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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund 
Svensk lag bygger på god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Dagens 

mångkulturella samhälle ställer krav på sjukvården när det kommer till att erbjuda 

likvärdig vård till alla även till de som inte behärskar språket. Sjukvården ska bedrivas 

personcentrerat, personcentrerad omvårdnad kräver att sjuksköterska och patient förstår 

varandra. Därför är det sjuksköterskans professionella ansvar att i mötet med mångkulturen 

använda tolk för att säkerställa personcentrerad omvårdnad och säker vård. 

 

Syfte 
Syftet var att beskriva hur sjuksköterskan använder tolk i mötet med patienten inom hälso- 

och sjukvård 

 

Metod 
Litteraturöversikt valdes som metod. Databassökningar för vetenskapliga artiklar 

genomfördes i Pubmed och CINAHL, 16 artiklar valdes för granskning och analys. 

 

Resultat 
Två huvudrubriker framkom; sjuksköterskans användning av tolk i mötet med patienten 

samt faktorer som påverkar sjuksköterskans användning av tolk i mötet med patienten. 

Under huvudrubrikerna presenteras underrubrikerna; etablera en relation, användning för 

att genomföra omvårdnad, tolkanvändning för speciella situationer, användning av 

personal som tolk, användning av närstående som tolk, okunskap och fördomar samt 

organisatoriska faktorer. 

  

Slutsats 
Språkbarriärer genererar svårigheter för sjuksköterskan i mötet med patienter som inte 

behärskar språket vilket kan leda till brister i omvårdnaden samt osäker vård. Det är därför 

av vikt att problemet belys samt att mer information och utbildning implementeras för att 

komma till rätta med problematiken då det är sjuksköterskans ansvar att tillgodose 

personcentrerad omvårdnad till hela befolkningen. 

 

Nyckelord 
Kommunikation, Mångkulturellt, Tolkanvändning, Sjuksköterskans professionella ansvar.   
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INLEDNING 

Sjuksköterskan har ett professionellt ansvar att försvara och respektera de mänskliga 

rättigheterna samt se till att vård ges på lika villkor till hela befolkningen oberoende av 

individuella faktorer (International Council of Nurses [ICN], 2014). En grundläggande 

förutsättning för mötet mellan sjuksköterska och patient men även för omvårdnaden i sig är 

att patienten sätts i centrum, då patienten är expert på sina egna upplevelser och känslor 

(Robertson, 2013). Grunden för personcentrerad omvårdnad (PCO) är att patienten sätts i 

centrum och inkluderas i alla vårdbeslut och processer vilket är en förutsättning om 

delaktighet och samarbete ska kunna säkerställas (Edvardsson, 2010). Sjuksköterskan har 

ett professionellt ansvar att se till att information till patienten individanpassas samt så 

långt som möjligt försäkra sig om att patienten förstått innehållet i och betydelsen av den 

lämnade informationen (SFS, 2014:821). Brister i kommunikationen mellan sjuksköterska 

och patient kan leda till missförstånd och missuppfattningar som påverkar kvaliteten och 

säkerheten i vården (Hadziabdic, Lundin & Hjelm, 2015). Alla människor som har kontakt 

med vården ska ha rätt till en trygg och säker vård (Öhrn, 2014). Dagens Sverige är ett 

mångkulturellt samhälle där var sjätte svensk har ett annat modersmål än svenska 

(Statistiska centralbyrån, 2016). För att tillgodose omvårdnad på lika villkor till de 

patienter som inte talar det svenska språket ligger det i sjuksköterskans professionella 

ansvar att anlita en tolk (Entrena, 2013). Med detta i åtanke ämnar denna litteraturöversikt 

att undersöka hur sjuksköterskan använder tolk i mötet med patienten. 

 

 

BAKGRUND 

Sjuksköterskans professionella ansvar 

Enligt International Council of Nurses [ICN] (2014) har sjuksköterskan ett professionellt 

ansvar som innefattar 4 grundläggande ansvarsområden; att främja hälsa, förebygga 

sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Sjuksköterskan har ett professionellt ansvar att 

försvara och respektera de mänskliga rättigheterna hos patienter oavsett kön, etnicitet, 

religion, handikapp, sexuella preferenser med mera. Vården får inte påverkas av dessa 

faktorer utan ska ges på lika villkor till hela befolkningen, där den med störst vårdbehov 

prioriteras (ICN, 2014). Detta är även lagstadgat i hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 

1982:763) § 2 där målet för hälso- och sjukvården innebär en god hälsa och vård på lika 

villkor för hela befolkningen. HSL bygger på respekt för patientens självbestämmande och 

integritet samt främjar goda kontakter mellan patient och sjuksköterska, HSL tillgodoser 

även patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården (SFS, 1982:763). Även 

patientlagen (SFS, 2014:821) syftar till att stärka och tydliggöra patienten och främja 

dennes integritet, självbestämmande och delaktighet. För att öka patientens delaktighet 

ansvarar sjuksköterskan för att förse patienten med information så att denne kan göra 

välgrundade val om sin vård. I patientlagen 6 § och 7 §, kap. 2, stadgas att informationen 

från vårdgivaren ska anpassas till mottagarens ålder, mognad, erfarenhet, språkliga 

bakgrund och andra individuella förutsättningar. Den som ger informationen ska så långt 

som möjligt försäkra sig om att mottagaren har förstått innehållet i och betydelsen av den 

lämnade informationen, vilket gör att sjuksköterskan har en skyldighet att ta hjälp av tolk i 

mötet med patienter som inte talar samma språk (SFS, 2014:821). 
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Ett mångkulturellt samhälle 

Dagens Sverige har en alltmer heterogen befolkning avseende sociala faktorer, kultur, 

etnicitet, religion, språk och erfarenheter från olika medicinska traditioner (Bäärnhielm, 

2013). Under de senaste årtiondena har det svenska samhället gått från ett samhälle med få 

etniska grupper till ett samhälle med över hundra grupper av olika etnisk bakgrund, språk 

och religion (Ekblad, Marttila & Emilsson, 2000). År 2015 var cirka 1,6 miljoner 

människor i Sverige födda utomlands, detta motsvarar drygt var sjätte svensk (Statistiska 

centralbyrån, 2016). Med detta i åtanke blir det tydligt att många i Sveriges befolkning har 

ett annat modersmål än svenska. De personer som inte behärskar det svenska språket får 

svårigheter med att kommunicera, förstå och göra sig förstådd (Bäärnhielm, 2013). 

 

Uppfattningar om hälsa och sjukdom är kulturellt bestämt, vilket medför att tankesätt om 

dessa skiljer sig åt. Uppfattningar kring hälsa och sjukdom samt hur de uttrycks varierar 

från individ till individ och införskaffas under barndomen och genom hela livet. Beroende 

av olika faktorer som kultur, religion och sociala relationer ser uppfattning om hälsa och 

sjukdom, samt hur de uttrycks olika ut. Hälsa och sjukdom förklaras utifrån individen, 

naturen, sociala relationer och den övernaturliga världen (Helman, 2007). Exempelvis kan 

en människa från en västerländsk kultur förklara sin diabetes som ett resultat av en mindre 

hälsosam livsstil i kombination med ärftliga faktorer (Kleinman, 1980), medan en 

människa från en annan kultur kan vara av uppfattningen att hennes diabetes är en följd av 

att någon har kastat onda ögat på henne (Helman, 2007). Att på ett adekvat och riktigt sätt 

kunna bemöta mångfalden är en utmaning. Det kräver interkulturell kommunikation, som 

är en kommunikationsprocess mellan individer från olika kulturer. Kärnan i denna 

kommunikationsprocess är att försöka skapa en delad mening, där den ena förmedlar och 

den andra försöker tolka. När förmedling och tolkning stämmer överens skapas en delad 

mening (Bäärnhielm, 2013). Att ha förståelse för betydelsen av kulturell, etnisk och social 

mångfald hos behandlare och patienter är av betydelse för sjukvården. Ömsesidig 

förståelse, språklig överensstämmelse och delade erfarenheter kan inte tas för givet, 

framförallt inte då behandlare och patient har olika kulturell och språklig bakgrund. Även 

socioekonomiska faktorer som utbildning, boende, bakgrund och sociala relationer 

påverkar den ömsesidiga förståelsen (Bäärnhielm, 2013). 

Mötet 

Mötet mellan sjuksköterska och patient består till stor del av verbal kommunikation där 

samtalet är i fokus. För att kunna planera och tillgodose omvårdnad måste sjuksköterskan 

få en helhetsbild av patienten, detta genom att föra en dialog och samla in information. 

Sjuksköterskan är expert inom sitt yrkesområde medan patienten är expert på sina egna 

tankar och upplevelser (Robertson, 2013). En grundläggande förutsättning för vårdmötet 

och även för omvårdnaden i sig är att patienten är i centrum. Sjuksköterska och patient bör 

ha ett gemensamt fokus och sträva efter samma mål (Baggens & Sandén, 2014). Det är 

viktigt att sjuksköterskan är medveten om att patienten befinner sig i en beroendeställning, 

då det är dennes ohälsa som är själva orsaken till mötet (Svensk sjuksköterskeförening, 

2010). Sjuksköterskan bör ha förståelse för och kunna sätta sig in i patientens situation 

(Baggens & Sandén, 2014). För att detta ska kunna ske krävs en adekvat kommunikation 

vilket inte kan tas för givet om sjuksköterska och patient har olika språklig bakgrund 

(Bäärnhielm, 2013). Ekblad et al. (2000) menar att sjuksköterskor ibland känner frustration 

över att inte kunna ge tillräckligt stöd till de patienter som har ett annat modersmål. 
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Kommunikation är en grundläggande resurs för att skapa en gemensam förståelse och är en 

nödvändighet för omvårdnad (Baggens & Sandén, 2014). 

Mötet mellan patient och sjuksköterska 

Sjuksköterskan har ett professionellt ansvar att respektera den enskilda individens 

värdighet och se till patientens kulturella rättigheter, vilket är av betydelse i dagens 

mångkulturella samhälle (Dobrowolska, Wronska, Fidecki & Wysokinski, 2007). Vidare 

ska sjuksköterskan se till att information till patienten individanpassas så att denne kan 

göra välgrundade val när det kommer till dennes vård. Detta kräver att sjuksköterska och 

patient förstår varandra vilket är en förutsättning för delaktighet och för samarbete mellan 

sjuksköterska och patient (Dobrowolska et al., 2007). Det har visat sig att samtalen kan bli 

ansträngda och begränsade när sjuksköterska och patient inte talar samma modersmål 

vilket kan leda till att samtal och information förenklas och bryts ned, att betydelsefull 

information missas och att frågor lämnas utan svar (McCarthy, Cassidy, Graham & Tuohy, 

2013). Det har även framkommit att patientsäkerheten kan äventyras vid flera moment i 

den dagliga omvårdnaden på grund av språkbarriärer, exempelvis kan identitetskontroller 

vid undersökningar och läkemedelsadministrering utelämnas. Smärtskattning kan bli 

missvisande om patient och sjuksköterska missförstår varandra (Rosse, Bruijne, Suurmond, 

Essink-Bot & Wagner, 2015). För att uppfylla kraven på god vård enligt HSL och 

patientlagen krävs det att patienten talar god svenska eller att en tolk anlitas (Entrena, 

2013). För att en patient som inte behärskar språket ska kunna erbjudas likvärdig vård och 

delaktighet blir då en tolk nödvändig (SFS, 2014:821). I Sveriges alltmer mångkulturella 

samhälle innebär det att krav kommer ställas på sjukvården när det kommer till att möta 

mångfalden (Ekblad et al., 2000). Nya arbetssätt och kunskaper kommer behöva 

implementeras i vården för att se till att tillfredsställande vård finns tillgänglig för alla 

medborgare (Bäärnhielm, 2013). Det åligger sjuksköterskan att uppvisa lyhördhet och 

medkänsla och inte minst respekt gentemot sina patienter, att se personen och inte bara 

sjukdomen, undvika att placera patienter i fack, respektera olikheter, visa tilltro och 

införliva hopp (Rush & Cook, 2013). Sjuksköterskan har ett ansvar att skapa en länk 

mellan sig själv och patienten, en förpliktelse att stå på dennes sida (Sjögren, 2012). En 

grundläggande egenskap hos sjuksköterskan blir då att kunna kommunicera på ett adekvat 

sätt även över språkbarriärer (Rush & Cook, 2013). 

