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Sammanfattning 

Bakgrund: Kommunikation utgör en grundläggande del i sjuksköterskans arbete och är ett 

viktigt medel för att etablera vårdrelationer. En språkbarriär utgör ett hinder i 

kommunikationen och sjuksköterskan är skyldig att överbrygga hindret för att möjliggöra 

delaktighet. Språkbarriären kan överbryggas med hjälp av en tolk. Tolkade samtal är ett 

samspel mellan tre parter som är ömsesidigt beroende av varandra. Syfte: Att beskriva 

sjuksköterskors erfarenheter av att samtala med patienter genom tolk. Metod: En 

litteraturstudie med deskriptiv design. Resultat: Olika personer kunde anlitas för tolkuppdrag 

men den professionella tolken ansågs bäst lämpad. Sjuksköterskor kände att vårdrelationen 

blev mer saklig och opersonlig med tolk. Tolken var dock vara en förutsättning för att 

överhuvudtaget få kontakt med patienten. Sjuksköterskorna hade skilda uppfattningar av 

tolkens roll i samtalet. Det tolkade samtalet påverkades av olika faktorer och var i behov av 

förbättringar. Att utbilda sjuksköterskor i tolkade samtal ansågs vara ett behov för förbättring. 

Slutsats: Tolken är essentiell i situationer där patient och sjuksköterska inte talar samma 

språk, då tolken är en förutsättning för god kommunikation. God kommunikation är i sin tur 

en förutsättning för vårdrelationen och god omvårdnad.  

Nyckelord: Kommunikation, språkbarriär, tolk, sjuksköterska, erfarenheter  
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1. Inledning 

Både som sjuksköterskestudent och som närstående har vi stött på vårdsituationer där patient 

och sjuksköterska inte talar samma språk. I Sverige är sjuksköterskan skyldig att ge patienter 

information kring sitt hälsotillstånd och sin behandling (Patientlag, SFS 2014:821, kap. 3, 1 

§). Informationen ska bland annat vara anpassad till individens språkliga bakgrund 

(Patientlag, SFS 2014:821, kap. 3, 6 §). Sjuksköterskan har dessutom ett ansvar att möjliggöra 

delaktighet hos patienterna (Patientlag, SFS 2014:821, kap. 5, 1 §). Om en språkbarriär finns 

kan informationsutbytet och patientens möjlighet till delaktighet försvåras. För att överbrygga 

språkbarriären kan sjuksköterskan använda sig av en språklig tolk. Att använda tolk kan 

därmed ha en avgörande betydelse för patientens involvering i sin egen vård.  

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Kommunikation 

Kommunikation kan beskrivas som en ständigt pågående komplex process där det sker ett 

ömsesidigt utbyte. Syftet med vårdkommunikation är att skapa förståelse (Fleischer, Berg, 

Zimmermann, Wüste & Behrens, 2009). Människor kan kommunicera på många olika sätt, 

bland annat med språket, tonfall, röstläge eller med ”det osagda”, det som sägs mellan raderna 

(McCabe & Timmins, 2015). Andra uttryck för kommunikation är kroppsliga handlingar 

vilket innefattar bl.a. beröring, gester och ansiktsuttryck (Baggens & Sandén, 2014). Den 

språkliga kommunikationen är ett överlägset medel i situationer där en patient exempelvis ska 

beskriva psykologiska eller fysiska symtom eller där en sjuksköterska ska förklara 

behandlingssätt (Baggens & Sandén, 2014). Vård av god kvalitet bygger på god 

kommunikation mellan vårdgivare och patient (Campbell, Roland, & Buetow, 2000; Fleischer 

et al., 2009). Kommunikation utgör en viktig del i sjuksköterskans arbete för att förstå 

patienten, utbilda patienten samt stödja patienten till egenvård och hälsa (Fossum, 2013). 

Kommunikation är dessutom en förutsättning för att bygga och utveckla vårdrelationer 

(Fleischer et al., 2009). 

1.1.2 Språk som kommunikationshinder 

Språkbarriärer uppstår då patient och sjuksköterska inte talar ett gemensamt språk. 

Språkbarriärer har upplevts som ett problem av många sjuksköterskor (Nielsen & Birkelund, 

2009; Cioffi, 2003). Patienter har visats rapportera mindre symtom och fattigare 

symtombeskrivningar i situationer där det föreligger en språkbarriär (Bischoff, Bovier, Isah, 
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Françoise, Ariel & Louis, 2003). Sjuksköterskestudenter har uppgett att deras relation till 

patienter som inte talade gemensamt språk var sämre och mer standardiserad än relationen till 

andra patienter (Jirwe, Gerrish & Emami, 2010). Sjuksköterskor behövde tolk för att 

överhuvudtaget kunna utföra sitt arbete, till exempel för att kunna säkerställa att rätt anamnes 

var tagen eller att patienten förstått all information som getts (Nailon, 2006). 

1.1.3 Språklig tolk 

Enligt Sveriges hälso- och sjukvårdslag ska sjuksköterskan vårda patienter på lika villkor 

(HSL, SFS 2017:30, kap. 3, 1 §), vilket förutsätter användning av tolk i situationer där 

sjuksköterska och patient inte talar samma språk. Det står även skrivet i Sveriges 

förvaltningslag att en myndighet bör vid behov anlita tolk då myndigheten har att göra med 

någon som inte talar svenska (Förvaltningslag, SFS 1986:223, 8 §). Det har dock förekommit 

att sjuksköterskor gjort egna behovsbedömningar av tolk utifrån faktorer som ekonomi och 

situation (Gerrish, Chau, Birks & Sobwale, 2004; Nielsen & Birkelund, 2009). Användandet 

av tolk höjer kvalitén på kommunikationen genom att t.ex. få bättre och fler 

symtombeskrivningar (Bischoff et al., 2003). Olika personer kan anlitas för tolkuppdrag. I 

tidigare studier framgår det att bl.a. tvåspråkiga kollegor, anhöriga till patienten eller 

professionell tolk har tolkat åt sjuksköterskan (Gerrish et al., 2004; Nailon, 2006; Nielsen & 

Birkelund, 2009). Med professionell tolk menas antingen en auktoriserad eller en icke-

auktoriserad tolk. Att vara auktoriserad tolk innebär att tolken har ett godkänt 

auktoriseringsprov i ett specifikt språk. Den auktoriserade tolken har högre utbildning än den 

icke-auktoriserade tolken och kan vara specialiserad inom samtal i bl.a. sjukvård (Entrena, 

2013). Ett tolkat samtal kan se ut på olika sätt, det ske på plats med en kontakttolk, via telefon 

eller via videokonferans (Carlsson & Björk Brämberg, 2014). Alla yrkesverksamma tolkar är 

skyldiga att följa god tolksed, vilket är ett yrkesetiskt regelverk skapat av Kammarkollegiet 

(Kammarkollegiet, 2018). God tolksed beskriver hur tolken ska översätta och vilka juridiska 

regler som måste följas. Tolken ska översätta all information så exakt som möjligt och hålla 

sig neutral och opartisk. Tolken ska inte företräda patienten utan endast tolka. Om patienten 

exempelvis vill att tolken ska förklara patientens kultur för sjuksköterskan får inte tolken göra 

detta enligt god tolksed. När en tolk anlitas av en myndighet, oavsett om tolken är 

auktoriserad eller ej, råder sekretesslagen. Viktigt är också att tolken avböjer tolkuppdrag där 

en jäv-situation kan uppstå, t.ex. om patienten är en nära släkting (ibid). 
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1.1.4 Det tolkade samtalet – ett samspel 

Målet med det tolkade samtalet är att skapa en illusion av ett vanligt tvåvägssamtal för att 

kunna garantera vård på lika villkor. Illusionen skapas genom att tolken betraktas som ett 

språkligt redskap, att sjuksköterskan talar direkt till patienten, att tolken talar i jagform och att 

tolken är placerad bredvid patienten (Carlsson & Björk Brämberg, 2014). Det tolkade 

samtalet är ett samspel mellan tre parter som är ömsesidigt beroende av varandra (Wadensjö, 

2018). Både patient, tolk och sjuksköterska har ett individuellt ansvar i tolksamtalet och 

förståelsen som till slut skapas i tolksamtalet är resultatet av tre parters gemensamma 

ansträngningar (Entrena, 2013). 

