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Sammanfattning    

Invandringen till Sverige har ökat de senaste åren, vilket leder till större sannolikhet för 

att sjuksköterskan får vårda patienter som inte talar samma språk. Forskning visar att 

patienter upplever ökad sårbarhet vid språkbarriärer, dock att de är relativt nöjda med den 

vård de fått. Språkbarriärer kan försvåra för sjuksköterskan att skapa en vårdande relation 

med patienten, vilket kan leda till ökat lidande. När kommunikationen inte fungerar 

minskar patientsäkerheten vilket kan resultera i vårdrelaterade skador. Att ta reda på hur 

sjuksköterskor upplever att vårda patienter som inte talar landets officiella språk är viktigt 

för att kunna göra vården mer patientsäker. 

 

Syftet är att beskriva sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter som inte talar 

landets officiella språk. Metoden som använts är litteraturstudie. Resultatet baseras på 

åtta vetenskapliga artiklar. 

 

I resultatet presenteras fyra teman, dessa är: att vårda med hjälp av utbildad tolk, att vårda 

med anhörig som tolk, att vårda utan tredje part och att vårda med strategier vid 

språkbarriärer. Resultatet visar att språkbarriärer både har positiv och negativ inverkan 

på vården sjuksköterskan ger. Språkbarriärer ökar risken för missförstånd och försvårar 

för sjuksköterskan att delge information till patienten. Språkbarriärer kan dock medföra 

tillfälle till reflektion och ökad medvetenhet för patientens behov. Resultatet visar även 

att utbildade tolkar är det bästa hjälpmedlet för att överbrygga språkbarriärer och att 

användning av anhöriga som agerar tolk kan hämma vårdkvalitén. Sjuksköterskor bör 

använda reflektion för att få ökad förståelse för patienten och för att kunna förändra den 

omvårdnad de ger. Sjuksköterskor bör även ta tillvara på anhöriga som en bra resurs, 

däremot kan de hämma vårdkvalitén när de används som informella tolkar. 
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INLEDNING 

De senaste årens ökade invandring har resulterat i ett mer mångkulturellt samhälle och 

fler minoritetsspråk. Detta kan leda till att det uppstår verbala kommunikationsbarriärer i 

form av att två eller fler människor inte talar samma språk, detta problem finns även inom 

vården. När det finns verbala kommunikationsbarriärer riskerar vården att fallera 

eftersom patienten inte verbalt kan förmedla sina symptom, känslor eller behov, samt att 

patienten inte kan ta till sig information som ges av vårdaren. Detta är ett problem 

eftersom patienten blir lidande och arbetsbelastningen blir högre för sjuksköterskor på 

grund av att vården har bristande insatser vid vårdande av patienter som talar ett annat 

språk.  

 

Vi har båda viss erfarenhet av att ha vårdat patienter som varken talat svenska eller 

engelska. Detta ledde till att vi fick försöka använda oss av andra 

kommunikationsmetoder, exempelvis att kommunicera genom kroppsspråk. 

Språkbarriären medförde att patienten fick ökat lidande även vid den mest basala 

omvårdnaden. För att ge god omvårdnad, minska oro, lidande och missförstånd hos 

patienter som inte talar svenska eller engelska behöver vården nya och förbättrade 

arbetsmetoder. 

 

BAKGRUND 

Mötet mellan patient som inte talar landets officiella språk och 

sjuksköterska 

Att vårda en patient som talar ett annat språk leder till att sjuksköterskor försöker använda 

sig av alternativa kommunikationsmetoder istället för verbal kommunikation. På olika 

sätt försöker vårdaren att överbrygga dessa språkbarriärer, exempelvis genom att ta hjälp 

av anhöriga eller använda sig av gester för att kommunicera med patienten. Jirwe, Gerrish 

och Emami (2010) beskriver sjuksköterskestudenters upplevelse att vårda patienter som 

kommer från andra kulturer. Kommunikation är en viktig del vid vård av patienter som 

kommer från en annan kultur. De lyfter problematik som uppkommer vid språkbarriärer. 

Det finns olika faktorer som påverkar vården av patienter som inte talar landets officiella 

språk, exempelvis svårt att kommunicera verbalt och användning av alternativa 

kommunikationsstrategier. 

 

Språkbarriär mellan vårdare och patient ökar risken för missförstånd och kan äventyra 

patientsäkerheten. Missförstånd mellan patient och vårdare kan leda till att patienten blir 

lidande. Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2016:519) innebär patientsäkerhet skydd mot 

vårdskada och att en vårdskada ska kunna undvikas genom lämpliga åtgärder. 

Definitionen av vårdskada enligt patientsäkerhetslagen är lidande, fysisk och psykisk 

skada, sjukdom och dödsfall. 

Behov av tolk 

Under 2015 (Migrationsverket, 2016) sökte sig drygt 163000 människor till Sverige av 

olika skäl, detta är en ökning på cirka 49% från år 2014. År 2015 fick drygt 109000 

personer uppehållstillstånd i Sverige varav 73% kom hit av skyddsskäl, 

familjeanknytning, är flyktingar eller adoptivbarn. Det är sannolikt att en stor del av dessa 
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73% inte talar landets officiella språk, vilket medför kommunikationsproblematik mellan 

sjuksköterskor och patienter som inte talar samma språk.  

 

Fatahi, Mattsson, Lundgren, och Hellström (2010) beskriver vikten av att använda tolk i 

vården som en länk mellan sjukvårdspersonalen och den utländsktalande patienten. 

Tolken är opartisk vilket kan göra att patienten känner sig tryggare och säkrare vid 

undersökningar. Det finns inte alltid möjlighet till att anlita tolk för undersökningar vilket 

ofta resulterar i att anhöriga används för att tolka. Kilian, Swartz och Joska (2010) menar 

att använda informella tolkar som anser sig kunna två språk, behöver inte innebära att de 

är tillräckligt kompetenta i båda språken för att kunna användas som tolk. För att det skall 

bli så korrekt översättning som möjligt krävs det att tolken är utbildad och har kunskap 

inom det ämnet som skall översättas. Om denna kunskap ej finns hos tolken är risken för 

missförstånd stor eftersom det kan bli syftningsfel i frågan som ställs. Tolkarna måste 

vara välutbildade och helst ha utövat de olika språken i några år för att adekvat kunna 

översätta (Ibid.). 

 

Enligt Lagen om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare (SFS 2013:664) får de som 

gjort uppdrag som tolk inte sprida vidare information vad hen har tagit del av under 

tolkuppdraget. Denna lag gäller för tolkar som fått uppdrag av exempelvis en myndighet. 

Tolkförmedlingen Väst (2015) rekommenderar ej att närstående ska användas för 

tolkuppdrag eftersom informationen riskerar att inte framföras helt neutralt, utan med 

partisk tolkning. Även risken för att sekretessen skall brytas blir större eftersom de inte 

har något avtal som innefattar sekretess. Tolk som har uppdrag i sjukhusmiljö är ofta 

utbildade i sjukvårdstolkning vilket resulterar i bättre översättning. Tolkförmedling Väst 

(2015) anser att det är en demokratisk rättighet att få tolk om en patient ej kan tala språket 

för att kommunicera med en myndighet. Enligt Förvaltningslagen (SFS 1986:223) ska en 

myndighet anlita tolk när en person har svårigheter med språket, det gäller dem som har 

problem med svenska språket, är hörsel- eller talskadad. 

Patientens upplevelse av att vårdas vid språkbarriärer 

I en studie gjord av Krupic, Hellström, Biscevic, Sadic och Fatahi (2016) var de flesta 

patienter som inte kunde tala landets officiella språk nöjda med den vård de fått och även 

med tolkverksamheten. Patienterna ansåg att tolkarna ska vara professionella, socialt och 

kulturellt kompetenta och kunna medicinska termer. Det krävs även att tolkverksamheten 

är väl organiserad för att en tolk ska komma vid avtalad tid. 