 

Kommunikation 

Ordet kommunikation härstammar från latinets ”communicare” och kan definieras som 

ömsesidigt utbyte, något som blir gemensamt eller något som går att dela. Att 

kommunicera har däremot en större och bredare innebörd och omfattar hela sfären av 

mänsklig interaktion och beteende (Newman Giger, 2013). Med kommunikation menas 

inte bara det som uttrycks verbalt, utan även det som inte sägs, det som sägs mellan 

raderna och det som förmedlas via kroppsspråk. Inom sjukvården är kommunikation ett av 

de viktigaste verktygen för att säkerställa omvårdnad och främja hälsa. För att uppnå 

adekvat kommunikation bör det finnas gemensamma koder, ömsesidig förståelse samt 

språklig samstämmighet (Fossum, 2013). Kommunikation kräver förmågan att kunna 

lyssna aktivt och det är av vikt att sjukvårdspersonal även behärskar icke verbal 

kommunikation. Med icke verbal kommunikation menas all form av kommunikation som 

inte uttrycks via tal, exempelvis beröring, ögonkontakt och kroppsspråk. En väsentlig del 

av det som uttrycks i en konversation sker med icke verbal kommunikation och därav finns 

ett behov av att sjukvårdspersonal kan fånga upp och förstå dessa signaler (Kacperck, 

2014).  
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Adekvat kommunikation från sjukvårdspersonal står i korrelation med bättre 

patientföljsamhet. Patienter till sjukvårdspersonal med god kommunikationsförmåga 

uppvisar högre följsamhet jämfört med patienter till sjukvårdspersonal med sämre 

kommunikationsförmåga (Haskard Zolnierek & DiMatteo, 2009). Språkliga barriärer kan 

bidra till försämrad kommunikation och leda till missförstånd och att patienten känner sig 

isolerad (Hamilton & Essat, 2008). 

Tolk 

Missförstånd på grund av otillräcklig kommunikation mellan sjuksköterska och patient är 

ett hinder för kvalitetssäker och patientsäker vård. Otillräcklig kommunikation kan 

övervinnas genom användning av tolk (Hadziabdic, Lundin & Hjelm, 2015). När patient 

och vårdpersonal inte talar samma språk bör en tolk anlitas (Davidhizar & Brownson, 

2000). Detta är även lagstadgat i patientsäkerhetslagen § 6 kap. 6 (SFS, 2010:659) där det 

står att den som ansvarar för vården skall se till att patienten ges information i enlighet med 

kapitel 3 i patientlagen (SFS, 2014:821). En tolk möjliggör kommunikation mellan 

människor som inte talar samma språk (Hadziabdic & Hjelm, 2013). Den professionella 

tolken är utbildad och specialiserad inom ett område exempelvis sjukvård och har 

kunskaper inom medicinsk terminologi och etiska betänkligheter (Hadziabdic & Hjelm, 

2013) och skall översätta på ett objektivt och neutralt sätt (Hadziabdic et al. 2015). Det 

finns en skillnad mellan att tolka och att översätta. Att översätta ord från ett språk till ett 

annat är inte detsamma som att tolka. Att tolka är mer komplext då tolken inte bara ska 

översätta orden utan även sammanhanget och innebörden av allt som sägs, inklusive gester 

och tonlägen. Tolken måste ha kulturell förståelse, men även veta hur kunskapen ska 

förmedlas på ett tillförlitligt sätt. Tolken ska ha patientens bästa i åtanke och kunna 

förmedla patientens behov till vårdpersonalen (Newman Giger, 2013). Kommunikation 

genom en tredje part kan ibland bli problematisk (Dawson Estrada, Reynolds & Hilfinger 

Messias, 2015). Utöver den professionella tolken finns den informella tolken i form av 

exempelvis patientens närstående eller flerspråkig vårdpersonal (Hadziabdic & Hjelm, 

2013).  

Personcentrerad omvårdnad och säker vård 

Personcentrerad omvårdnad (PCO) innebär att bedriva omvårdnad utifrån ett holistiskt 

synsätt. Patienten ska ses i sin helhet, från både biologiska, psykologiska och sociala 

behov. Att arbeta personcentrerat förbättrar kvalitén på omvårdnaden, ökar välmående hos 

både patient och sjuksköterska samt är kostnadseffektivt. Kommunikation, samarbete, 

delaktighet, respekt och självbestämmande är några av de begrepp som utgör basen för 

PCO (Pelzang, 2010). Grunden för PCO är att patienten sätts i centrum och inkluderas i 

alla vårdbeslut och processer. Utgångspunkten för omvårdnaden ska vara patientens 

perspektiv och egna upplevelse av sjukdomen (Edvardsson, 2010). Att kunna se människan 

ur ett holistiskt perspektiv kräver ett intresse av att vilja lära känna personen bakom 

sjukdomen, då patientens livsberättelse är mittpunkten för omvårdnaden (Santamäki 

Fischer, 2010). Att bedriva PCO innebär att arbeta i enlighet med patientlagen (SFS, 

2014:821).  

 

Patientsäkerhet innebär att alla människor som har kontakt med sjukvården ska ha rätt till 

en trygg och säker vård (Öhrn, 2014). Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) syftar till att 

främja patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården bland annat genom att vårdgivaren har 

en skyldighet att bedriva patientsäkert arbete.  
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Patienter som är mer delaktiga i beslut rörande sin vård visar större följsamhet när det 

kommer till behandling och medicinering (Da Silva, 2012). PCO medverkar till en 

förbättrad patientsäkerhet då man utgår från individen och fokus ligger på mötet med 

patienten, kommunikation och delaktighet. Detta leder till att risken för missförstånd och 

missdiagnostisering minskar (Lynöe, Wessel, Olsson, Alexandersson & Helgesson, 2011). 

Då kommunikation är ett nyckelelement inom PCO och en förutsättning för patientsäker 

vård krävs det att båda parter förstår varandra (Bäärnhielm, 2013). 

Problemformulering 

Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och vård på lika villkor för hela 

befolkningen (SFS, 1982:763). Dagens mångkulturella samhälle gör att krav ställs på 

sjukvården när det kommer till att möta den alltmer heterogena befolkningen (Bäärnhielm, 

2013). För att tillgodose adekvat vård måste sjuksköterskan få en helhetsbild av patienten 

vilket främst sker genom kommunikation. Kommunikation bidrar till att patienten kan vara 

delaktig i och påverka sin vård (Robertson, 2013). Vården ska ges med individen i fokus 

vilket leder till färre missförstånd och därmed ökad patientsäkerhet (Lynöe et al., 2011). 

Information från sjuksköterska till patient ska individanpassas (SFS, 2014:821). 

Sjuksköterskan har ett professionellt ansvar att försvara och respektera de mänskliga 

rättigheterna för alla patienter (ICN, 2014). För att delaktighet och samarbete mellan 

vårdgivare och vårdtagare ska ske krävs ömsesidig förståelse (Dobrowolska et al., 2007). 

En tolk skapar möjlighet till kommunikation mellan personer med olika språklig bakgrund 

(Hadziabdic & Hjelm, 2013). För att uppfylla kraven på god vård krävs det att patienten 

talar god svenska eller att en tolk anlitas (Entrena, 2013). Därför är det av intresse att 

undersöka hur sjuksköterskan använder sig av tolk i mötet med patienten.  

 

 

SYFTE 

Syftet var att beskriva hur sjuksköterskan använder tolk i mötet med patienten inom hälso- 

och sjukvård. 

 

Frågeställningar 

Hur använder sjuksköterskan tolk i mötet med patient som inte behärskar det officiella 

språket? 

Vilka faktorer påverkar mötet med patient vid användning av tolk? 

 

 

METOD 

Val av metod 

Metoden som valdes var en litteraturöversikt då denna typ av metod ansågs passande för 

studiens syfte. En litteraturöversikt kan göras för att sammanställa eller beskriva 

kunskapsläget inom ett särskilt område (Forsberg & Wengström, 2015). Enligt Axelsson 

(2012) är även en litteraturöversikt lämplig när ny eller fördjupad kunskap eftersträvas, då 

detta bidrar till evidensbaserad vård. Med evidensbaserad vård menas vård som till största 
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del har en vetenskaplig grund (Axelsson, 2012), vilket krävs då hälso- och sjukvården ska 

vara kunskapsbaserad (SOSFS, 2011:09). 

Urval 

Urvalskriterierna som valdes var vetenskapliga artiklar skrivna på engelska och svenska då 

vi behärskar dessa två språk. Axelsson (2012) framhäver att en litteraturöversikt ska bestå 

av den senaste forskningen, därför valdes att endast inkludera artiklar publicerade mellan 

åren 2006-2017. Vidare valdes endast vetenskapliga artiklar som var peer reviewed att 

inkluderas, då Polit & Beck (2012) menar att detta ger artikeln en större tillförlitlighet. 

Peer reviewed innebär att artikeln är granskad av en eller flera utomstående och oberoende 

experter inom området (Polit & Beck, 2012). Då forskningsunderlaget inom studiens 

område var limiterade har exklusionskriterierna för denna studie varit begränsade. Review 

artiklar exkluderades då Axelsson (2012) menar att resultatet i dessa bygger på tidigare 

publicerad forskning som således redan tolkats. Artiklar som berörde tolk för tal- och 

hörselskadade exkluderades då dessa inte var av intresse för denna studie 

Datainsamling 

Sökningarna genomfördes under januari och februari år 2017. Sökningarna gjordes i 

databaserna Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature [CINAHL] och 

Pubmed, då dessa databaser innehåller vetenskapliga artiklar inom bland annat omvårdnad 

och medicin (Axelsson, 2012). I dessa databaser kan man söka med hjälp av olika 

ämnesord, detta för att lättare få fram sökresultat som är mer relevanta för ämnet man 

ämnar undersöka samt för att minska bruset i sökningarna (Willman, Bahtsevani, Nilsson 

& Sandström, 2016). I Pubmed kallas dessa ämnesord Medical Subject Headings [MeSH] 

och i CINAHL kallas de CINAHL Headings (Axelsson, 2012). 

 

Databassökning 

För att se vilket underlag som fanns började vi med en bred sökning med breda ämnesord i 

enlighet med Axelsson (2012). I CINAHL användes CINAHL Headings; communication 

barriers, nurse attitudes, interpreter services, transcultural nursing och nurse-patient 

relations. För sökningarna i Pubmed användes MeSH termerna; communication barriers, 

translating, language, nurse-patient relations, attitude of health personnel, cultural 

competency samt transcultural nursing. Booleska sökoperatorer kombinerar ämnesord med 

OR, AND och NOT. Genom att använda sökoperatorn OR breddas sökningen och för att 

avgränsa sökningen används sökoperatorerna AND och NOT (Willman et al., 2016). För 

att få fram relevant information samt för att avgränsa sökningen till ett specifikt område 

valde vi att kombinera ämnesorden med varandra (tabell 1) med hjälp av sökoperatorn 

AND. 
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Tabell 1. Resultat från artikelsökningar i databaserna. 