Sjuksköterskans roll i samtalet 

I det tolkade samtalet i vården kan sjuksköterskan beskrivas som tolkanvändare. 

Sjuksköterskan ansvarar över samtalet i sin helhet samt att budskapet når fram till patienten 

(Entrena, 2014). Det är viktigt att tolkanvändare nyttjar tolken på rätt sätt. Tolkar har uppfattat 

att sjuksköterskor ofta saknar kunskap i tolkade samtal, till exempel kunde de tala snabbt och 

påbörja nästa fråga innan tolken hunnit förmedla den första (Gerrish et al., 2004). Det som 

sägs under samtalet är tolkanvändarens ansvar, då tolken inte deltar i samtalet utan endast 

översätter. Det är angeläget att sjuksköterskor är medvetna om att tolkens närvaro inte befriar 

dem från det egna ansvaret att aktivt försöka förstå patienten (Wadensjö, 2018). 

1.2 Teoretisk referensram 

Vald teoretisk referensram för arbetet är omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee’s teori om 

människa-människa-förhållandet. Travelbee betonade vikten av att se patienten som en unik 

och oersättlig individ för att kunna utveckla ett människa-människa-förhållande till patienten, 

d.v.s. sträva efter en likvärdig relation mellan patient och sjuksköterska (Eide & Eide, 2009). 

Det är först när relationen är etablerad som sjuksköterskan kan möta patientens behov och 

uppfylla syftet med omvårdnaden (ibid). Enligt Travelbee är syftet med omvårdnaden att 

hjälpa en individ att undvika eller övervinna sin upplevelse av sjukdom och lidande 

(Kirkevold, 2000). Ett medel för att etablera en likvärdig relation mellan patient och 

sjuksköterska är kommunikation (Eide & Eide, 2009). Med andra ord är kommunikation en 

förutsättning för att uppfylla syftet med omvårdnaden och därmed är kommunikation ett av de 

viktigaste begreppen i Travelbee’s teori. Kommunikation beskrivs även som ett instrument i 

omvårdnadssituationer och som ett sätt att hjälpa individer att se mening i sitt lidande 

(Kirkevold, 2000). 
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1.3 Problemformulering 

Kommunikation utgör en grundläggande del i sjuksköterskans dagliga arbete. Språkliga 

hinder i kommunikationen försvårar därmed sjuksköterskans arbete och även patientens 

möjlighet till delaktighet, vilket i sin tur kan riskera patientsäkerheten. Med hjälp av språklig 

tolk kan språkbarriären överbryggas, och enligt svensk lag är det sjuksköterskans skyldighet 

att överbrygga språkbarriärer för att kunna garantera säker vård. Därmed är det av vikt att 

beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att samtala med patienter genom tolk för att få ökad 

kunskap i ämnet. 

1.4 Syfte 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att samtala med patienter 

genom tolk. 

2. Metod 

En litteraturstudie med deskriptiv design. Den vetenskapliga litteraturen söktes strukturerat 

och värderades kritiskt. Litteraturen sammanställdes sedan med integrerad analys 

(Kristensson, 2014). 

2.1 Sökstrategi 

Sökning efter vetenskapliga artiklar gjordes i databaserna PubMed, Cinahl och PsycINFO. 

Sökorden baserades på meningsbärande ord och närliggande begrepp i syftet, och definierades 

sedan i svensk MeSH. Meningsbärande ord och närliggande begrepp var sjuksköterska, 

erfarenhet, tolk, översättning, språkbarriär och invandrare. De slutgiltiga sökorden från 

svensk MesH var Nurse, Translating, Communication Barriers, Immigrants och Attitude of 

Health Personnel. Sedan tillkom fritextord och fler ämnesord i de olika databaserna. I 

PubMed tillkom Language barriers, interpret*, translat* och nurs*. I Cinahl Interpreter 

Services, Translations och experience. Slutligen tillkom Interpreters och Foreign Language i 

PsycINFO.  Sökorden kombinerades sedan med hjälp av de Booleska sökoperatorerna AND 

och OR, se sökord och hur de kombinerades i sökmatris i bifogad bilaga (Bilaga 1). 

Sökningarna var avgränsade till engelska språket och publicering under de senaste tio åren. I 

Cinahl och PsycINFO var även peer review med i avgränsningen (Kristensson, 2014). 

2.2 Urval 

Urvalet skedde i tre steg enligt Kristenssons (2014) beskrivning. I första steget exkluderades 

artiklar utifrån deras titlar. Samtliga titlar lästes i de tre sökningarna, d.v.s. 438 titlar. I nästa 
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steg lästes artiklarnas abstrakt vilket var 90 abstrakt. I Cinahl och PsycINFO exkluderades tre 

respektive två dubbletter. Abstrakten lästes enskilt och sedan fördes en diskussion kring vilka 

artiklar som kunde svara mot syftet. I det tredje urvalet lästes artiklarna i fulltext, med fokus 

på resultatdelen. 17 vetenskapliga artiklar lästes i sin helhet och nio svarade mot 

litteraturstudiens syfte (Kristensson, 2014).  

2.2.1 Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier var kvalitativa studier som beskrev sjuksköterskans erfarenheter av att 

samtala med patienter genom tolk. Alla kategorier av sjuksköterskor från olika typer av 

vårdinstitutioner inkluderades. Artiklar med olika yrkeskategorier inkluderades men endast 

sjuksköterskans erfarenheter redovisas i resultatet. Artiklar där det inte gick att urskilja vilken 

erfarenhet som tillhörde respektive yrkesgrupp exkluderades. 

2.3 Granskning 

Artiklarna kvalitetsgranskades med hjälp av en granskningsmall för studier med kvalitativ 

forskningsmetodik, utformad av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 

(SBU, 2014). Vid granskningen användes även Kristenssons bedömningsfrågor gällande 

syfte, metod, resultat och diskussion (Kristensson, 2014). Granskningen utfördes enskilt och 

jämfördes samt diskuterades sedan. Granskningen av respektive artikel redovisas i en matris 

för att få en översiktlig bild av artikeln och dess kvalité. Matrisen redovisar artikelns syfte, 

metod och ev. design, värdering samt resultat, se bifogad bilaga (Bilaga 2). 

2.4 Bearbetning och analys 

Artiklarnas resultat sammanställdes med en integrerad analys (Kristensson, 2014). Resultatet 

från respektive artikel skrevs upp i ett Word-dokument. Resultatfynd som liknade varandra 

färgades i en enskild färg och sammanställdes sedan under en kategori. I nästa steg bröts vissa 

kategorier ned i underkategorier. 

2.5 Forskningsetiska överväganden 

Samtliga artiklar som inkluderades i arbetet var antingen godkända av en forskningsetisk 

kommitté eller innehöll tydliga etiska överväganden. Alla deltagare i samtliga studier hade 

gett informerat samtycke till att delta i studien. 
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3. Resultatredovisning 

Under den integrerade analysen identifierades fem huvudkategorier och nio underkategorier, 

se Figur 1. De nio artiklar som inkluderades i studien visade att sjuksköterskans erfarenheter 

av att samtala med patienter genom tolk berörde flera områden. Dels det tolkade samtalet i 

sig, men även praktiska problem i samband med samtalet och uppfattningar om tolkens roll. 