 

Aelbrecht, Pype, Vos och Deveugele (2016) påpekar att även om patienternas diagnos är 

densamma ökas sårbarheten om det föreligger kommunikationsproblem. De menar att 

patienter som inte talar landets officiella språk har svårare att inhämta och förstå 

information gällande den sjukdom den drabbade individen har. 

 

Patienterna som inte talar landets officiella språk beskriver språkbarriärer och bemötandet 

av vårdare som det största bekymret när de blir vårdade inom akutsjukvård. En stor del 

av patienterna trodde att vårdarna skulle bemöta dem med respekt och att de skulle ha 

kulturell kunskap. Dock upplevde patienterna att vårdarna många gånger negligerade 

deras behov, var rasistiska och använde deras maktposition i ett negativt syfte (Garrett, 

Dickson, Young, Wheland & Forero, 2008). 
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Ovanstående studier beskriver patienters upplevelser av att vårdas i samband med att det 

finns språkbarriärer. Många patienter känner sig orättvist behandlade inom vården. Enligt 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2016:655) har hela befolkningen rätt till lika vård och 

alla människor ska behandlas med respekt och värdighet. 

Lidande 

Sjuksköterskor har ett ansvar för att ge patienter god vård på lika villkor. Detta försvåras 

när det finns språkbarriärer eftersom det medför svårigheter att skapa en vårdande relation 

med patienten. Eriksson (1994, s. 39) skriver att vara ansvarig för en annan människa 

innebär att inte orsaka lidande för hen. Det som orsakar lidande mellan individer är den 

relationen individerna har till varandra. Att inte ha en meningsfull relation som bekräftar 

en individ medför ett lidande i form av kränkt värdighet.  

 

Dahlberg (2002) beskriver vårdlidande som att den lidande människan inte blir sedd av 

vårdpersonalen. När patientens lidande negligeras känner sig patienten kränkt och 

maktlös vilket leder till minskad delaktighet i sin vård. Oftast är det små åtgärder som 

krävs för att undvika ett vårdlidande, exempelvis att prata med patienten om dennes 

lidande för att visa att patienten blir tagen på allvar. Däremot känner patienterna att de 

bara var i vägen istället för att bli uppmärksammade och att personalen alltför ofta är 

stressade och inte har tid att lyssna på patienterna. 

 

För att utföra patientcentrerad vård behöver vårdaren möta patientens livsvärld. 

Livsvärlden är unik för alla människor och innebär hur en människa uppfattar sin 

omvärld. Att möta patientens livsvärld innebär att försöka förstå hur exempelvis lidande 

och sjukdom upplevs av patienten. Genom att vårdaren försöker förstå och möta 

patientens livsvärld ökar möjligheten för att ge god vård (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 

127-128). 

 

Kasén, Nordman, Lindholm och Eriksson (2008) menar att det är viktigt att veta vad 

lidande som begrepp betyder för att förstå hur vårdlidande kan undvikas. Det är viktigt 

att kontinuerligt söka och sträva efter vårdvetenskaplig kunskap för att vårdaren skall 

kunna ägna sig åt självreflektion. Genom självreflektion kan vårdaren bibehålla ett 

patientperspektiv för att medvetandegöra patientens livsvärld. Det är speciellt utmanande 

för sjuksköterskan att kunna undvika vårdlidande när det föreligger språkbarriärer, 

eftersom hen tvingas använda andra sätt än verbal kommunikation. 

Vårdande relation 

Dahlberg och Segesten (2010, s. 190-193) skriver att vården är till för att hjälpa patienten 

genom att lindra lidande, främja välbefinnande och att stötta hälsoprocesser. För att kunna 

göra detta måste det finnas en vårdande relation mellan vårdaren och patienten. Att skapa 

en vårdande relation grundas i att det finns ett intresse som är inbjudande.  

 

Dahlberg och Segesten (2010, ss. 184-185) skriver att det är viktigt att kunna använda 

olika sinnen för att ta del av en individs livsvärld. Exempelvis genom att se och lyssna 

visar vårdaren ett intresse för patienten vilket kan leda till att vårdaren får ta del av 

patientens livsvärld. Genom att vara öppen och följsam har sjuksköterskan bättre 
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förutsättningar att nå patientens livsvärld och därmed större möjlighet att ge den vård som 

patienten behöver. Trots goda intentioner från sjuksköterskan kan språkbarriärer dock 

hindra den vårdande relationen. 

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Kommunikation är en essentiell del av vården. När verbal kommunikation inte fungerar 

används istället gester eller kroppsspråk för att försöka förstå vad patienten menar, vilket 

medför att det blir svårare för sjuksköterskan att ge god omvårdnad till patienten. Detta 

ställer högre krav på sjuksköterskor eftersom alla som omfattas av Hälso- och 

sjukvårdslagen har rätt till vård på lika villkor. I och med den stigande invandringen ökar 

sannolikheten för att en sjuksköterska ska vårda en patient som inte talar landets officiella 

språk. En patient är då berättigad en tolk, dock är detta inte alltid möjligt. Ett vanligt 

alternativ är att patientens anhöriga används som informell tolk, vilket inte är optimalt 

eftersom det kan leda till missförstånd som försvårar vårdandet. I och med att 

kommunikationen brister finns det ökad risk för vårdskada men även för ökat vårdlidande 

när patienten inte känner sig sedd eller bekräftad. Detta upplever inte vi som värdig vård 

och kan skapa onödigt lidande för patienten. Det är därför viktigt att lyfta fram 

sjuksköterskors upplevelse av verbala kommunikationsbarriärer för att kunna göra vården 

mer patientsäker för dem som inte talar landets officiella språk. När patienten och 

vårdaren inte förstår varandra försämras den vårdande relationen vilket kan leda till att 

patienten inte känner sig sedd. 

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter som inte talar 

landets officiella språk. 

 

METOD 

Vi har utgått från Axelssons (2012, ss. 203-220) metod för litteraturstudie. Vi har valt att 

göra en litteraturstudie eftersom detta problemområde redan är beforskat. Genom att göra 

en litteraturstudie utifrån vårt syfte får vi en sammanställning av forskning kring 

sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter vid språkbarriärer. Litteraturstudier 

enligt Axelsson (2012, s. 205) är viktiga eftersom sammanställningar av vetenskapliga 

studier bidrar till evidensbaserad vård. 

Datainsamling 

Till en början ville vi göra en litteraturstudie som handlade om patientens upplevelse av 

att vårdas vid språkbarriärer. För att ta reda på det aktuella forskningsläget inom ett 

problemområde utförs en pilotsökning (Axelsson. s. 208, 2012). Vår pilotsökning visade 

att forskning inom detta problemområde är begränsat. Därför gjordes en ny sökning för 

att undersöka om det fanns forskning kring sjuksköterskans perspektiv av att vårda 

patienter vid språkbarriärer. Sökord som då användes var language barrier och caring, 

vilket gav 51 träffar. Vi kombinerade även communication barrier och caring som gav 
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136 träffar. Det resulterade i att litteraturstudiens fokus hamnade på sjuksköterskans 

perspektiv istället för patientens. Ett antal artiklar lästes igenom för att försäkra oss över 

att artiklarna fokuserade på språkbarriärer och sjuksköterskans upplevelse. Därefter skrev 

vi bakgrund, problemformulering och syfte. När syftet var formulerat började den 

verkliga sökningen som ligger till grund för vårt resultat. I datainsamlingen tillkom 

ytterligare sökord utöver de som användes i pilotsökningen, dessa var nurse*, 

communication, healthcare, transcultural, experience, relative och language. Sökorden 

kopplades ihop med hjälp av “AND” (bilaga 1). För att avgränsa antalet träffar användes 

inklusionskriterier som var att artiklarna skulle vara vetenskapligt publicerade, peer-

reviewed, baseras utifrån sjuksköterskeperspektiv och vara publicerad mellan 2000-2016. 

