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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Invandringen ökar i de flesta samhällen och fler människor behärskar inte 
språket i det land de lever i. Användning av tolk ökar mer och språkbarriärer kan ha en 
negativ inverkan på hälso- och sjukvården vilket kan resultera i en inverkan på 
kommunikationen. Syfte: Syftet var att beskriva hur kommunikation via tolk inverkar 
på sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att vårda patienter. Metod: Studien 
är en litteraturöversikt grundad på en kvantitativ och nio kvalitativa vetenskapliga 
artiklar. Resultat: Sjuksköterskorna upplever svårigheter att kommunicera med 
patienter som inte behärskar samma språk. En auktoriserad tolk erfars som bättre än en 
icke auktoriserad tolk, eftersom de bär på mer kunskap gällande översättning. Det finns 
för- och nackdelar med auktoriserad och icke auktoriserad tolk av den orsaken att det 
har en stor inverkan på kultur samt patientsäkerheten. Slutsats: Tolkanvändning 
upplevs som svårt och främmande för sjuksköterskor. Vi anser att tydliga riktlinjer och 
mer tid vid mötet med tolk kan förbättra mötet med patienten vid tolkanvändning. De 
flesta sjuksköterskor föredrar en auktoriserad tolk men somliga anser att det inte är 
viktigt om det är en auktoriserad eller icke auktoriserad tolk. Vår avsikt med studien var 
att hjälpa sjuksköterskor att skapa större förståelse för tolkanvändning som kan leda till 
förbättringar inom hälso- och sjukvården.  
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INLEDNING 
Det svenska samhället blir mer mångkulturellt i takt med ökad invandring. Enligt Hjelm 
(2013) förekommer det allt oftare att vårdpersonal möter patienter som inte är 
svensktalande inom hälso- och sjukvården, samt att personer med utländskt påbrå har 
sämre hälsa och kortare vårdtider. Hadziabdic, Albin, Heikkilä och Hjelms (2013, 
s.156) studie beskriver att global migration har lett till att majoriteten av samhällena i 
världen blivit mångkulturella. Språkbarriärer har identifierats som ett stort hinder i 
Sverige för människor med utländskt påbrå vilket leder till att de kan ha svårigheter i att 
ta emot vård. Brist och svårigheter i kommunikationen kan påverka patientsäkerheten 
och att fastställa diagnoser. Användning av tolk har fördelar men det finns även 
nackdelar därför att kommunikationen sker mellan tre parter istället för att riktas till den 
person samtalet gäller (Hjelm 2013). Brister och svårigheter kan även uppstå när språk 
har många dialekter, det kan skapa missförståelse då tolken uppfattar patientens ord 
annorlunda och förmedlar fel information till sjuksköterskan. Vi upplever det som ett 
stort problem inom hälso- och sjukvården. Detta examensarbete kommer därför att 
beskriva sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av att vårda patient med hjälp av 
tolk.  
 
 
BAKGRUND 

Sjuksköterskans profession 
Sjuksköterskan har fyra huvuduppgifter vilka innefattar att förebygga sjukdom, lindra 
lidande, samt främja och återställa hälsa. Vård och omsorg ska ges med respekt för 
mänskliga och kulturella rättigheter oavsett ålder, kön, hudfärg, tro, sexuell läggning 
eller funktionsnedsättning (Svensk sjuksköterskeförening 2014, s. 3).  
 
Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2008, ss. 11-12) har sjuksköterskan ett 
huvudansvar för att arbeta hälsofrämjande genom att tillämpa goda riktlinjer inom 
omvårdnad. Arbetet utgår från att de medverkar i en aktiv process för att vara 
patientnära och därmed utveckla samt upprätthålla omvårdnadens värdegrunder. 
Förutsättningar för hälsofrämjande omvårdnad är att sjuksköterskan utgår från ett 
förhållningssätt som präglas av dialog, delaktighet och jämlikhet i mötet med patienten 
(ibid). 
 

Kommunikation 
Kommunikation kan definieras som ett utbyte eller något som går att gemensamt 
använda, det kan innebära att skapa förbindelser och överför information mellan 
varandra. Kommunikationen är livsnödvändig inom hälso- och sjukvården och har en 
central roll i vårdandet för att kunna göra sig förstådd och för att förstå patienten. 
Genom att kunna kommunicera med varandra genom verbala- och icke verbala uttryck 
kan samarbete skapas för att tillfredsställa personliga behov (Fossum 2013, ss. 25-26). 
Kommunikationen sker vid bemötande i sociala och kulturella sammanhang. I vården 
kan möten bli mångkulturella och betydelsen av kulturell, social och etnisk bakgrund 
bör uppmärksammas för en bra kommunikation och bemötande mellan patient och 
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sjuksköterska. Språket är förmedlingen till en god kommunikation och språket stödjer 
till att uttrycka och föra vidare känslor och upplevelser. Olika kommunikationsmedel 
ger varierande möjligheter och limitationer. Orden går inte alla gånger att översätta rakt 
av mellan språk då det kan ha olika kulturella betydelser (Fossum 2013, ss. 313-315). I 
vården anses kommunikation och informationsöverföring som ett riskområde. Om 
brister i kommunikationen uppstår mellan sjuksköterska och patient på grund av 
utebliven eller missförstånd av given information om vård och behandling kan det 
medföra risker för patientsäkerheten. Det kan leda till en försämring av hälsotillståndet 
och vårdskador, det är därför viktigt att följa upp vad som sagts för att veta om patienten 
har uppfattat rätt (Socialstyrelsen 2016). 
 
Verbal kommunikation innebär att två personer kommunicerar genom att använda ord 
för att kunna förstå varandra där budskapet är tydligt och begripligt (Eide & Eide 2006, 
s.13). Orden som förmedlas till den andra parten kan bekräftas genom att visa förståelse 
utav det som setts och hörts. Genom att någon lyssnar till det som sägs och stödjer vad 
andra människor tänker och känner upplevs det då positivt och stärker vår självkänsla 
(Eide & Eide 2006, ss. 150-151). 

Enligt Hjelm (2013) kan icke verbal kommunikation definieras som olika 
ansiktsuttryck, tonfall i rösten som till exempel oro, frustration, ilska samt kroppspråk. 
När sjuksköterska och patient inte talar samma språk och tolk inte förekommer går det 
att kommunicera ändå, genom kroppsspråk, beröring och ansiktsuttryck. Sjuksköterskan 
kan med hjälp av en lugn och vänlig röst förmedla värme, stöd och tröst även ifall 
patienten inte förstår orden.  

Det vårdande samtalet 
Inom vården har samtalet en stor betydelse för att kunna skapa vårdande relationer. Det 
innebär i det allmänmänskliga mötet att tala med varandra (Dahlberg & Segesten 2010, 
s. 200). Det vårdande samtalet handlar om att som sjuksköterska finnas där för patienten 
som person snarare än som roll. Den lidande ska känna sig bekräftad, sedd och värdig, 
och det är först då samtalet blir vårdande. Ansvaret om det vårdande samtalet ligger i 
sjuksköterskans händer, även om båda parter medverkar och influerar till språkets 
utveckling (Wiklund 2003, s. 171). Konsten att kunna tala med patienten är avgörande 
för att uppnå god kvalité av kommunikationen. Det vill säga att skapa en känsla av 
värdighet och delaktighet för patienten för att det vårdande samtalet ska uppnås 
(Dahlberg & Segesten 2010, s. 200). Olthuis, Dekeers, Leget och Vogelaar (2006 ss. 29-
30) beskriver också att kvalitén på kommunikationen gör skillnad i vårdandet och 
belyser att det är tre faktorer som är avgörande för det vårdande samtalet, närvaro, 
lyssnade och känsla. 