Databas 
Datum 

Sökord Antal 

träffar 
Antal 

lästa 

abstract 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

CINAHL 
170208 

(MH ”Communication barriers”) AND 

(MH “Nurse Attitudes”) 
41 5 3 3 

CINAHL 
170208 

(MH “Communication Barriers”) AND 

(MH “Interpreter Services”) 
76 27 16 1 

CINAHL 
170208 

(MH “Transcultural Nursing”) AND 

(MH “Communication Barriers”) 
12 4 3 1 

CINAHL 
170208 

(MH “Communication Barriers”) AND 

(MH “Nurse-Patient Relations”) 
37 8 3 1 

CINAHL 
170208 

(MH “Nurse-Patient Relations”) AND 

(MH “Interpreter Services”) 
12 8 4 3 

Pubmed 
170214 

(“Attitude of Health Personnel”[Mesh] 

AND “Cultural Competency”[Mesh] 

AND (“Transcultural Nursing”[Mesh] 

87 12 5 1 

Pubmed 
170214 

(“Communication Barriers“[MeSH 

Terms] AND (“Translating”[MeSH 

Terms] 

177 24 9 4 

Pubmed 
170214 

(“Communication barriers” [MeSH 

Terms] AND (“Language” [MeSH 

Terms] 
AND (“Nurse-Patient relations” [MeSH 

Terms] 

26 5 3 1 

Totalt 
 

468 93 46 15 

Manuell sökning 

Enligt Willman et al. (2016) bör de genomförda databassökningarna kompletteras med 

manuella sökningar för att få en övergripande bild av intresseområdet. Under artikel 

sökningen påträffades en artikel av Nailon (2006) under “similar articles” som valdes att 

inkluderas i detta arbete.  

Databearbetning 

Vid databearbetning bör forskarna enligt Statens Beredning för medicinsk Utvärdering 

[SBU] (2014) göra en relevansbedömning i två steg. När hanterbart antal träffar uppnåtts i 

databassökningen lästes, i enlighet med SBU:s första steg, artiklarnas titlar och syften 

igenom. Om syftet bedömdes vara av intresse för studien lästes hela abstract. I enlighet 

med det andra steget i SBU genomfördes därefter en översiktlig genomgång individuellt på 

de artiklar som var av fortsatt intresse. Artiklarna diskuterades därefter gemensamt för att 

säkerställa att vi var eniga om innehållets relevans, detta för att kunna exkludera de artiklar 

som var irrelevanta för studien.  
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De artiklar som ansågs relevanta för studien lästes därefter noggrant igenom enskilt varvid 

en individuell kvalitets och klassificeringsbedömning utfördes, utifrån 

bedömningsunderlag (bilaga A) modifierat efter Berg, Dencker och Skärsäter (1999) samt 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). Den slutgiltiga kvalitetsbedömningen utfördes 

efter en diskussion om tolkningsskillnader i de individuella granskningarna för att 

säkerställa att bedömningen blev enhetlig. Resultatet av denna klassificering presenteras i 

matris (bilaga B). Sammanlagt inkluderades 16 artiklar i denna studie. Dessa artiklar 

inkluderades då vi ansåg att de var relevanta för studiens syfte och svarade på 

inklusionskriterierna. De artiklar som exkluderades var bland annat review artiklar men 

även en del artiklar som enbart riktade sig till läkare och andra professioner inom hälso- 

och sjukvård. 

Dataanalys 

En innehållsanalys genomfördes i enlighet med Axelsson (2012) som menar att detta är en 

effektiv metod för att få djupare perspektiv och förståelse för fenomenet. En vetenskaplig 

analys syftar till att undersöka ett forskningsområde genom att dela in fenomenet i mindre 

delar för att sedan undersöka dem separat. Därefter sätts delarna ihop till en ny helhet 

(Forsberg & Wengström, 2015). De 16 utvalda artiklarna lästes igenom ett flertal gånger 

av oss båda för att få en bild av innehållet. Data hanterades utifrån studiens syfte. 

Information som ansåg vara signifikant för studiens syfte färgkodades och anteckningar 

gjordes i marginalerna. Detta gjordes individuellt för att underlätta ett objektivt 

förhållningssätt, då vi inte hade möjlighet att påverka varandras åsikter. Därefter 

diskuterades informationen som framkommit i artiklarna gemensamt och artiklarna lästes 

igenom ytterligare några gånger för att minska risken att missa information. Ett gemensamt 

beslut fattades om vilken information som var relevant för syftet och vi var överens om att 

tydliga teman som svarade på frågeställningarna framkom i samtliga artiklar. Dessa teman 

var sjuksköterskans användning av tolk i mötet med patienten och faktorer som påverkar 

sjuksköterskans användning av tolk i mötet med patienten. Informationen fördes in i ett 

Word dokument under de olika temana för att få en överblick. Därefter skrevs dokumentet 

ut på papper och innehållet klipptes ut och grupperades om i olika högar för att tydligt 

kunna se likheter och skillnader i de olika temana. Under temana framkom olika 

användningsområden och tillvägagångssätt som sjuksköterskan använder tolk och olika 

faktorer som påverkar sjuksköterskans användning av tolk i mötet med patienten, dessa 

fick sedan ligga till grund som underrubriker när informationen sammanställdes till en ny 

helhet. 

Forskningsetiska övervägande 

För att forskning ska vara etiskt försvarbar krävs att det finns informerat samtycke, att 

forskningspersonernas välbefinnande och rättigheter respekteras och att 

forskningsmaterialet behandlas konfidentiellt (Helgesson, 2015). Enligt Helgesson (2015) 

stärks studiens trovärdighet om dessa krav uppfylls. Därför valdes artiklar som varit 

godkända av en etisk kommitté eller har redovisade etiska överväganden. Artiklarna har 

även noggrant granskats för att säkerställa att deltagarnas välbefinnande och rättigheter 

respekteras samt att det funnits informerat samtycke och att konfidentialiteten inte brutits. 

Under arbetets gång har vi genomgående försökt behålla ett objektivt och kritiskt etiskt 

tänkande för att undvika bias. Detta genom att i enlighet med Sandman & Kjellström 

(2013) reflektera över alla moment under arbetets gång. Genom att gemensamt föra en 
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kontinuerlig diskussion ämnar vi minimera risken för feltolkning samt undvika att arbetet 

färgas av egna åsikter. Vidare ämnar vi att i enlighet med Helgesson (2015) inte förvanska 

eller exkludera material för att passa in till våra egna upplevelser och uppfattningar om 

syftet. 

 

 

RESULTAT 

Resultatet består av 16 vetenskapliga artiklar som sammanställts i matris (bilaga B). 

Artiklarna har analyserat i en innehållsanalys och presenteras i två huvudrubriker med 

utgångspunkt från studiens syfte och frågeställningar. Dessa huvudrubriker är; 

sjuksköterskans användning av tolk i mötet med patienten och faktorer som påverkar 

sjuksköterskans användning av tolk i mötet med patienten. Under huvudrubrikerna 

framkommer olika användningsområden och tillvägagångssätt som sjuksköterskan 

använder tolk och olika faktorer som påverkar sjuksköterskans användning av tolk i mötet 

med patienten. Dessa användningsområden, tillvägagångssätt och faktorer presenteras som 

underrubrikerna; etablera en relation, användning för att genomföra omvårdnad, 

tolkanvändning för speciella situationer, användning av flerspråkig personal som tolk, 

användning av närstående som tolk, okunskap och fördomar samt organisatoriska och 

ekonomiska faktorer. 

Sjuksköterskans användning av tolk i mötet med patienten  

Etablera en relation 

Tolktjänster är av vikt för att sjuksköterskan ska kunna etablera en relation till de patienter 

som inte behärskar det officiella språket (Barnes et al., 2011; Bischoff & Hudelson, 2010; 

Fatahi et al., 2010; Jimenez et al., 2012; Nailon, 2006; Pergert et al., 2016; Tuohy et al., 

2008). Tolken gör det möjligt för sjuksköterska och patient att kommunicera och förstå 

varandra och därmed ges förutsättningarna att bedriva omvårdnad istället för att enbart 

vårda åkomman, vilket leder till ökad patientsäkerhet (Barnes et al., 2011; Bischoff & 

Hudelson, 2010; Tuohy et al., 2008). Sjuksköterskan uttryckte en oro över att vara så 

beroende av tolk (Jones, 2008; Nailon, 2006; Pergert et al., 2016). I några artiklar framkom 

det att sjuksköterskan ansåg att kontinuiteten av att använda sig av en och samma tolk till 

en patient gynnade sjuksköterska-patient relationen. Brist på kontinuitet ansågs försämra 

relationen då ny tilltro till varandra behövdes byggas upp vid varje nytt tolk möte (Barnes 

et al., 2011; Eklöf et al., 2015; Nailon, 2006; Tuohy et al., 2008). Dålig tillgänglighet på 

tolkar ansågs vara en anledning till bristande kontinuitet vid tolkanvändning (Eklöf et al., 

2015). 

 

Det framkom i flera artiklar att sjuksköterskan ansåg att det fanns svårigheter med att 

etablera en relation via en tredje part. Det tog längre tid att etablera relationen samt att föra 

en konversation (Barnes et al., 2011; Haith-Cooper, 2014; Hart & Mareno, 2013; Jones, 

2008; Nailon, 2006; Pergert et al., 2016). Sjuksköterskan ansåg att patientsamtal som 

fördes med hjälp av tolk tog längre tid (Barnes et al., 2011; Hart & Mareno, 2013; Nailon, 

2006; Pergert et al., 2016), vilket kunde resultera i att det tilltänkta innehållet som skulle 

behandlas i mötet kortades ned (Barnes et al., 2011). Det framkom att sjuksköterskan 

kände en förlust av kontroll av att inte säkert veta vilken information som översattes, 

sjuksköterskan var osäker på om tolken verkligen översatte allt som sades eller om tolken 

la in personliga åsikter och värderingar i översättningen.  
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Sjuksköterskan kände att felaktiga översättningar kunde leda till svårigheter och 

missförstånd i omvårdnaden (Barnes et al., 2011; Haith-Cooper, 2014; Hart & Mareno, 

2013; Jones, 2008; Nailon, 2006; Pergert et al., 2016). Dock visade det sig att 

sjuksköterskan ibland lät bli att säga till även vid misstanke om att något översattes 

felaktigt (Barnes et al., 2011). Barnes et al. (2011) menade att tredje parts konversationer 

försvårade spontaniteten i samtalen. En del patienter vågade inte öppna sig helt när 

samtalet gick genom en tredje part (Barnes et al., 2011; Pergert et al., 2016). Andra 

patienter tyckte inte att användandet av tolk påverkade relationen till sjuksköterskan. 

Sjuksköterskan kände sig ibland tvungen att undvika att diskutera vissa hälsofrågor eller 

undersökningar om patienten var en kvinna och tolken en man (Barnes et al., 2011). 

 

En del sjuksköterskor uppgav att de försökte vända sig direkt till patienten under 

användning av tolk. Detta för att patienten skulle känna att samtalet som fördes var de 

emellan och inte mellan sjuksköterska och tolk eller mellan patient och tolk. 

Sjuksköterskan upplevde att patienterna i större utsträckning vände sig till tolken istället 

(Eklöf et al., 2015). Emellanåt upplevde sjuksköterskan ett utanförskap om tolk och patient 

fick en för nära relation (Barnes et al., 2011; Eklöf et al., 2015; Pergert et al., 2016). 

 

Användning för att genomföra omvårdnad 

Erfarenheterna av att vårda med hjälp av tolk var varierande hos sjuksköterskan, de flesta 

uppgav att de sällan använde sig av tolk och andra uppgav att de aldrig använde sig av tolk 

(Bischoff & Hudelson, 2010; Tuohy et al., 2008). I studier av Eckhardt et al. (2006) och 

Nailon (2006) framkommer det att trots att det var många patienter som önskade tolk var 

det få som fick det. I en studie av Eckhardt et al. (2006) belystes att patienterna anser att 

det är sjuksköterskans ansvar att tillhandahålla tolktjänster om behov finns. 