 

Databaserna som användes vid sökningarna var Cinahl och Medline. Trots att 

sökningarna skedde på båda databaserna, är samtliga artiklar som ingår i resultatet från 

Cinahl. Vid första urvalet lästes artiklarnas titlar och de som verkade relevanta sparades. 

Vid andra urvalet lästes artiklarnas abstrakt och de som fokuserade på sjuksköterskans 

upplevelse av att vårda patienter i samband med språkbarriärer valdes ut för noggrannare 

granskning.  

 

Sammanlagt användes åtta vetenskapliga artiklar som mötte inklusionskriterierna. 

Artiklarna är utförda i USA (n=4), Sverige (n=3) och Irland (n=1). Av dessa åtta var sju 

artiklar kvalitativa och en kvantitativ. De utvalda artiklarna presenteras i en tabell (bilaga 

2).  

Dataanalys 

Vi läste igenom artiklarnas resultat flertal gånger för att skapa en övergripande 

uppfattning av innehållet. Med hjälp av vårt syfte och öppna frågeställningar har vi kunnat 

analysera texten. Exempel på dessa frågeställningar är: “Hur påverkar detta 

sjuksköterskans sätt att vårda?”, “Hur bemöter och överkommer sjuksköterskan 

problemet?”, “Hur upplever sjuksköterskan att vårda patienter som inte talar samma 

språk?”. Med hjälp av dessa frågeställningar upptäckte vi variationer, likheter och 

mönster på hur sjuksköterskan upplever att vårda vid språkbarriärer. Vi valde att färgkoda 

i två omgångar för att enklare kunna sammanställa data. De teman som identifierades från 

artiklarnas resultat vid första färgkodningen var sjuksköterskans upplevelse av: att vårda 

patienter med hjälp av tolk, att vårda patienter utan tolk, anhöriga, strategier och tid. 

Vid första färgkodningen färglades temana i olika färger. Vid andra färgkodningen 

identifierade vi likheter och olikheter som vi sedan färglade. Detta resulterade i att vi fick 

data med olika synvinklar, utifrån sjuksköterskans perspektiv, som vi sedan använde för 

att skapa en helhet i det analyserade materialet. Efter detta kunde vi enklare koppla 

resultatet till syftet i denna studie. Metoden för dataanalysen har utgått från Axelsson 

(2012, s. 212). 

 

RESULTAT 

Efter dataanalysen identifierades fyra övergripande teman, dessa är: att vårda med hjälp 

av utbildad tolk, att vårda med anhörig som tolk, att vårda utan tredje part och att vårda 

med strategier vid språkbarriärer. Dessa teman beskriver sjuksköterskors upplevelse av 

att vårda patienter som inte talar landets officiella språk. 
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Att vårda med hjälp av utbildad tolk 

När sjuksköterskan använder en tolk som hjälpmedel ökas chansen för att kunna ge en 

bättre vård till patienten. Det är förstahandsalternativet för att överbrygga språkbarriärer 

eftersom en utbildad tolk är opartisk och fungerar som en direktlänk mellan sjuksköterska 

och patient (Durham & Pollard 2010; Fatahi et al. 2010; Ian, Nakamura-Florez & Young-

Me 2016; Jirwe, Gerrish, & Emami 2010; McCarthy, Cassidy, Graham & Tuohy 2013). 

När tolken är närvarande kan sjuksköterskan få en objektiv bild över hur patientens 

situation ser ut och det ges möjlighet för sjuksköterskan att stanna längre inne hos 

patienten och samtala. Sjuksköterskorna upplever att den vårdande relationen förbättras i 

samband med att professionell tolk är närvarande. (Jones 2008; McCarthy et al. 2013). 

Många sjuksköterskor uttrycker en tacksamhet över att det finns gott om resurser att tillgå. 

Resurserna består till största del av olika sorters tolkningsalternativ, exempelvis 

telefontolk och platstolk (Ian, Nakamura-Florez & Young-Me 2016). 

 

Det är viktigt att veta vilket språk och dialekt patienten talar eftersom i många länder talas 

det olika språk och dialekter. Detta bör tas i beaktning när tolk anlitas (Fatahi, et al. 2010; 

Hultsjö & Hjelm 2005). Att tolken är kunnig inom sjukvårdsterminologi, språk och att 

tolken är uppmärksam, punktlig och neutral uppskattas av sjuksköterskorna (Durham & 

Pollard 2010; Fatahi et al. 2010; Ian, Nakamura-Florez & Young-Me 2016; Jirwe, 

Gerrish, & Emami 2010; McCarthy et al. 2013).  

 

Det finns tillfällen när professionella tolkar inte kan alla medicinska termer, vilket kan ge 

upphov till missförstånd och stor risk för att tappa den röda tråden i översättningen. 

(Durham & Pollard 2010; McCarthy et al. 2013) Även vid användandet av telefontolk 

kan det vara problematiskt, sjuksköterskorna upplever att tolken inte är tillräckligt 

noggrann i översättningen samt att den personliga kontakten saknas (Jirwe, Gerrish, & 

Emami 2010; Jones 2008). 

 

Enligt Fatahi et al. (2010) upplever sjuksköterskorna att tolkar stannar för kort tid på 

avdelningen och hos patienten. Anledningen till att tolkar spenderar för lite tid hos 

patienten är för att tolkar ofta är schemalagda för annan konsultation hos en annan patient. 

Resultatet av det blir att tolken lämnar sjuksköterskan och patienten för tidigt och därmed 

finns risk att vårdkvalitén hämmas. Sjuksköterskorna som medverkade i Durham och 

Pollards (2010) studie upplever att dialogen mellan sjuksköterska och patient kan forceras 

eftersom användningen av tolk sker sporadiskt. Detta leder till att tolken utnyttjas 

maximalt under varje konsultation vilket kan resultera i att information förbises.  

 

Det finns olika anledningar till varför tolk inte alltid används i mötet med en patient som 

inte talar landets officiella språk. Ett par av anledningarna till att tolk inte beställs beskrivs 

av sjuksköterskor som att det inte finns tillräckligt med ekonomiska resurser och att olika 

sjukvårdsprofessioner anser att vissa möten med patienten inte kräver verbal 

kommunikation (Fatahi et al. 2010; Jirwe, Gerrish, & Emami 2010). När professionell 

tolk inte är närvarande förlitar sig sjuksköterskor på att patientens anhöriga ska agera tolk 

(Jirwe, Gerrish & Emami 2010). 
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Att vårda med anhörig som tolk 

För att kunna överbrygga språkbarriärer använder sjuksköterskor ofta anhöriga för att 

hjälpa till att tolka i mötet med patienten. Detta är något som inte alltid är positivt eftersom 

att anhöriga inte är objektiva eller neutrala i tolkandet eftersom de har en personlig 

koppling till patienten. Sjuksköterskor upplever att det finns risk att all information inte 

översätts ordagrant och att information undanhålls (Fatahi et al. 2010; Hultsjö & Hjelm 

2005; Jirwe, Gerrish, & Emami 2010; Jones 2008; McCarthy et al. 2013). Sjuksköterskor 

upplever att kvalitén av översättningen är beroende på hur anhöriga upplever sin situation 

och till vilken grad den anhöriga är motiverad till att tolka. Om de anhöriga är stressade 

eller inte är intresserade av att agera tolk kan kvalitén av kommunikationen hämmas 

(Fatahi et al. 2010; Jirwe, Gerrish, & Emami 2010). 