Patientens rätt till tolk 

Det finns olika typer av tolkar, auktoriserad tolk och icke auktoriserad tolk. En 
auktoriserad tolk innebär att tolken är legitimerad (Svenska Akademien 2014, s. 55). 

Enligt Förvaltningslagen (1986:223) har människor som inte behärskar det svenska 
språket rätt att få tillgång till en tolk om de är i behov av detta. Det gäller inom 
offentliga institutioner som hälso- och sjukvård. Hjelm (2013) föreslår att 
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yrkesprofessionella samt auktoriserade hälso- och sjukvårdstolkar används. För att få 
tillgång till tolk beställs tjänsten vanligtvis genom en tolkförmedling. Vid bokning av 
tolk är det viktigt att redogöra för vilket språk patienten talar samt om hen har en 
speciell dialekt, vilket kön patienten har och om möjligt vilken religiös eller kulturell 
bakgrund som förekommer. Det fullkomliga är att tolk och sjuksköterska är obekanta 
inför varandra. Preferensen är att tolken har ögonkontakt med den samtalande, det vill 
säga kontakttolkning. Emellanåt tvingas tolkning ske via telefon. Tolken är en länk 
mellan patient och sjuksköterska och det grundläggande är att sjuksköterskan sköter 
sakfrågan och tolken språkfrågan (ibid).  

Hadziabic, Heikklä och Hjelms (2013 s.157) studie beskriver vikten av en professionell 
tolk som den bästa för patienten eftersom det som tolkas blir korrekt. Detta innebär att 
patienten får den information som hen har rätt till samt att patient och tolk inte har 
någon relation till varandra. Enligt Hjelm (2013) är det av stor vikt att sjuksköterskan är 
medveten om en del faktorer vid användning av tolk. Tolken är sjuksköterskans verktyg 
i kommunikationen, därför ska sjuksköterskan tala direkt till patienten och inte tolken. 
Det är viktigt att sjuksköterskan ser patienten och tolken i ögonen samt vikten av 
avstånd och nivåanpassning under mötet. Sjuksköterskan ska avstå från att tala separat 
med tolken samt att tolk och patient inte ska komma i diskussion med varandra. 
Principen är att det som sägs ska översättas ord för ord. Vikten av att tala 
individanpassat, är att skapa förståelse för patienten i korta och enkla meningar, samt 
upprepningar (ibid). I Hadziabic et al., (2013 s. 161) studie belyser patienternas 
närstående vikten av tolkens ålder samt klädsel, att en ung kvinna används som tolk åt 
en äldre ansågs inte lämpligt. Tolken förväntades bära rena kläder och inneha ett 
professionellt uppträdande. Det upplevdes även viktigt att patient och tolk hade samma 
ursprung och dialekt. 

Patientsäkerhet 
Enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) är målet att hälsa och vård ska ges med 
lika villkor för alla människor. Vården ska ges med respekt för alla människors lika 
värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har störst behov ska ges 
företräde till vården. Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) har vårdgivaren en 
skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkert arbete genom att vidta de återgärder 
som behövs för att förebygga att patienter drabbas av vårdskador. Om en patient utsätts 
för vårdskada innebär det att personen drabbats av lidande, fysisk eller psykisk skada 
som sjukvården hade kunnat förhindra. 

Patienten har rätt att välja mellan tillgängliga undersöknings- och behandlingsmetoder. 
För att underlätta patientens förmåga att fatta beslut, bör information vara anpassad till 
patientens ålder, mognad, erfarenhet, kulturella bakgrund och språk. Slutligen kan 
patientens rätt till sekretess och integritet brytas om patienten känner sig tvingad att 
acceptera närvaro av en familjemedlem som tolk (Kale & Syed, 2010 s. 187). 

Patientperspektiv 
Enligt Dahlberg och Segesten (2010, s. 103) innebär patientperspektiv att patienten är 
mittpunkten för att ett bra vårdande skall kunna ta plats. Patienterna anses vara experter, 
det medför inte att de har professionella kunskaper, utan att de är experter på sig själva. 
Sjuksköterskan har kunskap om vad sjukdom innebär och hur den kan yttra sig, men 
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endast patienten vet hur det känns och upplevs. Inom ramen av ett patientperspektiv 
ingår patienters delaktighet, det handlar om mer än att patienter enbart ska få 
information och råd om sin behandling. De ska istället få möjligheten att kunna ta 
ansvar och påverka sin hälsa. Hur patienter är delaktiga i sin vård kan se olika ut 
beroende på situation (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 112-113). 

Dahlberg och Segesten (2010, ss. 49-50) beskriver innebörden av begreppet subjektiv 
kropp, vilket innebär att det vi ser, hör, känner med kroppen skapar en bild om oss 
själva och den värld vi lever i. När förändringar sker i kroppen på grund av skada eller 
sjukdom, ändras personens upplevelse av sig själv och hens tillgång till världen. En 
kropp som är förändrad av ohälsa och/eller sjukdom upplevs av personen på ett nytt vis 
och behandlas också ofta annorlunda av andra. Kroppen är viktig för upplevelse av 
identitet eftersom den används som ett medel i kommunikation med världen (ibid). 

PROBLEMFORMULERING 
Att vårda med hjälp av tolk är vanligt förekommande inom vården då fler patienter som 
söker hälso- och sjukvård inte talar samma språk som sjuksköterskan. Detta upplevs 
som ett problem för både sjuksköterskan och patient samt närstående. Arbetet för 
sjuksköterskan blir mer komplicerat vilket kan leda till missförstånd och skapa oro hos 
samtliga parter. Tolk och patient kan ha olika dialekter vilket försvårar 
kommunikationen samt tolkens möjligheter att förmedla korrekt budskap inom området 
och i det som kommuniceras i ett samtal. Dialogen kan också påverkas beroende på om 
det är en auktoriserad, närstående eller vårdpersonal som är tolk. Det är viktigt att 
sjuksköterskan kan upprätthålla patientsäkerheten samt erbjuda en god vårdkvalité. 
 
För att vården ska bli vårdande trots språkbarriärer mellan sjuksköterska och patient är 
det av vikt att sjuksköterskan har kunskap i att vårda patienter som har en annan 
språklig bakgrund än hen själv. För att skapa ytterligare kunskap inom området 
intrakulturell vård är det av betydelse att beskriva sjuksköterskans erfarenheter och 
upplevelser av att vårda patienter via tolk.  
 
SYFTE 
Syftet var att beskriva hur kommunikation via tolk inverkar på sjuksköterskors 
upplevelser och erfarenheter av att vårda patienter. 
 