 

Sjuksköterskan använde sig inte av tolk när de ansåg att de kunde få fram tillräckligt med 

information eller ge tillräcklig omvårdnad utan att behöva använda sig av verbal 

kommunikation (Eckhardt et al., 2006; Fatahi et al., 2010; Jones, 2008; Nailon, 2006). 

Dock framkommer det i Nailon (2006) att det aldrig går att försäkra sig om att omvårdnad 

tillgodoses om det inte finns ömsesidig förståelse. Sjuksköterskan ansåg att patienten på 

grund av språkbarriärer går miste om omvårdnads kommunikation om tolk ej används, då 

de varken kan uttrycka sina behov eller tillgodogöra sig information. Omvårdnads 

kommunikation är en stor del av sjuksköterskans profession och är en nödvändighet för att 

kunna leverera omvårdnad (Eckhardt et al., 2006; Fatahi et al., 2010; Haith-Cooper, 2014; 

Jimenez et al., 2012; Nailon, 2006; Nielsen & Birkelund, 2009; Pergert et al., 2016; Tuohy 

et al., 2008). Att inte kunna kommunicera med varandra kan leda till missförstånd och 

äventyra patientsäkerheten (Eckhardt et al., 2006; Fatahi et al., 2010; Haith-Cooper, 2014; 

Hsieh, 2015; Jimenez et al., 2012; Nailon, 2006; Nielsen & Birkelund, 2009; Pergert et al., 

2016; Tuohy et al., 2008). Vilket i Eckhardt et al. (2006) illustreras genom att en patient 

gömmer undan sin tilldelade medicin då hen inte informerats om vad det är för slags 

mediciner. Detta fenomen exemplifieras även i Nielsen och Birkelund (2009) där en 

sjuksköterska upptäckte att en patient som skulle in på operation inte talade språket och 

därför inte hade en aning om vad som skulle hända.  

 

Tolkanvändning för speciella situationer 

I flera artiklar lyfts det fram att sjuksköterskan inte använder sig av tolk annat än i speciella 

situationer (Bischoff & Hudelson, 2010; Fatahi et al., 2010; Haith-Cooper, 2014; Hsieh, 

2015; Jones, 2008; Nailon, 2006; Nielsen & Birkelund, 2009), exempelvis vid 

utskrivningar (Bischoff & Hudelson, 2010; Fatahi et al., 2010; Hsieh, 2015; Nailon, 2006). 
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En del menade att arbetsbördan ökade då det var tidskrävande att få tag på tolk (Eklöf et 

al., 2015; Peckover & Chidlaw, 2007) samt att väntan på tolk kunde ge förseningar i 

vårdkedjan (Hsieh, 2015; Nailon, 2006). Fatahi et al. (2010) menar att det ibland är mer 

kostnadseffektivt att ha tolk inbokad från början om man är osäker på språkbarriären, då ett 

möte utan tolk kan resultera i att undersökningen ej kan utföras och då måste avbokas 

och/eller ombokas (Fatahi et al., 2010). Fatahi et al. (2010) samt Peckover och Chidlaw 

(2007) visar på att bristande information om patientens behov av tolk ibland kan leda till 

att behovet av tolk först uppdagas vid själva tillfället för besöket eller undersökningen. 

 

Användning av flerspråkig personal som tolk 

Det framkom i flera artiklar att flerspråkig personal användes som tolk, trots att möjlighet 

fanns till att anlita professionell tolk (Fatahi et al., 2010; Hadziabdic et al., 2014; Hsieh, 

2015; Jones, 2008). De flesta försökte emellertid att begränsa detta på grund av olika 

anledningar bland annat då det skapade en extra arbetsbörda för den flerspråkiga 

personalen (Fatahi et al., 2010; Hadziabdic et al., 2014; Hsieh, 2015). I Fatahi et al. (2010) 

uppdagades att det fanns en oro över situationer där flerspråkig personal med bristande 

språkkunskap användes som tolk, men det nämndes samtidigt att det fanns fördelar med att 

använda sig av flerspråkig personal exempelvis då de besitter både medicinsk och 

omvårdnadskunskap (Fatahi et al., 2010). Användandet av flerspråkig personal som tolk 

fick vissa patienter att ifrågasätta om översättningen skedde på ett objektivt sätt, de 

föreslog att det skulle finnas en bättre policy för när och hur flerspråkig personal fick 

användas som tolk (Hadziabdic et al., 2014). 

 

Användning av närstående som tolk 

Närstående används ibland som tolk (Fatahi et al., 2010; Hadziabdic et al., 2014; Haith-

Cooper, 2014; Hsieh, 2015; Jones, 2008; Nielsen & Birkelund, 2009; Tuohy et al., 2008) 

även fast sjuksköterskan ofta var medveten om problematiken kring detta (Fatahi et al., 

2010; Haith-Cooper, 2014; Hsieh, 2015; Jones, 2008; Nielsen & Birkelund, 2009; Tuohy et 

al., 2008). Även barn fick ibland agera tolk till deras familjemedlemmar trots att 

sjuksköterskan ansåg detta opassande (Fatahi et al., 2010; Jones, 2008; Nielsen & 

Birkelund, 2009; Tuohy et al., 2008). Sjuksköterskan förlitade sig på att anhöriga skulle 

följa med och översätta istället för att boka in professionell tolk (Hadziabdic et al., 2014; 

Peckover & Chidlaw, 2007), trots att användande av närstående som tolk kan äventyra 

patientens autonomi och integritet (Eklöf et al., 2015; Fatahi et al., 2010; Hadziabdic et al., 

2014; Hsieh, 2015; Jones, 2008; Nielsen & Birkelund, 2009). Dessutom kunde det 

upplevas problematiskt för patienten att skilja på vilken information som kom från dennes 

närstående och vilken som kom från sjuksköterskan (Hadziabdic et al., 2014). 

 

Det visade sig att sjuksköterskan många gånger använde sig av närstående som tolk, trots 

att sjuksköterskan var medveten om att närstående ibland valde att inte översätta allt som 

sades (Haith-Cooper, 2014; Jones, 2008; Tuohy et al., 2008). Exempelvis att makar ibland 

föredrog att inte att översätta allt för sin respektive, utan själva valde vilken information 

som skulle vidarebefordras (Haith-Cooper, 2014; Tuohy et al., 2008). En del anhöriga 

upplevde det ogynnsamt att agera tolk då de ibland hade begränsade språkkunskaper samt 

att det ansågs innebära ett för stort ansvar. Samtidigt uppfattade en del närstående det som 

positivt att agera tolk, att de på så sätt fick mera information och kunde verka som ett 

bättre stöd (Hadziabdic et al., 2014). I Eckhardt et al. (2006) ansåg patienterna att det var 

en fördel att ha en närstående som översatte i jämförelse med att vara utan.  

Vidare visade det sig att patienter som ej hade närstående hos sig upplevde en ängslan över 

att gå miste om information och på grund av att det upplevde kontrollförlust över att inte 
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veta vad som skulle ske. I Hadziabdic et al. (2014) upplevde närstående det som 

problematiskt att tolk inte bokades till möten och att sjuksköterskan inte efterfrågade om 

patienten ville ha tolk. En uttalad önskan från många närstående var att det skulle finnas 

permanent anställda tolkar, så att det alltid fanns tillgång till tolk. På detta sätt skulle de 

själva slippa agera tolk samt undvika att en del möten fick avbrytas tidigare på grund av 

tolkens pressade tidsschema. 

Faktorer som påverkar sjuksköterskans användning av tolk i mötet med patienten 

Okunskap och fördomar 

Nielsen och Birkelund (2009) samt Peckover och Chidlaw (2007) menar att sjuksköterskan 

vissa gånger inte har förståelse för hur ojämlikhet och diskriminering påverkar deras 

patienter. Detta styrks i Hart och Mareno (2013) där sjuksköterskan emellanåt inte ansåg 

att det var deras uppgift att bemöta språkbarriären då de var av uppfattningen att det var 

patienternas skyldighet att anpassa sig till det nya samhället och lära sig språket. Dock 

framkommer det i samma studie att sjuksköterskan stundtals betonade vikten av att hälso- 

och sjukvårdspersonal reflekterade över sina egna fördomar och förutfattade meningar för 

att kunna ge tillfredsställande omvårdnad, och på så sätt ge patienterna en chans till 

likvärdig vård. I andra artiklar framkom det att sjuksköterskan vissa gånger ansåg sig 

kunna ge omvårdnad utan verbal kommunikation, man utgick efter mentaliteten ”att klara 

sig” dög (Eckhardt et al., 2006; Fatahi et al., 2010; Jones, 2008; Peckover & Chidlaw, 

2007). Vilket i Eckhardt et al. (2006) visade sig genom att sjuksköterskan tidvis utförde 

omvårdnaden under tystnad hos de patienter som inte behärskade språket. En del tyckte det 

var irriterande och såg det som ett problem när patienterna inte talade det officiella språket 

(Barnes et al., 2011; Hart & Mareno, 2013; Nielsen & Birkelund, 2009), och vissa tyckte 

att omvårdnaden tog längre tid på grund av språkbarriärerna (Nielsen & Birkelund, 2009). 

Sjuksköterskan lågprioriterade sina egna behov av tolktjänster (Eckhardt et al., 2006; 

Haith-Cooper, 2014; Jones, 2008; Nailon, 2006; Nielsen & Birkelund, 2009; Pergert et al., 

2016). Pergert et al. (2016) och Nailon (2006) visar på att sjuksköterskan ofta bokar in tolk 

till läkare men inte för eget bruk. Sjuksköterskan ansåg att det var av större vikt att tolk var 

närvarande vid läkarsamtal (Nailon, 2006; Nielsen & Birkelund, 2009). Dock framkommer 

det att sjuksköterskan ibland passar på att utnyttja tolken om det blir tid över efter 

läkarsamtalet (Eklöf et al., 2015; Nailon, 2006; Pergert et al., 2016). Emellertid kan detta 

leda till att för mycket information pressas samman vid ett och samma tillfälle vilket kan få 

konsekvenser i form av missförstånd (Eklöf et al., 2015; Pergert et al., 2016). Pergert et al. 

(2016) belyser att sjuksköterskan inte reflekterar över varför de inte använder sig av tolk i 

deras möte med patienten, trots att de bokar tolk för läkarnas räkning. 

 

Organisatoriska och ekonomiska faktorer 

Åtskilliga artiklar visar på att sjuksköterskan begränsar sitt eget utnyttjande av tolktjänster 

för att inte slösa på resurser, då det är en hög kostnad på tolktjänster (Eklöf et al., 2015; 

Hadziabdic et al., 2014; Haith-Cooper, 2014; Hart & Mareno, 2013; Nailon, 2006; Nielsen 

& Birkelund, 2009). I Eklöf et al. (2015) framkom en oro över att man fokuserade mer på 

kostnader än på patienters behov av tolk. Däremot visade det sig i Haith-Cooper (2014) att 

en kvinna blev kvar tre dagar extra på sjukhuset då man inte velat skriva ut henne innan 

helgen eftersom ingen tolk hade bokats, vilket genererade i extra kostnader (Haith-Cooper, 

2014). Det framkom en problematik med att endast boka in tolk till vissa möten då man 

inte nödvändigtvis kan veta i förväg vid vilka möten betydelsefull information kan komma 

att behöva tas upp (Fatahi et al., 2010; Haith-Cooper, 2014).  
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Det framkommer även att de rutiner som finns i hälso- och sjukvården inte nödvändigtvis 

är anpassade till de patienter som är i behov av tolk (Peckover & Chidlaw, 2007; Pergert et 

al., 2016). Bristen på tillgänglighet av tolk ansågs vara ett problem och vikten av ökad 

tillgång belystes (Eklöf et al., 2015; Fatahi et al., 2010; Hadziabdic et al., 2014; Haith-

Cooper, 2014; Hart & Mareno, 2013; Hsieh, 2015; Nailon, 2006; Peckover & Chidlaw, 

2007; Tuohy et al., 2008). Även tolkarnas pressade tidsschema ansågs problematiskt då 

detta ibland ledde till att mötena stressades igenom för att tolken skulle hinna iväg till nästa 

(Fatahi et al., 2010; Haith-Cooper, 2014; Nailon, 2006). Sjuksköterskan uttryckte en 

önskan om mer utbildning och information i hur man använder sig av tolk (Eklöf et al., 

2015; Fatahi et al., 2010; Hart & Mareno, 2013; Peckover & Chidlaw, 2007; Tuohy et al., 

2008), vilket skulle kunna leda till ökad frekvens av tolkanvändning (Peckover & Chidlaw, 

2007). Flera artiklar påtalar att kommunikationsstöd på en organisatorisk nivå borde 

prioriteras högre (Eklöf et al., 2015; Hart & Mareno, 2013; Peckover & Chidlaw, 2007; 

Tuohy et al., 2008). 