Artiklarna beskrev även sjuksköterskornas erfarenheter av tolkens påverkan på relationen till 

patienten och deras erfarenheter av olika tolktjänster och personer för tolkuppdrag. 

Figur 1 Översikt av de huvudkategorier och underkategorier som finns i resultatredovisningen. 

 

3.1 Tolkens påverkan på vårdrelationen 

Tolken var en förutsättning för att kommunicera med patienter som inte talade gemensamt 

språk och på så sätt stärkte tolken relationen mellan sjuksköterskan och patienten (Jones, 

2008). Samtidigt upplevdes tolkens närvaro i samtalet ha en negativ inverkan på interaktionen 

mellan patienten och sjuksköterskan (Eklöf, Hupli & Leino Kilpi, 2014). Enligt 

sjuksköterskorna var det svårare att etablera och utveckla en vårdrelation till en patient under 

ett tolkat samtal än under ett vanligt samtal då samtalet blev mer sakligt och opersonligt 

(Watts et al., 2017; McCarthy, Cassidy, Graham & Tuohy, 2013). 
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3.2 Erfarenheter av olika tolktjänster och personer för tolkuppdraget 

3.2.1 Professionell tolk 

Den professionella tolken ansågs bäst lämpad för tolkuppdrag inom vården p.g.a. 

objektiviteten, säkerheten, tilliten (Fatahi, Mattsson, Lundgren & Hellström, 2010; Nkulu 

Kalengayi, Hurtig, Nordstrand, Ahlm & Ahlberg, 2015) och kunskaper i medicinska termer 

(Nkulu Kalengayig et al., 2015). Sjuksköterskorna beskrev att en professionell tolk var kunnig 

i bådas språk, var kulturellt kompetent, hade respekt gentemot patienten och var medveten om 

sin neutrala roll i samtalet (Eklöf et al., 2014). Att anlita professionell tolk ansågs särskilt 

viktigt i känsliga situationer. En känslig situation kunde exempelvis vara en tumörrelaterad 

radiologisk undersökning (Fatahi et al., 2010). Trots att sjuksköterskor föredrog professionell 

tolk var det få som använde sig av en (Jones, 2008). Inom ambulansvården användes inte 

professionell tolk överhuvudtaget (Alm Pfrunder, Falk, Vicente & Lindström, 2018). 

3.2.2 Anhörig som tolk 

Det var vanligt att anhöriga fick ställa upp som tolkar (Jones, 2008), trots att sjuksköterskorna 

ansåg att det var olämpligt (Alm Pfrunder et al., 2018). Att anlita anhöriga för tolkuppdrag 

sänkte samtalets kvalitet enligt sjuksköterskorna (Fatahi et al., 2010). Anhöriga kunde 

undanhålla information av personliga skäl och de hade inte de kunskaper som krävdes för att 

tolka ett samtal (McCarthy et al., 2013). Sjuksköterskorna kände osäkerhet och uppgivenhet 

när anhöriga tolkade eftersom de inte visste om informationen nådde fram till patienten och 

det fanns heller inget sätt att kontrollera det på (Jones, 2008). Dessutom visste de inte om 

patientens information nådde dem (Alm Pfrunder et al., 2018). Däremot kunde det vara en 

fördel att anlita anhörig som tolk i akuta fall, då de anhöriga kunde fungera som ett stöd och 

en trygghet för patienten (Fatahi et al., 2010). Anhöriga anlitades ofta på natten eftersom det 

var svårt att få tag i en professionell tolk då (Jones, 2008), och för ambulanspersonalen var 

anhöriga ofta det enda alternativet. Ambulanspersonalen kunde även be personer på plats vid 

en olycka att tolka (Alm Pfrunder et al., 2018). 

3.2.3 Tvåspråkig kollega som tolk 

Många sjuksköterskor bad sina tvåspråkiga kollegor om hjälp att tolka (Jones, 2008; Ali & 

Watson, 2017). Det upplevdes som ett smidigt och snabbt sätt att få kontakt med patienten, 

dessutom kände de tillit gentemot sina kollegor och deras kunskaper. De tvåspråkiga 

kollegorna kände dock en högre arbetsbelastning och stress då att de hamnade efter i sitt eget 

arbete (Fatahi et al., 2010).  
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3.2.4 Telefontolk 

Telefontolkning beskrevs överlag som något positivt och nödvändigt. Det var smidigt och det 

var tillgängligt 24 timmar om dygnet (Coleman & Angosta, 2016). Det var en bra metod vid 

t.ex. uppföljningssamtal (Watts et al., 2017), men mindre bra när patienten skulle berätta om 

t.ex. personliga hälsoproblem (Coleman & Angosta, 2016). Sjuksköterskor beskrev att 

telefontolkade samtal inte kändes lika grundliga som samtal på plats, samt att de saknade den 

personliga kontakten med patienten (Jones, 2008; Ali & Watson, 2017). 

3.2.5 Tolk på plats 

Sjuksköterskor ansåg att tolk på plats (kontakttolk) var särskilt viktig att anlita i samband med 

svåra besked eller vid känsliga situationer eftersom icke-språklig kommunikation kunde 

inkluderas i samtalet (Coleman & Angosta, 2016). Sjuksköterskor uppgav att tolk på plats var 

mer uppskattad än telefontolken av patienten (Jones, 2008). 

3.3 Uppfattningar om tolkens roll 

3.3.1 Tolken som ett språkligt redskap 

En del sjuksköterskor såg tolken som ett språkligt redskap. De ville att samtalet skulle 

efterlikna ett vanligt tvåvägssamtal i så stor utsträckning som möjligt (Eklöf et al., 2014). De 

uttryckte bekymmer angående tolkar som blandade sig i samtalet (Nkulu Kalengayi et al., 

2015). En tolk som endast översatt det som sades ord för ord upplevdes mer professionell och 

trovärdig (Eklöf et al., 2014).  

3.3.2 Tolken som en kulturell bro 

Vissa sjuksköterskor föredrog att tolken var en del av samtalet och hade en mer aktiv och 

förklarande roll. Tolken sågs inte som ett redskap utan som en kulturell bro (Eklöf et al., 

2014). För att undvika missförstånd ville sjuksköterskor att informationen skulle översättas så 

att den var kulturellt accepterad av patienten (Fatahi et al., 2010). 

3.4 Faktorer som påverkade samtalets kvalitet 

Ett bra tolkat samtal skulle bestå av kort och tydlig kommunikation utan komplicerade ord 

och skämt. Patient, sjuksköterska och tolk skulle sitta i en triangel där sjuksköterskan riktade 

sig mot patienten (Eklöf et al., 2014). Tolken var tvungen att tala rätt dialekt då olika dialekter 

kan vara som två olika språk i vissa språk (Coleman & Angosta, 2016). Ibland krävde 

samtalet en kvinnlig tolk då patienten var kvinna p.g.a. kulturell åskådning (Fatahi et al., 

2010; Nkulu Kalengayi et al., 2015). Sjuksköterskor uppgav att patienter kunde avböja 
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undersökningar p.g.a. att de kände sig oanständiga inför det andra könet (Fatahi et al., 2010). 

Samtalets kvalitet påverkades till hög grad av vem som tolkade och hur kunnig den personen 

var (Fatahi et al., 2010; Nkulu Kalengayi et al., 2015). Sjuksköterskor kände att patienter 

kunde bli obekväma i tolkens sällskap och tolkade det som politiska eller psykosociala 

orsaker (Nkulu Kalengayi et al., 2015). Även kulturella skillnader kunde påverka samtalet 

negativt (Fatahi et al., 2010). Utifrån sjuksköterskornas erfarenheter var det viktigt att 

patienten litade på tolken så att ingen information undanhölls, vilket var särskilt problematiskt 

i mindre städer (Ali & Watson, 2017). Samtalets kvalitet påverkades även av situationen, en 

patient som befann sig i intensiv ångest eller smärta var svår att nå genom tolk (Ali & 

Watson, 2017). Att tolken endast var tillgänglig under en viss bestämd tid skapade stress hos 

sjuksköterskan och påverkade kvalitén på samtalet (Nkulu Kalengayi et al., 2015). Flera 

sjuksköterskor kände att de saknade och var i behov av utbildning i tolkade samtal. De ansåg 

att de tolkade samtalen hade haft högre kvalitet om de hade varit utbildade i användning av 

tolk (McCarthy et al., 2013; Fatahi et al., 2010; Watts et al., 2017; Eklöf et al., 2014). 

