternas 
omvårdnad och att inte kunna tillgodose denna skapar ett stressmoment. Att inte kunna 
tillgodose patientens mest basala behov skapar även det en känsla av frustration hos 
sjuksköterskan. Brämberg (2008) visar i sin avhandling att även de mest basala behoven kan 
vara svåra att tolka och tillgodose. En av de intervjuade kvinnorna, i hennes studie, uppgav att 
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hon ville ha ett glas vatten men det fick hon inte eftersom sjuksköterskan inte förstod vad hon 
menade. 
 
Enligt Dahlberg (2002) kan patienter uppleva ett vårdlidande då de inte får vara delaktiga i sin 
egen vård, de känner ett utanförskap och en maktlöshet. Detta går att applicera på denna 
studies resultat där sjuksköterskan känner frustration då anhöriga talar om hur de anser att 
behandlingen av patienten ska genomföras. Det gör att sjuksköterskan upplever att de 
behandlar de anhöriga och deras behov istället för patientens. Det kan skapa ett vårdlidande 
hos patienten om de anhöriga vill en annan sak än den sjuke, eftersom patienten då inte får 
vara delaktig i sin vård och kan känner sig ”överkörd”. Även i Richardson et al.’s (2006) 
studie framkom det att sjuksköterskan inte alltid fick tillträde till ett samtal med patienten 
p.g.a. överbeskyddande anhöriga. Detta gjorde att sjuksköterskan upplevde en frustration i att 
inte kunna ge patienten den vård patienten behövde. Sjuksköterskorna beskriver att det är 
frustrerande och irriterande att inte kunna hjälpa sina patienter på de sätt sjuksköterskorna 
önskar (Ibid.). När kommunikationen inte fungerar mellan sjuksköterskan och patienten 
upplever sjuksköterskan att hon känner oro över den vård som sjuksköterskan ska ge 
patienterna. Sjuksköterskor uppger vidare att de känner oro över att skada sina patienter då de 
inte kan kommunicera med dem. Detta kan visa sig genom att sjuksköterskan upplever att hon 
inte vet om patientens bristande kommunikation beror på bristande språkkunskaper eller om 
det beror på patientens hälsotillstånd. Detta gör att den vårdande relationen blir drabbad, 
likväl som det kan ge patienterna en risk för vårdlidande. Författarna anser att detta borde var 
ett stort orosmoment för sjuksköterskan. De är där för att hjälpa men de kanske istället stjälper 
eftersom kommunikationen kan leda till ett vårdlidande p.g.a. att sjuksköterskan och patienten 
inte förstår varandra. Sjuksköterskan kanske tror att patienten menar en sak vilket kan var helt 
fel. Om sjuksköterskan då skulle behandla efter denna felaktiga bedömning kan det leda till 
ett vårdlidande för patienten. 
 
Denna studie resultat visar att sjuksköterskorna uppger att vårdkvaliteten blir påverkad av de 
kommunikationsbegränsningar som språkbegränsningar kan innebära. Beroende på den 
försämrade kommunikationen uppger patienter att de är mindre villiga att återse sina vårdare, 
det har brustit i den vårdande relationen. Det bemötande patienterna får av sjuksköterskorna 
är således beroende av en fungerande kommunikation. Sjuksköterskorna uppger också att de 
är mindre villiga att ge vård till patienter de har svårt att kommunicera med och detta påverkar 
den kvalitet på vård som patienterna är berättigade att få. Det gör att patienterna troligen 
upplever ett vårdlidande då sjuksköterskorna har en negativ attityd till att vårda dem. 
Mutchler, Bacigalupe, Coppin & Gottlieb (2007) beskriver även de i sin studie att 
vårdpersonal har en negativ attityd när patienterna inte kan kommunicera med dem. 
Patienterna uppgav att personalen suckade åt dem och gav dem ”fula blickar” när de inte 
kunde förmedla vad de ville. De uppgav även att relationen blev drabbad och att de kände sig 
diskriminerade av personalen. Detta medförde att de upplevde att den vård och behandling de 
fick blev försämrad. Detta stämmer överrens med de resultat denna studie har funnit eftersom 
det beskriver hur den vårdande relationen har blivit drabbad av de 
kommunikationsbegränsningar som finns mellan sjuksköterskan och patienten.  
 
Ett annat problem som den bristande kommunikationen kan medföra är att det framkommer 
färre symtom än om det finns en tillfredställande kommunikation. Detta beror på den 
bristande vårdrelationen mellan patient och sjuksköterska. Detta kan även i slutändan leda till 
att patienterna har svårt att fullfölja sina medicinordinationer då de inte får den information de 
behöver för att förstå vikten av att ex. fullfölja sin antibiotikakur. Det kan leda till extra 
vårdtillfällen och att de är sjuka längre än nödvändigt. Detta blir ett vårdlidande för patienten. 
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Enligt HSL (1982:763) § 2b ska vården genomföras i samråd mellan patient och vårdpersonal. 
Den ska även vara individanpassad. De hinder som den begränsade kommunikationen ger är 
dock svåra att överbrygga. När kommunikationen brister kan inte patienten vara lika delaktig i 
sin vård som de har rätt till enligt lagen. Detta gör att kvaliteten på vården blir försämrad. 
Sahlsten et al. (2005) visar också i sin studie att sjuksköterskans bristande insikter och 
förmåga att bygga meningsfulla relationer mellan sjuksköterska och patient gjorde att 
patienten inte kände sig sedd, uppmärksammad eller till och med kände sig förolämpad. Detta 
ansågs vara ett hinder för den goda vården och patienters delaktighet i sin vård. Eftersom 
detta kan påverkar den vårdande relationen. 
 
