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Abstrakt
Bakgrund: Fler får möjlighet att bosätta sig i ett annat land än det land de föddes i. I takt med
att världens befolkning ökar, ökar kraven så även på sjukvården. Sjukvårdspersonal utmanas
att förstå och bedöma språkliga och kulturella behov. När kommunikationssvårigheter hindrar
sjukvårdspersonal från att erhålla en korrekt anamnes eller förstå patientens symtom, finns det
risk för att omvårdnaden påverkas. Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att beskriva
sjuksköterskors erfarenheter av kommunikationsbarriärer i mötet med patienter med ett annat
modersmål, samt strategier som används för att bemästra dessa. Metod: Databassökningar
gjordes i PubMed och Cinahl. De valda artiklarna kvalitetsbedömdes och 14 vetenskapliga
originalartiklar inkluderades. Dessa analyserades och sammanställdes i en litteraturöversikt.
Resultat: Kommunikationssvårigheter ledde till bristande informationsutbyte och frustration
bland sjuksköterskorna, som utvecklade egna strategier för att hantera
kommunikationsproblematiken. Bristande tolkresurser ledde till att närstående användes som
tolk. Diskussion: Studier visar att knapphändig utveckling har skett under de senaste 20 åren.
Tillgång till professionella tolkar och klara rutiner skulle kunna bidra till en förbättrad
omvårdnad och kanske till och med minska de ekonomiska utgifterna. Slutsats: Utbildning i
kulturell kompetens och förbättrade resurser när det gäller tolkning, kan skapa bättre
förutsättningar för sjuksköterskor att vårda patienter med ett annat modersmål.

Nyckelord: Kommunikationsbarriärer, Kultur, Omvårdnad, Sjuksköterskeperspektiv, Språk,
Tolk
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Under de verksamhetsförlagda utbildningar som skett under sjuksköterskeutbildningen,
väcktes intresse för hur kommunikationen mellan sjukvårdspersonal och patienter påverkas när
de inte talar samma språk och hur sjuksköterskan upplever mötet med patienten.

Bakgrund
I en alltmer globaliserad värld får ﬂer möjlighet att bosätta sig i ett annat land än det land de
föddes i. Som ett resultat av detta ökar andelen utlandsfödda i de ﬂesta höginkomstländer, så
även i Sverige (Hjern, 2009). En flytt till Sverige kan bero på exempelvis flykt från krig,
anhöriginvandring och arbetskraftsinvandring. De senaste årens höga invandring bedöms
fortsätta, främst på grund av politisk instabilitet i olika delar av världen. År 2014 beräknades
antalet immigranter till Sverige vara mer än 127 000 (Statistiska Centralbyrån, 2014).

I takt med att världens befolkning ökar och blir allt mer mångfaldig, ökar kraven så även på
sjukvården. Sjukvårdspersonal utmanas att förstå och bedöma de språkliga och kulturella
behoven. När kommunikationssvårigheter hindrar sjukvårdspersonal från att erhålla en korrekt
anamnes eller förstå patientens symtom, finns det risk för att omvårdnaden påverkas
(Benavente, 2004).

Inom vården är kommunikationen ett viktigt redskap. Ordet kommunikation kan ha olika
innebörd, men främst handlar kommunikation i detta avseende om överföring av information.
Begreppet kan definieras som ett ömsesidigt utbyte, något som går att dela och som är
gemensamt. Kommunikation krävs för samarbete och för att tillgodose individuella behov.
Kommunikationen kan uttryckas verbalt, men också genom kroppsspråket (Fossum, 2007, s. 2324). Det verbala språket utgör endast en tredjedel av den totala kommunikationen, medan
kroppsspråket anses utgöra resterande två tredjedelar och består exempelvis av ansiktsuttryck,
blick, kroppsrörelser och ställningar, tonfall, volym och klang i rösten (Hanssen, 2007, s. 45-46).
Kommunikation är en ständigt pågående process och är en självklar komponent i
sjuksköterskans arbete, vilken är nödvändig för att skapa relationer och god omvårdnad, med
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målsättningen att patienten ska känna hälsa och välbefinnande (Baggens & Sandén, 2009, s. 203207, 220).

Effektiv kommunikation mellan vårdgivare och patient kan vara svårt att uppnå även under de
bästa omständigheterna, men kan vara särskilt utmanande när språkliga barriärer existerar.
Analyser visar att språkliga barriärer tycks spela den mest signifikanta rollen när det gäller
vårdkvalitet (Maher, Crawford-Carr & Neidigh, 2012). Bristande kommunikationen mellan
patient och sjukvårdspersonal kan påverka patientens förståelse för beslut kring fördelar och
risker gällande olika behandlingar (Likupe, 2014). Patienter som inte talar samma språk som
sjukvårdspersonalen upplever heller inte att de har möjlighet att försäkra sig om att de har
blivit rätt uppfattade och har därmed begränsad kontroll över situationen. Detta kan göra att
denna patientgrupp känner sig misstänksam och obekväm i mötet med sjukvården (Heikkil &
Ekman, 2000).

Garcia och Duckett (2009) ville beskriva hur ungdomar från Latinamerika upplevde hinder vid
kontakt med den amerikanska hälso- och sjukvården. De fann att alla deltagare i studien
identifierade språkliga barriärer som orsak till svårigheter att erhålla sjukvård. Bristen på
kommunikation försvårade exempelvis att boka en tid via telefon, interagera med vårdpersonal
under besök, planering vid utskrivning, pappersarbete och uppföljning. Att inte kunna
kommunicera med sjukvårdspersonalen på grund av språkförbistringar, ansågs vara
huvudanledningen till att deltagarna beskrev deras vårdupplevelse som negativ. Att
sjukvårdspersonalen talade samma språk som patienten eller att patienten hade tillgång till tolk
som gjorde det möjligt att uttrycka behov och för att förstå vad personalen sa till dem,
upplevdes som positivt.

I en studie om kommunikationsprocessen och barriärer mellan patienter från etniska
minoritetsgrupper och sjukvårdspersonal, med betoning på faktorer som kan hindra
omvårdnaden, framkom att individuella behov bland patienterna inte blir bemötta på ett
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tillräckligt adekvat sätt inom hälso- och sjukvården. Detta berodde främst på bristande
kommunikationskvalitet mellan vårdpersonal och patienter (Robinson & Gilmartin, 2002).

Enligt patientlag (SFS 2014:821, kap. 3, 1-7 §) ska patienten få information om sin hälsosituation,
om aktuella undersökningar och behandlingar, risker, komplikationer och biverkningar, samt
det förväntade vård- och behandlingsförloppet. Informationen ska anpassas individuellt och
hänsyn ska tas till exempelvis ålder och språklig förståelse. Hälso- och sjukvårdspersonal ska
försäkra sig om att given information har uppfattats korrekt (a.a). Hälso- och sjukvårdslagen
(SFS 1982:763, 2a §) syftar till att befolkningens hälsa ska vara god och på lika villkor för alla.
Vården som bedrivs ska grundas i respekt för patientens autonomi och oberoende, gynna goda
relationer mellan patient och sjukvårdspersonal, samt tillfredsställa patientens säkerhet och
kontinuitet i vården (a.a).

Enligt omvårdnadsteoretikern Travelbee (1971, s. 93-96, 98, 103, 110) är kommunikation ett av
sjuksköterskans allra viktigaste verktyg. Samspelet mellan patienten och sjuksköterskan sker i
stor omfattning via en process där individer delar samt vidarebefordrar tankar och känslor.
Hon beskriver kommunikation som en målinriktad process som möjliggör en mellanmänsklig
relation till den sjuke patienten, vilket också anses vara målet för omvårdnaden.
Kommunikationen ska bidra till att lära känna patienten och tillfredsställa dennes behov. För att
kommunikation ska kunna ta plats, måste det finnas en sändare och en mottagare och det
utsända meddelandet måste bli förstått av alla berörda. Kommunikationsmissar uppstår när
meddelandet inte tas emot eller när det feltolkas och missförstås. Om dessa mål ska kunna
uppfyllas, beror på sjuksköterskans beteende i interaktionen med patienten och till vilken grad
som sjuksköterskans insatser är ändamålsenliga gentemot patienten. Den mellanmänskliga
relationen, som påverkas av ett gemensamt förtroende mellan patienten och sjuksköterskan, ska
hjälpa patienten att finna en mening med sitt tillstånd och upplevelse (a.a).
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Problemformulering
Sjuksköterskan ska enligt patientlag (SFS 2014:821, kap. 3, 6 §) individuellt anpassa information
till patienten och hänsyn ska tas till språklig förståelse (a.a). Trots denna föreskrift ses brister i
kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten när de inte talar samma språk, vilket
kan bidra till en rad olika negativa följder och inte minst påverka omvårdnaden. Genom att
belysa kommunikationsproblematiken kan lämpliga rutiner och metoder skapas, vilka kan
användas vid tillfällen där kommunikationen är otillfredsställande och på så vis ge
sjuksköterskan de redskap som krävs för att utföra god omvårdnad.