3.5 Praktiska problem i samband med tolkade samtal 

3.5.1 Problem relaterade till tid 

Samtal med tolk var mer tidskrävande än andra samtal vilket upplevdes som ett problem 

(Watts et al., 2017). De var tidskrävande då det krävdes förberedelser (Eklöf et al., 2014). 

Själva samtalet tog också längre tid än vanliga samtal (Ali & Watson, 2016; Eklöf et al., 

2014). De tolkade samtalen var också under tidspress eftersom tolken ofta hade andra 

tolkuppdrag efter, vilket skapade en känsla av stress hos sjuksköterskan (Fatahi et al., 2010). 

3.5.2 Problem relaterade till tillgänglighet av tolktjänster 

Tillgänglighet av tolktjänster var ett uppmärksammat problem bland sjuksköterskorna (Ali & 

Watson, 2017). Sjuksköterskor uppgav att det fanns en brist på tolktjänster och att det 

saknades tolkar för vissa språk, vilket problematiserade deras arbete (Watts et al., 2017). 

Sjuksköterskor uppgav som förslag att ha anställda tolkar på sjukhuset för att förenkla 

tillgängligheten och därmed deras dagliga arbete (Fatahi et al., 2010). I flera fall fick 

deltagarna använda telefontolkning trots att sjuksköterskorna hade föredragit kontakttolk och i 

vissa områden hade de endast tillgång till telefontolk (Watts et al., 2017; Nkulu Kalengayi et 

al., 2015). Ambulanspersonal hade önskat professionella tolktjänster men de uppgav att 

endast sjukhus hade tillgång till det (Alm Pfrunder et al., 2018). Flera sjukhusavdelningar 

hade riktlinjer som uppmanade att arbeta kostnadseffektivt vilket gjorde att sjuksköterskorna i 
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vissa fall valde avstå från kontakttolk (Coleman & Angosta, 2016; Eklöf et al., 2014). 

Enskilda sjuksköterskor fick själva överväga om tolk var nödvändigt eller ej och inte alla såg 

tolken som en självklarhet i situationer där patienten ej talade ett gemensamt språk (Fatahi et 

al., 2010). Sjuksköterskor uppgav att situationer där tolk inte var tillgänglig kunde resultera i 

förlängd vårdtid eller avbokning av vårdtid (Ali & Watson, 2017).  

4. Resultatsammanfattning 

Resultatet visade att den professionella tolken var bäst lämpad för tolkuppdrag, medan 

anhöriga kunde påverka samtalet negativt genom att t.ex. undanhålla information.  Trots detta 

var det vanligt att anlita anhöriga för tolkuppdrag. Även tvåspråkiga kollegor kunde hjälpa till 

med att tolka, vilket var uppskattat men kollegorna som tolkade kände att de hamnade efter i 

sitt eget arbete. Tolkningen skedde vanligtvis via telefon eller på plats. Tolk på plats 

föredrogs i första hand men sjuksköterskorna uppgav även fördelar med telefontolkning. Att 

tala genom tolk till en patient fick sjuksköterskorna att känna att vårdrelationen blev mer 

saklig och opersonlig. Tolken upplevdes dock som en förutsättning för att överhuvudtaget få 

kontakt med patienten. Sjuksköterskorna hade skilda uppfattningar av tolkens roll i samtalet. 

Dels önskade vissa att tolken skulle ta egna initiativ i samtalet och t.ex. förklara patientens 

kultur och andra önskade att tolken endast skulle agera som ett språkligt redskap. Det tolkade 

samtalet påverkades av olika faktorer, bl.a. parternas kulturella tillhörighet, miljö och typ av 

tolk. Det tolkade samtalet upplevdes vara i behov av förbättringar då det fanns problem 

relaterade till tid och tillgänglighet av tolk. Att utbilda sjuksköterskor i tolkade samtal 

upplevdes vara ett behov för förbättring.  

5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

Strävan var att skapa en kunskapsöversikt i ämnesområdet och därför utfördes en 

litteraturstudie. En begränsning till kvalitativa studier gjordes då litteraturstudien syftar till att 

beskriva erfarenheter. Sökning efter vetenskapliga artiklar gjordes i databaserna PubMed, 

Cinahl och PsycINFO eftersom databasernas ämnesområden svarar bäst mot studiens syfte. 

Svensk MesH saknade översättning för tolk och erfarenhet. För erfarenhet användes istället 

Attitude of Health Personnel och resonemanget var att erfarenheter formar inställningar. 

Dessutom förekom Attitude of Health Personnel i flertalet relevanta artiklar. I efterhand 
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upptäcktes dock att MesH-termen Life Change Events hade kunnat användas, och att det 

sökordet eventuellt hade kunnat generera fler relevanta artiklar. För erfarenhet användes även 

experience som fritextord. Tolk återfanns som ämnesordet Interpreter Services i Cinahl och 

Interpreters i PsycINFO. I PubMed saknades ämnesord för tolk och därför användes 

interpret* med trunkering för att vidga sökningen. För att vidga sökningarna ytterligare söktes 

de olika sökorden för tolk med OR translat*, Translations och Foreign Language 

Translations. Nurse och nurs* användes eftersom sjuksköterskans erfarenheter efterfrågades. 

Communication Barriers, Immigrants och Language barriers gjorde sökningen mer språkligt 

inriktad, utan dem uppkom artiklar som handlade om exempelvis syntolkar. Sökningarna 

skiljer sig åt gällande sökord och kombinationer, men alla har liknande stam och utgår från 

MesH-termerna. Dessutom kräver olika databaser olika sökstrategier (Kristensson, 2014) och 

en kombination av både ämnesord och fritextord erhåller främsta resultat (Willman, 

Bathsvani, Nilsson & Sandström, 2016). En tidsbegränsning på tio år gjordes i alla tre 

sökningar för att ta del av aktuell forskning, vilket stärker trovärdigheten. Sökningarna i de 

olika databaserna genererade i flera artiklar som beskrev olika yrkesprofessioners erfarenheter 

av tolk. De artiklar där det inte gick att urskilja sjuksköterskors enskilda erfarenheter 

exkluderades eftersom syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter. Ett brett resultat 

önskades och därför inkluderades erfarenheter från olika vårdinstanser, bl.a. sjuksköterskor 

inom akutvård, primärvård och vårdavdelningar. Vissa erfarenheter t.ex. från 

ambulanssjuksköterskorna var svåra att integrera med de andras och därför framgår det tydligt 

i resultatet att erfarenheten tillhör just ambulansvården, vilket styrker överförbarheten. Val av 

teoretisk förankring var svår att hitta i originaltext och därför användes två andra referenser 

som beskrev Travelbee’s omvårdnadsteori. Medvetenhet finns om att referensernas tolkningar 

och förförståelse kan ha påverkat beskrivningen (Eide & Eide, 2009; Kirkevold, 2000). I 

inledningen framkommer det att vi har förförståelse i ämnet, dels som 

sjuksköterskestuderande och dels som anhöriga. Under urvalsprocessen och granskningen 

arbetades materialet enskilt och diskuterade sedan, vilket stärker trovärdigheten. Arbetet har 

utförts med noggrannhet för att inte styra och lägga tyngd i delar i resultatet som är av intresse 

utifrån egna erfarenheter. 