De möjligheter som finns för att överbrygga de hinder kommunikationsbegränsningarna leder 
till har i vissa avseenden brister. Det finns ingen enkel lösning på dessa problem. 
Användandet av tolkar har både för- och nackdelar då det inte blir en direkt kommunikation 
mellan patient och sjuksköterska. Den information som ska förmedlas mellan parterna måste 
gå en omväg och först översättas av tolken. Detta gör att budskapet tolkas en extra gång. Det 
leder till att vissa delar av budskapet kan gå förlorad. Det framkommer även att 
sjuksköterskorna är oroliga för hur korrekt översatt informationen blir och att kanske inte allt 
blir översatt till patienterna, oberoende av vilken typ av tolk som används. Detta fenomen 
talar även Nailon (2006) om i sin studie. Den beskriver att sjuksköterskorna upplever att inte 
all information blir korrekt översatt, inte heller att all information blir översatt. 
Sjuksköterskorna i denna studie uppger att de har lärt sig några få spanska ord som de 
noggrant lyssnar efter under översättningen för att se på patienter hur deras reaktioner blir. 
Detta för att vara känna sig säkrare på att informationen översätts av tolken. Ett problem som 
författarna tror skulle kunna uppstå med denna ”strategi” är att tolken inte använder samma 
ord som sjuksköterskan har lärt sig och lyssnar efter. Det skulle kunna leda till att 
sjuksköterskan upplever att informationen inte har blivit översatt och kanske ett misstycke 
mot tolkanvändning i framtiden.  
 
I denna studies resultat framkommer det även att ett av de stora problemen med professionell 
tolkanvändning är tillgängligheten av tolkarna. De finns inte tillgängliga 24 timmar om 
dygnet och måste även bokas flera dagar i förväg. Detta blir ett problem när patienterna 
kommer in med akuta tillstånd. Ett annat problem är svårigheten att hitta tolkar av rätt kön, 
kultur och religion. Brämberg (2008) visar dock att tolkens religiösa bakgrund inte hade stor 
betydelse för hur mötet blev. Det viktiga var att de kunde språket för att patienterna skulle 
kunna förmedla sig. När det gällde tolkanvändning inom sjukvården ansåg de att det inte hade 
någon större betydelse, utan det viktiga var att de fick hjälp med översättningen. Detta 
motsäger det resultat denna studie kommit fram till. Detta kan bero på att patienterna i varit 
bosatta i det nya landet under en längre tid och anledningen till varför de invandrade.  
Författarna anser att det antagligen funnits en skillnad i patienternas attityd mot tolkvalet om 
de nyligen kommit från ett krigshärjat område och fick tilldelat sig en tolk som hade den 
motstridande partens (i kriget) etnicitet.  
 
Sjuksköterskorna är väl medvetna om den policy som finns angående användandet av 
familjemedlemmar som tolk. Trots detta föredrar många sjuksköterskor att använda dem för 
att översätta information till patienterna eftersom de ändå finns på plats. Ett uttalat problem 
med familjemedlemmar som tolkar är att de själva svarar på frågor, som sjuksköterskan 
ställer, utan att patienten har möjlighet att svara. Patienten blir då inte delaktig i sin vård. Ett 
annat problem är att patienten inte vill att de anhöriga ska veta deras hälsotillstånd och att det 
kan upplevas som känsliga ämnen av patienterna som de anser att anhöriga inte behöver veta. 
Richardson et al. (2006) anser att det inte är optimalt att använda familjemedlemmar som tolk 
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eftersom det kan var ett känsligt och komplicerat ämne som ska diskuteras, både för patient 
och anhöriga. De känsliga detaljerna ansågs av sjuksköterskan kunna skapa problem eftersom 
patienterna, inför anhöriga, inte vilja nämna hela situationen. Författarna anser, även de, att 
detta är ett problem eftersom patienterna inte måste berätta för sina anhöriga vad som händer. 
Om det exempelvis skulle komma in en misshandlad kvinna och sjuksköterskan behöver veta 
vad som har hänt är det inte optimalt att kvinnans partner eller barn ska översätta. Det är då 
bättre att en utomstående tolk översätter för att sjuksköterskan ska kunna få hela bilden av 
situationen.  
 
Slutsats 
Studien visar att kommunikationsbegränsningar p.g.a. språket utgör ett stort hinder för att 
kunna ge patienterna optimal omvårdnad. Det är därför viktigt att ha en bra vårdande relation, 
och därigenom kunna minska ett eventuellt vårdlidande, som är ett hinder i sjuksköterskans 
arbete. Användandet av utbildade tolkar borde ökas eftersom en del av problemen genom 
detta skulle kunna minskas, dock inte alla. Det finns ingen enkel lösning på detta problem, 
dock hade tolkanvändning varit ett första steg i rätt riktning till ökad förståelse mellan patient 
och sjuksköterska där dessa begränsningar finns. Sjuksköterskans arbete blir påverkat av 
kommunikationsbegränsningarna eftersom de gör att sjuksköterskan känner en stress och 
frustration i att vårda invandrade patienter som de inte kan kommunicera med. En risk med 
kommunikationsbegränsningarna kan vara att vården får en sämre kvalitet eftersom viktiga 
symtom och frågor inte kan förmedlas mellan sjuksköterska och patient. Författarna anser att 
det bör forskas mer kring detta område för att finna lösningar och strategier på detta 
internationella problem. Vidare anser författarna att det borde forskas mer om 
kommunikationsbegränsningarna p.g.a. språket verkligen leder till ett vårdlidande för 
patienten.



18 
 

REFERENSER 
Bernard, A., Whitaker, M., Ray, M., Rockich, A., Barton Baxter, M., Barnes, S L., Boulanger, 
B., Tsuei, B. & Kearney, P. (2006). Impact of language barrier on acute care medical 
professionals is dependent upon role. Journal of professional nursing, 22(6), 355-358.  
 