Syfte
Syftet med litteraturöversikten var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av
kommunikationsbarriärer i mötet med patienter med ett annat modersmål, samt strategier som
används för att bemästra dessa.

Metod
Design
Detta arbete gjordes i egenskap av en systematisk litteraturöversikt. En systematisk
litteraturöversikt bygger på information från primärkällor i vetenskapliga artiklar. Detta
innebär att författaren till originalartikeln också är den person som genomfört studien
(Axelsson, 2012, s. 203). Breda sökningar efter vetenskapliga artiklar görs, för att sedan
analysera dessa och sammanställa ett resultat som visar det aktuella kunskapsläget (Segesten,
2012, s. 100). Forskningsresultaten utgör materialet för en kritisk granskning av ett
ämnesområde (Friberg, 2012, s. 135) och bidrar med kunskap om vad som kan påverka
vårdarbetet i praktiken, men även belysa nya perspektiv som behöver undersökas och som
kräver ytterligare forskning (Segesten, 2012, s. 100).
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Litteratursökning
Litteratursökningarna har genomförts i databaserna Cinahl och PubMed. Cinahl är en databas
innehållande artiklar från omvårdnadstidskrifter. PubMed innehar tidsskrifter med artiklar
inom medicin och omvårdnad, men även odontologi, veterinärmedicin och hälso- och
sjukvårdsadministration (Willman, Stoltz, Bahtsevani, 2011, s. 80-81).

Inledningsvis gjordes pilotsökningar utan några betydande avgränsningar i båda databaserna
för att undersöka ämnets omfattning, för att bekräfta att valda sökord var relevanta, samt för att
eventuellt finna ytterligare sökord att komplettera sökningarna med. Därefter inleddes
sökningarna som ligger till grund för resultatet. Nio sökningar gjordes totalt, varav fyra i Cinahl
och fem i PubMed. För att hitta artiklar som kunde läsas och förstås, användes English language
i båda databaserna som avgränsning. Artiklarna fick som äldst vara 10 år gamla. I Cinahl
användes även avgränsningen peer-reviewed. MeSH-termer och headings som användes i
respektive databas presenteras i tabell 1.
Tabell 1. Använda sökord
Sökord utifrån syftet
Sjuksköterskan/Erfarenheter
Möte
Kommunikationsbarriärer/
Patienter med annat
modersmål

PubMed
(MeSH)
Nursing

Cinahl
(Headings)
Nurse attitudes

Nurse-Patient relations
Communication
barriers
Transcultural nursing
Minority groups
Ethnic groups

Nurse-Patient relations
Communication
Barriers
Transcultural nursing
Language
Ethnic groups

Fritext
Sökord
Nursing
Experienc*
Communication,
Communication
Barrier*
Immigrant*

Inklusionskriterier & Exkusionskriterier
Artiklar som beskrev språkliga kommunikationsproblem mellan sjuksköterska och patient har
inkluderats. Erfarenheterna skulle belysas ur ett sjuksköterskeperspektiv och kunde vara av
både kvalitativ och kvantitativ design. Även artiklar som beskrev problematiken ur en
specialistsjuksköterskas perspektiv användes. Artiklarna som uppnådde grad I vid
kvalitetsgranskningen enligt Carlsson och Eiman (2003) inkluderades. Artiklar som handlade
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om kommunikationssvårigheter vid medvetslöshet, intubation eller individer med kognitiv
nedsättning exkluderades eftersom de inte motsvarade rapportens syfte. Under urvalsprocessen
exkluderades artiklar som inte motsvarade syftet, krav på vetenskaplig originalartikel eller som
inte innehöll etiska aspekter.

Urval
Urvalet skedde i fyra olika steg (se bilaga I). Under det första steget i urvalsprocessen lästes
samtliga titlar som framkom i sökningarna gemensamt. Artiklar som förkommit i tidigare
sökningar exkluderades. I det andra urvalssteget lästes abstrakten till de artiklar som valdes
utifrån titeln. Sedan lästes valda artiklar i sin helhet och de som fortfarande ansågs relevanta
gick vidare till kvalitetsgranskningen. Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmallar användes
till kvalitetsgranskningen i syfte att tillförsäkra reliabilitet och validitet (se bilaga II). Totalt
kvalitetsgranskades 18 artiklar. I granskningen poängsattes olika delar av artikeln, som sedan
räknades ihop till en sammanlagd summa. Summan motsvarade en viss procent som graderade
artikeln till grad I, II eller III. Mallen innehöll en rad avseende ”Patienter med
lungcancerdiagnos”, vilket ändrades till ”Beskrivet ur ett sjuksköterskeperspektiv” för att bättre
motsvara syftet. Artiklar av grad I inkluderades, vilket resulterade i 14 valda artiklar som sedan
analyserades. Tolv var av kvalitativ design, en av kvantitativ design och en mixad design. De
utvalda artiklarna presenteras i en tabell enligt Axelsson (2012, s. 212) för att få en
sammanfattande överblick av det valda materialet (se bilaga III).

Analys
Analysen av artiklarna som ingår i litteraturöversikten gjordes enligt de tre stegen som beskrivs
av Friberg (2012, s. 140-142). Efter kvalitetsgranskningen av artiklarna lästes de valda studierna
igenom ett flertal gånger för att få en uppfattning om studiernas innehåll i helhet. Detta
utgjorde steg ett i analysarbetet. En diskussion fördes för att kontrollera att resultatet uppfattats
på samma sätt och i samband med läsningen skapades en översiktstabell (Bilaga III). Steg två i
analysarbetet utgjordes av en gemensam sökning av likheter och skillnader i materialet. Det
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tredje steget innebar att liknande innehåll sorterades genom kodning med färgpennor.
Materialet placerades sedan under en lämplig rubrik som beskrev innehållet i stort, för att på så
vis skapa teman och områden. För att strukturera de olika områdena skapades slutligen
rubriker och underrubriker som speglade innehållet (se bilaga IV).

Etiska överväganden
I litteraturöversikten användes artiklar med studier där det antingen framgick att de blivit etiskt
godkända av en kommitté eller att det framgick av tidskriftens policy att den endast publicerar
studier med sådana resonemang. Förkunskaper och tidigare erfarenheter frånsågs och resultatet
presenterades utan inkluderande av egna åsikter.

Resultat
Analysen resulterade i tre rubriker: Språkliga barriärer, Strategier för att bemästra
kommunikationsbarriärer samt Förståelse för andra kulturer. Under rubriken Strategier för att
bemästra kommunikationsbarriärer, framkom även tre underrubriker: Sjuksköterskans egna
strategier, Professionell tolk och Närstående som tolk.

Språkliga barriärer
Kommunikationssvårigheter uppstod när patient och vårdpersonal inte delade samma språk
och sjuksköterskorna upplevde att den bristande kommunikationen var ett stort problem
(Cioffi, 2005; Festini, Focardi, Bisogni, Mannini & Neri, 2009; McCarthy, Cassidy, Graham &
Tuohy, 2013; Nielsen & Birkelund, 2009). Detta bidrog till att kommunikationen upplevdes som
obekväm och onaturlig. Språkbarriärerna limiterade konversationen och påverkade på så vis
informationsutbytet, vilket påverkade sjuksköterskans förmåga att förstå sin patient och att få
en detaljerad, rätt tolkad anamnes (Hultsjö & Hjelm, 2005; McCarthy et al., 2013). Detta ledde
till att viktig information som egentligen krävdes för bedömning, utvärdering och vidare
planering av vården inte nådde personalen. Att förstå och göra sig förstådd ansågs vara en
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förutsättning för att uppnå optimal omvårdnad (Cioffi, 2005; Tuohy, McCarthy, Cassidy &
Graham, 2008).