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

 

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva hur sjuksköterskan använder tolk i 

mötet med patienten inom hälso- och sjukvård. Huvudfyndet i vårt arbete visade olika sätt 

sjuksköterskan använder sig av tolk i mötet med patienten samt faktorer som påverkar 

sjuksköterskans användning av tolk. Sammantaget visar resultatet på att sjuksköterskan 

inte använder sig av professionell tolk i någon vidare omfattning. Vi anser att professionell 

tolk bör användas av sjuksköterskan i större omfattning än vad det görs idag. 

 

Flera studier bekräftar att tolk var av vikt för att kunna etablera en relation (Barnes et al., 

2011; Bischoff & Hudelson, 2010; Fatahi et al., 2010; Jimenez et al., 2012; Nailon, 2006; 

Pergert et al., 2016; Tuohy et al., 2008). Emellertid visade en betydande del av studierna på 

att sjuksköterskan använde sig av professionell tolk i ringa utsträckning (Eckhardt et al., 

2006; Bischoff & Hudelson, 2010; Haith-Cooper, 2014; Jones, 2008; Nailon, 2006; 

Nielsen & Birkelund, 2009; Pergert et al., 2016; Tuohy et al., 2008). Användandet av 

professionell tolk skedde främst vid speciella tillfällen (Bischoff & Hudelson, 2010; Fatahi 

et al., 2010; Haith-Cooper, 2014; Hsieh, 2015; Jones, 2008; Nailon, 2006; Nielsen & 

Birkelund, 2009) och föga i den dagliga omvårdnaden (Bischoff & Hudelson, 2010; 

Eckhardt et al., 2006; Fatahi et al., 2010; Jones, 2008; Nailon, 2006; Tuohy et al., 2008). 

Baggens och Sandén (2014) menar att en grundläggande förutsättning för vårdmötet och 

omvårdnaden i sig är att patienten sätts i centrum. Vi anser att patienten inte kan sättas i 

centrum om det inte finns ömsesidig förståelse och att sjuksköterskan inte lever upp till sitt 

professionella ansvar om inte språkbarriären bemöts på ett adekvat sätt. Detta stöds även 

av Robertson (2013) som menar att kommunikation är av vikt i vårdmötet för att 

sjuksköterskan ska få en helhetsbild av patienten och på så sätt kunna tillgodose 

omvårdnad.  

 

Flertalet studier menar att bristande kommunikation ökar risken för missförstånd samt 

äventyrar patientsäkerheten (Eckhardt et al., 2006; Fatahi et al., 2010; Haith-Cooper, 2014; 

Hsieh, 2015; Jimenez et al., 2012; Nailon, 2006; Nielsen & Birkelund, 2009; Pergert et al., 

2016; Tuohy et al., 2008). I Sverige har vi lagar (SFS, 1982:763; SFS, 2014:821; SFS, 

2010:659) som syftar till att säkerställa rättvis och säker vård till hela befolkningen och 

som strävar efter att stärka patientens ställning i vården. 
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Utöver dessa finns ICN:s internationella etiska riktlinjer för sjuksköterskor som syftar till 

desamma på ett internationellt plan för att sjuksköterskor världen över ska arbeta mot 

samma mål (ICN, 2014). Vi ifrågasätter därav hur sjuksköterskan kan ge omvårdnad på 

lika villkor till hela befolkningen när resultatet visar att sjuksköterskan inte använder sig av 

tolk enligt det rådande regelverket trots att det åligger sjuksköterskans professionella 

ansvar att möta individen och ge individanpassad vård. Lynöe et al. (2011) menar att PCO 

minskar risken för missförstånd och missdiagnotisering genom att patienten sätts i centrum 

och är delaktig i sin vård. Således verkar det som att sjuksköterskan i mötet med 

mångfalden inte bedriver PCO och äventyrar patientsäkerheten i de fall tolk inte används 

trots att behovet finns. Detta styrks även av Entrena (2013) som menar att en tolk måste 

anlitas för att uppfylla kraven på god vård om patienten inte talar svenska. Vi finner det 

problematiskt att sjuksköterskan i så ringa utsträckning verkar använda sig av tolk. Vi är 

medvetna om att det inte är realistiskt att sjuksköterskan alltid ska ha en fysisk tolk 

närvarande vid sin sida men anser ändå att utrymme finns för att öka användningen av tolk 

i omvårdnadsarbetet. 

 

Resultatet visar att de patienter som inte behärskar det officiella språket går miste om en 

del av den omvårdnad som andra patienter får ta del av (Eckhardt et al., 2006; Fatahi et al., 

2010; Haith-Cooper, 2014; Jimenez et al., 2012; Nailon, 2006; Nielsen & Birkelund, 2009; 

Pergert et al., 2016; Tuohy et al., 2008). Då obemötta språkbarriärer leder till att 

sjuksköterskan enbart vårdar “åkomman” och inte personen i helhet (Barnes et al., 2011; 

Bischoff & Hudelson, 2010; Tuohy et al., 2008). Pelzang (2010) menar att omvårdnad ska 

bedrivas utifrån ett holistiskt synsätt med patienten i centrum, där mötet ska ske så att 

patientens individuella förutsättningar och behov bemöts och respekteras så att delaktighet 

och samarbete mellan sjuksköterska och patienten kan säkerställas. Vilket även stöds av 

Baggens och Sandén (2014) som menar att en grundläggande förutsättning för omvårdnad 

är att patientens sätts i centrum och att kommunikation är en grundläggande resurs i mötet 

för att skapa en gemensam förståelse. Av resultatet att döma anser vi även här att 

sjuksköterskan inte lever upp till sitt professionella ansvar när det kommer till PCO och att 

säkerställa säker vård. Vi ser brister i sjukvården när det kommer till att ge vård på lika 

villkor till hela befolkningen och anser det vara av vikt att sjukvården lägger större fokus 

på att hitta adekvata lösningar för att minimera ojämlikheten i vården.  

 

Att kommunicera via tredje part kan bli problematiskt (Dawson Estrada et al., 2015) vilket 

bekräftas av flertalet artiklar i resultatet som belyser olika svårigheter med detta (Barnes et 

al., 2011; Eklöf et al., 2015; Haith-Cooper, 2014; Hart & Mareno, 2013; Jones, 2008; 

Nailon, 2006; Pergert et al., 2016; Tuohy et al., 2008). Vi misstänker att dessa svårigheter 

kan vara en bidragande faktor till sjuksköterskans låga frekvens av tolkanvändning men att 

attitydförändringar, utbildning och information kan bidra till att överbrygga en del av 

problematiken kring detta.  

 

I flertalet artiklar framkom att sjuksköterskan istället för att anlita professionell tolk valde 

att använde sig av flerspråkig personal (Fatahi et al., 2010; Hadziabdic et al., 2014; Hsieh, 

2015; Jones, 2008) eller närstående (Fatahi et al., 2010; Hadziabdic et al., 2014; Haith-

Cooper, 2014; Hsieh, 2015; Jones, 2008; Nielsen & Birkelund, 2009; Tuohy et al., 2008). 

Även fast det fanns en medvetenhet kring problematiken med detta och trots att det många 

gånger fanns möjligheter att tillgå professionella tolktjänster (Fatahi et al., 2010; Haith-

Cooper, 2014; Hsieh, 2015; Jones, 2008; Nielsen & Birkelund, 2009; Tuohy et al., 2008).  
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Att användning av närstående och flerspråkig personal som tolk verkar ske i sådan 

omfattning finner vi oroväckande då patientens autonomi och integritet kan hamna i 

skymundan och då står i stark kontrast med HSL (SFS, 1982:763) och sjuksköterskans 

professionella ansvar som båda ska värna om patientens självbestämmande och integritet. 

Fatahi et al. (2010) menar att det finns fördelar med att använda flerspråkig personal som 

tolk då de förhoppningsvis besitter både medicinska och omvårdnads kunskaper. Vi anser 

dock att det inte är en god idé då de saknar utbildning i att tolka på ett objektivt sätt vilket 

stöds av Hadziabdic et al. (2014) där närstående framhåller att det var svårt att veta om den 

flerspråkiga personalen översatte på ett objektivt sätt. Vi menar att sjuksköterskan bör 

undvika att använda närstående som tolk i möjligaste mån då det kan leda till ett sämre 

möte samt svårigheter att bedriva PCO om närstående och sjuksköterskan missförstår 

varandra, om närstående väljer att inte översätta allt som sägs eller om patienten inte inför 

sina närstående vågar prata öppet om sina besvär. I likhet med Eckhardt et al. (2006) anser 

vi dock att närstående är att föredra jämfört med att inte använda sig av någon tolk alls vid 

de tillfällen ingen professionell tolk finns att tillgå. Vi menar att användandet av 

flerspråkig personal och närstående som tolk ska vara ett andrahandsalternativ och att en 

professionell tolk bör väljas i första hand. 

I en del studier har vi stött på attitydsfaktorer som verkar påverka den grad sjuksköterskan 

använder sig av tolk. I vissa studier framkom en inställningen om att “klara sig” dög 

(Eckhardt et al., 2006; Fatahi et al., 2010; Jones, 2008; Peckover & Chidlaw, 2007) där 

sjuksköterskan snarare verkade kringgå problemet istället för att tackla det. Med tanke på 

att var sjätte svensk år 2015 var född utomlands (Statistiska centralbyrån, 2016) är det 

många svenskar som har ett annat modersmål. Vi anser därför att en attitydförändring inom 

sjukvården är nödvändig för att kunna bemöta mångfalden likvärdigt för att i enlighet med 

patientlagen (SFS, 2014:821) och HSL (SFS, 1982:763) kunna erbjuda likvärdig och 

rättvis vård till alla medborgare vilket gör det till sjuksköterskans professionella ansvar att 

tillgodose PCO oavsett patientens språkliga och kulturella bakgrund. 

Vidare framkom i flera artiklar att det verkade som att sjuksköterskan i allmänhet 

lågprioriterade den egna professionens behov av tolk (Eckhardt et al., 2006; Haith-Cooper, 

2014; Jones, 2008; Nailon, 2006; Nielsen & Birkelund, 2009; Pergert et al., 2016), där 

vissa var av uppfattningen att det var av större vikt att tolk var närvarande vid läkarsamtal 

(Nailon, 2006; Nielsen & Birkelund, 2009). Vi anar att detta kan höra samman med dels 

det hierarkiska synsättet som länge dominerat sjukvården, där läkaren står högst i rang men 

även det faktum att sjuksköterskeprofessionen är ett kvinnodominerat yrke och därför ett 

lågstatusyrke. Därav anser vi att det inte bara krävs en attitydförändring till hur 

sjuksköterskan bemöter patienten utan även att det uppmärksammas att sjuksköterskans 

professionella ansvar innefattar att anpassa informationen till språklig bakgrund och andra 

individuella förutsättningar i enlighet med patientlagen (SFS, 2014:821). Men också att det 

krävs en attitydförändring till hur sjuksköterskor värderar den egna professionen för att 

kunna höja professionens status. 