Bischoff, A., Bovier, P., Isah, R., Françoise, G., Ariel, E. & Louis, L. (2003). Language 
barriers between nurses and asylum seekers: their impact in symptom reporting and referral. 
Social Science & Medicine, 57(3), 503-512. 
 
Brämberg Björk, E. (2008). Att vara invandrare och patient i Sverige. Ett individorienterat 
perspektiv (Avh.). Växjö: Institutionen för Vårdvetenskap och Socialt arbete, Växjö 
universitet. 
 
Carrasquillo, O., Orav, J., Brennan, T A. & Burstin, H R. (1999). Impact of language  
barriers on patient satisfaction in an emergency department. Journal of General  
Internal Medicine, 14(2), 82-87. 
 
Cioffi, J. (2003). Communicating with culturally and linguistically diverse patients in an acute 
care setting: nurses´ experiences. International Journal of Nursing Studies, 40(3), 299-306. 
 
Dahlberg, K., Segesten, S. Nyström, M. Suserud, B-O. & Fagerberg, I. (2003). Att förstå 
vårdvetenskap. Lund: Studentlitteratur. 
 
Eide, T & Eide, H (2004). Kommunikation i praktiken – relationer, samspel och etik inom 
socialt arbete, vård och omsorg. Malmö: Liber. 
 
Eide, H. & Eide, T. (1996). Omvårdnadsorienterad kommunikation. Lund: Studentlitteratur. 
 
Friberg, F. (red). (2006). Dags för uppsats- vägledning för litteraturbaserade 
examensarbeten. Lund: Studentlitteratur. 
 
Gerrish, K. (2001). The nature and effect of communication difficulties arising from  
interaction between district nurses and South Asian patients and their carers. Journal  
of Advanced Nursing, 33(5), 566-574. 
 
Gerrish, K., Chau, R., Sobowale, A., & Birks E. (2004). Bridging the language barrier; the use 
of interpreters in primary care nursing. Health and social care in the community, 12(5), 407-
413. 
 
Granheim, U.H., Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 
concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 24(1), 
105-112. 
 
Hanson, U. (2002). Vad är en vetenskaplig artikel? Karolinska institutet: 
Universitetsbiblioteket.  
http://ki.se/content/1/c4/54/02/Vetenskaplighet.pdf. Hämtat 2009-02-02 
 
Harmsen, H., Bernsen, R., Bruijnzeels, M. & Meeuwesen, L. (2008). Patients´ evaluation of 
quality of care in general practice: What are the cultural and linguistic barriers? Patient 
Education and Counseling, 72(1), 155-162. 



19 
 

 
Heikkilä, K. (2004). The role of ethnicity in care of elderly Finnish immigrants. (Avh.). 
Solna: Department of Neurotec, Centre of Excellence in Elderly Care Research Karolinska 
Institutet, Stockholm, Sweden. 
  
Hultsjö, S. & Hjelm, K. (2005). Immigrants in emergency care: Swedish health care  
staff`s experiences. International Nursing Review, 52(4), 276-285. 
 
Jahren Kristoffersen, N., Nordvedt, F. & Skaug, E-A. (2005). Grundläggande omvårdnad del 
1. Stockholm: Liber.  
 
Jones, S. (2008). Emergency nurses´ caring experiences whit Mexican American patients. 
Journal of Emergency Nursing, 34(3), 199-204. 
 
Magnusdottir, H. (2005). Overcoming strangeness and communication barriers: a 
phenomenoligical study of becoming a foreign nurse. International Nursing review, 52(4), 
263-269. 
 
Mutchler, J., Bacigalupe, G., Coppin, A. & Gottlieb, A. (2007). Language barriers 
surrounding medication use among older Latinos. Journal of cross-cultural gerontology, 
22(1), 101-114 
 
Nailon, R. (2006). Nurses´ concerns and practices with using interpreters in the care of Latino 
patients in the emergency department. Journal of Transcultural Nursing, 17(2), 119-128 
 
Ozolins, L. & Hjelm, K. (2003). Nurses´ experiences of problematic situations with migrants 
in emergency care in Sweden. Clinical Effectiveness in Nursing, 7(2), 84-93. 
 
Patel, R. & Davidson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och 
rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur. 
 
Polit, D. & Beck, C. (2006). Essentinals of nursing research – Methods, Appraisal, and 
Utilization. (6th edition) Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 
 
Rehnsfeldt, A. (2007). Den vårdande hermeneutiska dialogen - i Eriksson, K., Lindström, U. 
Å., Matilainen, D. & Lindholm, L. (red). Gryning III. Vårdvetenskap och hermeneutik. Vasa: 
Åbo Akademi. 
 
Richardson, A., Thomas, V. & Richardson, A. (2006). “Reduced to nods and smiles”: 
Experience of professionals caring for people with cancer from  black and ethninc minority 
groups. European Journal of Oncology Nursing, 10(2), 93-101. 
 
Sahlsten, M., Larsson, I., Plos, K. & Lindencrona, C. (2005). Hindrance for patient 
participation in nursing care. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 19(3), 223-229. 
 