5.2 Resultatdiskussion 

Sjuksköterskornas erfarenheter av att tala med patienter genom tolk visar på flera 

förbättringsområden. Ett problem att spekulera kring var hur valet av tolk baserades på andra 

saker än patientens rättigheter, exempelvis kostnader och flexibilitet. Av resultatet 
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framkommer det till exempel att det var vanligt att sjuksköterskor använde telefontolk för att 

de menade att det var smidigare och billigare. Att anlita anhöriga för tolkuppdrag var vanligt 

förekommande trots risk för jäv (Hadziabdic, Heikkilä & Hjelm, 2011). Anledningen till detta 

kan vara att det är ett enkelt sätt att snabbt få kontakt med patienten (Hadziabdic et al., 2011). 

Trots att samtliga sjuksköterskor uppgav att professionell tolk var att föredra var de villiga att 

kompromissa vården genom att anlita anhöriga. Det framgår inte i förvaltningslagen 

(Förvaltningslag, SFS 1986:223, 8 §) vem som kan agera tolk och vilken kompetens tolken 

bör ha. Samtidigt ansvarar sjuksköterskan över att möjliggöra delaktighet (Patientlag, SFS 

2014:821, kap. 5, 1 §) vilket en anhörig kan förhindra genom att t.ex. undanhålla information 

av personliga skäl eller ge inkorrekta översättningar. Att anlita professionell tolk har från 

resultatet visat sig vara tidskrävande och egen reflektion är att det kan vara enkelt för en 

sjuksköterska som arbetar under tidsbrist att låta en anhörig tolka. I synnerhet i situationer där 

patienter behöver akut vård. Dock kan ett samtal med hjälp av anhöriga kräva ännu mer tid. 

Det har t.ex. visat sig att anhöriga inte förstått sjuksköterskans språk tillräckligt bra för att 

kunna översätta, vilket lett till att sjuksköterskan har fått boka en ny tid med en professionell 

tolk (Hadziabdic, Björn, Heikkilä & Hjelm, 2010). En reflektion här är hur vårdinstanser i 

samhället misslyckas med att arbeta kostnadseffektivt. Istället för att anlita en professionell 

tolk med en gång väljer sjuksköterskan att chansa med en anhörig för tolkuppdraget, vilket 

kan innebära mer tidsåttagande än vad bokningen av tolk hade krävt. Dessutom kan det 

innebära att patienten uppfattar informationen fel vilket kan leda till ytterligare besök eller 

inläggningar. En professionell tolk bidrar till en bättre och mer trovärdig kommunikation, och 

därmed en bättre vård (ibid). Vilket är förenligt med Travelbee’s teori om att kommunikation 

är ett medel för att uppnå omvårdnadens syfte (Kirkevold, 2000; Eide & Eide, 2009). 

Sjuksköterskorna hade olika uppfattningar av tolkens roll, vilket kan vara ett problem. Dels 

önskade vissa sjuksköterskor från resultatet att tolken skulle ta egna initiativ i samtalet och 

t.ex. förklara patientens kultur medan andra önskade att tolken endast skulle agera som ett 

språkligt redskap. Om en patient exempelvis inte förstår en medicinsk term har vissa 

sjuksköterskor förklarat termen och därefter låtit tolken översätta, medan andra sjuksköterskor 

istället har förväntat sig att tolken ska ha förklarat termen på eget initiativ (Brämberg & 

Sandman, 2012). I god tolksed (Kammarkollegiet, 2018) beskrivs en bestämd bild av hur 

tolken ska agera i samtal och därför kan det anses angeläget att sjuksköterskorna utgår från 

den beskrivningen. Dock är det tolkade samtalet komplext eftersom kommunikationen är 
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starkt beroende av deltagarnas kultur (Fleischer et al., 2009) men sjuksköterskor bör ändå utgå 

från att tolken är en objektiv och neutral översättare (Kammarkollegiet, 2018).  

Det tolkade samtalets kvalitet påverkades om tolken var en man och patienten var en kvinna. 

Från resultatet framgår det att vissa kvinnliga patienter kände sig obekväma när tolken var en 

man. En sådan situation kunde leda till att patienten t.ex. undanhöll information. Den egna 

reflektionen är att tolkade samtal bör utformas på ett sätt som gör det möjligt för både män 

och kvinnor att uttrycka sig. För att åstadkomma jämställdhet mellan manliga och kvinnliga 

patienter bör sjuksköterskan uppge önskemål om kvinnlig tolk vid bokningen hos 

tolkförmedlingen, vilket sjuksköterskan har rätt till enligt utlänningsförordningen 

(Utlänningsförordning, SFS 2006:97, kap. 8, 9 c §). Antalet kvinnliga tolkar har dock inte 

svarat mot det uttrycka behovet (Hadziabdic et al., 2011). 

Resultatet i litteraturstudien visade att det föreligger ovisshet hos sjuksköterskor kring 

användandet av tolk och tolkade samtal. Det skulle förbättras om sjuksköterskor fick 

utbildning i ämnet. Utbildning i ämnet är särskilt viktigt eftersom sjukvårdens behov av 

tolktjänster är stort idag (Myndigheten för yrkeshögskolan, 2016) och hela Sveriges 

befolkning har rätt till vård på samma villkor (HSL, SFS 2017:30, kap. 3, 1 §). Det tolkade 

samtalet är en ömsesidig process och därför kräver det att sjuksköterskan har kunskap i hur 

tolkade samtal fungerar. Ett lyckat tolksamtal kräver inte endast en duktig tolk utan även en 

person som vet hur tolken ska utnyttjas (Wadensjö, 2018). Travelbee beskriver tydligt hur 

kommunikationen är ett av sjuksköterskans viktigaste redskap för att etablera en vårdrelation 

och uppnå omvårdnadens syfte (Kirkevold, 2000; Eide & Eide, 2009), och därför är det 

viktigt att sjuksköterskan överbrygger språkbarriärer med hjälp av tolk på ett professionellt 

sätt. 

6. Slutsats, klinisk nytta och fortsatt forskning 

Ur litteraturstudien dras slutsatsen att tolken är essentiell i situationer där patient och 

sjuksköterska inte talar samma språk, då tolken är en förutsättning för god kommunikation. 

God kommunikation är i sin tur en förutsättning för vårdrelationen och god omvårdnad. Det är 

flera praktiska och etiska aspekter att ta hänsyn till för att erhålla ett effektivt tolkat samtal. 

Praktiska aspekter kan vara effektiv tillgång till tolk, hur det tolkade samtalet utspelar sig eller 

hur sjuksköterskan och tolken samspelar. De etiska aspekterna kan röra valet av person för 

tolkuppdraget och vård på lika villkor. Några av dem belyses här och därmed kan 
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litteraturstudien vara till nytta för sjuksköterskor som ska arbeta med tolkar. Det krävs mer 

forskning kring sjuksköterskans roll i det tolkade samtalet eftersom tolkade samtal är vanligt 

förekommande i svensk sjukvård och är nödvändiga för patientens delaktighet och säkerhet.  
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Bilaga 1 

SÖKMATRIS 

Databas Sökord Resultat av 

sökningen 

Urval 1 

Lästa 

titlar 

Urval 2 

Lästa 

abstract 

Urval 3 

Lästa i 

fulltext 

Urval 4 

Artiklar 

till 

studien 
PubMed 

2018-04-28 

Kl. 10.00 

1. interpret* 215534     

PubMed 

2018-04-28 

2. translat* 235293     

PubMed 

2018-04-28 

3. 

“Communication 

barriers” 

2822     

PubMed 

2018-04-28 

4. “Language 

barriers” 

854     

PubMed 

2018-04-28 

5. nurs* 270125     

PubMed 

2018-04-28 

6. “Attitude of 

Health Personnel” 

40505     

PubMed 

2018-04-28 

7. (3.) OR (4.) 3390     

PubMed 

2018-04-28 

8. (1.) OR (2.) 443759     

PubMed 

2018-04-28 

9. (5.) OR (6.) 295662     

PubMed 

2018-04-28 

10. (7.) AND (8.) 