Den begränsade informationen ledde även till att sjuksköterskorna upplevde rädsla för
smittsamma sjukdomar, frustration, stress och missnöje över den ökade arbetsbelastningen som
kommunikationssvårigheterna ansågs bidra till (Tobin & Murphy-Lawless, 2014).
Sjuksköterskorna upplevde att språkproblematiken ledde till frustration och irritation, eftersom
språk och tolkning försvårade kommunikationen och krävde extra tid, vilket bidrog till att det
tog längre tid hos dessa patienter och mindre tid fanns till de övriga patienterna (Akhavan &
Lundgren, 2012; Nielsen & Birkelund, 2009).
“I treat them with the same respect as all other patients, but when they open their mouth and don´t
understand Danish and so forth, I of course think, it´s irritating to spend a very very large amount of time
on it, when you are busy, right?” (Nielsen & Birkelund, 2009, s. 433).

Dessutom undveks ofta emotionella aspekter i samtalen med patienten eftersom det ansågs
svårt att diskutera dessa. Detta bekymrade sjuksköterskorna som ansåg att patientens tankar
och känslor var en viktig del av den holistiska omvårdnaden (Cioffi, 2005).

Kommunikationssvårigheterna bidrog också till att sjuksköterskorna upplevde det svårt att
skapa en relation och bygga ett förtroende till patienten (Degni, Suominen, Essén, El Ansari &
Vehviläinen-Julkunen, 2012; Festini et al., 2009; Hart & Mareno, 2013; Tobin & Murphy-Lawless,
2014). Flerspråkiga sjuksköterskor upplevde däremot det lättare att bilda en relation till
patienten och upplevde att det var en fördel att tala flera språk. Sjuksköterskorna föreslog att
språkkurser borde ingå i sjuksköterskeutbildningen (Hart & Mareno, 2013).

Sjuksköterskornas vanliga kommunikationsstrategier så som att använda humor och småprata,
hämmades av de språkliga barriärerna (Tuohy et al., 2008). “... using humour, you can´t use it as
much, it´s hard enough for people from foreign countries with poor English to understand you…”
(Tuohy et al., 2008, s. 166).
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Majoriteten av sjuksköterskorna uppgav att de inte kunde försäkra sig om ifall information
uppfattats och upplevde därmed ofta att patienterna inte följde deras råd (Berlin, Johansson &
Törnkvist, 2006; Tobin & Murphy-Lawless, 2014). Otillräcklig kommunikation ökade risken för
missförstånd och ofullständiga undersökningar, vilket ibland krävde ytterligare
undersökningar. Tänkbara konsekvenser var ökade kostnader och större lidande för patienten
(Fatahi, Mattsson, Lundgren & Hellström, 2010). I en studie av Hultsjö och Hjelm (2005)
upplevde sjuksköterskorna betydande svårigheter när det gällde att bedöma per telefon
huruvida den ej svensktalande patienten var i behov av akutsjukvård. På grund av de språkliga
barriärerna mellan akutvårdspersonalen och patienterna utfördes många onödiga utryckningar.

Det var främst i mötet med äldre patienter som inte gått i landets grundskola, som
sjuksköterskor oftast upplevde att de språkliga svårigheterna uppstod (Nielsen & Birkelund,
2009). Några sjuksköterskor uttryckte att individer från andra länder och kulturer borde
anpassa sig till det landet och den kultur som de flyttat till (Hart & Mareno, 2013). Många av
sjuksköterskorna upplevde det provocerande att patienterna inte lärt sig det nya språket trots
att de levt och bott i landet under många år (Berlin et al., 2006).
“If we visit them at their homes, we would not have anything to say, because we do not understand
eachother. Even many of them do not speak English. We hope that, with time, they will learn Finnish so
that we can communicate directly when they come to the clinic” (Degni et al., 2012, s. 336).

Festini et al. (2009) beskriver i sin studie att ungefär hälften av sjuksköterskorna (66 av 129)
upplevde mer svårigheter i vården av vissa specifika nationaliteter jämfört med andra.

Strategier för att bemästra kommunikationsbarriärer
Språkliga barriärer ansågs utgöra ett hinder från att utföra kulturellt anpassad omvårdnad och
utgjorde också den barriär som mest oroade sjuksköterskorna i sitt arbete gällande vården av
dessa patienter (Jones, 2008). Den språkliga problematiken gjorde dem osäkra och stressade,
samtidigt som patientens individuella behov och önskningar ansågs vara av stor betydelse
(Høye & Severinsson, 2008). Skrivna riktlinjer och möjlighet att erhålla stöd och hjälp i
omvårdnadsarbetet med denna patientgrupp saknades ofta (Berlin et al., 2006).
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Sjuksköterskans egna strategier
Sjuksköterskorna upplevde att patienterna var i behov av information på deras eget språk
(Tuohy et al., 2008). Språkliga färdigheter, likväl som sjukhusets tillgängliga resurser påverkade
de metoder som valdes för att hantera kommunikationsproblematiken (Jones, 2008).
Problematiken beskrevs begränsa spontanitet, flödet och innehållet i konversationerna, vilket
ledde till att sjuksköterskorna använde sig av personliga resurser och strategier för att förbättra
kommunikationen. Detta hjälpte dem i deras strävan efter individualiserad omvårdnad.
Strategier så som att bryta ned och simplifiera informationen som ansågs viktig och
användande av icke-verbala uttryck förstärkte kommunikationen (McCarthy et al., 2013).
Medan ungefär en tredjedel av sjuksköterskorna försökte att kommunicera med patienten
genom kroppsspråk, använde sig endast var tionde sjuksköterska av ytterligare ett språk
(Festini et al., 2009). Sjuksköterskorna förlitade sig även ofta på att flerspråkiga kollegor från
avdelningen tog sig an de patienter som kom från en annan kulturell bakgrund (Cioffi, 2005).

Resurser så som lexikon och flerspråkiga broschyrer utnyttjades sällan (Festini et al., 2009).
Trots detta beskriver Tuohy et al. (2008) att sjuksköterskor ansåg det värdefullt med lexikon
med ord och fraser, foldrar och broschyrer som hjälp i att vårda patienter från en annan kultur.
Fördelarna med informationsbroschyrer belystes som viktig för att bryta ner barriärer och
gynna förståelse (a.a). I vissa situationer räckte dock inte sjuksköterskornas egna strategier för
att samla in omfattande information och kommunikationen behövde kompletteras med en tolk
(Degni et al., 2012; McCarthy et al., 2013; Tuohy et al., 2008).

Professionell tolk
Tolken ansågs utgöra en brygga mellan sjuksköterskan och patienten, vilket oftast bidrog till
högre teknisk kvalitet av undersökningen, samt större självförtroende och säkerhet för
patienten. Sjuksköterskorna betonade den professionella tolken som den mest trovärdiga och
viktiga personen i relationen till patienten. Det uppskattades när tolken var väl insatt i den
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medicinska terminologin och fördelarna med en formell tolk ansågs vara objektivitet och att
tolken kunde återge en sann bild av patientens situation (Fatahi et al., 2010; McCarthy et al.,
2013). Sjuksköterskorna uttryckte fördelar med att en och samma tolk användes till patienten
vid varje tolkningstillfälle. Detta för att kunna etablera en relation mellan alla parter (Tuohy et
al., 2008).

Vissa undersökningar ansågs genomförbara utan tolk, med viss risk för att kvaliteten
reducerades. Andra undersökningar krävde dock kommunikation mellan patienten och
sjuksköterskan, dels för att inte på något vis förstöra undersökningen, men också för att
bibehålla patientsäkerheten. Vid dessa tillfällen ansåg de flesta sjuksköterskor att det var
nödvändigt att använda sig av en professionell tolk. Sjuksköterskorna upplevde dock ofta att
tolkarna inte hade den tid som krävdes för att stanna under hela undersökningen. Detta ansågs
vara ett problem eftersom det kunde leda till dålig kvalitet på tolkningen, vilket påverkade
undersökningskvaliteten och äventyrade patientens säkerhet. Därför ansåg sjuksköterskorna att
det var viktigt att tolken fanns på plats i god tid innan undersökningen och stannade tills
undersökningen avslutats (Fatahi et al., 2010).