Överlag pekade resultatet på att sjuksköterskans användning av professionell tolk stod i 

korrelation med olika organisatoriska faktorer (Eklöf et al., 2015; Fatahi et al., 2010; 

Hadziabdic et al., 2014; Haith-Cooper, 2014; Hart & Mareno, 2013; Hsieh, 2015; Nailon, 

2006; Nielsen & Birkelund, 2009; Peckover & Chidlaw, 2007; Tuohy et al., 2008), 

däribland höga kostnader på tolktjänster och brist på tolk tillgänglighet. Vi tror att 

kvaliteten på vården kan påverkas negativt om kostnader sätts före behov vilket även var 

en oro som framkom i Eklöf et al. (2015).  
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En önskan om mer utbildning och information i tolkanvändning framkom i flera studier 

(Eklöf et al., 2015; Fatahi et al., 2010; Hart & Mareno, 2013; Peckover & Chidlaw, 2007; 

Tuohy et al., 2008), detta bedömer vi vara en god idé då vi misstänker att bristande 

utbildning i tolkanvändning gör att sjuksköterskan saknar kunskap i hur man använder sig 

av tolk och att detta leder till osäkerhet vilket medför en lägre frekvens av tolkanvändning. 

Därför är vi av uppfattningen att ökad utbildning och information i hur man använder sig 

av tolk kan medverka till att tolkanvändning ökar och optimeras, vilket stöds av Peckover 

och Chidlaw (2007) som ansåg att utbildning och information skulle ge positiv effekt på 

och öka tolkanvändning. 

I förvaltningslagen 8 § stadgas att myndigheter bör anlita tolk om en person inte talar 

svenska eller är allvarligt tal eller hörselskadad (SFS, 1986:223). I HSL (SFS, 1982:763) 

3b § stadgas att landstinget ska erbjuda tolktjänster för vardagstolkning till barndomsdöva, 

dövblinda, vuxendöva och hörselskadade dock står det ingenting om tolk till de som inte 

talar det svenska språket. Däremot framkommer det i både patientlagen (SFS, 2014:821) 

och HSL (SFS, 1982:763) att vården ska individanpassas och att sjuksköterskan har ett 

professionellt ansvar att försäkra sig om att patienten förstår den givna informationen. Vi 

tror att ett förtydligande av lagen skulle kunna medverka till att tydliggöra vikten av att 

använda tolk och öka frekvensen av tolkanvändning.  

Metoddiskussion 

För att besvara syftet valdes en litteraturöversikt då Forsberg och Wengström (2015) menar 

att denna metod lämpar sig väl för att sammanställa eller beskriva kunskapsläget inom ett 

specifikt område. Då syftet var att beskriva hur sjuksköterskan använder tolk kunde även 

en observations- eller intervjustudie genomförts, men för att beskriva det nuvarande 

kunskapsläget ansågs det ändå mer passande att utföra en litteraturöversikt. Det fanns 

ingen möjlighet att genomföra en systematisk litteraturöversikt då Forsberg och 

Wengström (2015) menar att det inte är möjligt att genomföra en systematisk 

litteraturöversikt om det inte finns ett tillräckligt antal studier av hög kvalitet inom 

området, samt om tiden för studien är otillräcklig. Dock hade denna metod varit att föredra 

då den sammanställer resultatet från fler studier och på så sätt ger en bredare och mer 

sanningsenlig bild (Forsberg & Wengström, 2015). Målsättningen var att inkludera både 

kvalitativa och kvantitativa studier då Willman et al. (2016) menar att metodansatsen 

spelar mindre roll så länge studien är genomförd med hög kvalité. Att inkludera både 

kvantitativa och kvalitativa studier kan bidra till att problemet ses ur fler synvinklar, på så 

sätt erhålls en bredare helhetsbild och större förståelse för problemområdet (Willman et al., 

2016). Men då funna studier av relevans alla var av kvalitativ ansats var detta inte 

genomförbart. Detta kan även ha påverkat trovärdigheten av vårt resultat negativt eftersom 

att vi fick en begränsad bild av problemområdet. 

 

De artiklar som inkluderats i arbetet har alla varit skrivna på engelska. Men då detta inte är 

vårt modersmål finns det alltid en risk för att feltolkning skett trots användandet av lexikon 

och Google translate (Google translate, u.å.). Genom att alla artiklar diskuterats 

gemensamt flera gånger har vi försökt undvika feltolkningar så långt som möjligt. Alla 

inkluderade studier är peer reviewed vilket Polit och Beck (2012) menar ger resultatet en 

större tillförlitlighet. De studier som inkluderats i detta arbete publicerades mellan år 2006 

och år 2016, detta för att resultatet ska speglas av den senaste forskningen som finns att 

tillgå i enlighet med Axelsson (2012). Eftersom efterfrågan av tolk inom sjukvården ökat i 

takt med invandringen är ämnet ett relativt nytt fenomen vilket kan förklara att det inte 
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heller fanns någon större mängd forskning. Äldre forskning var heller inte av intresse då vi 

ville undersöka hur användning av tolk ser ut i dagsläget därför valdes att inte vidga 

sökningarna till mer än 10 år. Review artiklar och artiklar riktade till andra professioner 

exkluderades då vetenskapligt material som berörde sjuksköterskan profession var av 

intresse, vilket styrker studiens tillförlitlighet enligt Axelsson (2012). 

 

Databas sökningarna genomfördes i CINAHL och Pubmed som båda behandlar området 

omvårdnad (Axelsson, 2012). Vid databassökningen användes ämnesord, CINAHL 

headings i CINAHL och MeSH termer i Pubmed. Detta för att få fram relevanta sökresultat 

för syftet och öka studiens styrka då fritextsökningar hade genererat en ohanterlig mängd 

data enligt Willman et al. (2016). Willman et al. (2016) menar att ett ämnesord aldrig är 

tillräckligt vid sökningar för vetenskapliga studier därför kombinerades ämnesorden med 

hjälp av den Booleska sökoperatorn AND, i syfte att avgränsa sökningen och innesluta så 

mycket som möjligt av den relevanta litteraturen, vilket ytterligare ökar styrkan på studien. 

Databassökningen kompletterades med en manuell sökning varvid en artikel inkluderades. 

Willman et al. 2016 menar att komplettering med manuell sökning minskar risken att missa 

betydande information, vilket ökar studiens styrka. Sammanlagt inkluderades 16 artiklar 

vilket Forsberg och Wengström (2015) menar är tillräckligt för att studien ska vara 

väsentlig och trovärdig. 

 

För att säkerställa kvaliteten på studierna granskades de utifrån ett bedömningsunderlag 

modifierat efter Berg, Dencker och Skärsäter (1999) samt Willman, Stoltz och Bahtsevani 

(2011). Detta underlättade att på ett metodiskt vis kunna bedöma om artiklarna var 

applicerbara till studien. Ändå upplevdes detta besvärligt då vi var ovana med denna 

process, därför genomfördes granskningen gemensamt för att underlätta, men också för att 

säkerställa att båda var överens. Vi strävade efter att inkludera artiklar av hög eller 

medelhög kvalitet då Willman et al. (2016) menar att detta säkerställer standarden på 

studien. Dock inkluderades en artikel som vi bedömde vara av låg kvalitet då den ansågs 

svara på studiens syfte samt för att inte missa betydande information. Alla inkluderade 

studier var dock vetenskapliga artiklar vilket anses öka kvaliteten på denna studie enligt 

Axelsson (2012).  

 

Forskningen som legat till grund för denna studie har sitt ursprung i Europa, Nordamerika 

och Australien, alla med liknande medicinska traditioner som Sverige. Dessutom ska 

samtliga länder där studierna genomförts arbeta efter ICN:s internationella etiska riktlinjer. 

Även om det råder vissa olikheter mellan länderna så bedrivs sjukvården i dessa områden 

på ett sätt som generellt liknar hur sjukvården bedrivs i Sverige, vilket enligt Polit och 

Beck (2012) gör att överförbarheten för denna studie ökar. Även om de medicinska 

traditionerna är liknande kan det finnas kulturella skillnader, starkare hierarkiska klyftor 

och skillnader i utbildning mellan de olika länderna vilket är något som minskar 

generaliserbarheten för denna studie. Det hade varit önskansvärt att enbart inkludera 

studier från norden för att på bästa sätt kunna implementera resultatet till svensk sjukvård.  

 

Migration är en av vår tids stora frågor, människor rör sig idag i större omfattning än 

tidigare mellan världens alla länder. En del människor emigrerar på grund av förföljelse 

och krig men de flesta människor emigrerar på grund av andra anledningar exempelvis 

arbete eller studier (Migrationsverket, 2014). På grund av detta blir vi alla mer och mer 

världsmedborgare vilket visar sig i att många av världens länder har en alltmer heterogen 

befolkning. Även om det finns skillnader i hälso- och sjukvården mellan Nordamerika, 

Australien och Europa står alla lika inför utmaningen att anpassa och bedriva vård som 
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tillgodoser alla medborgares behov, även till de som inte behärskar det officiella 

språket.      

 

För att öka tillförlitligheten på denna studie analyserades de inkluderade artiklarna först 

individuellt för att inte påverka varandras åsikter och sedan gemensamt för att minska 

risken för feltolkning och missförstånd i enlighet med Forsberg och Wengström (2015). Vi 

har genomgående försökt behålla ett objektivt och kritiskt etiskt tänkande genom att 

reflektera över alla moment under arbetets gång i enlighet med Sandman och Kjellström 

(2013). Emellertid föreligger alltid en risk för feltolkning vid analys av andras arbeten, 

men genom kontinuerlig diskussion oss emellan har vi försökt säkerställa att egna 

värderingar och åsikter inte färgat detta arbete.  

Slutsats  

Slutsatsen var att sjuksköterskan för att säkerställa en jämlik och säker vård behöver möta 

individen och sätta patienten i centrum för omvårdnaden så att PCO kan bedrivas. Det är 

därför väsentligt att sjuksköterskan börjar använda sig av tolktjänster som en del i det 

dagliga omvårdnadsarbetet för att kunna leverera jämlik omvårdnad samt att 

kommunikationshjälpmedel utvecklas för de tillfällen tolk inte finns att tillgå. Eftersom 

mångfalden i det svenska samhället ökar, kommer inte problemet att bemöta språkbarriärer 

minska vilket medför att nya arbetssätt och lösningar kommer behöva implementeras då 

det är sjuksköterskan professionella ansvar att i mötet med patienten tillgodose PCO. 

 

Fortsatta studier 

En begränsad mängd forskning fanns när det kom till sjuksköterskans användning av tolk. 

Vilket gör att mer forskning som i huvudsak fokuserar på detta problemområde behövs, då 

sjuksköterskans användning av tolk påverkar omvårdnaden till de patienter som inte talar 

svenska när det kommer till etablering av en sjuksköterska-patient relation men även PCO 

och patientsäkerhet. Det hade även varit intressant att undersöka om det är möjligt att 

kombinera sjuksköterskeutbildning med tolkutbildning så att flerspråkiga sjuksköterskor 

skulle kunna arbeta både som sjuksköterska och tolk.  

