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Sammanfattning    
Invandringen till Sverige har ökat det senaste året, vilket medfört att antalet individer 

som har svårigheter att förstå och tala det svenska språket ökat inom vården. Forskning 

visar att patienter till följd av språkbarriärer är mindre nöjda med vården. Eftersom 

kommunikationen utgör en viktig del av vårdpersonals arbete, behövs kunskap om 

vårdpersonals upplevelser av språkbarriärer och hur de hanterar dem. Syftet med studien 

är att beskriva vårdpersonals upplevelser av språkbarriärer. Studien är en litteraturstudie 

baserad på vetenskapliga kvalitativa artiklar.  

 

I resultatet beskrivs att vårdpersonal upplever oro över att inte förstå vad patienten säger 

och för att patienter inte ska förstå sin diagnos, prognos och behandling. Vårdpersonal 

känner även besvikelse över att de inte får den hjälp de behöver för att kunna hantera 

språkbarriärer, frustration och oro över att information kan modifieras när en tolk 

används, upprördhet över att den hjälp som finns att tillgå för att hantera språkbarriärer 

inte alltid fungerar, besvikelse över att förutsättningarna för en givande kommunikation 

försämras när tolken är oengagerad och har ett opassande beteende samt att de inte 

räcker till eftersom de bland annat upplever att för lite tid spenderas hos dessa patienter. 

Trots detta upplever vårdpersonal att språkbarriärer ibland går att hantera.  

 

I diskussionen framkommer det att vårdpersonal och professionella tolkar behöver 

träning tillsammans för att kunna samarbeta bättre och arbeta mer effektivt tillsammans. 



Även debriefing och reflektion efter känslomässiga och svåra situationer kan förbättra 

samarbetet och leda till att kommunikationen mellan vårdpersonal och patienter 

förbättras. När samma professionella tolk används under hela vårdperioden påverkas 

vårdrelationen positivt.  

 
Nyckelord: Språkbarriär, vårdpersonal, upplevelse, kommunikation, invandrare, tolk. 
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INLEDNING 

Eftersom invandringen till Sverige har ökat det senaste året har andelen individer som 

har svårigheter att förstå och tala det svenska språket ökat i vården. När patient och 

vårdpersonal inte talar samma språk kan kommunikationen bli bristfällig och en 

språkbarriär kan uppstå. Till följd av språkbarriärer kan patienter ha svårigheter att 

förmedla hur de känner sig, ställa frågor eller förstå information om sin sjukdom, 

prognos och behandlig, vilket kan leda till att patienter upplever ett lidande. Dessutom 

har vårdpersonal inte samma möjlighet att få information om patientens upplevelser, 

behov och symtom. Kommunikationen mellan vårdpersonal och patient utgör kärnan i 

vården och är en förutsättning för en fungerande vårdrelation. Språkbarriärer utgör ett 

hinder för att tillgodose patientens individuella behov och vårdpersonal kan därmed ha 

sämre förutsättningar för att ge god vård. 

 

Författarna har erfarit att det ofta uppstår problem och svårigheter när vårdpersonal och 

patienter inte kan kommunicera verbalt med varandra till följd av språkbarriärer. För att 

vården av patienter som inte talar landets officiella språk flytande ska förbättras och 

åtgärder ska kunna vidtas behövs kunskap om hur dessa språkbarriärer upplevs.  

 
BAKGRUND 

Invandrares möte med svensk sjukvård 

Enligt Statistiska centralbyrån ([SCB], 2007) var invandringen 95 750 personer under 

2006, vilket är en ökning med 30 521 personer från 2005. För att räknas som invandrare 

är avsikten att stanna i Sverige i minst ett år (SCB, 2007). Av de personer med utländskt 

medborgarskap som blev folkbokförda i Sverige under 2006 kom 87 procent från länder 

utanför Norden (Migrationsverket, 2007).   

 

Hälso- och sjukvårdspersonal har en skyldighet enligt hälso- och sjukvårdslagen 

(1982:763) att ge hela befolkningen god vård. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen §2 är 

målet för hälso- och sjukvården en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. God 

vård innefattar bland annat att goda kontakter ska främjas mellan patient och 

vårdpersonal. Information om patients hälsotillstånd, undersökningsmetoder, vård och 
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behandling ska ges och vara individuellt anpassad. Enligt Hanssen (1997) krävs 

kommunikation vid överföring av information mellan patient och vårdpersonal i 

vårdrelationen. 

 

Kommunikation utgör mellan hälften till två tredjedelar av människans liv i vaket 

tillstånd och en tredjedel av kommunikationen är verbal (Hanssen, 1997).  Verbal 

kommunikation är information som överförs via tal och skrift (Nationalencyklopedin 

[NE], 2007; Hanssen, 1997). Det är genom språket som känslor, upplevelser och tankar 

uttrycks. Enligt Hanssen (1997) kan kommunikationsproblem i vården uppkomma till 

följd av att patient och vårdpersonal inte talar samma språk, skillnader i ordens 

betydelse mellan kulturer och patienters svårigheter att nyansera språket. 

Kommunikationen kan därmed bli bristfällig och språkbarriärer uppstå. Språk definieras 

enligt Malmström, Györki och Sjögren (2002) som människans sätt att meddela sig 

samt kommunicera och barriär definieras som ett hinder eller ett skydd (NE, 2007; 

Norstedt, 2004). I denna uppsats definieras språkbarriär som ett hinder för verbal 

kommunikation som uppkommer i mötet mellan patient och vårdpersonal där patienten 

inte talar landets officiella språk flytande.     

 

Patienters upplevelser av språkbarriärer i vården 

Flera forskningsresultat visar att patienter till följd av språkbarriärer är mindre nöjda 

med vården (Carrasquillo, Orav, Brennan & Burstin, 1999; Dunckley, Hughes, 

Addington-Hall & Higginson, 2003; Yeo, 2004). Forskning visar också att 

språkbarriärer leder till längre sjukhusvistelser, försämrad compliance, färre 

uppföljningar, fler labbprover (Yeo, 2004) och fler besök på akuten (Gerrish, Chau, 

Sobowale & Birks, 2004). Vården blir dessutom mindre effektiv och vårdkostnaderna 

högre (Hultsjö & Hjelm, 2005; Yeo, 2004). Enligt Vydelingum (2000) upplever 

patienter missnöje med vården på grund av att vårdpersonal inte alltid frågar efter 

patienternas önskemål och behov. Vårdpersonal generaliserar ibland eftersom de på 

grund av språkbarriärer undviker att fråga patienten och antar istället att patienten till 

exempel äter en viss kost eftersom det är den mest förekommande i patientens 

ursprungsland (Vydelingum, 2000).  
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Patienter kan känna sig kränkta och förnedrande när vårdpersonal inte tar deras 

språksvårigheter på allvar. Det är inte ovanligt att vårdpersonal i Storbritannien försöker 

ge information på engelska trots att de vet att patienten inte förstår engelska. När 

patienten inte förstår höjer vårdpersonalen ibland rösten och artikulerar (Vydelingum, 

2000). Patienter kan även känna sig kränkta och förnedrande när de får information på 

för hög eller för låg kunskapsnivå, det vill säga information som inte individanpassats 

(Krupic, 2007).  

 

Till följd av språkbarriärer har patienter sämre förutsättningar för att ställa frågor om sin 

sjukdom och behandling samt ställa frågor om given information, vilket kan upplevas 

frustrerande (Gerrish et al., 2004). Patienter upplever att de blir ignorerade eftersom 

läkarna inte lyssnar på dem (Yeo, 2004). När kommunikationssvårigheter förekommer 

mellan patient och vårdpersonal får patienten vanligtvis endast reda på om något är bra 

eller dåligt men ingen ytterligare information. Ett exempel var när en mamma kom med 

sin baby till en barnavårdscentral för en rutinkontroll varvid barnet vägdes och fick en 

injektion. På grund av språkbarriären fick mamman varken reda på vikten eller varför 

injektionen gavs. Den enda information hon fick var att allt var i sin ordning. Dessutom 

har det inträffat att vårdpersonal försökt utföra uppföljningssamtal via telefon på ett 

språk som patienten inte förstår utan tolk (Gerrish et al., 2004). Enligt Dahlberg, 

Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) innebär det ett vårdlidande att inte 

förstå vad som sker och meningen med det som sker.  

 

Vid språkbarriärer kan patienter ha svårigheter att förstå information om sin diagnos, 

behandling och prognos vilket kan skapa oro, osäkerhet och otrygghet (Gerrish et al., 

2004; Vydelingum, 2000). Dessutom kan patienter på grund av språkbarriärer uppleva 

känslor av hjälplöshet, utanförskap, stress och ensamhet. En patient beskriver det enligt 

följande:  

 

I sit there all day watching but I cannot ask for anything or express 
how I feel. I have to wait for my daughter to come so she could tell the 
nurse or doctor. There were no interpreters, I did not think you could 
ask for interpreters. I feel terrible that I could not speak to the nurses, 
so lonely. There are so many people there but for me, it was like being 
alone in a crowd (Vydelingum, 2000, s. 103).  

 

 3



För att minska språkbarriärer och möta dessa behov rekommenderar svensk lagstiftning 

att tolk används (SFS, 1986). 

Patienters upplevelse av tolk i vården 

Enligt förvaltningslagen §8 (1986:223) ska en myndighet anlita tolk när behov finns och 

de har att göra med patienter eller närstående som inte talar det svenska språket. Trots 

det vet en del patienter inte om att det finns tillgängliga tolkar att tillgå inom sjukvården 

och även om vetskap finns kan språket utgöra ett hinder för att fråga efter tolk. Till följd 

av det och av praktiska orsaker används ofta närstående som tolk (Gerrish et al., 2004; 

Vydelingum, 2000). Fördelar som patienter upplever när närstående används som tolk 

är en ökad trygghet och bekvämlighet (Krupic, 2007). Nackdelar när närstående 

används som tolk kan vara att patienter inte alltid vill att närstående som tolkar ska få 

kännedom om det som patienten vill berätta för vårdpersonalen. Vårdpersonal kan då 

förbli ovetande om viktig information, vilket kan leda till att patienten går miste om 

behandling eller åtgärder som kan lindra eventuell oro eller lidande (Gerrish et al., 

2004; Vydelingum, 2000).  