Sjuksköterskorna uttryckte missnöje över hur den holistiska omvårdnaden påverkades av att
inte förstå och inte bli förstådd (Tuohy et al., 2008). De upplevde det svårt att inte ha
direktkontakt med patienterna vid användning av tolk. Bristen på personlig kontakt skapade
oro och påverkade känslan av att inte själv ha förmågan att bistå patienterna fullt ut (Berlin et
al., 2006; Hart & Mareno, 2013; Jones, 2008).

En stor majoritet av sjuksköterskorna upplevde osäkerhet gällande tolkens översättning, vilket
upplevdes som ett bekymmer eftersom de då inte kunde försäkra sig om att patienten fått den
information som sjuksköterskan givit (Berlin et al., 2006; Jones, 2008). Sjuksköterskorna
upplevde också att tolkens översättning stal tid från andra arbetsuppgifter (Berlin et al., 2006).
Dessutom var det inte alltid en självklarhet att tolkarna förstod den terminologin som användes
(McCarthy et al., 2013). Tolkar som saknade kunskap kring medicinsk terminologi och inte
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talade flytande engelska eller det inhemska språket, skapade frustration. Detta ledde till att
översättningen till patienten och vice versa inte alltid ansågs tillförlitlig (Degni et al., 2012). Att
använda sig av tolkningsservice via telefon utgjorde ytterligare svårigheter för sjuksköterskan
att avgöra informationens riktighet (Jones, 2008). Att som sjuksköterska endast kunna göra sig
förstådd genom att kommunicera med andra än patienten själv, ansågs vara ett problem som
dessutom äventyrade patientens konfidentialitet (Cioffi, 2005).

Ekonomi ansågs vara en faktor som påverkade sjuksköterskans val av tolk eller inte.
Kostnaderna för att ha en tolk tillgänglig dygnet runt ansågs för stora och kunde endast
erbjudas under de mest nödvändiga timmarna på dygnet (Akhavan & Lundgren, 2012).
Sökandet efter en tolk upplevdes ofta som frustrerande, särskilt kvälls- och nattetid när
sjuksköterskan sökte lämplig tolk av rätt kön och med de rätta språkkunskaperna.
Sjuksköterskorna ansåg att tolk dygnet runt skulle underlätta deras arbete avsevärt (Hultsjö &
Hjelm, 2005; Jones, 2008). Användandet av tolk begränsades dock inte enbart på grund av
ekonomiska skäl, utan också av principiella skäl då sjuksköterskan ibland ansåg att patienter
som bott i landet under många år bör kunna språket så bra att tolk inte ansågs vara nödvändig
(Nielsen & Birkelund, 2009).

Bristen på kontinuitet bland tolkarna var ett bekymmer och att lära sig hur man använde en
tolk på det mest effektiva sättet ansågs vara en väsentlig färdighet som sjuksköterska. För att
samla så mycket information som möjligt, var maximalt användande av tolken nödvändig i
mötet med patienten (McCarthy et al., 2013). Tillfällig och relativt tillfredsställande tolkning
kunde dock ibland utföras av personalen själva (Fatahi et al., 2010; Høye & Severinsson, 2008).
Deras professionella kunskaper ansågs vara till stor fördel, men fick endast användas i nödfall.
Att sjukvårdspersonal tolkade upplevdes orsaka stress och var tidskrävande, vilket påverkade
avdelningsrutiner och andra arbetsuppgifter (Fatahi et al., 2010).
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Närstående som tolk
När sjuksköterskorna inte hade tillgång till professionell tolk, använde de sig istället ofta av en
familjemedlem (Høye & Severinsson, 2008; Tobin & Murphy-Lawless, 2014). Närstående som
tolkar undveks så ofta det var möjligt, men ibland uppstod situationer då de utgjorde det enda
alternativet. De flesta sjuksköterskor ansåg det dock olämpligt, även om det uppskattades av
patienten. Närstående ansågs vara för involverad och emotionellt kopplad till patienten, vilket
gjorde det svårt att uppnå neutralitet. Sjuksköterskorna upplevde ofta att närstående
censurerade och återhöll information för patienten och underströk att de var osäkra
språkbryggor mellan sjuksköterskan och patienten. Osäkerheten kunde åsidosätta de
nödvändiga praktiska detaljerna och hämma kvaliteten på kommunikationen (Fatahi et al.,
2010; Hultsjö & Hjelm, 2005; McCarthy et al., 2013; Nielsen & Birkelund, 2009; Tobin & MurphyLawless, 2014). Sjuksköterskorna beskrev också att närstående ibland kunde uppleva
sjukhussituationen som stressande, vilket i sin tur kunde påverka kommunikationens kvalitét
(Fatahi et al., 2010).

Att använda sig av barn som tolkar betonades som ytterst olämpligt, då sjuksköterskorna
menade att ett alltför stort ansvar lades på barnet vid sådana tillfällen (Fatahi et al., 2010;
Hultsjö & Hjelm, 2005; McCarthy et al., 2013; Nielsen & Birkelund, 2009; Tobin & MurphyLawless, 2014). I frustrerande och hopplösa situationer sågs dock inte sällan barn och tonåringar
användas som tolkar (Degni et al., 2012). Detta var en relativt vanlig syn vid akutmottagningen,
särskilt kvällstid då sjukhusets egen tolk inte var anträffbar (Jones, 2008). Vid sådana tillfällen
övervägde sjuksköterskan noga om det var lämpligt att använda barnet som översättare (Tuohy
et al., 2008; Jones, 2008). “I never want to see a child as interpreter; it is a terrible moment for me…
Perhaps they do not interpret all the way, if they feel it does not sound good for Mummy” (Fatahi et al.,
2010, s. 777). Att använda sig av barn som tolk ansågs lika illa som att använda en professionell
tolk utan medicinska kunskaper, eftersom kommunikationsmissar och feltolkningar av
medicinska instruktioner skulle kunna leda till mycket allvarliga konsekvenser (Degni et al.,
2012).
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Förståelse för andra kulturer
Majoriteten av sjuksköterskorna relaterade de upplevda svårigheterna att interagera med
patienter från ett annat land, till sin egen brist på kulturell kunskap gällande religion, sedvanor
och traditioner (Berlin et al., 2006; Høye & Severinsson, 2008). Sjuksköterskor beskrev hur
denna patientgrupp ofta hade ett mer intensivt sätt att kommunicera, både verbalt och ickeverbalt. Begränsad kunskap om uppförande och beteenden relaterade till olika kulturer
skapade ibland svårigheter för sjuksköterskorna när de konfronterades med kulturella
traditioner och ceremonier (Hultsjö & Hjelm, 2005). Bristande kulturell kunskap gjorde att
sjuksköterskorna upplevde det svårt att stötta patienten och ansågs orsaka missförstånd mellan
patient och sjuksköterska (Akhavan & Lundgren, 2012). Sjuksköterskorna belyste det stora
antalet kulturer som finns. De beskrev svårigheter med att lära sig kulturella preferenser
gällande varje enskild kultur och menade att det även finns kulturella skillnader bland
individer från samma land (Akhavan & Lundgren, 2012; Hart & Mareno, 2013).
Sjuksköterskorna upplevde att många kulturer överlappade varandra och det ansågs inte
realistiskt att förvänta sig att en sjuksköterska skulle besitta den kunskapen (Hart & Mareno,
2013).

Relationen till en patient med en annan kulturell bakgrund tycktes bero på sjuksköterskans
förståelse för patientens historia, kultur, religion samt de förändringar som tillkommit sedan
flytten till det nya landet, då dessa faktorer påverkade patientens tillit till hälso- och sjukvården.
Sjuksköterskorna uttryckte att det bästa sättet för dem att lära sig om andra kulturer var att
försöka interagera med patienterna så mycket som möjligt (Degni et al., 2012). Trots detta hände
det att tid hellre spenderades tillsammans med patienter som sjuksköterskan kunde tala med,
än med patienter som inte förstod vad som sades (Jones, 2008).

Att acceptera, respektera och att vara öppen och mottaglig för kulturella skillnader ansågs
viktigt (Akhavan & Lundgren, 2012). Fördomar utgjorde ett hinder för att lära sig om och vara
öppen för andra kulturer. Sjuksköterskorna betonade vikten av att som vårdpersonal fundera
kring sina egna fördomar och bias för att kunna praktisera kulturellt anpassad vård (Hart &
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Mareno, 2013). Flexibilitet ansågs vara viktigt i vården för att anpassa procedurer till att vara
kulturellt acceptabla och för att se patienten som en individ och inte som en medlem av en
kulturell grupp. Det kunde exempelvis innebära att man lät närstående besöka patienten utöver
besökstimmarna, eftersom patienten kunde känna sig isolerad när den inte kunde
kommunicera med personalen eller andra patienter (Cioffi, 2005).