SFS, 1982:763 Hälso- och Sjukvårdslagen 
 http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19820763.htm Hämtat 2009-01-22 
 
SCB. (2009). 
http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____231104.aspx Hämtat 2009-03-23 



20 
 

 
Socialstyrelsen. (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. 
http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/33C8D178-0CDC-420A-B8B4-
2AAF01FCDFD9/3113/20051052.pdf Hämtat 2009-01-22 
 
Socialstyrelsen. (2007). Hälso- och sjukvård. Lägesrapport 2007.  
http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/42EE3119-IEFF-4CBA-8D12-
43EA9972ADB0/10153/20081317_rev2.pdf Hämtat 2009-01-22 
 
Socialstyrelsen. (2008). Kommunikation i vården. Patientsäkerhet Tema, Nr. 2, 1-11.  
www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/FCFC2340-7494-428D-A270-
021D789EABA8/0/tema_002_kommunikation_orginal.pdf Hämtat 2009-01-22 
 
The World Medical Association (2004). 
 http://www.wma.net/e/policy/b3.htm, Hämtat 2009-01-22 
 
Vydelingum, V. (2000). South Asian patient´s lived experience of acute care in an English 
hospital: a phenomenoligical study. Journal of Advanced Nursing, 32(1), 100-107. 
 
Wiklund, L. (2003). Vårdvetenskap i klinisk praxis. Stockholm: Natur och Kultur. 
 
Willman, A., Stoltz, P. & Bahtsevain, C. (2006). Evidensbaserad omvårdnad - en bro mellan 
forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur. 
 
Yeo, S. (2004). Language barriers and access to care. Annual review of nursing research. 
Vol. 22. New York: Springer. 



Bilaga 1 s. 1 (2) 

 
 

REDOVISNING AV ARTIKELSÖKNINGAR 
 
Databas Sökord Antal träffar Använda artiklar 
CINAHL EBSCO 1. language barriers 823  

2. communication 280345  
3. nurse 78323  
1+2 132  
2+3 5583  
1+3 40 Nr. 3 
1+2+3 13 Nr. 1 & 5 

 1+2+3  
limits: linked full text 
+ English language 

3 Nr. 2 &4 

 
Utvalda artiklar: 
1. Bischoff et al. (2003) 
2. Gerrish (2001) 
3. Gerrish, Chau, Sobowale, & Birks (2004) 
4. Hultsjö & Hjelm (2005) 
5. Magnusdottir (2005) 
 
Databas Sökord Antal träffar Använda artiklar 
PubMed 
 
 

1. language barriers 550  
2. nurse 211992  
1+2 109511  
1+2 limits: published 
in the last 3 years, 
humans, Journal 
article, English, 
nursing journal 

163 Nr. 6, 8 & 9 

3. nursing 471510  
4. patient 3499472  
5. relation 899219  
6. communication 
barriers 

5475  

 7. language 165483  
 3+4+5+6+7 35  
 3+4+5+6+7 limits: 

human, English 
nursing journal 

22 Nr. 7 

 
Utvalda artiklar: 
6. Bernard et al. (2006)  
7. Cioffi (2003) 
8. Harmsen, Bernsen, Bruijnzeels & Meeuwesen (2008) 
9. Jones (2008) 
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ARTIKELÖVERSIKT 
 
Författare: Bernard et al. 
År: 2006 
Land: USA 
Titel: Impact of language barriers on acute care medical professionals is dependent upon role 
Tidsskrift: Journal of Professional Nursing 
Kvalitetsgrad: II  
Syfte Metod Urval Deltagare 

(bortfall) 
Resultat 

Syftet med studien 
var att undersöka 
effekterna av de 
ökade 
språkbarriärernas 
påverkan på 
sjukvårdspersonalen. 
Hypotesen för studien 
var att det är vanligare 
att språkbarriärer 
förekommer inom 
akutsjukvården och 
skapar en arbetsstress. 

Kvantitativ ansats 
Enkät-
undersökning som 
återlämnades 
anonymt 
Resultatets 
sammanställdes i 
tabellform och 
analyserades 
genom paired t-
test på SAS 
software. 

56 sjuk-
sköterskor, 7 
under-
sköterskor 
och 
36 läkare. 

97 (2) 
 
 
 

95 % av 
sjuksköterskorna 
och 88 % av 
läkarna upplevde 
att språkbarriärer 
var ett hinder vid 
vården. 97 % av 
sjuksköterskorna 
och 78 % av 
läkarna uppgav 
att de kände stress 
p.g.a. 
språkbarriärerna. 

 
Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod 
Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani 
Forskningsmetod Deskriptiv studie 
Patientkarakteristiska Antal:97 

Män/kvinnor: vet ej 
Ålder: vet ej 

Adekvata exklusioner? Ja 
Urvalsförfarandet beskrivet? Nej 
Representativt urval? Ja 
Randomiseringsförfarandet beskrivet? Nej 
Likvärdiga grupper vid start? Ja 
Analyserade i den grupp som de randomiserades till? Ja 
Blindning av patienter? - 
Blindning av vårdare? Ja 
Blindning av forskare? Ja 
Bortfallsanalysen beskriven? Ja 
Bortfallsstorleken beskriven? Ja 
Adekvat statistisk metod? Ja 
Etiskt resonemang? Nej 
Är instrumenten valida? Ja 
Är instrumenten reliabla? Ja 
Är resultatet generaliserbart? Nej 
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Författare: Bischoff et al. 
År: 2003 
Land: Schweiz 
Titel: Language barriers between nurses and asylum seekers: their impact on symptom        

reporting and referral 
Tidsskrift: Social Science & Medicine 
Kvalitetsgrad: I 
Syfte Metod Urval Deltagare 

(bortfall) 
Resultat 

Syftet var att 
undersöka i 
vilken 
omfattning 
språkbarriärer 
påverkar sjuk-
sköterskans 
bedömning av 
asylsökares 
hälsoproblem 
och vidare 
remisser till 
fortsatt vård. 

Kvantitativ ansats 
Efter varje hälso-
undersökning fick 
sjuksköterskorna 
fylla i ett speciellt 
utformat 
frågeformulär 
Resultatet 
sammanställdes i 
tabeller och 
analyserades med 
hjälp av Chi-2 
test. 