 

Även om en professionell tolk tillämpas kan felaktigheter uppstå. Det är inte säkert att 

den professionella tolken talar den dialekt eller det språk som patienten talar eftersom 

flera språk kan talas inom samma land. Dessutom har det inträffat att tolken inte 

kommit på avsatt tid, vilket inneburit att patienter känt sig frustrerade och både energi 

och tid har förspillts i onödan. När tolk används är ytterligare en person närvarande 

vilket kan kännas obekvämt när patienten ska berätta om sina symtom och andra 

angelägenheter. Det är ändå angeläget att anlita professionell tolk vid språkbarriärer 

eftersom patienter annars kan uppleva rädsla och panik om tolk inte finns tillgänglig när 

behov finns (Krupic, 2007). Dessutom kan patienter känna sig socialt isolerade på grund 

av minskade möjligheter att berätta om tankar och känslor (Hanssen, 1997). När 

professionell tolk är närvarande har patienten bättre förutsättningar för att kommunicera 

med vårdpersonal än utan tolk (Krupic, 2007).  
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Vårdpersonalens roll vid språkbarriärer i vården 

I mötet mellan patient och vårdpersonal utgör kommunikationen grunden och den är en 

viktig del för en fungerande vårdrelation. I vårdrelationen får patienter möjlighet att 

uttrycka sig och adekvat beskriva hur de känner sig fysiskt, psykiskt och andligt 

(Dunckley et al., 2003; Yeo, 2004). Det innebär att vårdpersonal via språket får tillgång 

till patientens livsvärld (Yeo, 2004). Vårdpersonal kan med kommunikationens hjälp 

vägleda, undervisa, stödja och uppmuntra patienten samt visa förståelse och empati 

(Hanssen, 1997), vilket enligt Wiklund (2003) kan leda till ett lindrat lidande. Vid 

språkbarriärer kan kommunikationen bli bristfällig mellan vårdpersonal och patient 

(Gerrish et al., 2004), vilket kan leda till att vårdrelationen blir ogynnsam varvid 

patienten kan uppleva ett lidande (jfr. Wiklund, 2003). Dessutom har vårdpersonal 

enligt Hälso- och sjukvårdslagen §2 (1982:763) skyldigheter att främja goda kontakter 

med patienter i vården.    

 

PROBLEMFORMULERING 

Invandringen till Sverige har ökat det senaste året, vilket medfört att andelen individer 

som har svårigheter att förstå och tala det svenska språket ökat inom vården. Forskning 

visar att patienter till följd av dessa språkbarriärer är mindre nöjda med vården och 

upplever ensamhet, utanförskap, hjälplöshet och lidande. Vårdpersonal har en viktig roll 

i arbetet för att minska språkbarriärer eftersom kommunikationen utgör en central del av 

vårdpersonalens arbete. För att kunna ge en god vård till patienter som har svårigheter 

att förstå landets officiella språk, behövs kunskap om vårdpersonals upplevelser av 

språkbarriärer. Om inte språkbarriärerna reduceras finns risk för att vårdrelationen blir 

bristfällig och att patienter upplever vårdlidande.  

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva vårdpersonals upplevelser av språkbarriärer.  
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METOD 

Författarna har utfört en litteraturstudie baserad på vetenskapliga kvalitativa artiklar. 

Metoden som författarna använde är baserad på Fribergs (2006) modell att bidra till 

evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av kvalitativ forskning och Evans (2002) 

systematiskt beskrivande analysmetod.  

 

Litteratursökning 

Litteratursökningen inleddes med att ett vårdvetenskapligt vårdproblem inom 

allmänsjuksköterskans område valdes ut (jfr. Friberg, 2006). För att finna information 

om problemet söktes artiklar systematiskt i databasen Cinahl. Sökningarna begränsades 

med peer reviewed samt genom fältsökning och utvidgades genom att sökorden 

trunkerades. De sökord som användes och gav användbara träffar var communication 

barrier i abstract (AB), language barrier i word in subject heading (MW), ethnic i AB 

och MW, experience i AB och MW, interpret i AB och MW och nurs i MW och AB. 

Sökorden communication barrier och language barrier användes i samtliga sökningar 

eftersom sökträffarna utan dessa sökord bestod av artiklar som handlade om kultur och 

inte om språkbarriärer. Sökorden communication barrier och language barrier 

kombinerades med resterande sökord. Dessutom letade författarna i de funna artiklarnas 

referenslistor efter fler användbara artiklar, vilka söktes upp i samsök på författare eller 

titel. Vid urvalet av de funna artiklarna valdes de artiklar ut som handlade om 

språkbarriärer och som var vetenskapligt strukturerade. Därefter urskiljdes de artiklar 

vilkas innehåll överrensstämde med författarnas syfte. Slutligen valdes sju artiklar ut, 

vilka höll tillräckligt god kvalitet efter genomförd granskning enligt Fribergs (2006) 

mall för granskning av studiers kvalitet.  

 

Analys 

Analysen av de valda artiklarna gick i form av en rörelse från helhet till delar till en ny 

helhet. Helheten utgjordes av de valda artiklarna och delarna uppstod vid 

sönderdelandet av resultatet då syftet var att finna meningsbärande enheter. Den nya 
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helheten uppstod genom att liknande meningsbärande enheter sammanfördes. (jfr. 

Friberg, 2006). 

 

I det första analyssteget lästes artiklarna översiktligt flera gånger för att få en 

helhetsförståelse. I det andra analyssteget lästes artiklarnas resultatdelar med större 

noggrannhet och djup för att utifrån den egna forskningsfrågan urskilja det mest 

framträdande i resultatet, vilket markerades med en förklarande kod. I det tredje 

analyssteget skrevs det kodade materialet in på dator och sorterades efter innehåll för att 

skapa en översikt över materialet. Därefter identifierades likheter och skillnader emellan 

koderna. Koder med liknande innehåll sammanfördes till övergripande teman (jfr. 

Evans, 2002; Friberg, 2006).  

  

RESULTAT 

Vid analysen av litteraturen var de mest framträdande upplevelserna som vårdpersonal 

upplevde vid språkbarriärer: Att känna oro över att inte förstå, Att känna besvikelse 

över att inte få den hjälp som behövs, Att känna frustration och oro över att information 

kan modifieras, Att bli upprörd över oengagemang och opassande beteende, Att känna 

att man inte räcker till samt Att känna att det är hanterbart. 

 

Att känna oro över att inte förstå 
Vårdpersonal känner oro vid språkbarriärer när den verbala kommunikationen inte 

fungerar, när vårdpersonal inte förstår vad patienter säger och när patienter inte förstår 

sin diagnos, prognos och behandling. 

 

Enligt Randhawa, Owens, Fitches och Khan (2003) känner vårdpersonal oro när 

kommunikationen blir bristfällig eftersom kommunikation utgör kärnan i vården. 

Gerrish et al. (2004) beskriver att vårdpersonal kan uppleva oro över de konsekvenser 

som bristande kommunikation kan medföra vid språkbarriärer. Enligt Gerrish (2001) 

kan en konsekvens av bristande kommunikation vara att sjuksköterskan inte förstår vad 

patienten säger. Ett exempel som Gerrish beskriver inträffade när en sjuksköterska var 

på hembesök för att lägga om ett sår hos en patient som inte talade landets officiella 
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språk. Patienten gav sjuksköterskan en lapp som patientens dotter hade skrivit där det 

stod att modern mådde dåligt. Sjuksköterskan hade till följd av 

kommunikationssvårigheterna ingen möjlighet att fråga varför patienten inte kände sig 

bra och hade därmed svårigheter att bedöma hur allvarlig situationen var. Dessutom 

kunde sjuksköterskan inte ge patienten direkta råd och hjälp, vilket medförde att 

sjuksköterskan upplevde oro. Om patienten hade talat landets officiella språk flytande 

hade sjuksköterskan kunnat ställa frågor och ge råd, vilket beskrivs enligt följande:  

 

… when comparable visits were made to patients who either spoke 
English, or had someone to interpret, the nurses regularly assessed the 
degree of pain the patient was experiencing, provided advice on 
wound care, bathing and diet in addition to discussing other concerns 
the patient might raise (Gerrish, 2001, ss. 571-572).  

 

Även Nailon (2006) beskriver att vårdpersonal till följd av språkbarriärer har 

svårigheter att ställa frågor till patienter och att patienter har svårigheter att svara på 

frågorna. Vårdpersonal upplever att det är svårt att göra säkra bedömningar när 

språkbarriärer föreligger eftersom vårdpersonal inte kan fråga patienter som inte talar 

landets officiella språk flytande efter information som är nödvändig för att göra korrekta 

bedömningar.  

 

Vårdpersonal kan känna oro och osäkerhet över vad patienten har förstått av given 

information (Nailon, 2006). Enligt Gerrish (2001) och Richardson, Thomas och 

Richardson (2006) känner vårdpersonal oro för att patienter har en inadekvat bild av 

situationen och inte förstår sin diagnos, prognos och behandling eftersom patienter till 

följd av språkbarriärer kan ha missuppfattat eller inte förstått given information. Enligt 

Richardson et al. (2006) har vårdpersonal erfarit att patienter inte förstått att de var 

döende och omvänt har patienter trott att deras prognos varit värre än den var. 