AND (9.) 

244 244 51 10 8 

Cinahl 

2018-04-29 

Kl. 14.00 

1. (MH 

”Interpreter 

Services”) 

769     

Cinahl 

2018-04-29 

2. (MH 

“Translations”) 

3725     

Cinahl 

2018-04-29 

3. (MH 

”Communication 

Barriers”) 

2495 

 
    

Cinahl 

2018-04-29 

4. nurs* 226 694 

 
    

Cinahl 

2018-04-29 

5. experience 154 195 

 
    

Cinahl 

2018-04-29 

6. (MH “Attitude 

of Health 

Personnel”) 

18 531     

Cinahl 

2018-04-29 

7.(MH  

“Immigrants”) 

7999     

Cinahl 

2018-04-29 

8. (1.) OR (2.) 4437     

Cinahl 

2018-04-29 

9. (3.) OR (7.) 10 155     

Cinahl 

2018-04-29 

10. (4.) AND (5.) 26 730     

Cinahl 

2018-04-29 

11. (6.) OR (10.) 44 295  

 

   

Cinahl 

2018-04-29 

12. (8.) AND (9.) 

AND (11.) 

51 51 23 

Varav 3 

dubbletter. 

4 0 
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PsycINFO 

2018-05-01 

Kl. 16.00 

1. DE 

"Interpreters" 

422     

PsycINFO 

2018-05-01 
2. DE "Foreign 

Language 

Translation" 

3969     

PsycINFO 

2018-05-01 
3. DE 

“Communication 

barriers” 

1002     

PsycINFO 

2018-05-01 
4. nurs* 73 481 

 

    

PsycINFO 

2018-05-01 

5. experience 182 311     

PsycINFO 

2018-05-01 

6. (4.) AND (5.) 17 366     

PsycINFO 

2018-05-01 

7. (1.) OR (2.) OR 

(3.) 

5270     

PsycINFO 

2018-05-01 

8. (6.) AND (7.) 143 143 16 

Varav 2 

dubbletter. 

3 1 

Begränsningar i PsycINFO: *Peer Reviewed, *English Language, *Published Date: 2008-2018 

Begränsningar i Cinahl: *Peer Reviewed, *English Language, *Published Date: 2008-2018 

Begränsningar i PubMed: *English Language, *10 years
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Bilaga 2 

ARTIKELMATRIS 

Författare, år, titel, 

tidsskrift, sidnr och land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Ali, P. A., & Watson, R. (2017). 

 

Language Barriers and their 

impact of Provision of Care to 

patients with limited English 

Proficiency: Nurses Perspective 

 

Journal of Clinical Nursing, 

73(2), 421-432. doi: 

10.1111/jocn.14204 

 

Storbritannien 

Urforska sjuksköterskors 

synpunkter på språkbarriärer 

och deras inverkan på vård av 

patienter med olika språkliga 

bakgrunder och begränsade 

engelska språkfärdigheter. 

Metod och design: 

Kvalitativ metod med deskriptiv 

design. 

 

Urval: 

Icke-slumpmässigt urval. 

Snöbollsurval. 

 

Studiegrupp: 

59 sjuksköterskor från sjukhus i 

England. 

Varierande arbetslivserfarenhet. 

 

Inklusionskriterier: 

Sjuksköterskor från olika 

akutvårdsenheter.  

 

Exklusionskriterier: 

Framgår ej. 

 

Datainsamling: 

Individuella semistrukturerade 

intervjuer och 

fokusgruppdiskussioner. 

 

Analysmetod: 

Tematisk innehållsanalys. 

Styrkor 

Tydlig och noggrann 

metodbeskrivning. 

 

Intervjuerna transkriberades 

ordagrant av oberoende 

transkriberare. 

 

Diskuterar studiens 

trovärdighet. 

 

Har både grupp- och 

individuella intervjuer. 

 

Många citat. 

 

Svagheter 

Oklar kontext. 

För att kunna ge säker vård till 

patienter som inte talar gemensamt 

språk är tolken avgörande. 

Sjuksköterskor uppmärksammade flera 

problem i samband med det tolkade 

samtalet: tillgänglighet och åtkomlighet 

av tolktjänster, bokningssvårigheter, 

tillit- och sekretessrelaterade problem 

samt påverkan på patientens trevnad. 

Situationer där tolk inte var tillgänglig 

kunde resultera i förlängd vårdtid eller 

avbokning av tid.  

Det var svårt att använda tolk i 

situationer där patienten befann sig i 

intensiv ångest eller smärta. 
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Författare, år, titel, 

tidsskrift, sidnr och land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Alm Pfrunder, A., Falk, A., 

Vicente, V., Lindström, V., & 

Alm-Pfrunder, A. (2018). 

 

Prehospital emergency care 

nurses’ strategies while caring 

for patients with limited 

Swedish – English proficiency 

 

Journal of clinical nursing, 

11(3), 260-270. doi: 

10.1111/jocn.14484 

 

Sverige 

Undersöka sjuksköterskors 

strategier i ambulansen när de 

vårdar patienter med begränsade 

svenska och engelska 

språkkunskaper. 

Metod och design: 

Kvalitativ metod. Design 

framgår ej. 

 

Urval: 

Icke-slumpmässigt urval. 

Snöbollsurval.  

 

Studiegrupp: 

11 ambulanssjuksköterskor 

varav 6 män och 5 kvinnor. 

 

Inklusionskriterier: 

Sjuksköterska som arbetar i 

ambulansen. Minst 1 års klinisk 

erfarenhet av prehospital 

akutvård. 

 

Exklusionskriterier: 

Framgår ej. 

 

Datainsamling: 

Öppna individuella intervjuer. 

 

Analysmetod: 

Kvalitativ innehållsanalys. 

Styrkor 

Tydlig motivering till vald 

datainsamlingsmetod. 

 

Tydlig beskrivning av 

dataanalys. 

 

Intervjuerna var inspelade. 

 

Svagheter 

Svag beskrivning av deltagare. 

 

Oklar design. 

 

Sjuksköterskorna ansåg att 

anhöriga inte var lämpade för 

tolkuppdrag. Sjuksköterskorna 

kände sig aldrig säkra på om 

informationen översattes 

ordagrant eller om det 

misstolkades.  Professionell tolk 

användes inte inom 

ambulansvården. 

 

Sjuksköterskorna uttryckte 

uppgivenhet. De visste inte om 

informationen nådde patienten 

eller om patients information 

nådde dem, men anhörigtolken 

var deras enda alternativ. 
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Författare, år, titel, 

tidsskrift, sidnr och land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Coleman, J-S., & Angosta, D. 

A. (2016). 

 

The lived experiences of acute-

care bedside registered nurses 

caring for patients and their 

families with limited English 

proficiency: A silent shift 

 

Journal of Clinical Nursing, 26, 

678-689, doi: 

10.1111/jocn.13567 

 

USA 

Utforska 

akutvårdssjuksköterskors 

upplevelser av att vårda 

patienter och anhöriga med 

begränsade engelska 

språkkunskaper. 

Metod och design: 

Kvalitativ metod med 

fenelogisk explorativ design. 

 

Urval: 

Icke-slumpmässigt urval. 

Typiskt urval. 

 

Studiegrupp: 

40 sjuksköterskor på en 

akutavdelning i västra USA. 39 

kvinnor och 1 man. Ålder 

varierade mellan 25-62 år. 

 

Inklusionskriterier: 

Sjuksköterska med minst 3 års 

arbetslivserfarenhet inom 

akutvård. 

 

Exklusionskriterier: 

Sjuksköterskor som inte 

arbetade på golvet. Annan 

personal än sjuksköterskor. 