 

Klinisk tillämpbarhet   

Förhoppningen är att denna studie ska kunna leda till att ökat fokus läggs på 

sjuksköterskans svårigheter att överbrygga språkbarriärer och tillgodose PCO till alla 

patienter. Att bristfällig kommunikation påverkar omvårdnaden är ett faktum därför är det 

tydligt att det behövs en förändring till hur sjuksköterskan bemöter patienter som inte talar 

svenska, vilket denna studie kan medverka till då den ger en överskådlig bild av 

sjuksköterskans användning av tolk i dagsläget. Denna studie visar att mer utbildning och 

information om tolkanvändning behövs både under sjuksköterskeutbildningen och i 

arbetslivet. Förslagsvis bör det redan under utbildningen finnas en orientering i användning 

av tolk samt belysas att det är sjuksköterskans professionella ansvar att anlita professionell 

tolk i de patientmöten behovet finns. Arbetsplatser bör ha en tydlig policy för 

tolkanvändning och nyanställda sjuksköterskor bör under introduktionen få utbildning och 

information om användning av tolk.  
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BILAGA A 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats, modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet.  

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller 

flera experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare och/eller för 

många delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. 

Bristfälligt antal patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller 

stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled 

trial ( CCT) är prospektiv och innebär jämförelse 

mellan kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. Är inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men 

utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagare och adekvata statistiska 

metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 

material som relateras till något som redan har 

inträffat, exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning 

där avsikten är att studera fenomen eller tolka 

mening, upplevelser och erfarenheter utifrån de 

utforskades perspektiv. Avvsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga strukturer 

(teorier och modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 

urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för 

otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. 

Bristfällig resultatredovisning. 



II 

 

BILAGA B 

Matris över inkluderade artiklar 
Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalite

t 

Barnes J, Ball M,  

Niven L 

2011 

Storbritannien 

Providing the Family-

Nurse Partnership 

programme through 

interpreters in England 

Att undersöka hur 

Family Nurse 

Program (FNP) 

levereras med hjälp 

av tolkar 

Design: Kvalitativ intervju studie 

Urval: Sjuksköterskor i FNP 

programmet som hade minst två 

patienter som var i behov av tolk. 

Patienter som var i behov av tolk 

valdes slumpmässigt ut.  

Tvåtolkar och tre tolk 

föreståndare 

Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer som spelades in och 

transkriberades. 

Analys: Tematisk analys 

30 

(0) 

Studien visade att FNP besöken som 

krävde tolkar skedde i nästan lika stor 

utsträckning som till de utan behov av 

tolk. Men vid de besök där tolk 

närvarande var patient deltagandet 

mindre och innehållet var fattigare. 

det framkom Dock att det ändå var 

möjligt att skapa ett partnerskap mellan 

sjuksköterska och patient trots att 

kommunikationen skedde via tolk. 

Sammanfattningsvis visade det sig att det 

finns svårigheter när det kommer till att 

leverera FNP via tolk  

K 

II 

Bischoff A,  Hudelson 

P  

2010 

Schweiz 

Access to Healthcare 

Interpreter Services: 

Where Are We and 

Where Do We Need to 

Go? 

Att undersöka 

sjukvårdspersonals 

attityder och praxis 

till användandet av 

tolk inom hälso- och 

sjukvård 

Design: Kvalitativ studie 

Urval: Chefläkare och 

chefsjuksköterskor på de tio 

sjukhusen i länet Basel-Stadt. 

Datainsamling: Frågeformulär 

Analys: Deskriptiv analys 

205 

(91) 

Studien visade att trots att 

sjukvårdspersonalen upplevde att 

användandet av tolk gav god effekt på 

vården var det sällan förekommande. 

K 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

  



III 

 

Matris över inkluderade artiklar 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Eklöf N, Hupli M, 

Leino-Kilpi H  

2015 

Finland 

 

Nurses’ perceptions of 

working with 

immigrant patients 

and interpreters in 

Finland 

 

Att beskriva 

sjuksköterskor 

uppfattningar om de 

faktorer som bör 

betänkas när 

sjuksköterskor 

använder sig av tolk i 

mötet med 

invandrarpatienter i 

primärvården. 

 

Design: kvalitativ deskriptiv 

studie 

Urval: Deltagarna valdes 

målmedvetet från en e-

postlista på sjuksköterskor 

som hade ansvar för 

invandrarfrågor på sin 

hälsostation. 

Datainsamling: Individuella 

intervjuer som spelades in och 

transkriberades 

Analys: Induktiv kontent 

analys 

20 

(12) 

De faktorer som skall beaktas vid 

användning av tolkar är relaterade 

till tolken, sjuksköterskan och 

patienten. Viktiga kriterier för 

tolkar är professionell kunskap, 

yrkesroll och personlig karaktär. 

Noggrann planering är avgörande 

för korrekt användning och 

kostnadseffektivitet. Patienternas 

svårigheter att förstå tolkens roll, 

skydd av patienternas integritet, 

och patientens önskemål om tolken 

är faktorer att beakta. 

K 

II 

Eckhardt R, Mott S, 

Andrew S 

2006 

Australien 

 

Culture and 

communication: 

identifying and 

overcoming the 

barriers in caring for 

non-English-speaking 

German patients 

Att undersöka 

upplevelsen av äldre 

tyskfödda personer 

som genomgått 

planerad inläggning på 

sjukhus 

 

Design: kvalitativ beskrivande  

Urval: tysktalande personer 

55år eller äldre bosatta i New 

South Wales Southern 

Highlands, som varit inlagda 

på sjukhus de senatste 5 åren. 

Datainsamling: vid ett tillfälle 

djupgående fenomenologiska 

semistrukturerade intervjuer 

som spelades in.  

Analys: de inspelade 

intervjuerna transkriberades 

och översattes av två 

utomstående översättare. 

Sedan analyserades innehållet 

och teman framkom. 

6 

(-) 

Tre teman framkom varav artikeln 

koncentrerade sig på ett av de; 

kommunikation och språk. Detta 

tema delades sedan in i tre 

komponenter; barriärer, tolkar och 

kultur. 

Det framkom vilka effekter brist på 

kommunikation kan ha på patienter 

som redan är utsatta och sårbara. 

Patienterna i denna studie upplevde 

att det var ett problem att inte 

kunna prata med sjuksköterskorna. 

Vilket visade sig genom 

missförstånd, frustration och 

osäkervård. 

 

K 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 



IV 

 

Matris över inkluderade artiklar 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Fatahi N, Mattsson B, 

Lundgren SM, 

Hellström M 

2010 

Sverige 

 

Nurse radiographers’ 

experiences of 

communication with 

patients who do not 

speak the native 

language 

Utforska 

röntgensjuksköterskors 

upplevelse av att 

undersöka patienter som 

inte talar svenska 

 

Design: Kvalitativ studie 

Urval: Röntgensjuksköterskor med 

minst 2 års arbetserfarenhet som 

arbetade på något av de sjukhus 

som är en del av Sahlgrenska 

Universitets Sjukhusen.  

Datainsamling: Tre gruppintervjuer 

med obegränsad tid för 

diskussioner utfördes, de startades 

med öppna frågor som sedan blev 

mer djupgående.  

Analys: Kvalitativ kontent analys 

16 

(5) 

I studien framkom det att det var 

absolut nödvändigt att 

professionella tolkar medverkade 

under mer komplicerade 

undersökningar men att det även 

kunde vara nödvändigt vid enklare 

undersökningar. Det ansågs ej vara 

bra att använda sig av anhörigtolkar 

och personaltolkar. Tids och 

kunskapsbrist ansågs vara ett 

problem som uppkom ibland när 

professionella tolkar användes. 

K 

II 

Hadziabdic E, Albin 

B, Heikkilä K, Hjelm 

K 

2014 

Sverige 

 

Family members' 

experiences of the use 

of interpreters in 

healthcare 

Syftet var att utforska 

vuxnas upplevelser av 

när deras 

familjemedlem använt 

tolk inom hälso- och 

sjukvård. 

Design: Kvalitativ explorativ studie 

Urval: Vuxna personer med 

serbokroatiska som modersmål 

som medföljt familjemedlemmar 

och upplevt sjukvård via tolk, 

valdes ut genom ändamålsenlig 

insamling. 

Datainsamling: Semi strukturerad 

intervjuguide i tre fokusgrupper, 

som spelades in och 

transkriberades.  

Analys: Kvalitativ analysmetod 

 

10 Resultatet visade att tolkning bör 

anpassas efter situation och person. 

När familjemedlemmarna själva fick 

tolka blev deras roll både att ge 

praktisk och känslomässigt stöd, 

vilket hade både negativa och 

positiva följder. Att använda enklare 

språk, bättre samarbete inom hälso- 

och sjukvården samt att utveckla 

tolkarnas professionalism skulle 

kunna förbättra användningen av 

professionella tolkar.  

För att uppnå en högkvalitativ vård 

bör sjukvårdspersonalen se till den 

individuella patientens preferenser, 

välja en passande tolk utifrån 

patienten samt att samarbeta med 

patientens anhöriga. 

K 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 



V 

 

Matris över inkluderade artiklar 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Haith-Cooper, M 

2014 

Storbritannien 

Mobile translators 

for non-English 

speaking women 

accessing maternity 

services 

Att identifiera de 

svårigheter som 

barnmorskor 

upplevde i 

kommunikationen 

med icke-

engelskspråkiga 

kvinnor samt att 

utforska möjlig 

användning av att 

kommunicera med 

mobila översättnings 

applikationer. 

 

Design: kvalitativ  

Urval: Barnmorskestudenter 

som studerade sitt sista år. 

Datainsamling: En timmes 

lång kvalitativ gruppintervju 

genomfördes för att få reda på 

i vilka situationer 

barnmorskorna hade upplevt 

kommunikationssvårigheter. 

Denna intervju spelades in och 

transkriberades därefter. Sedan 

utfördes ett test av 

applikationen Google translate 

för att se hur korrekt 

översättningarna blev. 

Därefter användes datan från 

intervjun till rollspelet som 

spelades in på video. 

Analys: Ljudinspelningarna 

analyserades enligt en 

kontentanalys, 

videoinspelningarna 

observerades för att se hur 

användarvänlig 

översättningsapplikationen 

var.  

 

11 

(-) 

Fyra olika kategorier för att belysa 

kommunikationssvårigheter identifierades.   

1. Åtkomst till tolk: svårigheter att få 

tag i en tolk vid olika tillfällen, 

samt att tolk pga av höga kostnader 

endast anlitades vid specifika 

tillfällen. 

2. Arbeta med tolk: det framkom att 

vissa tolkar var oprofessionella och 

inte alltid översatte allt som sas. 

Att det var problematiskt med att 

använda närstående som tolk av 

olika anledningar. 

3. Kulturella barriärer: det framkom 

att språkbarriärerna gjorde att 

kulturbarriärerna blev än svårare 

att överkomma 

4. Strategier för att överkomma 

språkbarriärer: olika strategiger för 

att överkomma språkbarriärer 

disskuterades, bland annat Google 

translate. 

Rollspelet med Google translate påvisade att 

det gav tillförlitlig översättning. 

 

K 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 



VI 

 

Matris över inkluderade artiklar 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Hart PL, Mareno N 

2013 

USA 

Cultural challenges 

and barriers through 

the voices of nurses 

 

Att upptäcka och 

beskriva hur 

utmaningar och hinder 

uppfattas av 

sjuksköterskor när det 

kommer till att 

tillhandahålla 

kulturellt kompetent 

vård i deras dagliga 

möten 

med olika 

patientpopulationer 

Design: Kvalitativ beskrivande 

studie 

Urval: genomfördes i en av de 

sydöstra delstaterna. En kopia 

på mailadresser till alla aktiva 

sjuksköterskor erhölls från den 

den statliga styrelsen av 

sjuksköterskor. Enkäter 

postades till ett urval av 2000 

sjuksköterskor. Postkoder 

användes för att fastställa 

andelen sjuksköterskor som 

bodde i varje län. En stratifierad 

urvals metod används för att 

bestämma procenten av 

sjuksköterskor och 

representativt urval som 

behövdes från varje län. 