Vårdpersonal har även erfarit att patienter som inte talar landets officiella språk flytande 

tagit medicin felaktigt och inte fullföljt sin behandling på grund av att de inte förstått sin 

behandling och eventuella medicinbiverkningar (Gerrish, 2001). Richardson et al. 

(2006) beskriver att vårdpersonal känner oro över patienters bristande förståelse enligt 

följande: 
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“We found that they were deeply concerned about patients’ lack of 
understanding of a diagnosis or the complexities of treatment, such as 
the side-effects of medication (for instance, that someone on 
chemotherapy might develop neutropenic sepsis in the middle of the 
night)” (s. 96). 

 

Att känna besvikelse över att inte få den hjälp som behövs 
Vårdpersonal känner sig besvikna över att inte få den hjälp de behöver för att kunna 

hantera språkbarriärer, för att resurserna inte räcker till och för att hjälpen inte är 

tillgänglig när behov finns.  

 

Vid språkbarriärer kan vårdpersonal behöva hjälp av professionella tolkar för att kunna 

kommunicera med patienter, men det kan vara osäkert om professionella tolkar finns att 

tillgå. Vårdpersonal kan känna besvikelse när professionella tolkar inte finns 

tillgängliga eller inte har möjlighet att komma (Cioffi, 2003; Gerrish, 2001; Gerrish et 

al, 2004; Johnson, Noble, Matthews & Aguilar, 1999; Nailon, 2006; Richardson et al., 

2006). Enligt Richardson et al. (2006) kan professionella tolkar ha svårigheter att 

komma på kort varsel och enligt Gerrish (2001) och Gerrish et al. (2004) måste 

professionella tolkar bokas två dagar i förväg, vilket medför att professionella tolkar 

inte alltid har möjlighet att komma direkt när problem uppstår och behov finns. 

Vårdpersonal känner besvikelse över att inte få tillgång till tolk när behov finns och det 

kan i många situationer vara svårt att boka en tolk i förväg eftersom det ofta inte går att 

förutse om och när tolk behövs (Cioffi, 2003; Gerrish, 2001; Gerrish et al., 2004). Enligt 

Cioffi (2003) är tillgången till professionell tolk begränsad på dagtid och på helger och 

nätter kan det vara svårt att få tag i professionella tolkar. Vårdpersonal kan uppleva 

besvikelse när professionella tolkar inte kan komma eftersom det leder till att 

vårdpersonal blir tvungna att hantera situationen på egen hand. Tillgången till 

professionella tolkar kan även variera beroende på vilket språk patienten talar och det 

kan vara svårt att få tag i kompetenta tolkar till patienter som talar ett språk som är 

ovanligt i det aktuella landet. Cioffi (2003) beskriver en situation när behovet av 

professionell tolk inte överrensstämde med deras tillgänglighet enligt följande: ”You 

ring up the second the Somali and Bosnian ladies come into your ward. You may not get 

anyone till the day of discharge. There's all that time that it's very difficult to 

communicate with them” (s. 302).  
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Enligt Cioffi (2003) upplever vårdpersonal besvikelse över att bristen på tillgängliga 

professionella tolkar leder till att kvaliteten på vården försämras eftersom 

kommunikationen ofta inte fungerar utan tolk vid språkbarriärer. Enligt Nailon (2006) 

upplever sjuksköterskor att bedömningar av patienter försvåras vid språkbarriärer när 

professionella tolkar inte finns tillgängliga eftersom patienter då inte har möjlighet att 

bekräfta sjuksköterskans bedömningar. Sjuksköterskor har uttryckt att bristande tillgång 

på professionella tolkar medfört att tolkresurserna främst använts av läkare eftersom 

sjuksköterskor upplever att läkarnas arbete är viktigare än deras. Sjuksköterskor känner 

därmed besvikelse över att resurserna inte räcker till dem också. Även Gerrish (2001) 

beskriver att vårdpersonal känner besvikelse över att resurserna inte täcker behovet, 

vilket beskrivs i följande exempel:  

 

It’d be impossible to use an interpreter for all patients who don’t speak 
English. In any one day I might visit four or five patients who can’t 
communicate in English, but often I don’t know in advance what the 
situation will be and what (South) Asian languages they speak. Even if I did 
know, we don’t have sufficient interpreters to accompany me on all these 
visits. I’d need an interpreter working full-time with the team and when you 
think of the number of other teams who would need one … the trust couldn’t 
meet the demand. With the current funds available all they can do is cover 
some health visiting clinics and do the occasional assessment visit with us (s. 
570). 

 

Vårdpersonal känner sig besvikna över att ekonomiska skäl ligger bakom de bristfälliga 

tolkresurserna (Gerrish et al., 2004; Nailon, 2006). Gerrish et al. (2004) beskriver att 

sjuksköterskor känner besvikelse över att inte få den hjälp de behöver på grund av 

bristande ekonomiska resurser och att det hindar dem från att utföra bästa möjliga 

omvårdnad. Gerrish et al. (2004) beskriver det enligt följande: 

 

There was a lot of pressure on us to cut costs because we're over 
budget. What are we supposed to do? You can't just draw pictures to 
explain things. We've got to do our job properly. We're failing these 
ladies if we can't communicate with them (s. 410).  

 

Vårdpersonal känner besvikelse över att de i vissa situationer på grund av bristande 

tillgång till professionella tolkar och tvåspråkig personal inte har något annat val än att 

använda anhöriga som tolk för att kunna kommunicera med patienten. Vårdpersonal 
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upplever att det i många fall är olämpligt att använda anhöriga som tolk och 

vårdpersonal känner besvikelse över att det inte går att lösa på något annat sätt (Cioffi, 

2003; Gerrish, 2001; Gerrish et al., 2004; Randhawa et al., 2003; Richardson et al., 

2006). Enligt Cioffi (2003) använder vårdpersonal anhöriga som tolk fastän de är 

medvetna om att det är olämpligt. Enligt Gerrish (2001) och Gerrish et al. (2004) 

upplever vårdpersonal att det är olämpligt att använda anhöriga som tolk eftersom 

vårdpersonal erfarit att patienter inte vill berätta om privata eller känsliga 

angelägenheter för anhöriga som till exempel inkontinensbesvär och dödsångest. 

Dessutom beskriver Gerrish (2001) och Randhawa et al. (2003) att vårdpersonal 

upplever att det är olämpligt och känns fel att använda anhöriga som tolk eftersom 

tolkningen kan utgöra en belastning för dem. Vårdpersonal har upplevt att anhöriga känt 

sig obekväma när de tolkat i känsliga och svåra situationer. Det kan till exempel vara 

svårt för anhöriga att lyssna på patientens farhågor.  

 

Vårdpersonal upplever att det är olämpligt att använda anhöriga som tolk men de 

upplever att det är ännu olämpligare att använda anhöriga som är barn som tolk 

(Gerrish, 2001; Gerrish et al., 2004; Randhawa et al., 2003; Richardson et al., 2006). 

Enligt Randhawa et al. (2003) anser vårdpersonal att det är olämpligt att använda barn 

som tolk eftersom det kan innebära att ett för stort ansvar läggs på barnet.  

  

Att känna frustration och oro över att information kan modifieras 
Vårdpersonal känner frustration och oro över tolkars bristande kompetens, för att 

patienter ska få felaktig eller modifierad information och för att patienter ska undanhålla 

information.  

 
Vid språkbarriärer upplever vårdpersonal oro och frustration för att de inte ska förstå 

varandra och för att missförstånd ska uppkomma. För att förbättra kommunikationen 

anlitar vårdpersonal ofta professionella tolkar, men vårdpersonal har erfarit att tolkar 

kan ha bristande kompetens (Cioffi, 2003; Gerrish, 2001; Gerrish et al., 2004; Nailon, 

2006). Nailon (2006) beskriver sjuksköterskors oro över professonella tolkars 

kompetens enligt följande: ”Nurses described several areas of concern with regard to 

their reliance on interpreters to clearly, accurately, and comprehensively communicate 
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care requirements” (s. 124). Enligt Cioffi (2003), Nailon (2006) och Richardson et al. 

(2006) upplever vårdpersonal att det finns professionella tolkar som översätter felaktigt, 

vilket kan medföra att patienter får ofullständig eller felaktig information. En orsak till 

att professionella tolkar översätter felaktigt kan vara att professionella tolkar har 

bristande kunskaper i medicinsk terminologi och om annan hälsorelaterad kunskap 

(Nailon, 2006; Gerrish, 2001). Enligt Gerrish (2001) och Gerrish et al. (2004) kan även 

anhöriga sakna denna kunskap. Vårdpersonal blir frustrerad och upprörd över att 

professionella tolkar översätter felaktigt, vilket Nailon (2006) beskriver enligt följande: 

”…you just get stomach instead of appendix or gallbladder or liver. . . . So it stinks” (s. 

125). Enligt Cioffi (2003) är det osäkert hur stor del av kommunikationens innehåll som 

översätts och enligt Richardson et al. (2006) och Nailon (2006) undanhåller och ändrar 

professionella tolkar ibland information som är obekväm både för dem själva och för 

patienten, vilket erfarits av tvåspråkig vårdpersonal som förstått vad den professionella 

tolken översatt. Enligt Nailon (2006) har sjuksköterskor erfarit att professionella tolkar 

inte översätter allt som sägs utan den professionella tolken och patienten talar istället 

med varandra utan att sjuksköterskan får reda på vad samtalet handlar om och 

sjuksköterskan upplever att viktig information missas. Enligt Richardson et al. (2006) 

anser vårdpersonal att ärlighet är viktigt i vårdrelationen och det upplevs därför 

frustrerande när professionella tolkar inte översätter korrekt. En sjuksköterska beskriver 

det enligt följande: “Honesty is a very important part of our delivery of care – how can 

you open a discussion with a patient, when they’re saying things that you know are 

totally unrealistic?” (Richardson et al., 2006, s. 97).  