Sex sjuk-
sköterskor 
genomförde 
723 
intervjuer 
med alla 
asylsökande 
som sökte 
vård för 
första 
gången 
mellan juni 
– december 
1998. 

729 (0) 
 
 
 

Kommunikationskvaliteten 
ansågs som bra i 37 %, 
som tillräcklig i 28 % och 
som dålig i 35 % av 
intervjuerna. Var 
kommunikationen bra eller 
tillräcklig framkom fler 
symtom än om 
kommunikationen var 
dålig. När anhöriga 
tolkade framkom det färre 
psykiatriska symtom än 
med professionella tolkar 
eller om sjuksköterskan 
kunde språket. 

 
Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod 
Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani 
Forskningsmetod Tvärsnittsstudie 
Patientkarakteristiska Antal:729 

Män/kvinnor:519/204 (pat.)  
Ålder: m-26.5 år, 50 % ≤ 25 år 

Adekvata exklusioner? Ja 
Urvalsförfarandet beskrivet? Ja 
Representativt urval? Ja 
Randomiseringsförfarandet beskrivet? Nej 
Likvärdiga grupper vid start? Ja 
Analyserade i den grupp som de randomiserades till? Ja 
Blindning av patienter? Ja 
Blindning av vårdare? Nej 
Blindning av forskare? Nej 
Bortfallsanalysen beskriven? - 
Bortfallsstorleken beskriven? - 
Adekvat statistisk metod? Ja 
Etiskt resonemang? Nej 
Är instrumenten valida? Ja 
Är instrumenten reliabla? Ja 
Är resultatet generaliserbart? Ja 
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Författare: Carrasquillo, Orav, Brennan & Burstin 
År: 1999 
Land: USA 
Titel: Impact of language barriers on patient satisfaction in an emergency department 
Tidsskrift: Journal of General Internal Medicine 
Kvalitetsgrad: I 
Syfte Metod Urval Deltagare 

(bortfall) 
Resultat 

Syftet var att 
undersöka 
om patienter 
som inte 
talade 
engelska var 
tillfredställda 
med vården 
och om de 
kan tänka sig 
att återvända 
till samma 
akut-
avdelning 
igen jämfört 
med engelsk-
talande 
patienter. 

Kvantitativ ansats 
Enkätstudie med 
patienter 
inkommande till 
akutavdelningar 
med de vanligaste 
tillstånden. Efter 
tio dagar 
uppföljande 
telefonintervju. 
Resultatet 
redovisades med 
Chi-2 test och 
analyserades 
genom SAS. Alla 
p-värden var 
tvåsidiga. 

Studien 
genomfördes 
på fem olika 
privata 
sjukhus. En 
månad/sjuk-
hus. Alla 
patienter som 
kom in under 
den aktuella 
månaden, 
med de 
vanligaste 
tillstånden 
blev 
tillfrågade att 
deltaga i 
studien. 

Enkät 
2899 
(556) 
 
Telefon 
2333 
(566) 
 
Totalt 
2333 
(1122) 
 
 

Endast 52 % av de icke- 
engelsktalande patienterna 
uppgav att de upplevde 
total tillfredställelse med 
vården jämfört med 71 % 
av de som talade engelska. 
Icke- engelsktalande 
patienter uppgav mer 
problem med 
kommunikation, 
diagnosprover, 
medicinanvändning och 
uppföljning. 14 % uppgav 
att de inte ville återvända 
till samma akutavdelning 
jämfört med 9,5 % av de 
engelsktalande. 

 
Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod  
Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani 
Forskningsmetod Deskriptiv studie 
Patientkarakteristiska 
*ES= engelsktalande 
*NES= Icke-engelsktalande 

Antal: 2333 
Män/kvinnor: 1003/1330 
Ålder: *ES 47±20 *NES 41±18 

Adekvata exklusioner? Ja 
Urvalsförfarandet beskrivet? Ja 
Representativt urval? Ja 
Randomiseringsförfarandet beskrivet? Ja 
Likvärdiga grupper vid start? Nej 
Analyserade i den grupp som de randomiserades till? Ja 
Blindning av patienter? Ja 
Blindning av vårdare? Ja 
Blindning av forskare? Nej 
Bortfallsanalysen beskriven? Ja 
Bortfallsstorleken beskriven? Ja 
Adekvat statistisk metod? Ja 
Etiskt resonemang? Nej 
Är instrumenten valida? Ja 
Är instrumenten reliabla? Ja 
Är resultatet generaliserbart? Nej 
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Författare: Cioffi 
År: 2003 
Land: Australien 
Titel: Communicating with culturally and linguistically diverse patients in an acute care 

setting: nurses´ experiences 
Tidsskrift: International Journal of Nursing Studies 
Kvalitetsgrad: I 
Syfte Metod Urval Deltagare 

(bortfall) 
Resultat 

Syftet med 
studien var att 
beskriva 
sjuksköterskors 
upplevelser av 
kommunikation 
med patienter 
som har ett 
annat språk och 
kultur på akut-
avdelningen. 
 
 
 

Kvalitativ ansats 
Bandade 
intervju med 
öppna frågor 
som varade i ca 
45 minuter. 
Intervjuerna 
transkriberades 
och 
analyserades. 
Resultatet 
delades upp i 
enheter och 
kategorier. 

23 sjuk-
sköterskor 
med minst 
fem års 
erfarenhet 
arbetandes 
på ett 
sjukhus där 
70 % av 
patienterna 
har en 
annan 
kulturell 
och språklig 
bakgrund. 

23 (0)  
 
 
 
 

Sjuksköterskorna upplever 
att bättre tillgång av tolk 
skulle höja vårdkvaliteten 
och en oro över 
vårdkvaliteten när det 
finns språkbarriärer. 
Anhöriga som tolk 
används ofta när inte ett 
gemensamt språk fanns. 
Tvåspråkig personal bidrar 
till en anpassad vård. 
Användningen av tolk kan 
vara begränsad eftersom 
de inte alltid finns 
tillgängliga och att 
översättningen inte alltid 
blir korrekt. 