De flesta av sjuksköterskorna ansåg att de var i behov av mer kulturell kunskap. Många ansåg
att de erhållit denna kunskap enbart genom att vårda denna patientgrupp (Akhavan &
Lundgren, 2012). Sjuksköterskorna ansåg att svårigheterna med att vårda patienter med en
annan kulturell bakgrund skulle kunna minskas och förbättras genom utbildning och träning
gällande olika kulturer. Förbättrad kommunikation med patienterna troddes också kunna
förbättra sjuksköterskornas arbetsmiljö (Berlin et al., 2006; Fatahi et al., 2010).

Diskussion
Metoddiskussion
Kvalitativa och kvantitativa artiklar inkluderades i litteraturöversikten, vilket vi anser vara en
styrka. Studier med kvalitativ design bedömdes som mest relevant för att besvara
litteraturöversiktens syfte gällande sjuksköterskors levda erfarenhet. Sökningarna resulterade
även i kvantitativa studier som motsvarade syftet och kompletterade litteraturöversikten. Enligt
Axelsson (2012, s. 204) kan det vara en fördel att inkludera både kvalitativ och kvantitativ
forskning, framförallt inom hälsoområdet. Detta för att området då kan studeras utifrån olika
perspektiv, vilket ger en bättre förståelse för verkligheten.

Artiklarna granskades noggrant enligt kvalitetsgranskningsmallarna från Carlsson och Eiman
(2003). Eftersom endast artiklar av kvalitetsgrad I inkluderades kan ytterligare information till
resultatet uteblivit, men detta beslut ansågs viktigt för att säkra kvaliteten och trovärdigheten.
Studier skrivna från år 2005 inkluderades för att så aktuell forskning som möjligt skulle
erhållas.
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Att ha varit två författare möjliggjorde att idéer och funderingar har kunnat diskuteras
gemensamt under arbetets gång, vilket har varit en tillgång och kan ses som en styrka i
arbetsprocessen. De valda artiklarna lästes till en början var för sig och diskuterades sedan
tillsammans för att bilda en gemensam helhetsuppfattning. Då samtliga artiklar var skrivna på
engelska, översattes texterna gemensamt från engelska till svenska med hjälp av goda
engelskkunskaper samt ordbok. Detta ansågs minska den föreliggande risken för feltolkningar
av resultatartiklarnas innehåll och minskade även risken för att viktigt innehåll utelämnades.

En svaghet bland några av artiklarna skulle kunna vara att annan sjukvårdspersonal än enbart
sjuksköterskor studerats. Exempelvis har studier med barnmorskor inkluderats i översikten.
Detta upplevs dock inte ha någon betydelse för resultatet, dels eftersom barnmorskor är
utbildade sjuksköterskor, men också för att kommunikationsproblematiken med patienter från
en etnisk minoritetsgrupp inte anses skilja sig bland de olika yrkesgrupperna. Ingen
avgränsning beträffande patienternas ålder gjordes, då litteraturöversikten utgår från ett
sjuksköterskeperspektiv och problematiken ansågs omfatta patienter i alla åldrar. Citat har
använts i resultatet för att styrka de upplevda erfarenheterna. För att inte påverka citatens
betydelse, behölls dessa med engelsk text.

De slutligen valda artiklarna härrör från Danmark, Sverige, Finland, Norge, Irland, Italien, USA
och Australien. Eftersom fyra av de valda artiklarna är svenska och majoriteten av de
resterande är från Norden och Europa, skulle överförbarheten av denna litteraturöversikt till
den svenska hälso- och sjukvården kunna öka.

Resultatdiskussion
Resultatet visar att sjuksköterskor upplevde kommunikationsbarriärer i mötet med patienter
med ett annat modersmål, vilket påverkade omvårdnaden och ibland utgjorde stora
svårigheter. Bristen på tolkresurser förvärrade kommunikationsproblematiken och närstående
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användes därför för att förmedla information mellan patienten och sjuksköterskan, även om det
ansågs olämpligt. Slutligen framkom att sjuksköterskorna upplevde bristande kulturell
kunskap och efterfrågade utbildning inom området.

Murphy och Macleod Clark (1993) redovisar i sin studie att kommunikationssvårigheter mellan
sjuksköterskan och patienter från en minoritetsgrupp påverkade omvårdnadens standard.
Sjuksköterskorna upplevde en oförmåga att förklara för patienten vad som skulle ske.
Dessutom upplevde sjuksköterskorna sig inte inneha adekvat kunskap om olika kulturer, vilket
skapade svårigheter i omvårdnadssituationer. Oförmågan att förvärva kulturell kunskap i
mötet med patienten förvärrades ytterligare av den otillräckliga kommunikationen mellan
parterna (a.a). Denna studie som överensstämmer väl med vårt resultat, indikerar att
sjuksköterskor under minst 20 års tid upplevt svårigheter i mötet med denna patientgrupp. De
har under lång tid ansett sig ha bristande kulturell kunskap och belyst behovet av utbildning.
Utvecklingen tycks ha stått stilla, vilket kan anses märkligt eftersom det framkommit att många
sjuksköterskor upplever det som ett problem som kan orsaka konsekvenser av mer eller mindre
allvarlig grad, för både patient och sjuksköterska. Frågor väcks kring varför utvecklingen inom
detta område inte har skett. Möjliga orsaker utifrån denna litteraturöversikt kan tänkas vara
ointresse, prioriteringar och ekonomi. Att sjuksköterskeutbildningen inte lyfter denna
problematik, skulle kunna bero på att det anses irrelevant eller att andra kurser är viktigare att
prioritera. Trots detta menar International Council of Nurses (ICN, 2014) att sjuksköterskan ska
främja:
“… en miljö där mänskliga rättigheter, värderingar, sedvänjor och trosuppfattningar hos enskilda
personer, familjer och allmänheten respekteras… Sjuksköterskan ansvarar för att patienter/enskilda
personer får korrekt, tillräcklig och lämplig information på ett kulturellt anpassat sätt som grund för
samtycke till vård och behandling” (ICN, 2014, s. 4).

För att sjuksköterskan ska ha möjlighet att leva upp till dessa krav och de lagar som styr
omvårdnadsarbetet, måste problematiken belysas och tas på allvar.

I resultatet framkom att brist på tillgängliga tolkningsresurser var vanligt förekommande.
Ytterligare studier visar att det anses vara svårt och tidskrävande att beställa en tolk (Eklöf,

17

Hupli & Leino-Kilpi, 2014). “Sometimes I spend 30 min on the phone, just to get in touch with the
interpreter service...” (Eklöf et al., 2014, s. 5). Dessutom var tolkarna ofta otillgängliga när de
behövdes och för upptagna för att kunna infinna sig med kort varsel (Richardson, Thomas &
Richardson, 2006).

Vidare beskrivs i resultatet hur närstående ofta användes som tolk trots att de ansågs
olämpliga. Detta styrks av en studie av Richardson et al. (2006) som menar att närstående inte
bör tillfrågas att tolka eftersom att de diskuterade ämnena kan vara komplexa och känsliga för
både den närstående och för patienten. Närståendetolken kan på grund av individuella och
kulturella aspekter hindra patienten från att tilldelas alla detaljer från konversationen (a.a). Det
är anmärkningsvärt att närstående och barn används i så stor utsträckning trots att kunskap
finns om dess negativa konsekvenser. För att komma tillrätta med problemet måste
förutsättningar skapas för att öka tillgången till kvalificerade medicinska tolkar. Om detta skall
kunna uppnås krävs att ekonomiska satsningar görs och att tolkarna får en grundläggande
medicinsk utbildning. Professionella tolkar skulle kunna minska sjuksköterskornas osäkerhet
gällande riktighet av tolkens översättning, vilket gör att sjuksköterskan kan känna sig mer säker
på att patienten erhållit rätt information, men också att patienten fått chans att förmedla
information till sjuksköterskan. Detta skulle kunna öka patientsäkerheten, effektivisera arbetet
och stjäla mindre tid från andra arbetsuppgifter. En fungerande kommunikation mellan
sjuksköterskan och patienten skulle också kunna förbättra relationen mellan parterna, även om
en direktkontakt inte etableras.