 

Det finns dock tillfällen när anhöriga gör stor nytta, exempelvis när utbildad tolk inte är 

närvarande. Anhöriga är då den största resursen för att sjuksköterskor ska kunna bilda sig 

en uppfattning kring patientens situation. De kan vara till hjälp för att överbrygga 

språkbarriärer vilket leder till att sjuksköterskan kan skapa en vårdande relation till 

patienten (Durham & Pollard 2010; Fatahi et al. 2010; Jirwe, Gerrish, & Emami 2010; 

Jones 2008; McCarthy et al. 2013). 

Att vårda utan tredje part 

När sjuksköterskan och patienten inte delar samma språk är det svårt för sjuksköterskan 

att ta reda på och förstå patientens sjukdomshistoria och situation. Eftersom 

kommunikationen är bristfällig mellan dem blir informationsutbytet begränsat vilket kan 

ge upphov till missförstånd. Flertalet sjuksköterskor anser att språkbarriärer bidrar till 

hinder för att kunna ge god vård och kan hämma kvalitén av undersökningar (Bernard et 

al. 2006; Durham & Pollard 2010; Fatahi et al. 2010; Hultsjö & Hjelm 2005; Jirwe, 

Gerrish, & Emami 2010; McCarthy et al. 2013). 

 

Många sjuksköterskor anser att språkbarriären skapar stress vid vård av patienter som inte 

talar landets officiella språk. I en kvantitativ studie (Bernard et al. 2006) framkommer det 

att av det totala antalet sjuksköterskor (n=61) anser 42% att föra vardagligt samtal, 24% 

att göra smärtskattningar, 19% att förmedla information och 7% att göra 

sjuksköterskebedömningar, i samband med att det finns språkbarriärer, vara de faktorer 

som mest påverkar graden av stress. Sjuksköterskorna upplever det stort och ansvarsfullt 

att bedöma om patienten är i behov av akut vård eller inte när det föreligger en 

språkbarriär (Hultsjö & Hjelm, 2005). Flertalet sjuksköterskor känner sig enligt 

McCarthy et al. (2013) obekväma när språkbarriärer hindrar kommunikationsprocessen. 

Jirwe, Gerrish, och Emami (2010) påpekar att detta gör att sjuksköterskan inte kan 

upprätthålla det vardagliga samtalet med patienten under omvårdnad, vilket leder till att 

sjuksköterskan arbetar rutinmässigt och opersonligt när de inte kan “småprata” med 

patienten. Jirwe, Gerrish, och Emami (2010) och McCarthy et al (2013) påpekar att 

sjuksköterskorna upplever det svårt att ha ett vårdande samtal med patienten på grund av 

bristfällig kommunikation vilket kan leda till en otillfredsställande vård. 

 

Ett annat problem som sjuksköterskor stöter på när de vårdade patienter som inte talar 

samma språk är tidsbrist (Durham & Pollard 2010; Ian, Nakamura-Florez & Young-Me 

2016; Jirwe, Gerrish, & Emami 2010). Sjuksköterskorna påpekar att försöka 

kommunicera med en patient som inte talar samma språk är krävande och svårt. Om dessa 
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möten stressas igenom är det stor risk för att mötet med patienten blir otillfredsställande 

(Ian, Nakamura-Florez & Young-Me 2016; Jirwe, Gerrish, & Emami 2010).  

 

Trots att många sjuksköterskor har negativa upplevelser av att vårda patienter som inte 

talar landets officiella språk finns det sjuksköterskor som har positiva upplevelser i form 

av personlig förändring. Enligt Ian, Nakamura-Florez och Young-Me (2016) och Jones 

(2008) upplever sjuksköterskor att när de vårdar patienter som inte talar landets officiella 

språk förändras deras sätt att ge vård. De är extra noga med att det ska finnas ömsesidig 

förståelse av informationen innan sjuksköterskorna fortsätter med att vårda. 

Sjuksköterskorna är även mer uppmärksamma på de behov patienterna har och gör 

därefter förändringar i deras omvårdnad. Ian, Nakamura-Florez och Young-Me (2016) 

menar att sjuksköterskorna upplever det positivt att vårda en patient som inte talar samma 

språk eftersom det ger upphov till personlig utveckling. Sjuksköterskorna upplever att de 

fått en förändrad attityd, självkännedom, förståelse och mer tålamod som hjälper dem att 

tänka mer positivt när de vårdar patienter. 

Att vårda med strategier vid språkbarriärer 

När det finns språkbarriärer mellan sjuksköterska och patient krävs det att 

kommunikation sker på annat sätt än verbalt. För att överbrygga de språkbarriärer som 

finns föreslås olika strategier för att underlätta kommunikationen. Sjuksköterskorna 

försöker i många fall kommunicera med hjälp av gester, bilder eller föremål för att kunna 

framföra den information som de vill ge (Fatahi et al. 2010; Ian, Nakamura-Florez & 

Young-Me 2016; Jirwe, Gerrish, & Emami 2010; McCarthy et al. 2013). Detta kan dock 

leda till missförstånd eftersom gestikuleringar kan vara svåra att tolka. När information 

och undersökningar är komplexa är inte gester, bilder eller föremål tillräckligt för att 

upprätthålla en god kommunikation, vilket innebär att tolk måste anlitas (Fatahi et al. 

2010; Jirwe, Gerrish, och Emami, 2010; McCarthy et al. 2013). 

 

Det finns tillfällen då sjuksköterskor till viss del kan tala patientens modersmål. Oavsett 

hur mycket eller lite sjuksköterskan kan tala patientens modersmål, anses det vara en bra 

resurs för att kunna ge god vård (Jirwe, Gerrish, & Emami 2010; Jones 2008). Fatahi et 

al. (2010) menar dock att använda sig av personal som endast har begränsade kunskaper 

inom det språk som patienten talar medför en bristfällig översättning. Att sjuksköterskor 

använder sina sjuksköterskekollegor som informella tolkar anses inte heller vara optimalt 

eftersom det tar tid från deras vanliga arbetsuppgifter. 

 

Sjuksköterskor som medverkar i McCarthy et al. (2013) studie föreslår att bryta ned 

meningar till nyckelord för att underlätta kommunikationen med patienter som inte talar 

landets officiella språk. Ett förslag som ges av sjuksköterskor som deltar i Durham och 

Pollard (2010) och Jones (2008) studie var att framföra information till patienten genom 

att ge skriftlig information på patientens modersmål. Även att använda sig av korta 

nedskrivna fraser på patientens språk för att försöka kommunicera och överbrygga 

språkbarriärer. 

 

Trots att språkbarriärer påverkar sjuksköterskans spontanitet, flöde och innehåll i 

konversationer med patienter som inte talar landets officiella språk försöker 

sjuksköterskorna ändå ta tillvara på sina personliga resurser för att kommunicera och ge 

individualiserad vård (McCarthy et al. 2013). När sjuksköterskor upplever att de kan ha 
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en lyckad kommunikation, oavsett om den är verbal eller icke-verbal, känner de sig nöjda 

med den vård de kan ge (Jirwe, Gerrish, & Emami 2010). 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Vi ville göra en litteraturstudie för att sammanställa tidigare forskning och se likheter och 

olikheter i sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter när det föreligger 

språkbarriärer. Vi hade inställningen att vårt resultat kan väcka intresse för vårdande 

utveckling. Vi hade kunnat göra en empirisk studie för att få fram nya data. Däremot hade 

en empirisk studie inte givit data från exempelvis olika sjukhus och olika länder. Med en 

empirisk studie hade vi kunnat ha frågor som relaterar till vårt syfte och vi hade då kunnat 

undvika att få data som inte är kopplat till vårt syfte, exempelvis kultur.  