 

Vid språkbarriärer kan vårdpersonal uppleva oro över att patienter ska undanhålla 

känslig information eftersom patienter kan känna sig obekväma när tolk är närvarande. 

Vårdpersonal upplever att orsaken till att patienter känner sig obekväma när 

professionell tolk är närvarande kan vara en rädsla för att den professionella tolken ska 

brista i sin kompetens och bryta tystnadsplikten så att förmedlad information sprids i 

samhället (Cioffi, 2003; Gerrish, 2001; Gerrish et al., 2004). Enligt Richardson et al. 

(2006) har vårdpersonal upplevt att patienter har svårare att öppna sig när den 

professionella tolken kommer från samma etniska grupp som patienten. Enligt Gerrish 

et al. (2004) känner vårdpersonal oro över att patienten inte ska våga berätta om 
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känsliga och svåra saker även när närstående och barn används som tolk. Det kan bero 

på att patienten vill förskona anhöriga från den påfrestning som svår och känslig 

information kan medföra. Patienter kan även känna oro för att information som 

förmedlas genom anhöriga ska spridas i samhället och för att patientens integritet ska 

kränkas när information som annars skulle undanhållits från närstående och barn måste 

förmedlas genom dem (Gerrish et al, 2004).  

 

När anhöriga används som tolk upplever vårdpersonal oro för att information från 

patienten ska modifieras och att den främst innehåller anhörigas syn istället för 

patientens. Enligt Randhawa et al. (2003) ändras ibland även information till patienten 

när anhöriga översätter eftersom det finns anhöriga som vill förmedla informationen på 

ett sätt som är bekvämt för dem själva (Randhawa et al., 2003). Enligt Richardson et al. 

(2006) beror undanhållandet av negativ information på att anhöriga har en relation till 

patienten. Randhawa et al. (2003) beskriver ett exempel när en sjuksköterska upplevde 

frustration över att anhöriga översatte felaktigt och undanhöll information från en 

patient som inte kunde tala landets officiella språk flytande. En sjuksköterska vårdade 

en patient där anhöriga ville tolka åt patienten och anhöriga blev därför informerade om 

allt rörande patientens vård. Vid ett tillfälle när anhöriga inte var närvarande anlitade 

sjuksköterskan en professionell tolk för att få svar på angelägna frågor. Det visade sig 

då att patienten inte visste vilken diagnos patienten hade och att patienten inte ville 

fortsätta med nuvarande behandling. Efter en stunds samtal kom patientens anhöriga in i 

rummet och ifrågasatte varför tolk hade anlitats eftersom anhöriga ansåg att tolkningen 

var deras uppgift. Sjuksköterskan vände sig därefter till anhöriga för att få svar från 

patienten på de resterande frågorna varvid anhöriga gav svar direkt på det språk som 

patienten inte förstod och sjuksköterskan insåg att anhöriga inte hade översatt frågorna 

till patienten. Även vårdpersonal i en studie av Richardson et al. (2006) har 

uppmärksammat att överbeskyddande anhöriga kan försvåra möjligheten för 

vårdpersonal att få reda på patientens åsikt. 

 

När tvåspråkig personal används som tolk har vårdpersonal oftast inte vetskap om 

denna personal har någon formell tolkutbildning, vilket kan medföra oro och osäkerhet 
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hos vårdpersonal över den tvåspråkiga personalens kompetens och dess påverkan på 

vårdkvaliteten (Nailon, 2006). 

 

Att bli upprörd över oengagemang och opassande beteende 
Vårdpersonal känner sig upprörda över att den hjälp som finns att tillgå för att hantera 

språkbarriärer inte alltid fungerar. Vårdpersonal har upplevt att förutsättningarna för en 

givande kommunikation försämras när tolken är oengagerad och har ett opassande 

beteende.   

 

Vid språkbarriärer har vårdpersonal känt sig förargade över att professionella tolkar 

uppfört sig oengagerat och opassande i mötet med patienter (Gerrish et al., 2004; 

Nailon, 2006). Gerrish et al. (2004) beskriver att vårdpersonal upplevt att professionella 

tolkar frångått sin uppgift att enbart översätta och tagit initiativet över samtalet genom 

att lägga till egna åsikter. En situation när en professionell tolk uppförde sig olämpligt i 

mötet med en patient beskrivs enligt följande:  

 

When we arrived, she launched into Bengali, and the mother just went 
paler and paler. I thought, 'There's something not right here.' So I 
interjected to find out what she was saying. And she was telling this 
woman that the house was very smelly and this was making the baby 
ill. And so I said, 'No, this isn't what we're about. It's not appropriate to 
say that' (s. 411). 

  

Enligt Nailon (2006) känner vårdpersonal upprördhet över att patienten kanske inte 

förstår vårdpersonalens engagemang eftersom vissa professionella tolkar översätter 

information till och från patienten på ett monotont sätt utan att engagera sig och 

förmedla den emotionella delen av informationen. Vårdpersonal blir även upprörd när 

en del professionella tolkar väljer att stå utom synavstånd från patienten, anhöriga och 

vårdpersonal när de översätter för att undvika obehag för egen del. Vårdpersonal 

upplever därmed att den professionella tolken uppför sig opassande eftersom den 

professionella tolken visar både oengagemang och respektlöshet inför patient och 

anhöriga. Nailon (2006) beskriver vårdpersonals upprördhet över professonella tolkars 

opassande beteende och oengagemang enligt följande: 
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I know it wouldn’t make me feel like, you know, if I went somewhere 
and people were talking to me through a curtain or a wall or whatever, 
that it really mattered what I was saying anyway ’cause they weren’t 
really paying attention. That could give you a bad feeling (s. 125). 

 

Vårdpersonal känner sig även upprörda över att professionella tolkar ibland brister i sitt 

engagemang i mötet med patienter eftersom professionella tolkar har stor inverkan för 

hur information förmedlas och för hur stämningen blir. Den professionella tolken och 

vårdpersonalen kanske inte har samma mål med kommunikationen varvid det 

engagemang som vårdpersonalen vill förmedla till patienten eventuellt inte når fram om 

tolken är oengagerad, vilket förtydligas i följande citat: ”Nurses expressed concern with 

how the interpreter`s disengagement from the patient situation jeopardized the nurse`s 

ability to convey and to sustain concerned involvement with patients and their family 

members” (Nailon, 2006, s. 124).  

 

Enligt Nailon (2006) har vårdpersonal upplevt ilska vid språkbarriärer över vissa 

professionella tolkars inställning. Vårdpersonal har erfarit att vissa professionella tolkar 

har en negativ inställning till att tolktjänster behövs eftersom de anser att alla borde lära 

sig det språk som talas eller förstås i det aktuella landet. Vårdpersonal är orolig för att 

den negativa inställningen ska påverka engagemanget hos vårdpersonal och därmed 

inverka negativt på kommunikationen och vården.  

 

Att känna att man inte räcker till  
Vid språkbarriärer upplever vårdpersonal att de inte räcker till eftersom de inte kan göra 

det de vill göra, att det blir fel när de menar väl, att för lite tid spenderas hos patienter 

och för att tvåspråkig personal används som tolk. 

 

Enligt Richardson et al. (2006) och Cioffi (2003) upplever vårdpersonal att de inte 

räcker till och att de inte kan ge den vård de vill ge när språkbarriärer förekommer. 

Richardson et al. (2006) beskriver vårdpersonals upplevelser av att inte göra det man 

borde enligt följande: “It tears you apart sometimes, because you’re not doing what you 

feel you should be doing. You are not giving an equitable service to people. It’s very, 

very difficult” (s. 97). Gerrish (2001) beskriver att vårdpersonal försöker förbättra 
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kommunikationen och reducera språkbarriärer genom att tillämpa olika strategier, men 

trots att de vill väl kan det bli fel. Gerrish beskriver ett exempel när vårdpersonal inte 

kunde kommunicera med en patient på grund av att patienten inte kunde tala landets 

officiella språk flytande. I exemplet framkommer det att vårdpersonalen ville väl men 

att deras insats inte räckte till. Vårdpersonal försökte kommunicera med patienten 

genom skriven information och gav patienten en broschyr, men det visade sig senare att 

patienten inte kunde läsa och att patienten dessutom kände en skam över sin oförmåga. 

Trots att vårdpersonalens intentioner var goda blev allt så fel. Även Nailon (2006) 

beskriver att patienter kan missuppfatta vårdpersonals välvilja. Ett exempel beskrivs i 

följande citat:  

 

“You’re sort of saying, “Just a minute, I know you want to tell me 
something. I will be back.” And they don’t know what you’re saying. 
You can’t even say, “You’re important to me. Let me find an 
interpreter so we can talk.” It happens all the time. And I don’t think 
that they always trust that you’ll be back. They worry that, “Oh, there 
she goes.” And you can`t convey to them that, “Well, I will be back. I 
just need an interpreter so we can find out what’s going on” (s. 124). 

   

Eftersom vårdpersonal inte kan tala patientens språk när språkbarriärer föreligger kan 

kommunikationen bli bristfällig och reduceras till kroppsspråk såsom nickningar och 

leenden. Vårdpersonal upplever att den bristfälliga kommunikationen inte räcker till för 

att bygga upp en relation tillsammans med patienten. För att kunna överbrygga 

kommunikationsklyftan kan tolk användas och vårdpersonal blir därmed beroende av 

tolk för att kunna föra en fungerande dialog med patienten (Richardson et al., 2006). 

Även Nailon (2006) beskriver att vårdpersonal känner att de inte räcker till och att de 

inte klarar sig utan professionella tolkar. Enligt Nailon (2006) och Randhawa et al. 