METOD 

Data 
Den form vi valt för examensarbetet är litteraturöversikt. Friberg (2012, s.133-134) 
belyser att en litteraturöversikt syftar till att beskriva och bilda en överblick över 
kunskapsläget inom ett omvårdnadsrelaterat område som redan finns, genom att 
eftersöka nuvarande forskning inom ett avgränsat område. När analysen genomfördes 
bearbetades vald litteraturtext för att få fram en beskrivande översikt över 
problemområdet. Det finns olika syften med en litteraturöversikt och benämningar 
används på olika sätt därför är vikten av att vara klar över vilken innebörd som ges till 
begreppet ifråga. Axelsson (2012, s.204) beskriver att en litteraturstudie kan innehålla 
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både kvalitativ och kvantitativ forskning. Det finns en vikt i att studera ett problem ur 
olika synvinklar för att på så sätt förstå verkligheten. De artiklar som vi använt oss av i 
examensarbetet är genomförda med både kvalitativa och kvantitativa metoder. För att 
skapa kunskap om sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med hjälp av tolk anses att 
en litteraturstudie ger ökad förståelse.  
 

Datainsamling 
Vetenskapliga artiklar söktes i databaserna Cinahl, PubMed och Scopus. De sökord som 
användes var nursing, nurse, interpreter, experience, communication barriers, 
translation, language, barrier och care. Ämnesorden översattes via SweMesh från 
svenska ord till engelska med innebörden av dessa ord, ett av orden var erfarenheter – 
experience. Inklusionskriterierna var sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att 
vårda patienter med hjälp av tolk vilka inkluderar auktoriserade och icke auktoriserade 
tolkar som innefattar vårdpersonal, vuxna och barn. Artiklarna skulle vara peer-
reviewed samt vara publicerade under 2000-talet. Vi inkluderade studier som beskrev 
allmän- och specialistsjuksköterskors perspektiv (Tabell 1). I en del artiklar har all 
vårdpersonals erfarenheter studerats, vi valde då att enbart inkludera sjuksköterskors 
erfarenheter. Artiklar som handlade om tolk, närstående och patientperspektiv 
exkluderades. Genom att läsa abstract som angås lämpliga för examensarbetet fann vi 
21 artiklar utav dessa valdes tio, som granskades noggrant. De bedömdes som relevanta 
och svarade an på syftet. 
 
Tabell 1. 

Datum Databas Sökord Begränsningar Antal 
träffar 

Granskade 
Abstact 

Vald artikel 

2016-
10-19 

PubMed language AND 
culture AND 
patient AND acute 
care 

2002-2004 12 2 Cioffi. 
(2003) 

2016-
10-19 

Scopus Nurse AND 
communication 
barriers AND 
Interpreter 

Peer-reviewed, 
2000-2016 

37 6 Kale et al. 
(2010) 

2016-
10-19 

PubMed Patient AND 
language AND 
barrier 

2003-2004 34 1 Gerrish et 
al. (2004) 

2016-
10-19 

Cinahl Interpreter AND 
nurse AND 
experience 

Peer-reviewed 63 6 Eklöf et al. 
(2014) 
 
Fatahi et al. 
(2010) 
 
Brämberg 
et al. (2012) 
 
McCarthy 
et al. (2013) 
 
Ozolins et 
al. (2003) 

2016-
10-24 

Cinahl Communication 
AND barrier AND 

Peer-reviewed, 
2001-2002 

174 2 Gerrish. 
(2001). 
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care   
 

2016-
10-24 

Cinahl Nurse-patient 
relations AND 
communication 
AND barriers 

Peer-reviewed, 
2005-2016 

135 4 Jones. 
(2008) 

 

 

Dataanalys 
Data analyserades genom att tillämpa Axelssons (2012, ss.212-214) beskrivning av 
litteraturstudie. Det första steget innebar att artiklarna lästes igenom noggrant för att få 
en uppfattning om innehållet i materialet. Vid granskning av artiklarna skrevs 
anteckningar ner. Därefter gjordes en sammanställning av artiklarnas syfte, metod och 
urval samt resultat (Bilaga 2). Artiklarna lästes igenom upprepande gånger och 
materialet bearbetades till mindre delar för att komma fram till en ny helhet. Genom att 
utgå från viktiga kategorier med meningsbärande begrepp kunde en betydelsefull 
struktur skapas. Genom att använda begreppen som huvudkategorier i resultatet 
sammanfördes relevant data under varje huvudkategori samt underkategorier. 
 
RESULTAT 
Genom att studera de valda artiklarna identifierades fyra kategorier varav en med 
underkategorier;  
 
Kommunikationens språkbarriärer – ett hinder för sjuksköterskans vårdande 
 
Vikten av tolkens profession  

- Sjuksköterskans förväntningar av en auktoriserad tolk 
- Icke auktoriserad tolk – närstående, barn och tvåspråkig personal 
- Interkulturella relationer – upphov till konflikt 

 
Tolk ett hot mot patientsäkerheten 
 
Tolktjänster – i behov av förbättring 
 

Kommunikationens språkbarriärer – ett hinder för sjuksköterskans 
vårdande 
Språkbarriärer beskrevs som en av de stora orsakerna till missförstånd mellan 
sjuksköterska och patient (Ozolins & Hjelm, 2003 s. 87).  
 
En viktig del för att missförstånd inte skulle uppstå var tydlig kommunikation och 
undvikande av medicinska begrepp. Sjuksköterskorna upplevde det ansträngande när de 
talade och de fick tänka på att inte använda avancerade ord (Eklöf, Hupli & Leino-Kilpi, 
2015 s. 147). De flesta sjuksköterskor upplevde hinder i kommunikationen på grund av 
språkbarriärer. Samtalen blev begränsande och de fann det svårt och påfrestande att 
tillgodose patientens omvårdnadsbehov. Smärtskattning upplevdes svårt att bedöma 
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eftersom det är unikt och subjektivt. Det ledde till en utmaning för sjuksköterskorna när 
de inte delade gemensamt språk eftersom beskrivning av smärta är speciellt bundet till 
språket (McCarthy, Cassidy, Graham & Tuohy, 2016 s. 337).  
 
Undersökningar krävde en högre kvalité av kommunikation mellan patient och 
sjuksköterska. Förmedling av information till patienten om hur det kan komma att 
kännas och eventuella biverkningar för att skapa trygghet hos patienten upplevdes 
viktigt för sjuksköterskorna. Vissa gånger var det möjligt att utföra undersökningar utan 
tolk, men med risk för att kvalitén på vården begränsades. Otillräcklig kommunikation 
ökade risken för missförstånd och det ledde till ofullkomliga undersökningar, att 
ytterligare undersökningar krävdes, lidande för patienten och högre kostnader för 
samhället (Fatahi, Mattson, Lundgren & Hellström, 2010 s. 778). Det framfördes att de 
patienter som hade samma modersmål som sjuksköterskan ställde mer frågor samt att de 
ville erhålla mer information än de patienter som inte delade gemensamt språk. Det var 
även märkbart att de patienter som inte delade gemensamt språk medicinerade felaktigt, 
de kunde till exempel avbryta en antibiotika behandling eller att smärtlindring inte togs 
regelbundet på grund av missuppfattning i kommunikationen (Gerrish 2001 s. 572).  
 