 

Vår litteraturstudie innehåller både kvantitativa och kvalitativa artiklar. Endast tre artiklar 

har ett syfte där de undersökt sjuksköterskors upplevelse av språkbarriärer, dock beskrivs 

sjuksköterskors upplevelser av språkbarriärer i samtliga artiklars resultat. Alla artiklar 

kan därmed kopplas till vårt syfte. Anledningen till att endast åtta artiklar inkluderades i 

litteraturstudien var eftersom många handlade om transkulturella möten med fokus på 

skillnader mellan kulturer. En del artiklar vars titel verkade lovande saknade abstrakt, 

samt att de ej fanns tillgängliga elektroniskt. De sökord som beskrivs under metod anser 

vi ha hög relevans kopplat till vårt syfte. Vi anser att dessa sökord räckte för att få 

tillräckligt underlag till vårt resultat. Sökordet nurse* insåg vi i efterhand vara en 

missriktad trunkering eftersom det egentligen ska vara nurs*. Att söka på nurse* ger färre 

ändelser än nurs*, vilket kan resultera i färre träffar i databaserna. Några av sökorden vi 

använder är MESH-termer, dessa är language, communication, nursing, nurses och 

family som är en synonym till relative. Eftersom sökordet barrier inte existerar som 

MESH-term leder det till att orden language och barrier i kombination får fler träffar som 

har lingvistiskt fokus och färre som har fokus på barriärer. I början av litteratursökningen 

ville vi ej ha artiklar äldre än 10 år, dock upplevde vi att det blev för få träffar. 

Publikationsdatumet utökades därför från år 2000-2016. Detta resulterade i att en till 

artikel hittades, publicerad år 2005. Även om artikeln är elva år gammal anser vi att dess 

resultat är relevant till vårt syfte. Vi anser att vårt resultat besvarar vårt syfte.  

 

Vid dataanalysen av artiklarnas resultat granskade vi artiklarna noga för att få fram olika 

teman för att därefter kunna färgkoda. Genom att färgkoda i två steg, först huvudteman 

sedan subteman fick vi fram de variationer och likheter som fanns på ett strukturerat sätt. 

Då gavs det möjlighet till att identifiera om data hade missats i den första färgkodningen, 

exempelvis om vi fått med felaktig data under de respektive temana. Detta gjorde att vi 

fick sammanställning över data som var lättöverskådlig och att det var enklare att se en 

röd tråd. 

 

Eftersom de artiklar som inte kommer från Sverige är utförda i västvärlden anser vi att 

deras resultat kan implementeras i den svenska sjukvården. Det är svårt att avgöra om 

resultatet kan generaliseras till alla länder i världen eftersom resultatet skulle kunna få ett 

annat utfall om artiklarna var utförda i en större variation av länder. 
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Resultatdiskussion 

Resultatet av vår litteraturstudie visar att sjuksköterskor upplever både positiva och 

negativa känslor kring att vårda vid språkbarriärer. Sjuksköterskorna påpekar även hur 

anhöriga kan vara till hjälp men att de ibland kan ha en negativ betydelse för vårdandet. 

Att kommunicera med patienter som inte talar samma språk är svårt när en professionell 

tolk inte är närvarande. När sjuksköterskor kan vårda med hjälp av en tredje part som 

översätter ökar chansen till att kunna ge god vård till patienterna. 

 

Resultatet visar att det inte enbart finns negativa aspekter när sjuksköterskan vårdar 

patienter som inte talar landets officiella språk. Trots att det finns faktorer som försvårar 

vårdandet, exempelvis att inte kunna ge den information som krävs eller att inte kunna 

“småprata” med patienten, upplever vissa sjuksköterskor språkbarriärer som positivt. Att 

vårda någon som inte talar samma språk ger möjlighet till reflektion och eftertanke, vilket 

sedan kan genomsyra all vård som sjuksköterskan ger. Detta kan resultera i personlig 

utveckling och ger även möjlighet för sjuksköterskan att se mer positivt på sina möten 

med patienter. Det gäller även när sjuksköterskan vårdar de patienter som talar samma 

språk, vilket kan resultera i bättre vård genom att patienten känner sig bekräftad och sedd. 

Att lyssna på och anpassa vården efter patienten innebär mer patientcentrerad vård. Enligt 

Kasén, Nordman, Lindholm och Eriksson (2008) kan oreflekterat bemötande och 

handlande leda till att vårdrelationen brister. När patientens känslor och uppfattningar ej 

blir bemötta på ett reflekterat sätt kan det manifestera ett vårdlidande. I vårt resultat ser 

vi att sjuksköterskor kan uppleva det svårt att vårda patienter när det föreligger 

språkbarriär, vilket kan leda till att de arbetar opersonligt och inte tar del av patientens 

livsvärld. Eftersom patienter som inte kan tala landets officiella språk är särskilt sårbara, 

kan de fara illa när de inte blir bemötta på ett värdigt sätt. Att möta och vårda denna 

patientgrupp oreflekterat och med förförståelse tror vi kunna leda till ett vårdlidande. 

 

Enligt Dahlberg och Segesten (2010, ss. 154-156) ska sjuksköterskan utgå från 

livsvärldsperspektivet eftersom det är viktigt att försöka förstå hur varje patient erfar sin 

värld. Alla människor upplever sin livsvärld olika, vilket gör att varje situation är unik 

och måste därför mötas med öppenhet och följsamhet. Att vara öppen och följsam för 

patientens livsvärld betyder att möta den med så lite förförståelse som möjligt och att vara 

nyfiken. Att försöka förstå hur en personen erfar sin livsvärld kan inte heller tvingas fram, 

vilket leder till att sjuksköterskan måste vara tålmodig. Vi tror att möta patienternas 

livsvärld förutsättningslöst genom att vara följsam, tålmodig, uppmärksam och öppen kan 

leda till att patienten ändå känner sig sedd och bekräftad, trots språkbarriärer. När 

sjuksköterskan reflekterar och tar sig tid för att försöka förstå patienterna kan det bidra 

till mer patientcentrerad vård. Ekebergh (2009, s. 40) beskriver begreppet reflective 

conversation. Innebörden av begreppet handlar om att problematisera något som ska 

göras eller något som ska förstås. Detta leder till att den yrkesutövande måste vara öppen 

i sitt perspektiv och reflektera över specifika situationer utifrån olika infallsvinklar på hur 

det kan lösas. Detta förhållningssätt präglas av att yrkesutövaren är nyfiken och visar ett 

intresse. Vi tror att genom reflektion och problematisering kring specifika situationer, 

exempelvis språkbarriärer, kan sjuksköterskan få ökad förståelse för patientens livsvärld. 

Även reflektion kring att vårda patienter som inte talar samma språk kan bidra till mer 

övergripande kunskap för sjuksköterskan om bemötande och vikten av att lyssna på alla 
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patientgrupper. Att sjuksköterskan har ett reflekterat förhållningssätt är viktigt för att 

skapa och upprätthålla en vårdande relation. 