Resultatet belyser den ekonomiska problematiken kring användningen av tolk, vilket även
styrks av en studie av Eklöf et al. (2014). På lång sikt borde kostnaderna inte utgöra någon
större skillnad om tillgång till en väl fungerande tolkningsservice skulle kunna minska
kommunikationsmissar som orsakar extra ekonomiska utgifter. Därmed skulle också
patientsäkerheten och patientens trygghet öka och sjuksköterskans arbete med denna
patientgrupp skulle underlättas.
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I resultatet framkom att sjuksköterskorna upplevde bristande kulturell kunskap. Okunskap kan
leda till fördomar och konflikter (Barbosa Da Silva & Ljungquist, 2003, s. 161). Tolkning och
förståelse av andra människor påverkas av den egna kulturen samt personliga erfarenheter. Ju
större skillnaderna är mellan individers kulturer och tidigare erfarenheter, desto svårare brukar
kommunikationssvårigheterna yttra sig (Hanssen, 2007, s. 44). Travelbee (1971, s. 138) menar att
det är omöjligt att känna empati för en annan individ om man inte delar en likartad bakgrund
eller situation att relatera till (a.a). Att individer med skilda bakgrunder och erfarenheter har
mindre förståelse för varandra är egentligen inte så konstigt. Däremot att inte kunna känna
empati för en annan individ på grund av olika bakgrunder eller erfarenheter upplevs märkligt.
Empati är en känsla som man bör kunna känna för alla, inte minst som sjuksköterska. Enligt
Travelbee (1971, s. 93) är kommunikation en förutsättning för att kunna hjälpa patienten att
bemästra sjukdom, lidande och finna en mening med sin upplevelse (a.a). För att kunna skapa
en god relation till patienten och stötta patienten genom sjukdomsförloppet, anser vi att mer
eller mindre empati är nödvändigt för att bemästra kommunikationsbarriärer. Detta skulle
skapa förståelse för patienten både när det gäller patienten som individ och vad den
kommunicerar. Även Travelbee (1971, s. 93, 124) menar att förståelse för vad som
kommuniceras krävs för att planera sjuksköterskeinterventioner. Dessutom anser hon att det är
sjuksköterskans ansvar för att relationen till patienten etableras och upprätthålls, vilket hon
även beskriver vara målet för omvårdnaden.

I resultatet framkom att sjuksköterskorna ofta saknade skrivna riktlinjer och möjlighet att
erhålla stöd och hjälp i omvårdnadsarbetet. Richardson et al. (2006) fann i sin studie att
sjuksköterskor ibland saknade stöd från kollegor och handledare. De saknade även träning i att
besvara etnisk, religiös och kulturell mångfald och sökte efter resurser för att enkelt kunna
kommunicera med alla patienter (a.a). I det stora hela belyser resultatet att
kommunikationsproblematiken i vården av denna patientgrupp är ett stort dilemma. Detta
indikerar att de riktlinjer och metoder som saknas, egentligen borde vara en självklarhet på alla
arbetsplatser för att skapa en tydlighet i hur situationer som uppkommer bör hanteras. De bör
även innehålla de förutsättningar som krävs för att sjuksköterskan ska kunna utföra god
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omvårdnad och där bör ingå tillgång till relevanta resurser som alltid ska finnas tillgängliga när
det behövs.

Slutsats
Kommunikationsproblematiken i vården av patienter med ett annat modersmål är ett stort
bekymmer. De brister som föreligger orsakar onödiga konsekvenser som skulle kunna undvikas
genom utbildning av personal och tillhandahållande av nödvändiga resurser.
Litteraturöversikten bidrar till att förtydliga omfattningen av den komplexa problematiken som
kommunikationsbarriärer innebär och kan i den kliniska verksamheten påverka till reflektion
kring hur och när professionell och närståendetolk bör användas samt kring hur problematiken
bemöts på avdelningsnivå. Ytterligare forskning kan bidra till att skapa rutiner och riktlinjer för
hur arbetet med denna patientgrupp kan förbättras.
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Bilaga I: Databassökningar

Databas
Datum

Sökord

Avgränsning

Antal
träffar

Förkastade

Slutligen
valda

PubMed
2015-02-12

((("Nurse-Patient
Relations"[Mesh]) AND
"Nursing"[Mesh]) AND
"Communication Barriers"[Mesh])
AND "Transcultural
Nursing"[Mesh]
((((("Minority Groups"[Mesh]) OR
"Ethnic Groups"[Mesh]) AND
"Communication Barriers"[Mesh])
AND "Nursing"[Mesh])) AND
"Nurse-Patient Relations"[Mesh]
(("Nurse-Patient
Relations"[Mesh]) AND
"Transcultural Nursing"[Mesh])
AND experienc*

English language,
10 years

26

12 *
10 **
2 ***
0 ****

2

English language,
10 years

9

7*
0 **
1 ***
0 ****

1

English language,
10 years

27

PubMed
2015-02-12

PubMed
2015-02-12

15 *
2
7 **
2 ***
1 ****
experience* AND nursing AND
PubMed
English language,
26
17 *
4
immigrant*
AND
communication
2015-02-12
10 years
0 **
barrier*
4 ***
1 ****
experience*
AND
nursing
AND
PubMed
English language,
72
55 *
1
immigrant* AND communication
2015-02-12
10 years
9 **
6 ***
1 ****
(MH "Nurse Attitudes") AND
Cinahl
English language,
5
2*
1
(MH "Communication Barriers")
2015-02-13
peer-reviewed,
0 **
AND (MH "Nurse-Patient
Year 2005-2015.
2 ***
Relations") AND language
0 ****
(MH "Language") AND (MH
Cinahl
English language,
3
1*
1
"Transcultural Nursing") AND
2015-02-13
peer-reviewed,
0 **
(MH "Ethnic Groups")
Year 2005-2015.
1 ***
0 ****
(MH "Communication Barriers")
Cinahl
English language,
67
41 *
2
AND
(MH
"Nurse
Attitudes")
2015-02-13
peer-reviewed,
20 **
Year 2005-2015.
3 ***
1 ****
(MH
"Communication
Barriers")
Cinahl
English language,
3
3*
0
AND (MH "Language") AND
2015-02-13
peer-reviewed,
0 **
(MH "Nurse Attitudes")
Year 2005-2015.
0 ***
0 ****
*Bortvalda efter läst titel, samt på grund av att de förkommit i tidigare urval. **Bortvalda efter läst
abstrakt. ***Bortvalda efter att hela artikeln lästs. ****Bortval efter kvalitetsbedömning.
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Författare
Årtal
Land

Studiens syfte

Metod
Typ av studie,
Datasamling,
Analys
Deltagare (bortfall)

Huvudresultat

Kvalitetsbedömning

Akhavan &
Lundgren
(2012)
Sverige

Beskriva och analysera
barnmorskors
erfarenheter av “doulastöd” i Sverige.

Kvalitativ studie. Semistrukturerade
intervjuer,
strukturerade frågor,
innehållsanalys.
Antal deltagare 10 (15).

Barnmorskorna upplevde det svårt att stötta de havande kvinnorna när de
inte talade samma språk. Besök drog ofta ut på tiden då språkliga svårigheter
och tolkning tog tid. Barnmorskorna ansåg att doulorna utgjorde en slags
kommunikativ brygga. En tolk ansågs inte uppfylla de behov som krävdes för
stunden. Doulorna ansågs erbjuda stöd genom att förbättra graden av ro och
trygghet, samt förbättrade kommunikationen med den födande kvinnan. De
ökade också möjligheten för transkulturell omvårdnad. De ansågs också bidra
till självförtroende och tillfredsställelse hos patienterna, samt förbättring av
kvaliteten på omvårdnaden.

41 poäng
85.4%
Grad I

Berlin,
Johansson &
Törnkvist
(2006)
Sverige

Inom primärvården
undersöka
sjuksköterskors åsikter
gällande deras
arbetsförhållanden och
kulturella kompetens,
med fokus på deras
interaktion med barn
och föräldrar med
utländsk bakgrund.