När sjuksköterskorna upplevde språkbarriärer användes icke-verbal kommunikation i 
större utsträckning genom att de använde vissa uttryck för förbättring av 
kommunikationen (McCarthy et al., 2016 s. 337). Enligt Ozolins et al., (2003 s. 87) fann 
de att vissa sjuksköterskor uttryckte sig genom att skriva ner enstaka ord på patientens 
språk men det upplevdes som en osäkerhet eftersom sjuksköterskorna var tveksamma 
om patienten förstod vad som förmedlades.  
 

Vikten av tolkens profession 
Språkbarriärer upplevdes ha en stor negativ inverkan på hälso- och sjukvård. 
Användning av en auktoriserad tolk ökade kvalitén på vården för patienter som talar ett 
främmande språk. Flera problematiska frågor upplevdes av sjuksköterskorna när det 
kom till användning av tolkar. Det kunde vara att hjälp togs av icke auktoriserade tolkar 
som familjemedlemmar eller att vårdande möten utan tolk förekom. Ett grundläggande 
krav var kompetens därmed kan otillräcklig utbildning av tolkar ha negativa effekter på 
kvalitén (Eklöf et al., 2015 s. 145). 
 

Sjuksköterskans förväntningar av en auktoriserad tolk   
McCarthy et al., (2016 s. 337) belyste sjuksköterskornas erfarenheter av att använda 
auktoriserade samt icke auktoriserade tolkar. En medvetenhet fanns om hur olika sätt att 
prata med patienter genom olika tolkar påverkade den terapeutiska relationen. 
Sjuksköterskorna betonade vikten av en auktoriserad tolk som den mest trovärdiga och 
viktiga personen i länken mellan personal och patient. Det upplevdes som att mer 
förtroende och trygghet skapades för patienten med en auktoriserad tolk (Fatahi et al., 
2010 s. 777). Sjuksköterskorna belyste även vikten av tolkens roll och personlighet i 
mötet. Tolken ska vara neutral, visa respekt samt ha medvetenhet om sekretess. 
Sjuksköterskorna förväntade sig en tolk som hade förståelse för båda kulturerna samt 
visade neutralitet, där inga personliga värderingar, relationer eller kulturella frågor 
förekom. Tolkens egenskaper värderades högt då det hade en stor inverkan på mötet 
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mellan sjuksköterska och patient. Tolkens förmåga att visa empati, vänlighet och 
känslighet var en del faktorer som beaktades. Sjuksköterskorna betonade vikten av att 
rytm, längd och paus skulle vara lika långa i båda språken (Eklöf et al., 2015 s. 146). I 
Cioffis (2003, s. 302) studie beskrevs en händelse när de ändrade patientens tid för 
undersökning eftersom de hade möjlighet att ringa en telefontolk för att få förklarat 
eftersom patienten inte förstod. En del sjuksköterskor använde sig utav telefontolk då 
det inte fanns möjlighet för en tolk på plats, särskilt i akuta situationer. 

 

Icke auktoriserad tolk – närstående, barn och tvåspråkig personal 
Ozolins et al., (2003 s. 88) belyste de problem som uppstod när en icke auktoriserad 
tolk användes vilket kunde vara en närstående. Eftersom sjuksköterskorna inte visste 
om den information som gavs var rätt översatt eller att väsentlig information 
utelämnades. De beskrev sjuksköterskornas osäkerhet vad gäller agerande när en 
släkting som tolkar inte ställer frågan till patienten utan svarar själv. När det kommer till 
barn blev det svårare då sjuksköterskor upplevde det som att föräldrarna satte ord i 
munnen på barnet. Enligt Fatahi et al., (2010 s.777) talades det om när en släkting eller 
vän är involverad och känslomässigt kopplad till patienten där neutralitet kan vara svårt 
att vidkännas. Deltagarna i studien belyste också upplevelser där informationen uteblivit 
eller censurerats av släkting eller vän. Närstående upplevdes som ett hinder för 
patienten på grund av att all information inte förmedlades. Det blev särskilt tydligt när 
barnen bads att tolka. Sjuksköterskorna betonade risken att allt för mycket ansvar läggs 
i barnens händer. De ville inte se ett barn tolka, det upplevdes som obehagligt (Fatahi et 
al., 2010 s. 777). Sjuksköterskorna ansåg det inte lämpligt med barn som tolkar, då 
barnet inte har förståelse för det som sägs samt att det kan handla om känslomässiga 
aspekter (Gerrish 2001 s. 571). I Gerrish, Chau, Sobowale och Birks (2004 s. 410) 
studie uttryckte en sjuksköterska oviljan att använda ett barn som tolk. Sjuksköterskan 
använde enbart barnet för att förmedla att de skulle ordna en tolk. 
 
Gerrish (2001 s. 570) beskrev också att flertal sjuksköterskor upplevde ett hinder med 
närstående som tolkar. De menade att patienten många gånger inte ville dela med sig av 
sina känslor och tankar. En patient med en dödlig sjukdom ville inte uttrycka sin rädsla 
för att dö för att det kunde orsaka lidande för den närstående. De flesta sjuksköterskor 
upplevde även att de närstående kunde uppleva sjukhusmiljön som oroväckande och bli 
stressade, vilket kunde påverka tolkningen och missförstånd ske. I situationer som 
upplevdes känsliga, som exempelvis tumörrelaterade utredningar betonade 
sjuksköterskor vikten av att använda sig av en auktoriserad tolk och undvika vänner och 
släktingar så långt det var möjligt (Fatahi et al., 2010 s. 777). 
 
Det fanns personal som ibland användes som tolkar, det var till en fördel då de bar på 
medicinska och vårdande kunskaper. Dock skapade det stress och oro för denna 
personalgrupp därför att de inte såg tolktjänst som sin arbetsuppgift (Fatahi et al., 2010 
s.777). Det sjuksköterskorna upplevde som positivt med vårdpersonal som tolkade 
istället för en auktoriserad tolk var att de kunde skapa en bättre relation. De ansåg inte 
att de kan visa empati och medkänsla på samma sätt när en tredje part är med. 
Sjuksköterskorna nämnde dock att de många gånger måste nöja sig med närstående, då 
det var det enda alternativ de hade (Gerrish 2001 s. 570).  
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Interkulturella relationer – upphov till konflikt 
Då patient och tolk delade gemensam kultur och språk sågs tolken som en vän för 
patienten. Sjuksköterskor upplevde det som att patienten såg tolken som en hjälpsam 
person och patienten använde tolken för andra frågor som inte berörde patientens hälsa. 
Sjuksköterskor såg en nära relation mellan patient och tolk som ett hot av den orsaken 
att det kunde påverka det vårdande arbetet. Sjuksköterskor upplevde det som att de var 
två vänner som talade med varandra och inte till hen. En annan del som kunde upplevas 
skada mötet var om tolken sågs som en främling, speciellt när det rörde barn. Barnet 
upplevde rädsla av tolkens närvaro och det kunde påverka mötet (Eklöf et al., 2015 
s.148). 
 