Statistisk programvara användes 

för att få ett slumpmässigt ett 

urval av sjuksköterskor från 

varje län. 

Datainsamling: frågeenkäter- 

demografisk enkät, klinisk 

kulturell kompetens enkät 

Analys: Tematisk analys 

2000 

(1626) 

Tre teman framkom:  

1. Större mångfald i dagens 

samhälle, vilket ökar 

kraven på kulturell 

kompetens dock är det 

svårt att ha kunskap om 

alla olika kulturer 

2. Brist på resurser: att 

kunna ge kulturellt 

anpassad vård, där 

pengar, tid och brist på 

träning var de största 

hindrena.  

Det framkom att fördomar var 

varierande, där vissa 

sjuksköterskor var av åsikten att 

patienterna skulle anpassa sig till 

den nya kulturen medan andra 

sjuksköterskor hade en större 

förståelse och ett öppnare synsätt. 

K 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 

 



VII 

 

Matris över inkluderade artiklar 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Hsieh, E 

2015 

USA 

 

Not Just “Getting 

by”: Factors 

Influencing 

Providers’ Choice 

of Interpreters 

Att förstå 

Olika  

Parametrar 

och 

överväganden 

som påverkar 

vårdgivarens 

beslutande i 

att använda  

tolk eller inte. 

 

Design: Kvalitativ intervjustudie 

Urval: Sjuksköterskor och doktorer 

på det största sjukhuset i Oklahoma 

City medverkade i studien, och fick  

betalt med 40$ för sin medverkan.  

Datainsamling: Semi strukturerad 

intervju med 8 specifika 

fokusgrupper samt 14 individuella 

intervjuer, som spelades in och 

transkriberades.  

Analys: Grundad teori med jämförande analys. 

39 Resultatet visade att det fanns 4 

faktorer som påverkade 

vårdgivarens beslut i användandet 

av tolk: tidsbrist, vårdallianser, 

terapeutiska mål samt överväganden 

på organisatorisk nivå.  

 

 

K 

II 

Jimenez N, Moreno G, 

Leng M, Buchwald D, 

Morales L.S 

2012 

USA 

Patient-Reported 

Quality of Pain 

Treatment and 

Use 

of Interpreters in 

Spanish-Speaking 

Patients 

Hospitalized 

for Obstetric and 

Gynecological 

Care 

För att avgöra 

om tolk 

användning 

associerades 

med kvaliteten 

på akut 

smärtbehandli

ng 

bland Latina 

patienter med 

begränsad 

engelska 

kunskaper 

 

Design: sekundär analys av två tvärsnittsstudier 

Urval: Kvinnliga latinamerikanska 

patienter som var inlagda på sjukhus för 

obstetrisk och gynekologiskvård och 

krävde tolktjänster. Patienterna klassificerades i 

två olika grupper ”De som alltid hade tillgång 

till tolk” och ”De som inte alltid eller aldrig 

hade tillgång till tolk” 

Datainsamling: två frågeformulär som  

besvarades med tre års mellanrum. 

Analys: Korstabuleringar användes 

för att utvärdera ojusterade föreningar 

mellan tolk användning och nyckel  

demografiska egenskaperna hos  

deltagarna. För att utvärdera föreningar 

mellan tolk användning och  

smärtbehandling, utfördes ojusterad och 

justerad logistisk regression analys 

185 

(0) 

Patienter som alltid fick tolkar 

var mer benägna att rapportera högre 

nivåer av smärtkontroll (P = 0,02), 

snabb smärtbehandling (P =0,02), 

och högre upplevd hjälpsamhet att 

behandla deras smärta (P = 0,005), 

jämfört med patienter som inte alltid 

hade tillgång till tolk. 

 

K 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 



VIII 

 

Matris över inkluderade artiklar 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Jones, S M 

2008 

USA 

 

Emergency nurses’ 

caring experiences 

with Mexican 

American patients 

Att undersöka och 

förstå 

akutsjuksköterskors 

erfarenheter med att 

vårda amerikanska 

patienter med 

mexikanskt ursprung 

Design: Kvalitativ intervjustudie.  

Urval: Kaukasiska 

akutsjuksköterskor med minst ett 

års fulltidstjänst på en 

akutmottagning och som var 

minst tredje generationen född i 

USA. De skulle ha vårdat 

patienter som var första eller 

andra generationen invandrare 

från Mexiko.  

Datainsamling: Enskilda 

intervjuer med öppna frågor, som 

spelades in och sedan 

transkriberades.  

Analys: Kvalitativ dataanalys  

5 Resultatet visade att det största 

hindret i att tillhandahålla 

kompetent kulturell vård var 

språkbarriärer. Deltagarna använde 

sig av olika metoder för att 

överkomma språkliga hinder, men 

alla ansåg att tolk var den bästa 

lösningen som dock inte alltid var 

tillgängligt. Dessutom framkom att 

språkbarriärerna påverkade 

vårdens kontinuitet samt att 

sjuksköterskorna ansåg sig ha 

begränsad kulturell kunskap.  

 

K 

II 

Nailon R 

2006 

USA 

Nurses’ concerns and 

practices with using 

interpreters in the care 

of Latino patients in 

the emergency 

departments 

 

Att beskriva 

omvårdnaden av 

latinamerikanska 

patienter på akuten, 

för att fastställa hur 

vården planeras 

relaterat till patientens 

etnicitet och språkliga 

förutsättningar. 

Design: Kvalitativ intervju och 

observations studie. 

Urval: Sjuksköterskor från fyra 

sjukhus i olika län medverkade i 

studien. Länen som valdes hade 

en hög latinamerikansk 

populations andel.  

Datainsamling: Ostrukturerade 

individuella och gruppintervjuer 

genomfördes. Fältobservationer 

utfördes med sex av de deltagande 

sjuksköterskorna. 

Analys: Tematisk analys 

15 

(0) 

Resultatet visade att tolkar spelar 

en central roll i sjuksköterskor 

praxis. Sjuksköterskor färdigheter 

med att arbeta med tolk, tolk 

tillgänglighet, engagemang och 

noggrannhet förbättrar eller 

förhindrar effektiv vård. Språkliga 

skillnader utmanar tillhandhållande 

av effektiv vård. Kulturellt 

kompetent vård kräver säkra vägar 

av korrekt kommunikation. 

K 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 



IX 

 

Matris över inkluderade artiklar 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Nielsen B, Birkelund 

R 

2009 

Danmark 

Minority ethnic 

patients in the Danish 

healthcare system – a 

qualitative study of 

nurses’ experiences 

when meeting 

minority ethnic 

patients 

Att undersöka 

sjuksköterskors 

upplevelser av att 

tillhandahålla 

omvårdnad för 

patienter från etniska 

minoriteter 

 

Design: Kvalitativ intervju och 

observations studie 

Urval: Sjuksköterskor som 

jobbade på samma 

sjukhusavdelning med dansk 

etnisk bakgrund och har minst 

fem års professionell erfarenhet  

Datainsamling: kvalitativa 

intervjuer med fyra sjusköterskor 

på ett sjukhus som kombinerades 

med observationer. 

Analys: Intervjuerna och 

observationerna analyserades 

genom en beskrivande 

fenomenologisk metod 

 

4 

(0) 

Det framkom att sjuksköterskorna 

upplevde det som ett stort problem 

när patienterna inte pratade danska, 

att de fann det irriterande att de 

fick lägga mera tid på dessa 

patienter på grund av 

språkbarriärer. Även att 

användandet av tolk av olika 

anledningar försökte minimeras. 

Studien visade också att 

sjuksköterskorna upplevde att 

patienter med etnisk minioritet 

bakgrund upplevde sjukdom på ett 

sätt som skiljde sig från danskar, 

och att de uttryckte smärta starkare 

vilket gjorde det svårt för 

sjuksköterskorna att bedöma 

smärtnivån.  

K 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Peckover S, Chidlaw 

RG 

2007 

Storbritannien 

The (un)-

certainties of 

district nurses in 

the context of 

cultural diversity 

 

Att undersöka distrikt 

sjuksköterskors 

förståelse och praxis 

när det gäller 

diskriminering 

och ojämlikhets 

frågor 

 

Design: Kvalitativ metod  

Urval: Distriktsjuksköterskor i 

primärvården i 2 städer med hög 

mångfald i norra England  

Datainsamling: Semi-strukturerade 

intervjuer som spelades in och 

transkriberades alla intervjuer spelades in 

och transkriberades.  

Analys: Utfördes av båda författarna och 

var en pågående tolkande process. 

 

22  

(4) 

Distrikt sjuksköterskorna berättelser präglades 

av osäkerhet, vilket tyder på att många saknade 

självförtroende när de kom till att diskutera 

frågor om etnicitet och kulturella skillnader.  

Det fanns markanta skillnader i vilken 

utsträckning sjuksköterskorna verkade uppfatta 

eller känna igen patienternas upplevelser av 

diskriminering eller ojämlikhet, eller att 

erkänna att tillhandahållandet av tjänster till 

patienter från etniska minoritetsgrupper var 

orättvis. Nyckelfrågor var bristande 

tillhandahållande av 

distriktssjukskötersketjänster till vissa 

patienter, och misslyckanden att bemöta 

patienters språk och kommunikations behov 

K 

III 

Pergert P, Ekblad S, 

Enskär K, Björk O 

2016 

Sverige 

Obstacles to 

Transcultural 

Caring 

Relationships: 

Experiences of 

Health Care Staff 

in Pediatric 

Oncology 

 

Syftet med denna 

studie var att, ur 

sjukvårdspersonalens 

perspektiv, utforska 

vårdsituationen för 

familjer med 

invandrarbakgrund, 

inom barncancer 

vård.  

 

Design: Kvalitativ grundad teori studie.  

Urval: Sjuksköterskor som arbetade 

inom barnonkologi, samt doktorer 

verksamma inom barnonkologi och 

chefssjuksköterskor verksamma inom 

barnonkologi.  

Datainsamling: Fem fokusgrupps 

intervjuer och fem kompletterande 

individuella intervjuer, varav alla 

intervjuer förutom en spelades in. Denna 

intervju antecknades dock skriftligt.  

Analys: Jämförelseanalys i enlighet med 

grundad teori metoden. 

 

35 Hinder för transkulturell vård ansågs vara 

bekymmersamt, enligt vårdpersonalen. Dessa 

hinder delades in i fyra kategorier: språkliga, 

kulturella och religiösa, sociala och 

organisatoriska hinder.  

Om vårdpersonalen missar att uppmärksamma 

dessa hinder resulterar detta i en orättvis vård 

för familjer med invandrarbakgrund. 

K 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Tuohy D, McCarthy J, 

Cassidy I, Graham M. 

M.  

2008  

Irland 

Educational needs of 

nurses when nursing 

people of a different 

culture in Ireland 

 

Att disskutera 

sjuksköterskors 

upplevelse av att 

vårda patienter från 

andra kulturer i Irland 

Design: Kvalitativ design 

Urval: Sjuksköterskor med 

olika inriktningar 

(Barnmorskor, 

psykiatrisjuksköterskor och 

allmänsjuksköterskor) valdes 

för ändamålet. 

Sjuksköterskorna skulle de 

senaste sex månaderna vårdat 

patienter från andra kulturer.  

Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer, 

en individuell och en grupp 

intervju.  

Analys: Tematisk analys 

7 De huvudteman som kom fram 

var: att handskas med kulturella 

frågor i praktiken; 

tillgänglighet och användande 

av tolktjänster; agera och 

planera för en förbättring av 

vården till patienter från andra 

kulturer. 

K 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 