Kvantitativ studie.
Enkätundersökning.
Antal deltagare: 270
(160)

En stor del av sjuksköterskorna rapporterade bristande arbetsförhållanden och
otillfredsställande kvalitet på arbetet med patienterna. De ansåg att de hade
otillgängliga skrivna riktlinjer, support och hjälp. Majoriteten (84%) upplevde
svårigheter i interaktionen med barn och föräldrar med utländsk bakgrund.
Risken för att uppleva svårigheter ökade med ökat ansvarstagande för fler
barn med utländsk härkomst, lång professionell erfarenhet och vid mer än
50% arbetstid vid barnhälsovården. Många sjuksköterskor hade ingen träning
i kulturell kompetens och majoriteten ansåg att den var otillräcklig.
Arbetsförhållande ansågs kunna förbättras genom bättre dialoger och
interaktion under deras kommunikation med föräldrar med utländsk
bakgrund.

45 poäng
95.74%
Grad I
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Cioffi
(2005)
Australien

Beskriva
sjuksköterskors
erfarenhet av att vårda
vuxna patienter från
olika kulturer, vid
medicinska och
kirurgiska enheter
inom akutsjukvården.

Kvalitativ studie.
Ostrukturerade
intervjuer.
Innehållsanalys. Antal
deltagare: 10 (ej
angivet)

Sjuksköterskorna upplevde att de fått för lite utbildning i att vårda patienter
från en annan kultur. Sjuksköterskorna förlitade sig ofta på att tvåspråkiga
kollegor på avdelningen tog sig an de patienter som kom från en liknande
kulturell bakgrund. Vissa sjuksköterskor vårdade dessa patienter som alla
andra, medan andra vårdade sina patienter som unika individer.
Sjuksköterskorna ansåg att nyckeln till att vårda denna patientgrupp på rätt
sätt var att involvera familjen och vara flexibel. Huvudutmaningen beskrev
sjuksköterskorna vara kopplade till kommunikation och bedömning av
patienten och holistisk omvårdnad samt samarbetet med tolk.

41 poäng
85.4%
Grad I

Degni,
Suominen,
Essén, El
Ansari &
VehviläinenJulkunen
(2012)
Finland

Undersöka finska
sjuksköterskor/läkares
kommunikation och
kulturella kompetens
vid vårdandet av
somaliska kvinnor på
en kvinnoklinik.

Kvalitativ studie.
Individuella intervjuer,
samt fokusgrupps
intervjuer, frågor med
öppna slut.
Innehållsanalys.
Antal deltagare: 25 (7)

Hälso- och sjukvårdspersonalen upplevde kommunikationssvårigheter,
kulturella traditioner och religiös tro som hinder i vården av kvinnor från
Somalia. Att använda tolk i kommunikationen var ofta en nödvändighet, men
personalen upplevde ofta frustration över tolkarnas okunnighet gällande
medicinsk terminologi och ofta även det finska språket. Att använda barn som
tolkar ansågs lika illa som att använda en okvalificerad tolk. De kulturella
skillnaderna var många och ansågs ofta vara svåra att hantera och påverkade
kvinnornas vård. Samtidigt såg sjuksköterskorna svårigheterna som en
möjlighet att lära sig de somaliska kvinnornas kultur och öka deras förståelse.

39 poäng
81.25%
Grad I

Fatahi,
Mattsson,
Lundgren &
Hellström
(2010)
Sverige

Undersöka
röntgensjuksköterskors
erfarenhet av att
undersöka patienter
med ett annat
modersmål.

Kvalitativ studie.
Fokusgruppsintervjuer,
öppningsfråga.
Innehållsanalys.
Antal deltagare: 11 (5)

Behovet av tolk vid röntgenundersökningar påverkades av vilken typ av
undersökning som skulle utföras. Lättare röntgenundersökningar ansågs
kunna utföras utan tolk, medan mer avancerade undersökningar alltid ansågs
kräva en professionell tolk. Familj och vänner rekommenderades inte som
tolkar, särskilt inte barn. Avdelningspersonal kunde också ibland hjälpa att
tolka, men ansågs endast vara en temporär lösning, då avdelningsrutiner och
andra arbetsuppgifter påverkades. Utan en tolk användes kroppsspråket för
att kommunicera med och instruera patienten. Kvaliteten på de professionella
tolkarna ansågs viktig och sjuksköterskorna önskade mer och längre tid till
tolkning för att öka patientsäkerheten och komforten för patienterna. De
önskade också utbildning för att på ett bättre sätt förstå patienter med en
annan etnisk bakgrund.

44 poäng
91.67%
Grad I
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Festini,
Focardi,
Bisogni,
Mannini &
Neri
(2009)
Italien

Undersöka
sjuksköterskors
upplevda attityder och
problem i samband
med vård av barn och
deras familjer från
andra länder.

Mixad design.
Enkätundersökning,
Ja/nej-frågor samt
frågor med öppna slut.
Innehållsanalys samt
kalkylerad relativ
frekvens. Antal
deltagare: 129 (35.9%)

78,3% av sjuksköterskorna upplevde svårigheter gällande omvårdnaden av
utländska barn och deras familjer. De upplevda problemen grundade sig i
problem i sjuksköterska-patientrelationen, generiska
kommunikationssvårigheter, språkliga svårigheter och problem relaterade till
kulturella olikheter. Språksvårigheterna uppstod främst när barnet och dennes
föräldrar inte talade italienska. Sjuksköterskorna hanterade
kommunikationsproblemen på olika sätt, men de allra flesta använde sig av en
så kallad kulturell medlare, kroppsspråk och gester eller försökte
kommunicera genom att använda sig av ett annat språk. Ytterligare upplevda
svårigheter i vården av denna patientgrupp bestod främst av olika syn på
hygien, ökad smärttröskel hos barnen, en mer tolerant attityd bland föräldrar
gällande barnens smärta och religion.

43 poäng
91.49%
Grad I

Hart &
Mareno
(2013)
USA

Upptäcka och beskriva
svårigheter och
barriärer som
sjuksköterskor
upplever när de utövar
kulturell omvårdnad i
deras dagliga arbete i
mötet med patienter
från en annan kulturell
bakgrund.

Kvalitativ studie. Del
av en större prospektiv
studie. Frågeformulär
med öppna frågor.
Innehållsanalys. Antal
deltagare: 374 (1626).

Sjuksköterskorna upplevde brist på kunskap och även ibland respekt gällande
olika kulturer och upplevde det som en stor utmaning att komma ihåg
kulturella preferenser och värderingar. Förförståelse och fördomar varierade
bland sjuksköterskorna. Tid, pengar och brist på träning ansågs hindra
kulturellt kompetent omvårdnad. Språkliga barriärer ledde till svårigheter att
skapa förtroende och en relation med patienten. Flertalet sjuksköterskor talade
om att föra in språkkurser i sjuksköterskeutbildningen.

44 poäng
91.67%
Grad I

Hultsjö &
Hjelm
(2005)
Sverige

Identifiera huruvida
vårdpersonal inom
somatisk och
psykiatrisk
akutmottagning
upplever svårigheter
gällande vården av
immigranter/flyktingar,
och i så fall jämföra
dessa.

Explorativ kvalitativ
studie. Semistrukturerade
fokusgruppintervjuer.
Analys enligt Kreuger
& Casey (2000). Antal
deltagare: 35 (ej
angivet).

Migranterna ansågs kunna bete sig oväntat relaterat till kulturella skillnader
och språkbarriärer. Att finna en tolk, av rätt kön, särskilt om natten och som
talar ett minoritetsspråk var frustrerande. Att parterna inte kunde göra sig
förstådd med varandra påverkade informationsutbytet och bedömningen av
patienten. Att avgöra per telefon huruvida patienten var i behov av
akutsjukvård upplevdes som svårt på grund av språksvårigheter. Migranterna
ansågs ha dålig kunskap om den svenska hälso- och sjukvården och därför
ringde 112 i första hand, vilket ledde till många onödiga icke-akuta
utryckningar. Migranterna ansågs ha en mer intensivt kommunikationssätt,
både verbalt och icke-verbalt. Sjuksköterskornas begränsade förmåga gällande
kulturella skillnader ledde till svårigheter och ibland obehagliga upplevelser.

40 poäng
83.3%
Grad I
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Høye &
Severinsson
(2008)
Norge

Undersöka
sjuksköterskors
upplevelse av mötet
med multikulturella
familjer inom
intensivvården vid
Norska sjukhus.