Ozolins et al., (2003 s. 88) beskrev de problem sjuksköterskorna hade i valet av tolk. 
Den enda aspekt de hade i åtanke var språket och inte att det kunde existera andra 
synvinklar som kulturell bakgrund och konflikter inom eller mellan länder som delar 
samma språk. Detta gjorde att det uppstod konfrontationer som kunde leda till 
aggressioner mellan tolk och patient. Däremot beskriver Jones (2008 s. 202) att 
sjuksköterskorna i deras studie upplevde skillnader inom kulturer och belyste tre viktiga 
aspekter som de skulle vara medvetna om i en viss kultur. Det var respekt för familjer, 
religionen och språket. 
 
Patienterna hade ofta en önskan om tolk och det var framförallt att det skulle vara någon 
med samma kön eller en familjemedlem/vän. Sjuksköterskorna uppmärksammande att 
önskemålet om kön på tolken hade med kultur att göra, där vissa kulturer avskiljer män 
och kvinnor (Eklöf et al., 2015 s. 148). 
 

Tolk ett hot mot patientsäkerheten 
Tidsaspekten har betydelse för tolkning, det upplevdes som att tolkarna spenderade för 
lite tid och bokade möte för tätt in på varandra. Det kunde leda till påfrestningar från 
alla parter och kvalitén på kommunikationen påverkades. Om tolken skulle lämna mötet 
för tidigt kunde det påverka patientsäkerheten (Fatahi et al., 2010 s. 778). 
Sjuksköterskorna upplevde det som ett problem och uttryckte oro över tolkens 
begränsning av tid (Gerrish et al., 2004 s. 410).  
 
I en trevägskommunikation med en tolk upplevdes viktig information från både 
sjuksköterskan och patientens sida gå förlorad. Förekomsten av tolkanvändning kunde 
ses som ett hot mot patientsäkerheten och förlust av information från båda parter 
upplevdes förekomma. Samtal som inkluderade en tolk inom hälso- och sjukvården var 
ofta relaterade till patienters hälsa såsom sjukdom och svårigheter att utföra dagliga 
aktiviteter. För att kunna få en helhetsuppfattning kring patientens hälsotillstånd ville 
sjuksköterskan att de talade öppet om sina vårdbehov. En del frågor kunde upplevas 
som känsliga för både tolk och patient vilket ledde till att de inte talade lika öppet 
(Brämberg & Sandman, 2013 ss. 163-164). Sjuksköterskorna upplevde det som att 
patienten hade svårt att öppna sig med tolkar då de såg tolken som en del av samhället 
och att det som sades under besöket kunde spridas till andra. Därför valde vissa 
patienter närstående som tolkar för de ansåg det för privat med en främmande tolk 
(Gerrish 2001 s. 570). I Gerrish et al., (2004 s. 410) studie uttryckte sjuksköterskorna en 
oro över patienterna och huruvida de kände sig trygga med tolk, särskilt om de var nära 
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integrerade i det lokala samhället. Enligt Cioffi (2003, s.302) visade många patienter 
missnöje över sin tolk för de kom från en mindre etnisk grupp, sjuksköterskorna såg det 
som ett problem då patienterna inte delade med sig av upplevelsen om sitt 
hälsotillstånd. Patienterna kunde känna att de berättade för mycket och att det skulle 
sprida sig till hela gruppen. 
 

Tolktjänster – i behov av förbättring 
Enligt McCarthy et al., (2016 s. 338) ansåg sjuksköterskorna att auktoriserade tolkar 
inte erhöll tillräcklig kunskap om medicinska och omvårdnadsbegrepp som finns i 
vårdmiljöer. De förslogs att auktoriserade tolkar borde utbildas i medicinska begrepp 
och att förbättring kunde ske genom att de använde sig av manualer och checklistor. 
 
Det förekom i Gerrish (2001 s. 569) intervjuundersökning att distriktsköterskor sällan 
använde auktoriserad tolk på grund av svårigheter att få tillgång till en. Det krävdes tid 
och resurser vilket inte fanns. Sjuksköterskorna upplevde det opraktiskt att ha två dagars 
väntetid för en auktoriserad tolk, särskilt då akuta situationer kunde uppstå. Enligt 
Fatahi et al., (2010 s. 778) uppgav sjuksköterskorna att den auktoriserade tolken bokade 
möten för tätt in på varandra och tillbringade därmed för lite tid under varje möte. De 
upplevde därmed att mer tid för tolkning behövs och den auktoriserade tolken borde 
alltid komma i god tid till mötet och inte lämna mötet förrän det är klart.  
Sjuksköterskorna hade även en önskan att om ett behov av en tolk fanns ska det tydligt 
förekomma i patient journaler, för snabb schemaläggning eller beställning.  
 
McCarthy et al., (2016 s. 338) fann i intervjuer med sjuksköterskor att brist på 
kontinuitet var något som oroade sjuksköterskorna eftersom de fick en ny tolk till varje 
möte. Det var svårt att boka tid för en tolk och det gjorde att sjuksköterskorna fick ställa 
en del frågor när de väl fick tid för ett möte. Fatahi och medarbetare (2010 s. 779) studie 
beskrevs liknande resultat, istället för att tolk skulle användas på efterfrågan 
rekommenderade sjuksköterskorna sjukhusen att anställa egna auktoriserade tolkar. 
Otillräcklig språkförståelse och användning av anhöriga som tolk hade då minskat. 
Sjuksköterskorna föreslog att de behövde lära sig hur tolk kan används på ett mer 
effektivt sätt. Det ansågs som en nödvändig färdighet i yrket av bemötande med patient 
som har ett annat modersmål (McCarthy et al., 2016 s. 338 ). I Kale och Syed (2010 
s.189) kvantitativa studie skattades sjuksköterskors tillfredställese av tolktjänster med 
hjälp av en enkät, där framkom att 40% (n=92) inte var nöjda och 1,9% (n=4) skattade 
att de inte var nöjda alls. De ville öka möjligheter för sin egen kompetens i samband 
med användning av tolk.  
 
DISKUSSION 
Diskussionsavsnittet inleds med metoddiskussion där svagheter och problem som kan 
förekomma belyses samt om det haft betydelse på resultatet. För att kunna föra en 
diskussion över examensarbetet gäller det att skapa distans från arbetet och kritiskt 
utvärdera arbetsprocessen, materialet och den nya kunskapen (Axelssons 2012, s. 216).  
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Metoddiskussion 
En litteraturstudie gjordes eftersom den strävar efter att skapa en översiktlig kunskap 
från befintliga publicerade vetenskapliga artiklar inom kunskapsområdet. Styrkan i 
litteraturstudien är att den kan sammanfatta och beskriva ett område inom vården som 
redan är belyst med hjälp av både kvantitativa och kvalitativa studier. Svagheten i att 
använda metoden kan vara att urvalet består av för få artiklar som kan resultera i en 
begränsad bild av problemområdet (Friberg 2014, s.133). Enbart kvalitativa artiklar 
hade kunnat användas eftersom sjuksköterskans erfarenheter och upplevelser skulle 
studeras. Kvalitativa studier beskriver upplevelser på ett djupare plan, men för att 
komplettera och stärka trovärdigheten i vårt resultat ytterligare valdes även en 
kvantitativ studie. I den kvantitativa studien skattade sjuksköterskor sina upplevelser av 
tolkanvändning. Resultatet visade att de flesta inte var nöjda och ville öka sin 
kompetens för tolkanvändning (Kale et al., 2010 s.189), det fenomen förstärks eftersom 
det förekommer även i de flesta valda kvalitativa artiklarna. Trovärdigheten för vårt 
resultat ökar då resultaten i de olika inkluderade artiklarna har en hög 
överrensstämmelse baserade på sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter.  
 