 

Datainsamling: 

Individuella intervjuer. 

 

Analysmetod: 

Van Manen’s fenelogiska 

analysmetod. 

Styrkor 

Tydlig motivering av vald 

metod. 

 

Utförlig och noggrann 

metodbeskrivning. 

 

Diskuterar 

trovärdighetsbegreppet. 

 

Svagheter 

Bortfall diskuteras inte. 

 

 

Avdelningens riktlinjer var att 

använda telefontolkning, och 

därmed var telefontolkning 

vanligast förekommande. 

Sjuksköterskorna var nöjda med 

telefontolkningen eftersom den 

var tillgänglig 24 timmar om 

dygnet.  

Sjuksköterskorna 

uppmärksammade vikten av att 

anlita en tolk som talade rätt 

dialekt.  

En sjuksköterska kände 

medlidande med patienten när 

personen var tvungen att berätta 

om sina personliga 

hälsoproblem med en främling 

över telefon. 

 

Överlag upplevdes 

telefontolkning som något 

positivt och nödvändigt. 

Kontakttolken föredrogs 

framför telefontolken eftersom 

sjuksköterskorna kunde använda 

sig av icke-verbal 

kommunikation. 
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Författare, år, titel, 

tidsskrift, sidnr och land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Eklöf, N., Hupli, M., & Leino-

Kilpi, H. (2014). 

 

Nurses’ perceptions of working 

with 

immigrant patients and 

interpreters in 

Finland 

 

Public Health Nursing, 32(2), 

143-150. doi: 

10.1111/phn.12120 

 

Finland 

Beskriva sjuksköterskors 

uppfattningar av vilka faktorer 

som bör övervägas i 

användandet av tolkar i 

primärsjukvård. 

Metod och design: 

Kvalitativ metod med deskriptiv 

design. 

 

Urval: 

Icke-slumpmässigt urval. 

Typiskt urval. 

 

Studiegrupp: 

8 kvinnliga sjuksköterskor från 

olika vårdcentraler i Finland. 

Deras arbetslivserfarenhet var i 

genomsnitt 8 år. 

 

Inklusionskriterier: 

Sjuksköterskor som ansvarade 

över invandrarhälsa i 

primärvården. 

 

Exklusionskriterier: 

Framgår ej. 

 

Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer. 

 

Analysmetod: 

Induktiv innehållsanalys. 

Styrkor 

Studiens resultat svarar till 

syftet. 

 

Rätt kontext. 

 

Tydlig beskrivning av 

datainsamling. 

 

Tabeller har används för att 

tydliggöra analysprocessen. 

 

Svagheter 

Deltagarnas ålder framgår inte. 

 

Forskarnas förförståelse i ämnet 

diskuteras ej.  

 

Få citat. 

Tolken skulle ha rätt kunskaper 

och fungera som en bro mellan 

patient och sjuksköterska. Vissa 

sjuksköterskor föredrog att 

tolken hade en mer aktiv, 

förklarande roll än att tolken 

endast översatt allt som sades 

ordagrant. En bra tolk 

kännetecknades av sin 

professionella roll, personliga 

karaktär och kulturella 

kompetens. 

 

Det var viktigt, men 

tidskrävande, att sjuksköterskan 

planerade och förberedde inför 

det tolkade samtalet. Samtalet 

skulle efterlikna ett vanligt 

tvåvägssamtal. Det ansågs 

viktigt att hålla en kort och 

tydlig kommunikation utan 

komplicerade ord och skämt. 

 

Sjuksköterskor upplevde att 

patienter kunde ha svårt att 

förstå tolkens roll och att de inte 

kände tillit gentemot tolken. 
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Författare, år, titel, 

tidsskrift, sidnr och land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Fatahi, N., Hellström, M., 

Lundgren, S. M., & Mattsson, 

B. (2010). 

 

Nurse radiographers' 

experiences of communication 

with patients who do not speak 

the native language. 

 

Journal of Advanced Nursing, 

66(4), 774-783. doi: 

10.1111/j.1365-

2648.2009.05236.x 

 

Sverige 

Utforska röntgensjuksköterskors 

erfarenheter av att undersöka 

patienter som inte talar svenska. 

Metod och design: 

Kvalitativ metod. Design 

framgår ej. 

 

Urval: 

Icke-slumpmässigt urval. 

Typiskt urval. 

 

Studiegrupp: 

Studien utfördes på 3 av 

Göteborgs största sjukhus. 

Deltagarna var 9 kvinnor och 2 

män i åldrarna 30-54 år. 

Arbetslivserfarenheten 

varierade mellan 2-30 år. 

 

Inklusionskriterier: 

Röntgensjuksköterskor med 

minst 2 års arbetslivserfarenhet 

 

Exklusionskriterier: 

Framgår ej. 

 

Datainsamling: 

Fokusgruppintervjuer. 

 

Analysmetod: 

Kvalitativ innehållsanalys. 

Styrkor 

Studiens resultat svarar till 

syftet. 

 

Studiens validitet och reliabilitet 

diskuteras. 

 

Intervjuerna var inspelade och 

transkriberades ordagrant. 

 

Resultatet är tydligt med ett 

övergripande tema och logiska 

kategorier samt subkategorier. 

 

Redogjorde för bortfallet. 

 

Svagheter 

Design framgår inte. 

 

Få citat. 

 

Forskarnas förförståelse i ämnet 

finns ej beskrivet. 

 

 

Professionell tolk beskrevs som 

det främsta alternativet p.g.a. 

objektiviteten, säkerheten och 

tilliten. Särskilt i känsliga 

situationer. 

I akuta fall kunde det däremot 

vara en fördel att använda 

anhörig som tolk. I övriga fall 

inte då anhöriga kunde sänka 

samtalets kvalitet på olika sätt. 

Ibland kunde tvåspråkiga 

kollegor anlitas för tolkuppdrag 

vilket hade för- och nackdelar.  

 

Kvalitén på det tolkade samtalet 

berodde på tids- och kulturella 

aspekter, vem som tolkade och 

hur kunnig den personen var. 

 

Sjuksköterskorna uttryckte 4 

förslag till förbättring inom 

området: 

Specialiserade tolkar, bättre 

rutiner i bokning av tolk, ha 

anställda tolkar på sjukhuset och 

utbildning i användande av tolk.  
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Författare, år, titel, 

tidsskrift, sidnr och land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Jones, S. M. (2008). 

 

Emergency Nurses’ Caring 

Experiences With Mexican 

American Patients 

 

Journal of Emergency Nursing, 

34(3), 199-204. doi: 

10.1016/j.jen.2007.05.009 

 

USA 

 

 

Att förstå akutsjuksköterskors 

upplevelser av att vårda 

mexikansk-amerikanska 

patienter. 

Metod och design: 

Kvalitativ metod. Design 

framgår ej. 

 

Urval: 

Icke-slumpmässigt urval. 

Typiskt urval. 

 

Studiegrupp: 

5 akutsjuksköterskor på en 

akutmottagning i USA. 

Varierande arbetslivserfarenhet 

och ålder. En deltagare kunde 

spanska på en begränsad nivå. 

 

Inklusionskriterier: 

Sjuksköterska som inte hade 

latinamerikanskt ursprung. 

Minst 1 års erfarenhet på 

akutmottagning. Tillhöra minst 

tredje amerikanska generationen 

född i USA. 

 

Exklusionskriterier: 

Framgår ej. 

 

Datainsamling: 

Individuella öppna intervjuer. 

 

Analysmetod: 

Kvalitativ innehållsanalys. 

Styrkor 

Rätt kontext. 

 

Tydlig och väl beskriven 

dataanalys. 

 

Många citat i resultatdelen. 

 

Svagheter 

Inkluderade en deltagare trots 

att personen inte motsvarade 

inklusionskriterierna p.g.a. få 

deltagare. 