(2003) kan vårdpersonal ha svårigheter att göra bedömningar utan tolk eftersom det till 

exempel kan vara svårt för vårdpersonal att fastställa var en patient har ont, hur länge 

smärtan varat samt smärtans intensitet. Vårdpersonal behöver därmed tillgång till tolk 

för att få sina bedömningar verifierade av patienten. Enligt Nailon (2006) upplever 

vårdpersonal även att tolk krävs för att skapa och vidhålla kontakter med patienter som 

inte kan tala landets officiella språk flytande. Vårdpersonal upplever att de inte 

tillbringar tillräckligt med tid hos patienter som inte talar landets officiella språk 

flytande, vilket beror på att vårdpersonal inte klarar av att kommunicera med dessa 
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patienter utan tolk och när tolkar inte finns tillgängliga kan vårdpersonalen inte visa 

omsorg och konversera genom verbal kommunikation. Vårdpersonal kan uppleva en 

känsla av att inte räcka till när de inte har möjlighet att tillbringa den tid och ge den 

uppmärksamhet som de känner att de vill.  

 

Vid språkbarriärer har vårdpersonal oftast inte förmåga att tala patientens språk, vilket 

kan leda till att vårdpersonal inte kan berätta för patienten att professionell tolk inte 

finns att tillgå. Vårdpersonal kan undvika att gå in till patienten eftersom patient och 

vårdpersonal ändå inte förstår varandra utan tolk varvid patienter kan uppfatta 

vårdpersonalens frånvaro som att vårdpersonalen inte bryr sig om patienten. Cioffi 

(2003) beskriver också att vårdpersonal inte klarar sig utan tolk i vissa situationer, vilket 

beskrivs enligt följande: ”You just learn to survive until you can get someone that can 

come in to interpret … It is just very hard explaining an episiotomy or suturing. They 

are the most difficult to explain” (s. 303).  

 

När tvåspråkig personal används som tolk upplever vårdpersonal att tvåspråkig 

personal inte räcker till och att arbetsbelastningen ökar även för övrig personal eftersom 

tvåspråkig personals ordinarie arbetsuppgifter blir lidande när tid åtgår till att tolka 

(Johnson et al., 1999). När tvåspråkig vårdpersonal används som tolk kan det dessutom 

leda till att patienter inte ens försöker kommunicera med personal som inte kan tala 

patientens modersmål, utan väntar tills den tvåspråkiga personalen börjar sitt 

arbetspass. Vårdpersonal kan därför känna att de inte räcker till och uppleva oro över 

att patienter ska vänta med att berätta information som har betydelse för vårdandet, 

vilket bland annat kan leda till att vårdåtgärder försenas (Cioffi, 2003; Johnson et al., 

1999).  

 

Att känna att det är hanterbart 
Vårdpersonal upplever att språkbarriärer ibland går att hantera, att vårdrelationen kan 

fungera vid språkbarriärer och att kvaliteten på vården kan vara tillfredställande.  

 

Vårdpersonal upplever att användandet av tolk kan leda till att kommunikationen 

förbättras vid språkbarriärer och vårdpersonal har goda erfarenheter av att använda 

 17



professionell tolk (Cioffi, 2003; Gerrish, 2001; Gerrish et al., 2004; Nailon, 2006; 

Richardson et al., 2006). Vårdpersonal upplever att bättre tillgång till professionella 

tolkar påverkar vårdkvaliteten positivt (Cioffi, 2003). Professionella tolkar har en viktig 

funktion som vårdpersonal inte vill vara utan trots att en del vårdpersonal även har 

negativa erfarenheter av att använda professionella tolkar (Gerrish, 2001). Vårdpersonal 

upplever att professionella tolkar är särskilt viktiga i situationer när missförstånd kan få 

allvarliga följder, som till exempel vid bedömningar och vid val av behandling. 

Vårdpersonal upplever att professionella tolkar bidrar till att kommunikationen mellan 

vårdpersonal och patienter som inte kan tala landets officiella språk flytande förbättras 

och att situationen blir hanterbar. Vårdpersonal anlitar ofta professionella tolkar när de 

vill få svar på komplicerade frågor och vid första kontakten med patienten (Gerrish et 

al., 2004). Enligt Nailon (2006) använder vårdpersonal professionella tolkar bland annat 

för att få exakta svar från patienten vilket beskrivs enligt följande:  

 

It was beyond my vocabulary to ask certain questions like elevation. 
And making sure that he understood that I’m asking, “Is he taking his 
pills? Is he following the therapy?” And since I’m limited … I wanted 
to know exactly. And so we found out that he’s not elevating his leg 
… and he only has been on medications [antibiotics] for less than 24 
hours (ss. 122-123).  

 

Enligt Johnson et al. (1999) upplever vårdpersonal att språkbarriärer går att hantera 

även när tvåspråkig personal används som tolk. Vårdpersonal upplever att tvåspråkig 

personals  tolkinsatser är värdefulla när akut behov av tolk finns och det inte finns tid att 

vänta på att professionell tolk ska komma. Johnson et al. (1999) beskriver ett exempel 

på en situation där kommunikationssvårigheter kunde hanteras med hjälp av tvåspråkig 

personal enligt följande: 

 

Now, in our department a patient turns up, you can’t book an 
interpreter straight on the spot, so if someone can’t converse with that 
patient, then how can you [communicate] when you’re about to inject 
a radioactive isotope into them. So our staff we’ve sort of got people 
that speak different languages within the staff, and they’re utilized to 
actually explain to the patient what’s about to happen to them. Because 
you can’t get an interpreter. Because with ours we’ve got a specific 
booking time for the patient if we’re going to wait an hour or 2 hours 
to get an interpreter over to explain we’re going to inject radioactivity 
into them we’ve lost the time slot we can do that patient…. (s. 337). 
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Tvåspråkig personal bidrar med mer än bara en översättning eftersom tvåspråkig 

personal är en del av organisationen, ingår i vårdteamet och har tystnadsplikt vilket 

skapar förutsättningar för en kontinuerlig vårdrelation (Gerrish et al., 2004). Enligt 

Johnson et al. (1999) upplever vårdpersonal att tvåspråkig personal kan förebygga 

ensamhet eftersom tvåspråkig personal har möjlighet att ha en kontinuerlig 

kommunikation och skapa en fungerande vårdrelation med patienten. Vårdpersonal har 

uppmärksammat att patienter kan känna sig sedda när tvåspråkig personal säger ett par 

meningar eller ställer några frågor på det språk patienten förstår när de passerar 

patienten. Cioffi (2003) beskriver att vårdpersonal upplever att patienter känner sig 

tryggare och lugnare när personal som kan förstå vad patienten säger finns tillgängliga.  

 

Vid språkbarriärer har vårdpersonal erfarit att tvåspråkig personal kan bidra till en 

individualiserad och kulturellt överrensstämmande vård eftersom tvåspråkig personal 

både kan tala patientens modersmål och har kunskap om patientens kultur (Cioffi, 

2003). Även Johnson et al. (1999) beskriver att vårdpersonal inte enbart ser tvåspråkig 

personal som tvåspråkiga utan även som bikulturella. Enligt Cioffi (2003) kan den 

tvåspråkiga personalens kunskap om kultur ge en ökad förståelse för patienten och om 

den delges även vara en tillgång för annan vårdpersonal så att språkbarriärer lättare kan 

hanteras.  

 

Enligt Gerrish (2001) och Randhawa et al. (2003) har även anhöriga kunskap om både 

patientens kultur och språk. Anhöriga har dessutom en relation till patienten och har 

ofta vetskap om hur patienten reagerar i olika situationer. Vårdpersonal använder av 

denna orsak anhöriga som tolk för att ge negativa besked. Randhawa et al. (2003) 

beskriver ett exempel på när vårdpersonal upplevt fördelar med att använda 

familjemedlemmar som tolk enligt följande: ”`Often you’ve got family members and 

they know how actually to support them because they know how they’re going to react; 

they would know how they would want to be told” (s. 28). Enligt Gerrish (2001) 

upplever vårdpersonal att anhöriga oftast är engagerade när de översätter och 

vårdpersonalens emotionella engagemang överförs därmed till patienten. Nailon (2006) 

beskriver att vårdpersonal upplever att även professionella tolkar kan förmedla 
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vårdpersonalens engagemang till patienten. Vårdpersonal har upplevt att patienter 

känner sig tryggare och att en vårdrelation kan skapas när samma tolk används under 

hela vårdperioden. Vårdpersonal upplever att en fungerande vårdrelation mellan tolk 

och patient kan leda till att patienten vågar berätta om sina problem och behov. 

 

Vårdpersonal upplever att telefontolk fungerar bra i akuta situationer när professionell 

tolk inte finns tillgänglig. Cioffi (2003) beskriver i citatet nedan en situation när 

användande av telefontolk fungerade bra:  

 

“A patient going for an angiogram was consented a good week ago 
with an interpreter. When I went to see if he was okay with going 
tomorrow he goes “what?” So I got a phone interpreter and explained 
it all …” (s. 302).  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

För att få kunskap om vårdpersonals upplevelser av språkbarriärer valde författarna att 

utföra en litteraturstudie, vilket enligt Friberg (2006) kan bidra till en ny helhet med 

högre evidensgrad. Detta eftersom enskilda forskningsresultat analyseras, jämförs och 

sammanställs. Anledningen till att författarna valde att beskriva vårdpersonals 

upplevelser av språkbarriärer och inte patienters upplevelser var för att det bedrivits 

ytterst lite forskning om patienters upplevelse av språkbarriärer och författarna bedömde 

att materialet var otillräckligt för att skriva en C-uppsats på kandidatnivå. Hade tid 

funnits hade det självklart varit intressant att genomföra en empirisk studie utifrån 

patienters perspektiv. Detta var dock inte möjligt inom given tidsram. Författarna valde 

därför vårdpersonals perspektiv, vilket också är viktigt eftersom vårdpersonal har 

möjlighet att påverka vårdandet. Kunskap om vårdpersonals upplevelser av 

språkbarriärer och hur de hanterar dem kan bidra till att vårdpersonal får bättre kunskap 

om hur språkbarriärer kan hanteras.    