Om vi samlat in empiriska data med hjälp av intervjuer hade syftet också kunnat 
besvaras men på grund av tidsbrist valdes en litteraturstudie. Fördelarna med en 
litteraturstudie är att det utgör en grund för vidare studier då en litteraturstudie 
sammanfattar den vetenskap som redan finns inom ämnet.  
 
Artiklarna söktes i databaserna Cinahl, PubMed och Scopus som har ett brett utbud av 
vetenskapliga artiklar inom vård och medicin. Sökning i fler databaser gjorde att 
författarna kunde samla in relevant material för att kunna svara på syftet. Att enbart 
söka artiklar från en databas hade begränsat antalet återfunna artiklar. Ämnesord 
översattes med hjälp av SweMesh från svenska till engelska där även ordens innebörd 
presenterades. Ett ord som översattes via SweMesh var tolk som blev ”translatings” på 
engelska, vid sökning av artiklar fann vi dock inte relevanta studier. Ordet tolk prövades 
att översättas genom Google Translate som blev ”interpreter” vilket blev nyckelordet till 
det flesta sökta artiklar. Med tanke på att ”interpreter” användes i de flesta artiklar insåg 
vi att det var den mest korrekta söktermen. För att avgränsa ämnesområdet vid 
artikelsökning valde vi att inte använda för gamla publicerade artiklar. De artiklar som 
innehöll läkare, undersköterskor och socialarbetares perspektiv togs inte med i arbetet 
eftersom det inte svarade på syftet. Artiklarna valdes ut noggrant och under 
granskningen fanns ett kritiskt förhållningssätt till om de verkligen var relevanta och 
besvarade syftet. Sökningarna av artiklar beskrev olika kontexter, det vill säga 
sjuksköterskor som arbetade i primärvård, akutsjukvård, hemsjukvård och på sjukhus. 
De flesta tolktjänster var för vuxna personer.  
 
Resultatet är byggt på tio vetenskapliga artiklar där forskning gjorts i olika länder som 
Sverige, Norge, Finland, Irland, USA, Australien och Storbritannien. Det som kan 
bedömas som en minskad trovärdighet i vår litteraturstudie är att ingen 
kvalitetsgranskning gjordes av artiklarnas metod och urval. Granskningen utav 
artiklarna visade inga större avvikelser på forskningen som utförts i Sverige och med 
den forskning som hade utförts utomlands. Vår uppfattning är dock att förekomsten av 
tolkanvändning skiljer sig åt mellan länder samt att vård inte ges med lika villkor. Trots 
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att studierna gjorts i olika länder fann vi liknande problematik i de inkluderade 
artiklarna. Vilket därmed styrker trovärdigheten i vårt resultat.  
 

Resultatdiskussion 
Syftet med litteraturstudien var att studera sjuksköterskans erfarenheter och upplevelser 
av att vårda patient med hjälp av tolk. Tolkanvändning sker i större utsträckning idag 
och det krävs större förståelse hos sjuksköterskan för att ge vård på lika villkor. Därmed 
ska sjuksköterskan kunna ge samma typ av vård oberoende om patienten talar ett med 
sjuksköterskan gemensamt språk eller inte. Resultatet visade att sjuksköterskor upplever 
det svårt att använda sig av tolk och behöver öka sina kunskaper inom området. 
Samtliga artiklar som presenteras i studien lyfter sjuksköterskors upplevelser och 
erfarenheter med fördelar respektive nackdelar i användandet av och i samarbete med 
auktoriserad samt icke auktoriserad tolk.  
 
I resultatet framkommer det att en auktoriserad tolk är den viktigaste länken mellan 
sjuksköterska och patient. Enligt Hadziabdic, Lundin och Hjelm (2015, s.5) ses en 
auktoriserad tolk som en språklänk som förmedlar talspråket ordagrant. Den 
auktoriserade tolken tolkar exakt det som sägs och visar förståelse för den flerspråkiga 
patienten där de anpassar språket efter patientens förmåga att förstå vad som sägs. 
Problem kan uppstå för sjuksköterskan då ansvaret ligger i hens händer. Vi anser dock 
att det fördelaktiga för både sjuksköterskan och patienten är en auktoriserad tolk. 
Eftersom tolken har utbildning och innehar kunskap som en icke auktoriserad tolk inte 
har.  
 
Enligt Nielsen och Birkelund (2009, s. 434) upplevde en del sjuksköterskor fördelar 
med en icke auktoriserad tolk. Gällande sjuksköterskans förhållande till barn upplevde 
de rädsla med en främmande tolk, det kunde skada mötet och därför upplevde 
sjuksköterskorna att icke auktoriserad tolk som en närstående är till fördel. De nackdelar 
som sjuksköterskan upplevde med en icke auktoriserad tolk var när tolken var en nära 
vän eller familjemedlem till patienten vilket gjorde att patienten många gånger inte 
uttalade den oro eller rädsla som hen hade. Resultatet stödjer det, om det hade att göra 
om dödliga sjukdomar, eftersom sjuksköterskorna ansåg att en auktoriserad tolk var mer 
lämplig och inte en närstående. En närstående kunde påverka samtalet och risk fanns för 
att deras värderingar läggs in. De närstående kunde även uttrycka känsla av oro och 
stress vilket kan påverka tolkningen. Det kan leda till att patienten inte säger allt som 
hen vill ha sagt, vilket leder till att sjuksköterskan inte kan hjälpa patienten på samma 
sätt. De talas om tolkens roll, som neutral och regeln är att det som sägs ska tolkas ord 
för ord. Vilket inte görs i de flertal fall då närstående tolkar. Det skapar ett problem för 
sjuksköterskan eftersom hen inte kan vårda på lika villkor som när kommunikationen 
kunde ske direkt till patienten (Hjelm 2013). Vi hävdar att betydelsen för att skapa en 
god vård är att ta hänsyn till den enskilda patientens önskan inför tolkningshjälp och 
bemöta hens önskan. 
 
Många sjuksköterskor upplevde att tiden var ett av de stora bekymren (Fatahi et al., 
2010 s. 777; Gerrish et al., 2004 s. 410). Det framkommer i resultatet att förbättring av 
tolktjänster behövs, vilket styrks av Hadziabdic och medarbetare(2015, s.5) studie där 
de fann begränsningar i användning av auktoriserade tolktjänster på grund av brist på 
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riktlinjer från organisationen om hur tillvägagångssättet är utformat för att använda en 
tolk. Det krävs lång planering för att ordna en auktoriserad tolk. Det kan upplevas som 
ett stort problem i vården då akuta situationer uppstår och tillgång till tolk måste ske 
snabbt. Det innebär en risk för hållbar utveckling där patienter med språkbarriärer 
behöver vårdas snabbt för att eventuella komplikationer ska förhindras. I en kvalitativ 
intervjustudie (Hsieh, 2015, s. 77) undersöktes olika aktörers beslut angående tolk 
användning. I resultatet framkom det att tidsbegränsningar upplevdes som ett stort 
problem i användning av auktoriserad tolk på grund av att de skapade störningar i deras 
scheman. Genom att behöva vänta på en auktoriserad tolk kan fördröjning av att ta hand 
om andra patienter ske. Svårigheten att få tag på tolkar gjorde att de olika aktörerna 
föreslog att auktoriserade tolkar bör finnas på klinker. 
 