 

 

Vårt resultat visar att använda anhöriga för att agera tolk mellan sjuksköterska och patient 

innefattar både positiva och negativa aspekter. Det blir ett sätt för sjuksköterskan att 

försöka nå patientens livsvärld och dennes upplevelser av vården. Att sjuksköterskan 

tillsammans med anhöriga lyckas överbrygga språkbarriärer ger en ökad möjlighet för att 

kunna ge god vård till patienten. I en studie av Boi (2000) beskrivs anhöriga som en länk 

mellan sjuksköterska och patient när det föreligger språkbarriärer. Enligt 

sjuksköterskorna i studien är anhöriga och närstående viktiga i patientens vård, eftersom 

de anses vara huvudkällan till information om patienten. De anhöriga kan även vara till 

stöd för patienten och bidra till skapandet av en vårdande relation mellan sjuksköterska 

och patient, vilket leder till en mer effektiv vård och patientsäker vård. Engström, 

Uusitalo och Engström (2011) menar att sjuksköterskor upplever att anhöriga är viktiga 

för patientens vård, eftersom de har mest kunskap kring patienten när hen inte kan tala 

för sig själv. Med hjälp av anhöriga kan sjuksköterskan skapa en bättre vårdande relation 

med patienten. Vi anser att sjuksköterskor bör ta tillvara på anhöriga som en resurs 

eftersom de ofta har relevant information kring patientens liv som kan vara av värde när 

sjuksköterskan ska ge vård. Anhöriga kan även förmedla en känsla av lugn och säkerhet 

som troligtvis ökar patientens välbefinnande. Engström, Uusitalo och Engström (2011) 

beskriver dock att det finns tillfällen när patientens anhöriga kan bli överbeskyddande 

och bestämmer saker åt patienten. Vårt resultat visar även att det finns tillfällen när 

närstående utgör hinder i kommunikationen mellan sjuksköterska och patient, exempelvis 

att de inte är objektiva eller neutrala i samtalet. Vi tror att när anhöriga är 

överbeskyddande eller inte neutrala i mötet mellan sjuksköterskan och patienten kan 

kommunikationen brista. Eftersom anhöriga ofta inte är utbildade tolkar ökar risken för 

att översättningen inte blir korrekt och att personliga värderingar blandas in. Dessutom är 

anhöriga ofta på plats vilket medför det nästan oundvikligt för sjuksköterskan att använda 

anhöriga som tolk. Detta tror vi är en av anledningarna till varför sjuksköterskor använder 

anhöriga för att tolka vad patienten säger. Vi anser att anhöriga inte bör användas som 

informella tolkar eftersom det är större risk för emotionellt engagemang och missförstånd. 

 

Vårt resultat tyder på att utbildad tolk är förstahands hjälpmedlet för att kommunicera 

med patienter som inte talar samma språk. En utbildad tolk ger patienten möjlighet till att 

uttrycka känslor och behov, samt att sjuksköterskor kan förmedla information på ett 

adekvat sätt. Det leder till ökad förståelse mellan sjuksköterska och patient, samt minskar 

risken för att information uteblir eller missförstås. Att använda utbildad tolk ger enligt 

Karliner, Jacobs, Chen och Mutha (2007) patienten ökat välbefinnande jämfört med att 

använda en informell tolk. Patienten tar även lättare till sig information om den ges av en 

professionell tolk samt att det är mindre troligt att missförstånd uppstår. Enligt vårt 

resultat ökar även möjligheten för att skapa en vårdande relation, trots detta används tolk 

högst sporadiskt av sjuksköterskor. Utbildade tolkar är ofta schemalagda för andra 

konsultationer vilket gör att mötet mellan tolk, patient och sjuksköterska är tidsbegränsat. 

Dahlberg och Segesten (2010, s. 195) beskriver att en vårdande relation inte existera om 

den ena parten är passiv och den andra är aktiv. Patienten måste svara på vårdarens 

inbjudan till relation, vilket kräver tillit och verbalisering av behov. Vi tror att när 

patienten, vid avsaknad av tolk, inte kan uttrycka sina behov och känslor verbalt finns 
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risk att hen blir passiv i mötet med sjuksköterskan och en vårdande relation kan inte 

skapas. För att skapa en vårdande relation när det föreligger språkbarriärer är tolk ett av 

de bästa hjälpmedlen eftersom tolken hjälper patienten att få en möjlighet att bli aktiv i 

mötet med sjuksköterskan.  

 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2016:655) har alla människor i Sverige rätt till lika 

vård. För att få en hållbar utveckling inom sjukvård innebär det även att patienter som 

inte talar landets officiella språk får samma förutsättningar till att uppsöka vård. Vårt 

resultat visar att användning av en utbildad tolk ger patienter möjlighet att verbalisera 

sina symtom, önskemål och behov. Med hjälp av utbildad tolk kan sjuksköterskor få en 

objektiv bild över patientens hälsosituation och ges därmed bättre möjlighet till att ta 

beslut om patienten är i behov av vård eller inte. Jacobs, Shepard, Suaya och Stone (2004) 

menar att patienter som får hjälp av tolk oftare går till primärvården, har fler läkarbesök, 

fler uppföljningsbesök och får fler receptbelagda läkemedel jämfört med de som inte 

använder sig av tolk. Detta antyder att patienter som använder sig av tolkar får bättre 

tillgänglighet till preventiv- och primärvård för en rimlig summa pengar. Att ha fler 

läkarbesök och att gå på fler uppföljningsbesök minskar risken för eventuella 

komplikationer av sjukdomstillstånd och därmed bör minska den totala kostnaden av 

patientens sjukvård. Enligt folkhälsomyndigheten (2013) är det angeläget att personal 

inom vården kan hitta anledningen till att patienter upplever olika symtom. Vid 

identifikation av grundorsaker till upplevda symtom kan hälso- och sjukvården arbeta 

preventivt genom att samarbeta och dela information med lokala aktörer, som exempelvis 

kommuner. Hälso- och sjukvården har även möjlighet till att se hur hälsan påverkas vid 

ojämlikhet i vården och kan förmedla det till omvärlden. Vi förmodar att när det föreligger 

språkbarriärer har patienter mindre möjlighet och tillgång till att söka vård. Det är viktigt 

att patienter som inte talar landets officiella språk får hjälp med att kommunicera, av 

exempelvis tolk, för att ha möjlighet att göra sig förstådd samt ha möjlighet att förstå vad 

vårdpersonal säger. Om personer på grund av språkbarriärer har sämre möjlighet att ta 

kontakt med sjukvård, leder det till svårare identifikation av grundorsakerna till 

eventuella sjukdomar. Därmed reduceras möjligheterna för förbättringsarbete i preventiv 

vård på samhällsnivå. Eftersom personer som har tillgång till tolk oftare söker vård ger 

det sjukvården en större möjlighet till att arbeta preventivt och vårdpersonal kan lättare 

identifiera hälsorisker. Även om tolkverksamheten kostar pengar, bör ändå den slutgiltiga 

summan bli mindre än att behandla eventuella sjukdomstillstånd och komplikationer.  

 

Vårt resultat visar att vid avsaknad av professionell tolk och informell tolk måste 

alternativa kommunikationsmetoder användas. Att använda alternativa 

kommunikationsmetoder som exempelvis gester kan dock misstolkas. Sjuksköterskor 

upplever även att kommunikation vid språkbarriärer kräver extra tid samt påverkar dess 

spontanitet och flöde i konversationer negativt. Trots det försöker de att kommunicera 

och ge god vård med hjälp av egna personliga resurser. När sjuksköterskor lyckas 

kommunicera med patienter som inte talar samma språk känner de sig nöjda. 

Sjuksköterskorna i Hemsley, Balandin och Worall’s (2012) studie menar att när patienter 

har ett komplext kommunikationsbehov krävs det att sjuksköterskan spenderar extra tid 

hos patienten för att få en lyckad kommunikation. Om sjuksköterskan är positiv till att 

spenderar extra tid hos patienten kan det leda till att sjuksköterskans medvetenhet för 

patientens autonomi ökar. Om sjuksköterskan upplever det onödigt eller svårt att spendera 

extra tid inne hos patienten blir det svårare att upprätthålla en kommunikation. Detta gör 
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att sjuksköterskan går miste om att utveckla kommunikationen tillsammans med patienten 

och därmed försvårar vårdandet. Vi tror att om sjuksköterskan får spendera extra tid hos 

patienten och får möjlighet till att använda alternativa kommunikationsmetoder, ökar 

chansen för att få en lyckad kommunikation. I de fall när sjuksköterskan inte engagerar 

sig eller inte har möjlighet att spendera extra tid hos patienten blir kommunikationen 

bristfällig eller att den helt uteblir. När sjuksköterskan inte försöker nå patienten finns det 

risk att patienten inte känner sig sedd och ett vårdlidande kan uppstå. Hemsley, Balandin 

och Worrall (2012) menar att använda olika kommunikationsstrategier är något som 

värderas positivt av sjuksköterskorna för att förstå patientens perspektiv. Många 

sjuksköterskor i studien påpekar att kommunikationskort är en bra metod för att 

överbrygga språkbarriärer mellan sjuksköterska och patient, exempel på sådana kort är 

med bilder eller bokstäver. Att använda kommunikationskort för att kommunicera med 

patienter är viktigt eftersom det sparar tid, minskar missförstånd och ger ökad trygghet 

för patienten. Vi anser att försöka kommunicera med patienten kan leda till en 

utvecklingsmöjlighet för sjuksköterskan och därmed ökar möjligheten för att ge god vård. 