 

Vid analysen av de kvalitativa studierna som ingick i uppsatsen fick författarna en 

uppfattning om hur vårdpersonal upplever språkbarriärer samt hur de hanterar dessa. 

Materialet som författarna valde att analysera behandlade olika kontext såsom 

akutsjukvård, hemsjukvård, sjukhusvård, primärvård samt palliativ vård. Den erhållna 

kunskapen om vårdpersonals upplevelser av språkbarriärer samt hur de hanteras är till 

viss del överförbar till andra kontexter än de undersökta eftersom sammanställningen 

grundar sig på relativt mycket och rik data och representerar relativt många kontexter. 

Dessutom fann författarna många likheter i studiernas resultat. En begränsning med 

studien kan vara att den inte är riktad till en viss kategori av människor som till exempel 

patienter som bott i ett nytt land under en längre tid men ändå inte kan tala landets 

officiella språk flytande eller patienter som nyss flyttat till ett nytt land och inte kan tala 

landets officiella språk, eftersom man kan anta att upplevelsen eventuellt kan skilja sig 

åt mellan olika kategorier av människor. Författarna valde att beskriva vårdpersonals 

upplevelser av språkbarriärer eftersom få studier enbart behandlade sjuksköterskors 

upplevelser. Av de artiklar som analyserades hade två utförts i Australien, fyra i 
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Storbritannien och en i USA. Författarna anser att spridningen är tillfredställande 

eftersom studierna utförts i tre världsdelar, men det faktum att de flesta studier utförts i 

Storbritannien kan uppfattas som en svaghet. Man kan anta att vårdpersonals 

upplevelser av språkbarriärer samt hur de hanterar dessa skiljer sig mellan olika länder. 

En av artiklarna som analyserades var från 1999, men författarna valde att ta med 

artikeln eftersom innehållet var rikt och berörde ett viktigt område som inte beskrevs i 

övriga artiklar.   

 

Resultatdiskussion 

En framträdande känsla som beskrivs i resultatet är att vårdpersonal känner oro över att 

inte förstå. Vårdpersonal känner oro över att inte kunna göra tillförlitliga bedömningar 

och för att patienter inte ska förstå sin diagnos, prognos och behandling. När patienter 

inte förstår kan vårdpersonal uppleva oro för att patienter ska uppleva vårdlidande. 

Enligt Dahlberg et al. (2003) kan patienter uppleva vårdlidande till följd av att inte 

förstå det vårdande som sker och meningen med den vård som utförs. Att inte förstå kan 

innebära en kränkning av självkänslan eftersom patienten då inte har någon möjlighet 

att påverka den vård som utförs.  

 

För att förbättra kommunikationen och därmed förhindra att patienter förblir ovetande 

om till exempel sin diagnos, prognos och behandling kan olika strategier användas. En 

strategi för att förbättra kommunikationen är att använda professionell tolk. I resultatet 

framkom att vårdpersonal kan känna oro och frustration över att information kan 

modifieras vid användande av tolk och bli upprörda över oengagemang och opassande 

beteende. Nailon (2006) och Richardson et al. (2006) diskuterar att en orsak till att 

tolkar modifierar känslig och svår information samt förmedlar informationen på ett 

monotont och oengagerat sätt kan vara att professionella tolkar inte får något 

emotionellt stöd. Detta kan leda till att de professionella tolkarna inte klarar av att 

förmedla till exempel fyra dödsbesked på en dag. Nailon (2006) diskuterar att en 

implikation för att stödja professionella tolkar kan vara att införa debriefing och 

reflektion efter svåra och känslomässigt betungande samtal samt när behov finns. 

Debriefingen och reflektionen kan ske mellan de som deltagit i samtalet och när behov 

finns kan ytterligare hjälp såsom kuratorer inkallas. Debriefingen och reflektionen kan 
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leda till att professionella tolkar orkar engagera sig och dessutom kan kommunikationen 

mellan vårdpersonal och patient som förmedlas via professionell tolk förbättras. En 

annan orsak till att tolkar modifierar information kan vara att tolkars kompetens är 

bristfällig. Gerrish et al. (2004) och Richardson et al. (2006) diskuterar att 

professionella tolkar kan behöva mer medicinsk och hälsorelaterad kunskap, vilken kan 

fås genom utbildning. Författarna anser att tolkar även behöver utbildning i bemötande 

eftersom ett dåligt bemötande enligt Dahlberg et al. (2003) kan påverka patientens 

välbefinnande negativt och medföra ett onödigt lidande för patienten. Även Wiener och 

Rivera (2004) beskriver att tolkars bemötande kan påverka mötets kvalitet.      

 

Enligt Gerrish et al. (2004) har professionella tolkar upplevt att vårdpersonal har dålig 

kunskap om hur tolkar används effektivt och enligt Elderkin-Thompson, Silver och 

Waitzkin (2001) och Wiener och Rivera (2004) kan vårdpersonal underlätta tolkars 

översättning. Vårdpersonal kan till exempel använda korta meningar, ett enkelt språk 

och tala långsamt med pauser för att ge tolken möjlighet och tid att hinna översätta. För 

att försäkra sig om att patienten förstått och svarat korrekt på ställda frågor kan tolken 

översätta tillbaka till patienten. Nailon (2006) diskuterar att vårdpersonal även bör 

observera tecken på bristande förståelse hos patienten såsom till exempel uteblivna 

förväntade reaktioner. Eftersom det framkommer att både tolk och vårdpersonal tycker 

att samarbetet mellan dem vanligtvis inte fungerar anser författarna att gemensam 

utbildning och träning skulle kunna förbättra samarbetet. Den föreslagna utbildningen 

bör ske på speciellt avsatt tid och inte i mötet med patienten eftersom tiden med tolken 

är begränsad. Om tolk och vårdpersonal kan samarbeta och arbeta effektivt tillsammans 

kan det leda till att patienten får ut mer av mötet. Även Nailon (2006) och Gerrish et al. 

(2004) diskuterar att vårdpersonal och tolkar behöver träning och utbildning 

tillsammans för att kunna samarbeta och arbeta mer effektivt tillsammans.   

 

I resultatet framkom även att vårpersonal känner oro för att patienter ska undanhålla 

information till följd av bristande förtroende för professionella tolkar. Gerrish (2001) 

diskuterar att samma tolk bör användas under hela patientens vårdtid eftersom patienter 

och vårdpersonal har lättare att lita på professionella tolkar när en relation skapats. Om 

vårdpersonalens samarbete med tolken fungerar finns goda förutsättningar för att en 
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vårdrelation ska kunna skapas mellan vårdpersonal och patient. En fungerande 

vårdrelation är värdefull eftersom den kan ge upphov till ett lindrat lidande. I 

vårdrelationen får patienten bland annat möjlighet att uttrycka sina känslor. Utan en 

fungerande vårdrelation reduceras vårdandet enligt Wiklund (2003) till att bli utförande 

av arbetsuppgifter.  

 

Ytterligare en framträdande aspekt som beskrivs i resultatet är att vårdpersonal kan 

känna besvikelse över att inte få den hjälp som behövs. En orsak till att hjälpen är 

otillräcklig kan vara att de ekonomiska resurserna är begränsade och därmed även 

antalet tillgängliga tolkar. Enligt Gerrish (2001) är det inte ovanligt att hembesök görs 

utan tolk. Författarna tvivlar på om vården kan individanpassas när vårdpersonal och 

patient inte kan kommunicera med varandra eftersom det till exempel kan vara svårt för 

vårdpersonal att ställa frågor till patienten. Även Gerrish (2001) diskuterar om vården 

verkligen kan individanpassas när kommunikationen inte fungerar. Enligt Wiklund 

(2003) och Dahlberg et al. (2003) är människan en unik individ med unika behov och 

för att få reda på en individs behov måste individen tillfrågas. Även Krupic (2007) 

beskriver att vårdpersonal bör ge utrymme för patientens individuella yttringar genom 

att fråga och ta reda på hur just denna patient vill ha det oberoende av kulturell, etnisk 

eller religiös tillhörighet. Om vårdpersonal och patient inte kan kommunicera med 

varandra finns det enligt Gerrish (2001) risk för att vården blir rutinartad och att den 

baseras på vårdpersonalens förförståelse om hur etniska minoritetsgrupper vill bli 

vårdade. Ett exempel kan vara att vårdpersonal antar att en patient äter en viss kost för 

att patienten kommer från ett visst land med en viss kultur.  

 

En annan strategi för att hantera språkbarriärer är att använda anhöriga som tolk. 

Vårdpersonal upplever att det finns både för- och nackdelar med att använda anhöriga 

som tolk. Gerrish (2001) diskuterar att vårdpersonal måste reflektera över vilka 

följderna kan bli när anhöriga används som tolk eftersom anhöriga till exempel kanske 

inte hanterar medicinska termer. Dessutom utsätts anhöriga för en belastning när de 

tolkar i känslomässiga situationer och de kan behöva psykologiskt stöd, men enligt 

Gerrish är stödet begränsat. Enligt Gerrish et al. (2004) har vårdpersonal erfarit att 

patienter ofta inte tillfrågas om vem de föredrar som tolk. Vidare diskuterar Gerrish att 
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alla patienter borde tillfrågas om de vill att en professionell tolk ska översätta åt dem. 

Detta överrensstämmer med Dahlberg et al. (2003) och Wiklund (2003) som anser att 

individen måste tillfrågas för att vården ska bli individanpassad. För att kunna hantera 

språkbarriärer om patienten samtycker anser författarna att professionella tolkar bör 

användas när patientens vård diskuteras eftersom det enligt författarna kan leda till att 

patientens integritet bättre bevaras. Vid vardagliga situationer kan det däremot fungera 

bra att anhöriga och tvåspråkig personal översätter åt patienten. Vårdpersonal kan till 

exempel med hjälp av anhöriga fråga vad patienten vill dricka till maten.  