En del sjuksköterskor uttryckte det som att det viktigaste var att de kunde förstå 
patienten, det spelade inte så stor roll om det var en auktoriserad eller icke auktoriserad 
tolk. Författarna anser att det som då händer när närstående används som tolk är att 
sjuksköterskan lägger det medicinska ansvaret på dem, vilket är fel för hen vet inte om 
tolkningen är korrekt. Det kan då leda till allvarliga missförstånd och när sjuksköterskan 
inte kan säkerställa informationen så bryts patientsäkerhetslagen (6§ 
Patientsäkerhetslag). Det är av stor vikt att sjuksköterskan ser till att ha en auktoriserad 
tolk, då sjuksköterskan bär på ansvaret över de konsekvenser som kan bli i resultatet av 
att en icke auktoriserad tolk används. 
 
I resultatet framkommer att språkbarriärer var en av de stora orsakerna till missförstånd 
mellan sjuksköterska och patient och att viktig information kan gå förlorad trots stöd av 
tolk (Ozolins et al., 2003 s. 87). Sjuksköterskor upplever även att de behöver ökade 
kunskaper i tolkanvändning, att de behöver lära sig använda tolk på ett mer effektivt sätt 
(McCarthy et al., 2016 s. 338; Kale et al,. 2010 s. 189). I Nielsen et al., (2009 s. 433) 
studie framkommer att sjuksköterskor upplevde det utmanande när de mötte patienter 
som inte talade gemensamt språk. Sjuksköterskorna jämförde med när de hade patienter 
som talade det gemensamma språket och upplevde det då lättare, på grund av att det 
krävdes mer och tog längre tid med de patienter som inte behärskade samma språk. 
Tolkanvändning upplevdes som något svårt och främmande. Det förekommer fler 
situationer där tolk behövs och vi som författare upplever att det inte finns tillräcklig 
utbildning inom ämnet och att inga tydliga riktlinjer finns vid användning av tolk. Det 
skapar stress och oro för sjuksköterskor, och gör att sjuksköterskor ser det som en 
svårighet och ett hinder. Författarna anser att det finns risk för att en attityd skapas för 
sådana situationer då sjuksköterskor upplever det jobbigt och komplicerat. Hade det 
funnits tydliga riktlinjer hade det kunnat underlätta sjuksköterskors arbete och syn på 
användning av tolk. I de flesta artiklar uttryckte sjuksköterskorna oviljan att använda 
närstående som tolk. Det hade eventuellt kunnat förbättras om telefontolk användes i 
större utsträckning. Det finns en del nackdelar med telefontolk, till exempel för en äldre 
patient med nedsatt hörsel kan det vara ansträngande och problematiskt med en 
telefontolk. Men användning av telefontolk hade kunnat minska användningen av 
närstående som tolk, speciellt under akuta situationer då det är vanligt att de närståendes 
hjälp tas. 
 
Författarna anser att det krävs mer forskning kring ämnet då invandring ökar och 
samhället blir mer mångkulturellt. Personer som är i behov av tolk söker vård och då 
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krävs det att vården är rustad för att hjälpa dem på bästa sätt. Språkbarriärer och brister i 
kommunikationen är ett av de stora problemen. För att kunna vårda en patient är det en 
självklarhet att vårdaren och patienten kan kommunicera. Fler studier krävs för att 
kunna utveckla och finna hjälpmedel för att skapa bra tolkningsmöjligheter mellan 
sjuksköterska och patient.  
 
SLUTSATS 
Resultatet tyder på att det finns både för- och nackdelar av sjuksköterskans erfarenheter 
att vårda med hjälp av tolk.  
 

- Kommunikation är en stor del i vården av patienter. När kommunikationen 
brister skapar det språkbarriärer i sjuksköterskans arbete.  

- Fler auktoriserade tolkar behövs och färre användning av icke auktoriserade 
tolkar vilket inkluderar närstående och tvåspråkig vårdpersonal. Det erfars som 
negativt med icke auktoriserade tolkar.  

- Kultur har en stor roll i samband med tolkning. Om patient och tolk skapade en 
nära relation kunde det i vissa fall upplevas som ett hot för sjuksköterskan. 
Sjuksköterskorna uppmärksammade inte andra aspekter i valet av tolk förutom 
språket. 

- Tolk kan upplevas som ett hot mot patientsäkerheten då det kan påverka kvalitén 
och viktig information kan gå förlorad. 

- Behovet av fler tolktjänster uppmärksammas då det är brist på tid, kontinuitet 
och kunskap inom vården. 
 

I vårt kommande yrke som sjuksköterskor kommer vi att möta patienter som är icke 
svensktalande. En god kommunikation är utgångspunkten för att tillgodose patienters 
omvårdnadsbehov och känsla av delaktighet. Vårt examensarbete belyser vikten av 
sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av en fungerande kommunikation med 
patienter i samband med tolk. Vårdkvalitén kan öka för de patienter som inte delar 
gemensamt språk då det minskar risken för missförstånd vilket gör att patienten 
exempelvis inte felmedicinerar. 
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BILAGA 1 

Artikelsammanfattningar 

Författare  
Årtal  
Titel  
Tidskrift  
Land 

Syfte Metod och urval Resultat 

Brämberg & Sandman, 
2012. 
 
“Communication through 
in-person interpreters: a 
qualitative study of home 
care providers' and social 
workers' views”.  
 
Journal of Clinical 
Nursing 
Sverige 
 
 

Att beskriva erfarenheter 
av hemvårdgivare och 
socialarbetare i 
kommunikation via tolkar 
med patienter som inte 
delar ett gemensamt språk. 
Motivet var att föreslå 
förbättringar inom området 
i praktiken. 

Kvalitativ studie med 
induktiv innehållsanalys 
genom intervjuer. 
Urvalet gjordes på sju olika 
hemtjänster i två städer i 
väst Sverige. Informanter 
var total 27 personer vilka 
var sjuksköterskor, 
undersköterskor och 
socialarbetare med 
erfarenhet inom hemvård 1-
15 år.  

Resultatet uttrycker en 
traditionell syn på tolkning 
där det är tänkt att tolken 
ska fungera i större eller 
mindre utsträckning som en 
objektiv och neutral 
ledning eller 
kommunikatör. Tolken 
förväntas observera när 
medicinska termer och 
andra begrepp måste 
förklaras. 

Cioffi, 2003. 
 
”Communicating with 
culturally and 
linguistically diverse 
patient in an acute care 
setting: nurses’ 
experiences” 
 
International Journal of 
Nursing Studies 
Australien 
 

Att beskriva sjuksköterkors 
upplevelser att 
kommunicera med 
patienter med kulturell och 
språklig mångfald. 