För att möjliggöra förståelse, samspel och kommunikation med patienten, krävs det att 

sjuksköterskan har extra tid att spendera tillsammans med patienten och att våga använda 

alternativa kommunikationsmetoder, som exempelvis kommunikationskort.  

 

Kliniska implikationer 

 Att använda utbildad tolk i högre utsträckning eftersom det är den viktigaste 

resursen för att överbrygga språkbarriärer. 

 

 Sjuksköterskor bör ta tillvara på anhöriga som en resurs för att försöka nå 

patientens livsvärld, dock vara medvetna om att använda dem som tolk ökar risken 

för missförstånd. 

 

 Sjuksköterskan måste ta sig tid till att försöka kommunicera trots språkbarriärer 

och prova använda alternativa kommunikationsmetoder. 

 

SLUTSATSER 

Användning av utbildad tolk är det bästa alternativet för att överbrygga språkbarriärer 

mellan sjuksköterska och patient. Det ger större möjlighet för att vården skall bli 

individanpassad och att patienten blir sedd. Vissa sjuksköterskor anser att tolkar används 

sporadiskt och ofta spenderar för lite tid med sjuksköterskan och patienten. Detta 

upplever sjuksköterskor negativt eftersom de blir tvungna att forcera dialogen med 

patienten. När det inte finns någon tillgång till tolk används anhöriga som en resurs för 

att kommunicera med patienten. Att anhöriga är delaktiga i vården ses som en bra resurs 

för att nå patienten och för att de ofta har värdefull information om patienten. Däremot 

när anhöriga används som informella tolkar ökar risken för missförstånd. När varken 

utbildad tolk eller anhöriga är närvarande är det viktigt att sjuksköterskor tar tillvara på 

sina personliga egenskaper, samt använder alternativa kommunikationsmetoder för att 

försöka tala med patienterna. Språkbarriärer har dock inte alltid en negativ inverkan på 

sjukvården eftersom det kan bidra till reflektion och ökad självmedvetenhet hos 

sjuksköterskan. Det kan även medföra att sjuksköterskan får ökad förståelse och mer 

tålamod, samt blir mer uppmärksam på patientens behov.  
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Databas Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 
Granskade 

titlar 
Granskade 

abstrakt 
Lästa 

artiklar 
Valda artiklar 

CINAHL Communication 

barrier AND 

nurse* AND 

caring  

Peer-review, 

från år 2006-

2016 

58 10 5 2 1 
“Registered 

nurses' 

experiences 

with caring for 

non-English 

speaking 

patients.” 

CINAHL Language 

barrier AND 

caring AND 

nurse* 

Peer-review, 

från år 2000-

2016 

25 16 4 2 1 
“Immigrants in 

emergency 

care: Swedish 

health care 

staff's 

experiences.” 

CINAHL Language 

barrier* AND 

nurse* AND 

communication 

Peer-review, 

från år 2000-

2016 

141 25 3 2 1 
“Conversations 

through 

barriers of 

language and 

interpretation.” 

CINAHL Language 

barrier* AND 

transcultural 

AND CARING 

Peer-review, 

från år 2000-

2016 

11 11 3 1 1 
“Emergency 

nurses' caring 

experiences 

with Mexican 

American 

patients.“ 

CINAHL Language 

barrier* AND 

health care 

AND nurse* 

and experience 

Peer-review, 

från år 2000-

2016 

50 50 3 1 1 “Impact of 

language 

barrier on 

acute care 

medical 

professionals is 

dependent 

upon role.” 

http://www.tolkformedlingvast.se/spraktolkning/varforanlitatolk.4.2340b9b13c6682d3a933d.html
http://www.tolkformedlingvast.se/spraktolkning/varforanlitatolk.4.2340b9b13c6682d3a933d.html


 18 

CINAHL Language 

barrier* AND 

nurse* AND 

experience 

Peer-review, 

från år 2000-

2016 

100 74 6 1 1 
“Experiences 

of certified 

nurse 

midwives in 

providing 

culturally 

competent care 

for Hispanic 

women.” 

CINAHL Relative* AND 

communication 

AND language 

AND caring 

Peer-review, 

från år 2006-

2016 

9 9 2 2 “Nurse 

radiographers’ 

experiances of 

communication 

with patients 

who do not 

speak the 

native 

language” 
 
“Student 

nurses’ 

experiences of 

communication 

in cross-

cultural care 

encounters.” 

 
 

Bilaga 2 

 

Författare 
Årtal 
Land 
Titel 
Tidskrift 

Syfte Metod och Urval Resultat 

Bernard, A., 

Whitaker, M., 

Ray, M., 

Rockich, A., 

Barton-Baxter, 

M., Barnes, SL., 

Boulanger, B., 

Tsuei, B. & 

Kearney, P. 
 
2006 
 
USA 
 

Studien genomfördes för 

att utvärdera effekten av 

språkbarriärer på 

sjukvårdsprofessioner. 
Hypotesen är att dessa 

språkbarriärer vanligen 

läggs märke till av 

sjukvårdsprofessioner och 

att de är en källa till 

arbetsrelaterad stress 

inom akutvårds miljöer. 

En kvantitativ enkät 

designades och skickades 

till akutsjuksköterskor och 

kirurgläkare. Resultatet 

analyserades med t-test. 
 
56 sjuksköterskor, 7 

undersköterskor och 36 

kirurgläkare vid University 

of Kentucky Hospital blev 

tillfrågade att delta. Två 

grupper bildades, ena 

gruppen innehöll 

sjuksköterskorna och 

undersköterskorna, den 

Båda grupperna ansåg att 

språkbarriären var signifikant 

eller väldigt signifikant. Cirka 

hälften av sjuksköterskorna 

och cirka en fjärdedel av 

läkarna upplevde att 

språkbarriären var ett väldigt 

signifikant hinder för god 

vårdkvalité. 97% av 

sjuksköterskorna och 78% av 

läkarna rapporterade stress 

relaterat till språkbarriärer. 
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Impact of 

language barrier 

on acute care 

medical 

professions is 

dependent upon 

role. 
 
Journal of 

Professional 

Nursing 

andra gruppen innehöll 

kirurgläkarna. 

Svarsfrekvensen var 97% 

hos sjuksköterskorna och 

100% läkarna. 

Durham, K. & 

Pollard, D. 
 
2010 
 
USA 
 
Experiences of 

certified nurse 

midwives in 

providing 

culturally 

competent care 

for Hispanic 

women. 
 
Southern Online 

Journal of 

Nursing 

Research 

Syftet med denna studie 

var att undersöka 

legitimerade 

barnmorskors upplevelse 

av att ge vård till 

latinamerikanska kvinnor 

för att identifiera specifika 

hinder och 

rekommendationer för att 

ta itu med hälsoskillnader.  

En kvalitativ studie som 

bestod utav semi-

strukturerade interjvuer.  

Fem legitimerade 

barnmorskor blev 

intervjuade och intervjun 

röstinspelades.  
Barnmorskorna var mellan 

34 och 61 år och 

medelåldern var 49.8 år.  