 

4 deltagare intervjuades en 

vecka efter att ha vårdat en 

mexikansk-amerikansk patient, 

medan 1 intervjuades efter 2 

veckor. 

 

Oklar design. 

1 av 5 sjuksköterskor använde 

sig av professionell tolk. De 

andra använde tvåspråkiga 

kollegor eller anhöriga som var 

med patienten till akuten. 

 

Sjuksköterskorna kände 

osäkerhet när samtalet tolkades 

av andra än en professionell 

tolk. De kände inte att all 

information nådde fram, och det 

gick inte att kontrollera det 

heller.  

På natten var det vanligast att 

t.ex. anhörig tolkade eftersom 

det var dåligt tillgång till tolk.  

 

Sjuksköterskorna upplevde att 

telefontolkning inte var 

noggrant och att de saknade det 

personliga kontakten. De trodde 

att kontakttolk var mer 

uppskattat av patienten. 

 

Att använda tolk stärkte 

relationen mellan 

sjuksköterskan och patienten. 
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Författare, år, titel, 

tidsskrift, sidnr och land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

McCarthy, J., Cassidy, I., 

Graham, M. M., & Tuohy, D. 

(2013). 

 

Conversations through barriers 

of language and interpretation 

 

British Journal of Nursing, 

22(6), 335-339. 

doi: 

10.12968/bjon.2013.22.6.335 

 

Irland 

Beskriva sjuksköterskors 

upplevelser av språkbarriärer 

och användning av tolk. 

 

Metod och design: 

Kvalitativ metod med deskriptiv 

design. 

 

Urval: 

Icke-slumpmässigt urval. 

Typiskt urval.  

 

Studiegrupp: 

7 sjuksköterskor (varav 5 

kvinnor och 2 män) inkluderas i 

studien. 5 av dem arbetade som 

allmänsjuksköterskor och 2 var 

psykiatrisjuksköterskor. 

Arbetslivserfarenheter varierade 

mellan 3-30 år.  

 

Inklusionskriterier: 

Sjuksköterskor som har vårdat 

patienter med annan kultur.  

 

Exklusionskriterier: 

Framgår ej. 

 

Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer. 

 

Analysmetod: 

Tematisk analysmetod. 

Styrkor 

Semistrukturerad intervjuguide 

användes. 

 

Tydlig beskrivning av hur 

forskarna kommit fram till sina 

teman under analysen. 

 

Många citat. 

 

Datamaterialet analyserades 

oberoende av alla 4 forskare. 

 

Svagheter 

Trovärdighetsbegreppet 

diskuteras ej. 

Patienter som inte talade 

gemensamt språk var 

utmanande och skapade känslor 

av osäkerhet hos 

sjuksköterskorna. Särskilt 

utmanande var det när 

sjuksköterskorna behövde 

subjektiva 

symtombeskrivningar vid t.ex. 

smärta. Vid sådana tillfällden 

krävdes tolk. 

 

Sjuksköterskorna hade 

erfarenheter av både officiella 

och inofficiella tolkar. 

Sjuksköterskorna upplevde att 

familjemedlemmar (inofficiell 

tolk) kunde undanhålla 

information av personliga skäl 

samt att de inte hade kunskap i 

medicinska termer, därför 

föredrogs den officiella tolken. 
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Författare, år, titel, 

tidsskrift, sidnr och land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Nkulu Kalengayi, F. K., Hurtig, 

A-K., Nordstrand, A., Ahlm, C., 

& Ahlberg, B. M. (2015). 

 

‘It is a dilemma’: perspectives 

of nurse 

practitioners on health screening 

of newly arrived 

migrants 

 

Global Health Action, 8(1), 

27903. doi: 

10.3402/gha.v8.27903 

 

Sverige 

 

Utforska vårdgivares 

erfarenheter av att screena 

nyanlända immigranter, för att 

samla kunskap som kan upplysa 

riktlinjer och den kliniska 

verksamheten. 

Metod och design: 

Kvalitativ metod. Design 

framgår ej. 

 

Urval: 

Icke-slumpmässigt urval. 

Typiskt urval. 

 

Studiegrupp: 

15 kvinnliga sjuksköterskor från 

olika vårdcentraler i norra 

Sverige. Ålder varierande 

mellan 27 och 64. 

 

Inklusionskriterier: 

Sjuksköterskor med erfarenhet 

av att screena nyanlända 

migranter. 

 

Exklusionskriterier: 

Framgår ej. 

 

Datainsamling: 

Öppna semistrukturerade 

intervjuer. 

 

Analysmetod: 

Tematisk innehållsanalys. 

Styrkor 

Intervjuarens förförståelse 

diskuteras. 

 

Tydlig och väl beskriven 

metoddel. 

 

Många citat. 

 

Alla deltagare intervjuades i 

liknande miljö. 

 

Svagheter 

Design framgår ej. 

Sjuksköterskorna upplevde det 

komplicerat och tidskrävande 

att använda tolk. Det saknades 

tolkar för vissa språk och i vissa 

områden hade de endast tillgång 

till telefontolk.  

 

Det tolkade samtalet kunde 

påverkas negativt av flera 

faktorer, bl.a. okunniga tolkar 

och tidsbegränsningar. Det 

ansågs viktigt att tolken var 

kunnig i medicinska termer. 

Sjuksköterskor uppgav att 

patienter kunde bli obekväma i 

tolkens sällskap p.g.a. politiska 

eller psykosociala anledningar. 

En sjuksköterska uttryckte 

bekymmer angående tolkar som 

blandade sig i samtalet. 
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with interpreters. 
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Australien 

Fastställa de systemiska 

barriärer som vårdspersonal på 

onkologen har påträffat i arbetet 

med patienter från etniska 

minoriteter för att styra 

utvecklingen av ett 

utbildningsprogram i 

kommunikationsförmågor. 

Metod och design: 

Kvalitativ metod. Design 

framgår ej. 

 

Urval: 

Icke-slumpmässigt urval. 

Typiskt urval. 

 

Studiegrupp: 

Bestod av 17 onkologer och 21 

sjuksköterskor från 3 

universitetssjukhus i Australien. 

25 personer av deltagarna var 

kvinnor och resterande män. 

 

Inklusionskriterier: 

Onkolog eller sjuksköterska 

specialiserad inom onkologi. 

 

Exklusionskriterier: 

Framgår ej. 

 

Datainsamling: 

Semistrukturerad intervju och 

fokusgruppintervju. 

 

Analysmetod: 

Grundad teori med konstant 

jämförande. 

  

 

Styrkor 

Intervjuer skedde både enskilt 

och i grupp. 

 

Noggrann metodbeskrivning. 

 

Går att urskilja vilken erfarenhet 

som tillhör respektive 

yrkeskategori. 

 

I metoden finns en tabell som 

tydliggör analysprocessen. 

 

Svagheter 

Oklar design. 

 

Forskarnas förförståelse i ämnet 

diskuteras ej. 

Samtal med tolk var mer 

tidskrävande än andra samtal. 

Det fanns en brist på 

tolktjänster, i flera fall fick 

deltagarna använda 

telefontolkning trots att de hade 

föredragit kontakttolk. 

Telefontolkning ansågs som en 

bra metod vid t.ex. 

uppföljningssamtal men inte vid 

t.ex. svåra besked, då ville 

deltagarna ha kontakttolk och 

kunna använda icke-verbal 

kommunikation.  

 

Tolkens närvaro i samtalet 

uppskattades av de flesta 

deltagarna. Däremot hade 

tolkens närvaro en negativ 

inverkan på relationen mellan 

vårdpersonal och patient. 

Deltagarna upplevde att de inte 

kunde få samma relation till en 

patient under ett tolkat samtal 

som under ett vanligt samtal.  

Flera uppgav att de saknade 

utbildning i tolkade samtal och 

kulturell kompetens. 

 