Kvalitativ studie med 
beskrivande intervjuer. Ett 
urval gjordes på 23 
sjuksköterskor med kriteriet 
minst fem års erfarenhet. 

Resultatet visade att 
tvåspråkig vårdpersonal, 
tolkar och kombination 
med olika strategier 
används i 
kommunikationen hos 
patienter med kulturell och 
språklig mångfald. 

Eklöf, Hupli & Leino-
Kilpi, 2014. 
 
”Nurses’ perception of 
working with immigrant 
patient and interpreter in 
Finland”.  
 
Public Health Nursing 
Finland 
 

Att undersöka de brister 
som uppstod i samarbete 
mellan sjuksköterskor, 
patient och tolk inom 
primärvården i Finland. 

Kvalitativ studie med 
induktiv innehållsanalys 
genom intervjuer. 
Urval gjordes på 20 
vårdcentraler i södra 
Finland. Åtta kvinnor med 
erfarenhet i genomsnitt 8 år 
inom primärvården. 
 

De faktorer som skall 
beaktas vid användning av 
tolk är relaterade till 
tolken, sjuksköterskan och 
patienten. Viktiga kriterier 
för tolkar är professionell 
kunskap, yrkesroll och 
personlig karaktär. 
Planering av besöket är 
avgörande för 
kostnadseffektiviteten samt 
korrekt användning av tolk. 
Patienternas svårigheter att 
förstå den roll tolken har, 
skydd av patients integritet 
och önskemål om tolken. 

Fatahi, Mattson, Lundgren 
& Hellström, 2010. 
 
”Nurse radiographers’ 
experiences of 

Undersöka 
röntgensjuksköterskors 
erfarenheter av att 
undersöka patienter som 
inte talar svenska. 

En kvalitativ innehållsanalys 
metod tillämpades med 
intervjuer. 
Urval gjordes på tre av 
Göteborgs största sjukhus 

Behovet av en tolk är starkt 
förknippad med den 
undersökning som ska 
göras. Det krävs en 
professionell tolk för att 



 19 

communication with 
patients who do not speak 
the native language”.  
 
Journal of Advanced 
Nursing 
Irland 
 

med röntgen avdelningar. 
Kvinnor och män i åldrarna 
30-54 år med minst 2 års 
erfarenhet som 
röntgensjuksköterska. 
 

informera patienten, 
hantera biverkningar och 
komplikationer. Närstående 
och personal som tolkar 
ansågs inte som ett 
alternativ. Brist på tid och 
specifik kunskap om 
radiologiska procedurer 
identifierades som problem 
med professionella tolkar. 

Gerrish, 2001. 
 
“The nature and effect of 
communication difficulties 
arising from interactions 
between district nurses and 
South Asian patients and 
their carers”. 
 
Journal of Advanced 
Nursing  
Storbritannien  

Att undersöka hur 
kommunikationen 
påverkas mellan 
sjuksköterskor och 
sydasiatiska patienter som 
har olika etniska 
bakgrunder. 

En etnografisk metod med 
djupintervjuer och 
observationsstudier som 
genomförts på sex olika 
distriktsjuksköterskegrupper. 

Resultatet visade att 
förekomsten av 
professionell tolk var 
begränsad. 

Gerrish, Chau, Sobowale 
& Birks, 2004.  
 
”Bridging the language 
barrier: the use of 
interpreter in primary care 
nursing”.  
 
Health and social care in 
the community. 
Storbritannien  
 

Undersöka förekomsten av 
tolktjänster inom 
primärvården från 
sjuksköterskans, tolkens 
och patientens perspektiv. 

En kvalitativ studie med 
semistrukturerade intervjuer, 
med fem fokusgrupper där 
varje grupp innehöll 1-13 
personer. 

Resultatet visade att 
användning av tolk 
varierade stort för 
primärvårdssjuksköterskor. 
De fann otillräckliga 
kunskaper som påverkade 
samtalet från både tolkens 
och sjuksköterskans sida. 

Jones, 2008. 
 
”Emergency Nurses’ 
Caring Experiences With 
Mexican American 
Patients” 
 
Journal of Emergency 
Nursing. 
USA 
 
 

Var att förstå 
akutsjuksköterskors 
upplevelse vid vårdandet 
av mexikanska-
amerikanska patienter. 

En fenomenologisk studie 
med intervjuer. Fem 
sjuksköterskor deltog, med 
minst ett års erfarenhet. 

Språket var det främsta 
hindret för att erbjuda 
kompetent kulturell vård. 
Om sjuksköterskan skulle 
haft spanska 
språkkunskaper skulle det 
underlätta vårdandet, samt 
om en tolk fanns tillgänglig 
dygnet runt på sjukhuset. 
Att använda närstående 
som tolk ansågs som 
riskabelt. 

Kale & Syed, 2010. 
 
“Language barriers and the 
use of interpreters in the 
public health services. A 
questionnaire-based 
survey” 
 
Patient Education and 
Conseling. 
Norge 
 

Var att undersöka 
interkulturell 
kommunikation i 
vårdmiljöer som har 
konsekvenser för jämlik 
hälso- och sjukvård. 

En kvantitativ studie med 
strukturerade frågeformulär 
gjordes. 453 svarade på 
enkäterna, de var bl.a. 
läkare, sjuksköterskor och 
undersköterskor som 
arbetade på vårdcentraler. 

Resultatet visar på att 
sjukvårdspersonal utnyttjar 
tolktjänster för lite. 
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McCarthy, Cassidy, 
Graham & Tuohy, 2013.  
 
”Conversations through 
barriers of language and 
interpretation”.   
 
Brittish Journal of 
Nursing. 
Irland 
 

Beskriva sjuksköterskors 
upplevelser av 
språkbarriärer och 
användning av tolkar i 
framväxande vårdmiljö på 
grund av invandring i 
Irland. 

En kvalitativ deskriptiv 
studie med tematisk analys 
av intervjuer. 5 kvinnor och 
2 män deltog som hade 
vårdat människor från en 
annan kultur i sydvästra 
Irland. 

Sjukskötskorna beskrev att 
det var en utmaning att 
vårda patienter som inte har 
samma modersmål och att 
en viss oro uppstod över 
sin förmåga att gör 
bedömningar. 

Ozlins & Hjelm, 2003. 
 
”Nurses’ experiences of 
problematic situations with 
migrants in emergency 
care in Sweden” 
 
Clinical Effectiveness in 
Nursing. 
Sverige 
 

Att undersöka och beskriva 
sjuksköterskors situationer 
med immigranter i 
akutsjukvården som 
upplevts som 
problematiska. 

En explorativ kvalitativ 
studie utav beskrivningar. 32 
kvinnor och 17 män deltog 
från olika delar av Sverige, 
med erfarenheter av 
akutsjukvård. 

Sjuksköterskorna hade 
erfarenheter av 
problematiska möten med 
invandrare som beskrevs 
utav att de hade svårigheter 
med könsroller, olika 
beteende, språkbarriärer, 
komma i kontakt med 
anhöriga, situationer som 
upplevdes som hotande, 
beroende av myndigheter. 
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