 
Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod 
Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani 
Tydlig avgränsning/problemformulering Ja 
Patientkarakteristiska Antal: 23 

Män/kvinnor: vet ej 
Ålder: Ja på erfarenhet 

Är kontexten presenterad? Ja 
Etiskt resonemang Ja 
Urval 
 

Relevant? Ja 
Strategiskt? Ja 

Metod för: Urvalsförfarande tydligt beskrivet? Ja 
Datainsamling tydligt beskriven? Ja 
Analys tydligt beskriven? Ja 

Giltighet 
 

Är resultatet logiskt begripligt? Ja 
Råder datamättnad? - 
Råder analysmättnad? - 

Kommunicerbarhet 
 

Redovisas resultatet klart och tydligt? Ja 
Redovisas resultat i förhållande till en 
teoretisk referensram? Ja 
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Författare: Gerrish   
År: 2001 
Land: Storbritannien 
Titel: The nature and effect of communication difficulties arising from  
 interaction between district nurses and South Asian patients and their carers  
Tidsskrift: Journal of Advanced Nursing 
Kvalitetsgrad: II 
Syfte Metod Urval Deltagare 

(bortfall) 
Resultat 

Syftet med 
studien var 
att undersöka 
hur 
sjukhusets 
policy och 
lokala 
föreskrifter 
följs och 
påverkar den 
individuella 
vården för 
patienter 
med olika 
etniska 
bakgrunder. 

Kvalitativ ansats 
Bandinspelade 
djupintervjuade 
med åtta 
förvaltare och 
lokala 
policydokument 
analyserades. 
Intervjuerna 
transkriberades 
och analyserades 
genom 
dimensionsanalys. 
Fältstudie-
anteckningarna 
granskades och 
huvudteman 
identifierades. 

8 förvaltare. 4 distrikt-
skötersketeam 
arbetandes i 
Storbritannien med 
många minoritets-
grupper. 2 team som 
en kontroll grupp med 
övervägande brittiska 
patienter. Varje team 
bestod av en distrikts-
sköterska och 2-4  
allmänsjuksköterskor. 
Teamen observerades 
under 291 möten med 
patienter av annan 
etnisk bakgrund. 

30 (?) 
 
 

Sjuksköterskorna 
använder hellre 
anhöriga för att 
tolka än 
professionella 
tolkar. Vid 75 
besök hos 
patienter som 
förstod lite eller 
ingen engelska 
användes i 60 % 
av fallen anhöriga 
för att tolka. 
Problemet med 
användning av 
professionella 
tolkar var att de 
skulle bokas 2 
dagar i förväg. 

 
Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod 
Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani 
Tydlig avgränsning/problemformulering Ja 
Patientkarakteristiska Antal: 30 

Män/kvinnor: vet ej 
Ålder: vet ej 

Är kontexten presenterad? Ja 
Etiskt resonemang Nej 
Urval 
 

Relevant? Ja 
Strategiskt? Ja 

Metod för: Urvalsförfarande tydligt beskrivet? Ja 
Datainsamling tydligt beskriven? Ja 
Analys tydligt beskriven? Ja 

Giltighet 
 

Är resultatet logiskt begripligt? Ja 
Råder datamättnad? - 
Råder analysmättnad? - 

Kommunicerbarhet 
 

Redovisas resultatet klart och tydligt? Ja 
Redovisas resultat i förhållande till en 
teoretisk referensram? Ja 
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Författare: Gerrish, Chau, Sobowale & Birks 
År: 2004 
Land: Storbritannien 
Titel: Bridging the language barrier: the use of interpreters in primary care nursing 
Tidsskrift: Health and Social Care in the Community 
Kvalitetsgrad: II 
Syfte Metod Urval Deltagare 

(bortfall) 
Resultat 

Studiens 
syfte var att 
utforska 
tolkanvänd-
ningen 
inom 
primär-
vården 
detta med 
sjuk-
sköterskors, 
tolkars och 
minoritets-
gruppens 
perspektiv. 

Kvalitativ ansats 
Intervjuer i 
diskussionsform 
genomfördes i 
fokusgrupperna. 
Intervjuerna 
bandades och 
transkriberades 
för analys. 
Materialet 
kodades och 
strukturerades 
utifrån de tre 
deltagar-
grupperna. 

5 fokusgrupper 
bestående av 3-8 
sjuksköterskor 
intervjuades. 3 
fokusgrupper 
bestående av 3-6 
tolkar arbetandes 
inom hälsovården 
intervjuades. 5 
fokusgrupper 
bestående av 7-13 
deltagare från fem 
olika minoritets-
grupper 
intervjuades, det 
fanns under dessa 
intervjuer tillgång 
till tolk. 

>59 (?) 
 
 
 

Minoritetsgrupp: de 
upplevde problem med 
kommunikationen och 
visste oftast inte att det 
fanns tolk att tillgå. 
Sjuksköterska: upplevde 
oro över den bristande 
kommunikationen med 
icke-engelsktalande 
patienter. 
Tolk: sjuksköterskor 
upplevdes ha bristande 
kunskap om tillgången 
till tolk och hur de skulle 
göra för att använda dem 
på ett effektivt sätt. 