 

Vid vård av patienter som inte talar landets officiella språk anser författarna att 

vårdpersonal ska använda de resurser som finns för att förbättra kommunikationen som 

till exempel tolk. Om resurserna inte används förblir kommunikationen bristfällig, 

vilket bland annat kan leda till att både vårdpersonal och patient går miste om viktig 

information. Som vårdpersonal är det viktigt att veta vilka resurser som finns att tillgå 

för att kunna använda dem. Om resurserna inte överrensstämmer med behovet anser 

författarna att detta bör uppmärksammas för att vården av patienter som inte talar 

landets officiella språk ska kunna förbättras.   

 

Författarna föreslår mer forskning om upplevelser av språkbarriärer både från 

sjuksköterskans men främst från patientens perspektiv eftersom det forskats lite inom 

området. Författarna har även uppmärksammat att det behövs mer forskning om 

strategier för att hantera språkbarriärer, särskilt om andra strategier än tolk.  
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Bilaga 1 

Översikt av analyserad litteratur  
 
 Perspektiv   Problem och syfte Metod Resultat 
Titel: 
Communicating 
with culturally and 
linguistically diverse 
patients in an acute 
care setting: nurses’ 
experiences. 
 
Författare: Cioffi, 
J. 
 
Tidskrift: 
International Journal 
of Nursing Studies. 
 
Årtal: 2003  

Kvalitativt 
perspektiv 
 
Sjuksköterske 
perspektiv 
 
 

Problem: 
Kommunikationen är ett 
hinder för utförande av 
en kulturellt anpassad 
vård.  
 
Sjuksköterskor upplever 
stress till följd av 
språkbarriärer.  
 
Ingen Australiensk 
studie har funnits om 
sjuksköterskors 
upplevelser av att 
kommunicera med 
kulturellt och språkligt 
skilda vuxna patienter 
på en 
akutvårdsavdelning. 
 
Syftet är att undersköka 
och beskriva 
sjuksköterskors 
upplevelser av att 
kommunicera med 
kulturellt skilda 
patienter på en 
akutvårdsavdelning.  

Kvalitativ studie. 
23 sjuksköterskor 
från ett sjukhus i 
södra Sidney med 
minst fem års 
erfarenhet av att 
arbeta med kulturellt 
och språkligt skilda 
patienter på en 
akutvårdsavdelning 
deltog i studien. 
Intervjuer utfördes 
där deltagarna 
uppmanades att 
berätta om sina 
upplevelser av att 
vårda kulturellt och 
språkligt skilda 
patienter. Nio av 
deltagarna gick med 
på att kontaktas för 
att bekräfta det 
framkomna 
resultatets 
trovärdighet. 
Intervjuerna som 
spelats in på band 
översattes till skriven 
text och analyserades 
genom kvalitativ 
analysmetod.  

Tillgången till tolk är sämre för 
patienter från Slovakien och 
Somalia än för patienter från Kina 
och Arabländer.  
 
Det är svårt att få tag i tolk på 
helger och nätter. 
 
Sjuksköterskor upplever att det 
finns begränsningar vid 
användande av professionella 
tolkar. Tolkar finns inte alltid 
tillgängliga och sjuksköterskor 
har erfarit att tolkar ibland 
översätter felaktigt.  
 
Tvåspråkig personal bidrar till en 
kulturellt anpassad vård.  
 
Anhöriga används ofta för att 
tolka åt patienten. 
 
Sjuksköterskor kombinerade olika 
strategier för att överbrygga 
språkbarriärer såsom tolk, 
kroppsspråk och bilder.  
 
En del sjuksköterskor anser att 
kulturellt och språkligt skilda 
patienter borde lära sig tala 
engelska. 
 
Sjuksköterskor känner oro över 
hur språkbarriärer inverkar på 
vårdkvaliteten. 
 
Sjuksköterskor upplever att bättre 
tillgång till tolkar förbättrar 
vårdkvaliteten. 
 
När tvåspråkig personal finns på 
avdelningen avstår patienter från 
att tala med övrig personal. 

Titel:. The nature 
and effect of 
communication 
difficulties arising 
from interactions 
between district 
nurses and South 
Asian patients and 
their carers 
 
Författare: Gerrish, 
K. 
 

Kvalitativt 
perspektiv 
 
Sjuksköterske 
perspektiv 
 

Problem: Patienter som 
ursprungligen kommer 
från södra Asien kan ha 
svårigheter att tala 
engelska flytande och 
vården kan därmed bli 
svårtillgänglig och 
ogynnsam för denna 
patientgrupp.  
 
Det finns få studier som 
syftar till att identifiera 
utsträckningen av 
problemet. 

Studien utfördes i 
Storbritannien. Åtta 
föreståndare 
djupintervjuades och 
lokala 
policydokument 
analyserades. 
Därefter utfördes en 
observationsstudie av 
sex 
distriktskötersketeam
. I fyra av teamen 
kom en stor del av 
patienterna från  

Anhöriga översätter åt patienter i 
över hälften av vårdbesöken. 
Professionella tolkar anlitas när 
anhöriga inte finns tillgängliga, 
när känsliga och intima problem 
ska diskuteras och om 
sjuksköterskan är osäker på om 
patienten förstått sin diagnos och 
behandling.  
 
Sjuksköterskor upplever att det är 
svårt att få tag i tolkar när behov 
finns. En del sjuksköterskor har 
bristande förtroende för 
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 Perspektiv   Problem och syfte Metod Resultat 
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 Trots att åtgärder riktas 
mot att överbrygga 
språkbarriärer används 
anhöriga fortfarande 
ofta som tolk. 
 
Syftet är att undersöka 
policydirektiv gällande 
tillhandahållandet av 
individualiserad vård 
samt ta reda på om de 
följs och hur vården av 
patienter från olika 
etniska bakgrunder 
påverkas. Studien 
fokuserar på 
kommunikationssvårigh
eter mellan 
sjuksköterskor och 
sydasiatiska patienter 
och vårdare. 

etniska 
minoritetsgrupper 
och i resterande två 
team vårdades främst 
vita patienter, vilka 
fungerade som 
jämförelsegrupper. 
Varje team utgjordes 
av en 
distriktsköterska och 
mellan två till fyra 
allmänsjuksköterskor
. Intervjuerna 
spelades in och 
översattes till skriven 
text och 
fältanteckningarna 
skrevs rent. 
Materialet 
analyserades genom 
dimensionsanalys.  
 

professionella tolkar eftersom 
sjuksköterskor erfarit att en del 
tolkar inte översätter korrekt.  
 
Patienter får oftast inte välja vem 
som ska tolka åt patienten och 
professionella tolkar anlitas oftast 
endast om anhöriga inte är 
närvarande.  
 
Sjuksköterskor har erfarit att även 
anhöriga inte alltid översätter 
korrekt och att de oftast saknar 
kunskap i medicinsk terminologi.    

Titel: Bridging the 
language barrier: the 
use of interpreters in 
primary care nursing 
 
Författare: Gerrish, 
K., Chau, R., 
Sobowale, A., & 
Birks, E. 
 
Tidskrift: Health 
and Social Care in 
the Community. 
 
Årtal: 2004 

Kvalitativt 
perspektiv       
 
Patient 
perspektiv 
 
Tolk 
perspektiv 
 
Vårdpersonals 
perspektiv 
 
                         

Problem: Språkbarriärer 
är ett problem i vården. 
Om sjuksköterskan ska 
kunna ge en rättvis vård 
till minoritetgrupper 
måste språkbarriären 
rivas.  
 
Tolktjänster är 
otillräckliga i 
primärvården och därför 
används ofta familj och 
vänner som tolk, vilket 
är olämpligt.  
 
Det finns lite forskning 
om hur sjuksköterskor 
kommunicerar med 
patienter som inte kan 
tala det engelska 
språket flytande.  
 
Syftet är att utforska hur 
tolkservice används av 
sjuksköterska, 
barnmorska och 
distriktsjuksköterska 
utifrån perspektivet 
sjuksköterska, tolk och 
etnisk minoritets grupp. 

Studie utförd i 
Storbritannien. 
Intervjuer i form av 
diskussion i 
fokusgrupper. 
Intervjuerna spelades 
in och överfördes 
därefter till textform. 
Textmaterialet 
kodades och artikeln 
strukturerades efter 
de tre 
deltagargrupperna, 
sjuksköterskor, tolkar 
och 
minoritetsgrupper. 
 

Etnisk minoritets gruppers 
perspektiv: Upplevelser och 
problem kopplat till att inte kunna 
språket när de kommer i kontakt 
med vården. Patienter från 
minoritetsgupper är ofta inte 
medvetna om att tolk finns att 
tillgå, de använder anhöriga för 
att tolka och språkbarriären 
orsakar missförstånd. 
 
Sjuksköterskans perspektiv: 
Upplevelser och problem kopplat 
till att vårda patienter som inte 
kan engelska flytande. Oro över 
de konsekvenser som 
språkbarriärer medför, att behöva 
andvända anhöriga som tolk och 
speciellt barn, över dålig 
tillgänglighet av tolkar och tolkars 
varierade skicklighet.   
  
Tolkens perspektiv: Upplevelser 
och problem kopplat till att arbeta 
som tolk i vården. Att 
sjuksköterskan har bristande 
kunskap om att tolk finns, är dålig 
på att efterfråga tolk och har 
svårigheter med att använda tolk 
på ett effektivt sätt. 

Titel: Bilingual 
communicators 
within the health 
care setting. 
 
Författare: 
Johnson, M., Noble, 
C., Matthews, C., & 
Aguilar, N. 
 