Det stora kategorierna som 

togs med i denna studie var: 

(1) upplevelser med 

latinamerikanska kvinnor, (2) 

barriärer för att kunna ge vård, 

(3) resurser för att kunna 

överkomma barriärer, (4) 

kurser gällande att kunna ge 

kulturellt kompetent vård och 

(5) viktiga egenskaper för att 

kunna ge kompetent kulturell 

vård.  
De största hindrena för att 

kunna ge vård var 

språkbarriärer och avsaknad 

av extra tid för att kunna 

använda sig av tolk. 

Fatahi, N., 

Mattsson, B., 

Lundgren, SM. 

& Hellström, M. 
 
2010 
 
Sverige 
 
Nurse 

radiographers' 

experiences of 

communication 

with patients 

who do not 

speak the native 

language. 
 
Journal of 

Advanced 

Nursing 

Röntgensjuksköterskors 

upplevelse av att 

undersöka patienter som 

inte talar landets 

modersmål. Vilka är 

hindren och hur kan 

barrier övervinnas? 

Tre fokusgrupper skapades 

och intervjuades. 

Intervjuerna blev 

röstinspelade och 

översattes ordagrant. 
 
16 röntgen sjuksköterskor 

från Östra, Mölndal och 

Sahlgrenska sjukhuset blev 

tillfrågade att delta i 

studien. Elva tackade ja till 

att delta. Nio var kvinnor 

och två var män. 

Medianåldern var 40 år. 

Fyra hade icke-svensk 

bakgrund. 
 
Kvalitativ innehållsanalys 

användes för att analysera 

intervjumaterialet. 

Fyra huvudkategorier 

identifierades i analysen: sätt 

att översätta, behov av 

översättning, kvalité av 

översättning och förbättring 

av översättning. 
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Hultsjö, S. & 

Hjelm, K. 
 
2006 
 
Sverige 
 
Immigrants in 

emergency care: 

Swedish health 

care staff's 

experiences 
 
International 

Nursing Review  

Att identifiera om 

personalen inom somatisk 

och psykiatrisk 

akutsjukvård upplevde 

problem vid vårdandet av 

migranter, och om så är 

fallet jämföra dessa. 

En utforskande kvalitativ 

studie med 

semistrukturerade 

intervjuer med 

fokusgrupper. 
 
35 legitimerade 

sjuksköterskor ingick i 

studien, varav 22 var 

kvinnor och 13 män.  
12 jobbade på akuten, 12 

på ambulansen och 11 

inom psykiatrisk 

akutsjukvård. 
 
För att analysera datan så 

använder de sig av en 

metod av Krueger, R.A. 

(1998), anpassad för 

fokusgrupper. 

De huvudteman som 

identifierades var: Oväntade 

beteenden av migranter 

relaterat till kulturella 

skillnader enligt akutvårdare, 

migranter som vägrade äta och 

dricka samt att de var inaktiva 

inom psykiatrin, många av 

utryckningarna med ambulans 

var inte akuta på grund av 

språkbarriärer mellan “SOS” 

och migranter. 

Ian, C., 

Nakamura-

Florez, E. & 

Young-Me, L. 
 
2016 
 
USA 
 
Registered 

nurses' 

experiences with 

caring for non-

English 

speaking 

patients. 
 
Applied Nursing 

Reserch 

Att undersöka 

legitimerade 

sjuksköterskors 

upplevelse att vårda icke 

engelsktalande patienter 

och förstå hur dessa 

upplevelser påverkar den 

kliniska verksamheten. 

En utforskande kvalitativ 

studie genomfördes. Data 

samlades in genom att 

deltagarna fick e-mail med 

länk till ett frågeformulär 

där de skulle beskriva sina 

upplevelser att vårda icke 

engelsktalande patienter. 

Innehållsanalys användes 

för identifiera huvudteman. 
 
17 legitimerade 

sjuksköterskor ingick i 

studien. Kravet var att de 

jobbat minst 12 månader 

som legitimerad 

sjuksköterska och att de 

hade vårdat en icke 

engelsktalande patient 

under den senaste 

månaden. Alla deltagare 

var kvinnor och 

medelåldern var 36 år. 

De två huvudteman 

identifierades. Det första 

huvudtemat är “tillgänglighet 

av resurser” med subteman 

innehållande “att ha stödjande 

struktur och utmaningar att ge 

vård”. Det andra huvudtemat 

är “förändringar av 

sjukvårdspraxis” med 

subteman innehållande “ökad 

medvetenhet om patientens 

behov, utveckling av 

professionalitet, ökad kulturell 

kunskap, tid och 

resurshantering”. 
 

 

Jirwe, M., 

Gerrish, K. & 

Emami, A. 
 
2010 
 
Sverige 
 
Student nurses’ 

experiences of 

communication 

Syftet med studien var att 

undersöka 

sjuksköterskestudenters 

upplevelse av 

kommunikation i 

tvärkulturella vårdmöten 

med patienter från en 

annan kulturell bakgrund. 

En exploratorisk kvalitativ 

studie gjordes med 

semistrukturerade 

intervjuer. Intervjuerna 

blev bandinspelade och 

översattes ordagrant. 
 
Tio sjuksköterskestudenter 

från ett universitet i 

Sverige blev tillfrågade att 

medverka i studien. Alla 

Tre teman hittades inom 

ämnet tvärkulturella 

vårdmöten. Dessa var 

svårigheter i kommunikation, 

kommunikationsstrategier och 

faktorer som påverkar 

kommunikation. 
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in cross-cultural 

care encounters. 
 
Scandinavian 

Journal of 

Caring Science 

tackade ja. Fem av 

deltagarna hade svensk 

bakgrund och de resterande 

fem hade utländsk 

bakgrund. Åldrarna 

varierade från 21 till 40 år. 
 
Data analyserades med 

analysmetoden 

‘framework’. 

Jones, SM. 
 
2008 
 
USA 
 
Emergency 

nurses' caring 

experiences with 

Mexican 

American 

patients. 
 
Journal of 

Emergency 

Nursing 

Syftet med denna studie 

var att förstå 

akutsjuksköterskors 

upplevelse vid vård av 

Mexikansk-amerikanska 

patienter.  

Fem legitimerade 

sjuksköterskor blev 

intervjuade med öppna 

frågor. Intervjuerna blev 

röstinspelade.  
 
Dataanalysen baserades på 

de inspelade intervjuerna 

och följde kvalitativa 

riktlinjer från Miles och 

Huberman.  

Tre huvudteman identifierades 

och de var: språkbarriärer, 

kontinuitet av vård och 

begränsad kunskap om 

kulturella skillnader 

McCarthy, J., 

Cassidy, I., 

Graham, M. & 

Tuohy, D. 
 
2013 
 
Irland 
 
Conversation 

through barriers 

of language and 

interpretation. 
 
British Journal 

of Nursing 

Syftet med denna 

forskning är att beskriva 

sjuksköterskors 

upplevelse av 

språkbarriärer och 

användning av tolk inom 

förändrad sjukvårdsmiljö 

på Irland. 

En kvalitativ studie med 

semistrukturerade 

intervjuer. Vid analysering 

av data användes tematisk 

analys. 
 
Till denna studie användes 

kvalitativ deskriptiv metod 

för att klarlägga kunskap 

relaterat till sjuksköterskors 

upplevelse av att 

kommunicera med 

människor från en annan 

kultur.  
 
23 sjuksköterskor vid en 

vidareutbildning blev 

tillfrågade om att medverka 

i studien. Sju 

sjuksköterskor tackade ja 

och medverkade i studien. 

Fem deltagare var 

grundutbildade 

sjuksköterskor och två var 

psykiatrisjuksköterskor. 

Fem av deltagarna var 

kvinnor och två var män. 

Två huvudteman 

identifierades i 

intervjumaterialet. Dessa var 

“Begränsad konversation 

(språk)” och “Olika sätt att 

prata (tolkar)”. 
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