 
Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod 
Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani 
Tydlig avgränsning/problemformulering Ja 
Patientkarakteristiska Antal: vet ej 

Män/kvinnor: vet ej 
Ålder: vet ej 

Är kontexten presenterad? Ja 
Etiskt resonemang Nej 
Urval 
 

Relevant? Ja 
Strategiskt? Ja 

Metod för: Urvalsförfarande tydligt beskrivet? Ja 
Datainsamling tydligt beskriven? Ja 
Analys tydligt beskriven? Ja 

Giltighet 
 

Är resultatet logiskt begripligt? Ja 
Råder datamättnad? - 
Råder analysmättnad? - 

Kommunicerbarhet 
 

Redovisas resultatet klart och tydligt? Ja 
Redovisas resultat i förhållande till en 
teoretisk referensram? Ja 
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Författare: Harmsen, Bernsen, Bruijnzeels & Meeuwesen 
År: 2008  
Land: Nederländerna 
Titel: Patients`evaluation of quality of care in general practice: What are the cultural and 

linguistic barriers? 
Tidsskrift: Patient Education and Counseling 
Kvalitetsgrad: II 
Syfte Metod Urval Deltagare 

(bortfall) 
Resultat 

Syftet med 
studien var att få 
insikt om de 
olika upplevelser 
av vården mellan 
patienter med 
olika kulturella 
bakgrunder. 

Kvantitativ ansats 
Deskriptiv 
statistik för att 
beskriva patient 
grupperna. 
Analysen 
sammanställdes 
genom paired t-
test och Chi-2 test 
för att beskriva 
skillnader mellan 
de olika 
grupperna. 

De slutliga 
intervju-
grupperna 
bestod av 663 
deltagare. De 
intervjuades av 
38 sjukhus-
anställda. (29 
män, 9 kvinnor). 
De var mellan 
40-55 år och 
hade arbetat i 
minst 5 år. 

659 (4) 
 
 
 

I huvudsak verkade 
patienterna nöjda. 
Icke-västerländska 
patienter upplevde 
sämre kvalitet på 
vården och var 
mindre nöjda med 
den än vad 
holländska patienter 
var. Äldre patienter 
med mer moderna 
värderingar var mer 
nöjda med vården 
generellt och även 
med 
kommunikationen.    

 
Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod 
Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani 
Forskningsmetod Komparativ studie 
Patientkarakteristiska Antal: 659 

Män/kvinnor: 244/415 
Ålder: 47 (S.D. = 17,5) 

Adekvata exklusioner? Ja 
Urvalsförfarandet beskrivet? Ja 
Representativt urval? Ja 
Randomiseringsförfarandet beskrivet? Ja 
Likvärdiga grupper vid start? Ja 
Analyserade i den grupp som de randomiserades till? Ja 
Blindning av patienter? Ja 
Blindning av vårdare? Ja 
Blindning av forskare? Nej 
Bortfallsanalysen beskriven? Nej 
Bortfallsstorleken beskriven? Ja 
Adekvat statistisk metod? Ja 
Etiskt resonemang? Nej 
Är instrumenten valida? Ja 
Är instrumenten reliabla? Nej 
Är resultatet generaliserbart? Nej 
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Författare: Hultsjö & Hjelm 
År: 2005 
Land: Sverige 
Titel: Immigrants in emergency care: Swedish health care staff´s experiences 
Tidsskrift: International Nursing Review 
Kvalitetsgrad: I 
Syfte Metod Urval Deltagare 

(bortfall) 
Resultat 

Syftet med 
studien var att 
undersöka om 
personal inom 
somatisk och 
psykiatrisk 
akutsjukvård 
upplevde några 
problem i 
omvårdnaden 
med 
asylsökande och 
i så fall jämföra 
dem. 

Kvalitativ ansats 
Semi-
strukturerade 
intervjuer i 
fokusgrupper 
genomfördes 
som en 
diskussion. De 
spelades in, 
transkriberades 
och 
analyserades.  

Personal med 
minst två års 
erfarenhet. Det 
var akut-
sjuksköterskor, 
ambulanspersonal 
och personal på 
psykiatriska 
akutavdelningen.   

35 (0) 
 
 

Det största 
problemet som 
visade sig var vården 
av asylsökande. Det 
fanns olikheter 
mellan de olika 
enheterna men de 
var inte jättestora.  

 
Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod 
Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani 
Tydlig avgränsning/problemformulering Ja 
Patientkarakteristiska Antal: 35 

Män/kvinnor: 13/22 
Ålder: m= 43 

Är kontexten presenterad? Ja 
Etiskt resonemang Ja 
Urval 
 

Relevant? Ja 
Strategiskt? Ja 

Metod för: Urvalsförfarande tydligt beskrivet? Ja 
Datainsamling tydligt beskriven? Ja 
Analys tydligt beskriven? Ja 

Giltighet 
 

Är resultatet logiskt begripligt? Ja 
Råder datamättnad? - 
Råder analysmättnad? - 

Kommunicerbarhet 
 

Redovisas resultatet klart och tydligt? Ja 
Redovisas resultat i förhållande till en 
teoretisk referensram? Ja 
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Författare: Jones 
År: 2008 
Land: USA 
Titel: Emergency nurses` caring experiences with Mexican American patients 
Tidsskrift: Journal of Emergency Nursing 
Kvalitetsgrad: I 
Syfte Metod Urval Deltagare 

(bortfall) 
Resultat 

Syftet med 
studien var att få 
förståelse för hur 
akut-
sjuksköterskor 
upplevde hur det 
är att vårda 
mexikansk-
amerikanska 
patienter. 

Kvalitativ ansats 
Fem akut-
sjuksköterskor 
blev intervjuade 
2 veckor efter 
att de hade 
vårdat 
mexikansk-
amerikanska 
patienter. 
Intervjufrågorna 
var öppna och 
varade mellan 
30-45 minuter.  
Data 
transkriberades 
och 
analyserades 
med Miles och 
Huberman. Det 
uppkom tre 
teman. 