Tidskrift:  

Kvalitativt 
perspektiv    
 
Vårdpersonals 
perspektiv 

Problem: 
Kommunikationssvårig
heter kan påverka 
tillgången till hälso- och 
sjukvård, kontinuiteten 
och vårdkvaliteten 
negativt. Det kan leda 
till ökade 
vårdkostnader. 
 
Professionella tolkar har 

Studien är utförd i 
Australien. 18 
fokusgrupper 
bestående av 81 
personer från olika 
personalgrupper med 
varierande 
språkkunskaper. Alla 
fokusgruppmöten 
spelades in på band 
och skrevs ner i  

Tvåspråkig personal är 
nödvändiga och mycket 
användbara i vissa situationer till 
exempel när professionella tolkar 
inte finns tillgängliga.  
 
Det är olämpligt och 
otillfredställande att använda 
tvåspråkig personal när en 
professionell tolk är mer lämplig 
som till exempel vid  
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 varierande kompetens.  
 
Anhöriga används ofta 
som tolk, vilket kan 
leda till felaktiga 
översättningar. 
 
Syftet är att få en 
förståelse för tvåspråkig 
vårdpersonals roll och 
hur de medverkar och 
förbättrar vården inom 
en kulturellt varierande 
patientgrupp inom 
akutsjukvården.   

efterhand till text, 
vilket sedan 
analyserades. 

översättning av medicinsk 
terminologi.  
 
Tvåspråkig personal kan känna 
sig behövda men även uppleva en 
osäkerhet och oro över det ansvar 
det innebär att översätta i 
vårdsituationer.    

Titel: 
Nurses’concerns and 
practices with using 
interpreters in the 
care of Latino 
patients in the 
emergency 
department. 
 
Författare: Nailon, 
R. E. 
 
Tidskrift: Journal 
of Transcultural 
Nursing 
 
Årtal: 2006 

Fenomenologi
skt perspektiv 
 
Sjuksköterske 
perspektiv 
 

Problem: När 
närstående används som 
tolk kan felaktiga 
översättningar leda till 
inadekvata 
vårdåtgärder.  
 
När professionell tolk 
inte anlitas vid vård av 
Latinopatienter som inte 
kan tala engelska kan 
vården bli bristfällig 
varvid patienter kan ha 
svårigheter att förstå sin 
diagnos och fullföljer i 
lägre grad sin 
behandling. 
 
Det finns bristande 
vetskap om vad som 
påverkar 
sjuksköterskors vård av 
Latinopatienter. 
 
Syftet är att beskriva 
sjuksköterskors 
upplevelser av att vårda 
Latinopatienter som inte 
kan tala engelska på en 
akutvårdsavdelning för 
att kunna urskilja hur 
vården planeras i 
relation till patienters 
etnicitet och 
språkförmåga. 
 

Fenomenologisk 
metod. 
Ostrukturerade 
intervjuer utfördes 
med 15 legitimerade 
sjuksköterskor från 
fyra sjukhus i 
nordvästra stater i 
USA. Intervjuerna 
utfördes både i grupp 
och individuellt med 
en ostrukturerad 
intervjuguide 
innehållande öppna 
frågor som stöd. Vid 
intervjuerna fick 
sjuksköterskorna 
beskriva sina 
erfarenheter av att 
vårda Latinopatienter 
som inte kunde prata 
engelska när tolk var 
närvarande. 
Dessutom 
observerades sex 
sjuksköterskor. Alla 
intervjuer spelades in 
på band och 
fältanteckningar 
skrevs ner under 
observationerna. Data 
analyserades genom 
temaanalys där 
mönster och exempel 
urskiljdes.  
 

Alla sjuksköterskor rapporterade 
att de använder tvåspråkig 
personal eller professionella 
tolkar vid vård av patienter som 
inte talar landets officiella språk 
flytande.  
 
Sjuksköterskor upplever att 
tillgången till tolk är otillräcklig 
och att onödig tid åtgår till att 
vänta på tolk varvid tiden hos 
patienten förkortas.  
 
Tolkar används vid registreringen 
men sällan under hela 
vårdbesöket.  
 
Sjuksköterskor upplever att 
patienter känner sig övergivna när 
de lämnas ensamma vid anlitande 
av professionella tolkar, men 
trygga och lugna när samma tolk 
anlitas under hela vårdperioden.  
 
Sjuksköterskor känner oro över 
professionella tolkars 
oengagemang  
 
Tolkar anses ha otillräcklig 
medicinsk kunskap.  

Titel: 
Communication in 
the development of 
culturally competent 
palliative care 
services in the UK: a 
case study. 
 
Författare: 
Randhawa, G., 
Owens, A., Fitches, 
R., & Khan, Z.  

Kvalitativt 
perspektiv 
 
Patient- och 
familjeperspe
ktiv 
 
Vårdpersonals 
perspektiv 
 

Problem: En del 
patienter från etniska 
minoritetsgrupper kan 
inte tala landets 
officiella språk och har 
därmed svårigheter att 
kommunicera med 
vårdpersonal. 
 
Språkbarriärer kan vara 
svåra att lösa eftersom 
den hjälp som finns att 

Kvalitativ studie 
utförd i 
Storbritannien. 
Intervjuer utfördes 
med patienter och 
deras familjer samt 
vårdpersonal.   
 
Två patienter och tio 
familjemedlemmar 
som ursprungligen 
kom från södra Asien 

De flesta patienter och familjer 
var nöjda med palliativvården.  
 
Patienter och familjer önskade 
mer tvåspråkig personal.  
 
De flesta patienter och familjer 
har enbart viss förståelse för 
patientens tillstånd och är bara 
delvis medvetna om tillgängliga 
tjänster. Många patienter och 
familjer är ovetande om att det  
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 tillgå inte alltid är 
tillfredställande. 
 
Syftet är att undersöka 
kommunikationens 
betydelse för 
vårdkvaliteten samt 
belysa eventuella 
problem och finna 
lämpliga åtgärder för att 
lösa dem. 

och som hade 
erfarenheter av 
cancer och 
palliativvård deltog i 
studien. De tio 
vårdare som deltog i 
studien arbetade 
inom palliativvården. 
Deltagarna hade 
möjlighet att välja 
om en man eller 
kvinna skulle leda 
intervjun samt vilket 
språk intervjun skulle 
hållas på. Deltagarna 
var mellan 18 och 60 
år gamla och hade 
islam eller hinduism 
som trosuppfattning. 
Intervjuerna hölls i 
patienternas eller 
familjernas hem. 
Data analyserades 
genom kvalitativ 
metod. 

finns informationsmaterial på 
patientens modersmål.  
 
Vårdpersonal upplever en 
besvikelse över att behovet av 
översättningshjälp inte alltid 
överrensstämmer med tillgången.  
 
Anhöriga används oftast som tolk. 
Vårdpersonal känner besvikelse 
över att ett stort ansvar läggs på 
anhöriga som tolk. En del 
vårdpersonal upplever att det 
finns fördelar med att använda 
anhöriga som tolk.  
 
En del vårdpersonal känner 
frustration över att tolkar 
modifierar information till och 
från patienten. 

Titel: ”Reduced to 
nods and smiles”: 
Experinces of 
proffessionals caring 
for people with 
cancer from black 
and ethnic minority 
groups. 
 
Författare: 
Richardson, A., 
Thomas, V. N., & 
Richardson, A.    
 
Tidskrift: European 
Journal of Oncology 
Nursing. 
 
Årtal: 2006 

Kvalitativt 
perspektiv 
 
Vårdpersonals 
perspektiv 
 
                         

Problem: 
Patienter från svarta och 
etniska 
minoritetsgrupper 
upplever att de inte 
alltid får bästa möjliga 
behandlingen och vård. 
 
Det finns lite forskning 
om hur vårdpersonal 
upplever att arbeta med 
svarta och etiska 
minoritetsgrupper.  
 
Patienter från svarta och 
etiska minoritetsgrupper 
rapporterar ofta 
svårigheter med att 
förstå diagnos och 
behandlingsalternativ. 
De har bristande 
förtroende för läkarna 
och upplever sig inte bli 
behandlade med respekt 
och värdighet.  
 
Syftet är att utforska 
vårdpersonals 
upplevelser och 
erfarenheter av att vårda 
patienter med cancer 
från svarta och 
minoritetsgrupper samt 
reflektera över deras 
behov av träning. 

Kvalitativ metod.  
Studien utfördes i 
Storbritannien och 
utgjordes av 
diskussioner i fem 
fokusgrupper. 
Diskussionerna i 
fokusgrupperna 
spelades in på band 
och skrevs sedan ner 
till skrift. Materialet 
analyserades därefter 
för att finna 
nyckelteman 
 
Bekvämlighetsurval, 
vårdpersonal som 
prenumererade på 
Macmillan post 
holders fick inbjudan 
om att deltaga i 
studien. 28 personer 
som arbetar med 
patienter som har 
cancer valde att delta 
och av dessa var 22 
sjuksköterskor i 
palliativvården, en 
läkare, en 
socialarbetare, två 
terapeuter, en kurator 
samt en terapeut.  
 

Vårdpersonal känner oro över 
patienters bristande förståelse av 
bland annat sin diagnos och 
behandling. Vårdpersonal 
upplever även oro över den 
bristande kommunikationens 
negativa påverkan på 
vårdrelationen.  
 
Vårdpersonal upplever att 
tillgången till professionella 
tolkar är otillräcklig och att 
professionella tolkar inte alltid 
översätter korrekt.  
 
Vårdpersonal upplever att det är 
felaktigt och otillfredställande att 
använda närstående som tolk. 
 
Vårdpersonal känner sig 
frustrerade när patienters 
trosuppfattning är oförenlig med 
viss behandling. 
 
En del vårdpersonal har fördomar 
relaterade till patienters ursprung.  
 
Träning i religion, kulturella 
skillnader och tillsammans med 
professionella tolkar eftersöktes 
samt hjälp med att utforska egna 
attityder och antaganden.  
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