Kvalitativ studie,
retrospektiv.
Fokusgruppintervjuer,
inledande fråga.
Innehållsanalys. Antal
deltagare: 16 (ej
angivet)

Kulturella skillnader påverkade sjuksköterskorna som upplevde att familjerna
ibland uppträdde respektlöst och oförstående, samtidigt som sjuksköterskorna
upptäckte brist på kulturell kompetens hos sig själva.
Kommunikationssvårigheter upplevdes vara en stressor som tacklades genom
användande av professionell tolk, samt närstående till patienten när tolk inte
fanns tillgänglig.

43 poäng
89.58%
Grad I

Jones
(2008)
USA

Förstå
akutsjuksköterskors
erfarenheter av att
vårda latinmerikanska
patienter.

Kvalitativ studie.
Intervjuer,
öppningsfråga och
ostrukturerade frågor.
Innehållsanalys. Antal
deltagare: 5 (20)

Sjuksköterskorna ansåg att språkbarriären var det störta problemet med att
vårda patienter som inte talade samma språk. De ansåg att alla möten där det
behövs en tolk försämrade relationen till patienten. Sjuksköterskorna
upplevde att de hade begränsad kunskap kring den latinamerikanska
kulturen.

46 poäng
95.8%
Grad I

McCarthy,
Cassidy,
Graham &
Tuohy
(2013)
Irland

Undersöka
sjuksköterskors
erfarenhet av att
kommunicera med
individer från andra
kulturer, med fokus på
språkliga barriärer och
användandet av tolk.

Kvalitativ studie.
Semi-strukturerade,
individuella intervjuer.
Innehållsanalys. Antal
deltagare: 23 (16)

När vårdpersonal och patienten inte delar samma språk, påverkas
kommunikationen och blir ofta onaturlig och begränsad. Att använda sig av
tolk ansågs ibland som nödvändig för erbjuda optimal och individuell
omvårdnad. Sjuksköterskorna ansåg sig medvetna om olika utmaningar
gällande användning av formella/informella tolkar. Det ansågs nödvändigt att
lära sig att använda sig av en professionell tolk på ett så effektivt sätt som
möjligt. Sköterskorna yttrade ett behov av ökade diskussioner mellan
sjuksköterska och tolk för att maximera kommunikationen med patienten.

42 poäng
87,5%
Grad I

Nielsen &
Birkelund
(2009)
Danmark

Undersöka
sjuksköterskans levda
erfarenhet av arbete
med patienter med en
annan etnisk bakgrund.

Kvalitativ studie
baserad på
fenomenologi
(Husserl´s).
Ostrukturerade
intervjuer med en
guide med öppna
frågor, samt
observationer.
Fenomenologisk
metodik. Antal
deltagare: 4 (ej angivet).

Sjuksköterskorna ansåg att det var ett stort problem när patienterna inte talade
samma språk som dem. Språkproblematiken bidrog till att vården av dessa
patienter ökade, vilket gjorde att mindre tid spenderades på de övriga
patienterna Sjuksköterskorna försökte begränsa användandet av tolkar och
använde sig istället av familjemedlemmar, på grund av ekonomiska skäl. Att
använda familjemedlemmar som tolk ansågs inte alltid vara bra, särskilt om
det var barn som skulle tolka. Sjuksköterskorna upplevde det svårt att
bedöma patientens smärta, då de upplevde att denna patientgrupp hade en
tendens att överdriva sin smärta.

41 poäng
85.4%
Grad I
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Tobin &
MurphyLawless
(2014)
Irland

Undersöka
barnmorskors
uppfattning och
erfarenheter av att
vårda patienter som är i
asylprocessen och att få
insikt i hur
barnmorskor kan få
hjälp och stöd för att
kunna erbjuda en mer
effektiv vård till denna
patientgrupp.

Kvalitativ studie.
Ostrukturerade
intervjuer, en
öppningsfråga.
Innehållsanalys. Antal
deltagare: 10 (ej
angivet).

Studien resulterade i fem teman – Språkliga barriärer, förståelse för kulturella
olikheter, utmaningen att vårda kvinnor som saknade inbokade besök eller
inte ens var registrerad inom mödravården, den emotionella kostnaden av att
vårda och strukturella barriärer för effektiv omvårdnad. Situationen med
ineffektiv kommunikation och den icke existerande möjligheten att nå en tolk
dygnet runt, anses ohållbar och kräver omedelbar uppmärksamhet.

43 poäng
89.58%
Grad I

Tuohy,
McCarthy
Cassidy &
Graham
(2008)
Irland

Undersöka Irländska
sjuksköterskors
erfarenheter av att
vårda patienter från
andra kulturer.

Kvalitativ studie.
Semistrukturerad
intervju, samt en
fokusgruppintervju.
Innehållsanalys. Antal
deltagare: 7 (ej angivet).

Sjuksköterskor som vårdar patienter med ett annat språk kände sig ofta
frustrerade när deras vanliga kommunikationsstrategier inte fungerade för att
förklara eller lugna patienten. Sjuksköterskorna kände sig även bekymrade
när de inte förstod sig på de olika kulturernas ritualer kring till exempel
döden. Sjuksköterskornas upplevelse av att få tag i och använda sig av
professionella tolkar var varierad, men alla delade uppfattningen om
fördelarna med en sådan service. Ett behov av tillgängliga och relevanta
resurser identifierades. Broschyrer, ordlexikon och information om
tolkarservice ansågs utgöra delar som skulle kunna hjälpa att bryta ned
barriärer, gynna förståelse och på så vis förbättra omvårdnaden för patienter
från olika kulturer.

39 poäng
81,25%
Grad I
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Bilaga IV: Exempel på kondensering

Meningsenhet

Kondenserad
meningsenhet

Kod

Underrubrik

Relatives or friends are sometimes the only
alternative to establish a relationship with the patient.
The nurse radiog- raphers pointed out that this is not
an appropriate inter- preting alternative. Thus, two
factors influencing the interpreting process were
revealed when relatives or friends act as interpreters:
the interpersonal relationship and the environmental
situation. A relative or friend is sometimes too
involved and emotionally linked to the patient and
neutrality is difficult to obtain. This issue could
override the necessary practical circumstances and
hamper the quality. The study participants
mentioned experiences where information was
withheld or censored by the relative or friend.

Ibland är närstående det enda
alternativet för att skapa en
relation till patienten. Att
använda sig av närstående som
tolk ansågs inte lämpligt och
ansågs påverka kvaliteten på
kommunikationen.

Kommunikationskvalitet

Närstående som
tolk

Those working at the psychiatric intensve care unit
and the emergency ward spoke of trouble in finding
interpreters as the main problem in this category...
Frustrating experiences was related to diffuculties
among the staff in finding apropreate interpreter of
the right gender, especialy at night and in minority
languages.

Tillgången till tolk var
begränsad, vilket ledde till
frustration bland personalen,
särskilt nattetid.

Tillgång till tolk

Participants expressed the value of phrase books,
dictionaries and leaflets to help them care for people
of a different culture. The benefits of information
leaflets were acknowledged as important in helping
to break down barriers and promote understanding.

Uppslagsböcker, frasböcker och
broschyrer hjälpte
sjuksköterskorna att vårda
patienter från en annan kultur.
Dessa ansågs viktiga för att
bryta ner barriärer och gynna
förståelse.

Kulturella barriärer

Professionell tolk

Rubrik

Strategier för att
bemästra
kommunikationsbarriärer
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When the participants and the patients did not share
the same first language, the communication processes
were often strained and conversations between them
were limited. Not being able to understand patients
was considered difficult and impaeted on the
partieipants' ability to get a detailed history… Several
participants felt uncomfortable when language
barriers interfered with the communication process.

Att inte dela samma förstaspråk,
gjorde att sjuksköterskorna
upplevde kommunikationen
som obekväm och onaturlig. Att
inte förstå sin patient, ansågs
svårt och påverkade dennes
förmåga att få en detaljerad
anamnes.

Kommunikationsbarriär

Språkliga barriärer

Lack of cultural competence in a multi-ethnic society
is another dificiency… Most of the interviewed
midwives agreed that they needed more knowledge
about working with women from different cultures…
stated that they had not attended courses on
ethnicity/cultural competence.

Brist på kulturell kompetens
ledde till att sjuksköterskorna
ansåg sig behöva mer kunskap
och utbildning gällade att arbeta
med kvinnor från olika kulturer.

Behov av utbildning

Förståelse för andra
kulturer
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