Fem 
sjuksköterskor 
som arbetade 
på 
akutavdelning.  
Inklusions-
kriterierna var: 
icke 
spansktalande 
sjuksköterskor, 
minst ett års 
heltidsarbete 
på en 
akutavdelning 
och minst 
tredje 
generation 
infödd 
amerikan. 

5 (1) 
 

Tema som uppkom 
var språkbarriärer, 
fortsatt vård och 
kulturella 
begränsningar. 
Språkbarriärerna 
avspeglade sig i alla 
aspekter av vården. 
Deltagare som talade 
lite spanska var de 
enda som beskrev att 
det uppstod en 
sjuksköterske- patient 
relation.    

 
Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod 
Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani 
Tydlig avgränsning/problemformulering Ja 
Patientkarakteristiska Antal: 5 

Män/kvinnor: vet ej 
Ålder: Ja 

Är kontexten presenterad? Ja 
Etiskt resonemang Ja 
Urval 
 

Relevant? Ja 
Strategiskt? Ja 

Metod för: Urvalsförfarande tydligt beskrivet? Ja  
Datainsamling tydligt beskriven? Ja 
Analys tydligt beskriven? Ja 

Giltighet 
 

Är resultatet logiskt begripligt? Ja 
Råder datamättnad? - 
Råder analysmättnad? - 

Kommunicerbarhet 
 

Redovisas resultatet klart och tydligt? Ja 
Redovisas resultat i förhållande till en 
teoretisk referensram? Ja 
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Författare: Magnusdottir 
År: 2005 
Land: Island 
Titel: Overcoming strangeness and communication barriers: a phenomenological study of 

becoming a foreign nurse 
Tidsskrift: International Nursing Review 
Kvalitetsgrad: I 
Syfte Metod Urval Deltagare 

(bortfall) 
Resultat 

Syftet med 
studien var att få 
en förståelse för 
erfarenheten både 
för lokala och 
internationellas 
ändamål gällande 
hur det är att 
arbeta som 
invandrande 
sjuksköterska. 

Kvalitativ ansats 
Inspelade 
ostrukturerade 
intervjuer/ 
dialoger 
användes för att 
samla in data. 
Detta gjordes 
två gånger Data 
transkriberades 
och 
analyserades 
och 
sammanställdes 
i fem teman. 

11 
sjuksköterskor 
från sju olika 
nationer som 
arbetade på 
Island. 

11 (?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
 
 
 

Resultatet visar vad 
invandrade 
sjuksköterskor till 
Island upplever som 
problematiskt. Det 
övergripande temat 
var att växa genom 
att överbrygga 
utanförskap och 
kommunikations 
barriärer.  

 
Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod 
Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani 
Tydlig avgränsning/problemformulering Ja 
Patientkarakteristiska Antal: 11 

Män/kvinnor: vet ej 
Ålder: 20-35 

Är kontexten presenterad? Ja 
Etiskt resonemang Ja 
Urval 
 

Relevant? Ja 
Strategiskt? Ja 

Metod för: Urvalsförfarande tydligt beskrivet? Ja 
Datainsamling tydligt beskriven? Ja 
Analys tydligt beskriven? Ja 

Giltighet 
 

Är resultatet logiskt begripligt? Ja 
Råder datamättnad? - 
Råder analysmättnad? - 

Kommunicerbarhet 
 

Redovisas resultatet klart och tydligt? Ja 
Redovisas resultat i förhållande till en 
teoretisk referensram? Ja 
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Författare: Ozolins & Hjelm 
År: 2003 
Land: Sverige 
Titel: Nurses´ experiences of problematic situations with migrants in emergency care in 

Sweden 
Tidsskrift: Clinical Effectiveness in Nursing 
Kvalitetsgrad: I 
Syfte Metod Urval Deltagare 

(bortfall) 
Resultat 

Syftet med 
studien var att 
undersöka och 
beskriva 
sjuksköterskors 
redogörelse av 
situationer som 
kan upplevas 
problematiska 
med vård av 
asylsökande 
inom 
akutsjukvården. 

Kvalitativ ansats 
Sjuksköterskorna 
fick skriva ner 
sina erfarenheter 
om 64 
problematiska 
situationer som 
kan uppstå. 
Materialet 
analyserades och 
mönster, teman 
och kategorier 
utarbetades. 
Resultatet 
redovisas i nio 
huvudkategorier. 

49 
sjuksköterskor 
som läste för 
att specialist-
utbilda sig i 
hela Sverige. 
De fick skriva 
om sina 
erfarenheter i 
februari 2000 
och oktober 
2002. 

49 (1) 
 
 

Resultatet visar att 
språkbarriärer är ett 
problem inom 
sjukvården. Det visar 
att språkbarriärerna 
gjorde det svårt för 
sjuksköterskorna att 
genomföra en 
ordentlig anamnes 
eftersom 
kommunikationen var 
bristande och därför 
kom inte hela bilden 
av patienten fram. Det 
framkom även 
problem med att 
förmedla korrekt 
information. 

 
Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod 
Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani 
Tydlig avgränsning/problemformulering Ja 
Patientkarakteristiska Antal:49 

Män/kvinnor:17/32 
Ålder: vet ej 

Är kontexten presenterad? Ja 
Etiskt resonemang Ja 
Urval 
 

Relevant? Ja 
Strategiskt? Ja 

Metod för: Urvalsförfarande tydligt beskrivet? Ja 
Datainsamling tydligt beskriven? Ja 
Analys tydligt beskriven? Ja 

Giltighet 
 

Är resultatet logiskt begripligt? Ja 
Råder datamättnad? - 
Råder analysmättnad? - 

Kommunicerbarhet 
 

Redovisas resultatet klart och tydligt? Ja 
Redovisas resultat i förhållande till en 
teoretisk referensram? Ja 

 
 
 


