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Sammanfattning 
Bakgrund: Sjukvården idag möter patienter med andra kulturella bakgrunder. Detta innebär 
att sjuksköterskor ständigt hamnar i situationer som kräver en ansträngande kommunikation 
för att förstå varandra, då språket inte är gemensamt. Språkbarriärerna påverkar mötet genom 
att inte få en tillräcklig information eller en information som patienten eller sjuksköterskan 
inte förstår, vilket kan påverka patientsäkerheten för bägge parter. För att kunna kommunicera 
och hantera språkbarriärer, har sjuksköterskor erfarenhet av de olika kommunikationssätten i 
mötet med patienten som kan vara både till en fördel och nackdel.  
Syfte: Syftet är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av olika kommunikationssätt vid 
språkbarriärer mellan sjuksköterska och patient. 
Metod: En litteraturstudie med en kvalitativ design som har baserats på 15 vetenskapliga 
artiklar. Innehållsanalysen var av induktiv och manifest ansats. 
Resultat: Analysen resulterade i två huvudkategorier och sammanlagt sju underkategorier. Att 
använda telefontolk, Att använda närstående som tolk, Hjälp av tvåspråkiga sjuksköterskor 
som tolk, Tolkens påverkan på omvårdnaden, Förenkling av information och språk, Att 
använda kroppsspråk, teckenspråk och gester, Att bedöma patienten med icke-verbal 
kommunikation. Dessa underkategorier resulterade i två huvudkategorier. att använda olika 
former av tolk och att tillämpa verbala och icke-verbala strategier.  
Slutsats: Sjuksköterskornas erfarenhet av att använda sig av olika kommunikationssätt gav 
möjlighet till att övervinna språkbarriärer. De olika kommunikationssätten påverkade både 
omvårdnaden och mötet mellan sjuksköterska och patient till en för och nackdel. I denna 
studie identifierades även att det finns brister i hur man ska utveckla vården vidare och för att 
den ska bli så patientsäker som möjligt vid språkbarriärer. 
 
Nyckelord: Erfarenheter, kommunikationssätt, patient, sjuksköterska, språkbarriärer. 
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Inledning 
Sjuksköterskans uppgift och ansvar enligt den etiska koden International Council of Nurses 

för sjuksköterskor beskriver att sjuksköterskan ska främja hälsan, förebygga sjukdom och 

återställa hälsan samt lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskor ska 

arbeta och utföra en god omvårdnad, oavsett vad patienten har för kultur, etnicitet och 

nationalitet (a.a).  

 

En patientfokuserad hälso-och sjukvård betyder att vården ska ges med respekt och att 

patienten ska känna lyhördhet för deras individuella och specifika behov, förväntningar och 

värderingar. Kommunikationen och mötet är en mycket viktig del i kraven som ställs på 

ledningssystem för att vården ska bedrivas med bra kvalité och inte minst patientsäkert 

(Larsson, Palm & Hasselbalch, 2016). En ineffektiv kommunikation är i många situationer en 

bidragande faktor till att både misstag och skador inom hälso-och sjukvården sker (Wallin & 

Ehrenberg, 2009). Det är avgörande för sjuksköterskor och andra professioner inom hälso-och 

sjukvården att kunna förstå och bli förstådd i mötet med patienten. I kritiska och akuta 

situationer ska kommunikationen vara effektiv för att sjuksköterskor ska ge utföra en 

patientsäker omvårdnad (Socialstyrelsen, 2016). Missförstånd hos patienten kring information 

om patientens vård och behandling påverkas negativt, vid avsaknad av ett gemensamt språk.  

De missförstånden och svårigheterna i kommunikationen inverkar negativt på 

patientsäkerheten (Socialstyrelsen, 2009).   

 

Kommunikationens betydelse mellan personal och patient, påverkar patientens delaktighet i 

när patienten känner sig respekterad och engagerad i vården (Skea, MacLennan, Entwistle & 

N'Dow, 2014). Det mångkulturella samhället, leder till att vårdpersonalen stöter på tillfällen 

utöver det som de är vana vid när det uppstår språkbarriärer (Hanssen, 2007). När dessa 

situationer uppstår mellan patient och sjuksköterskan, hotar språkbarriärerna 

patientsäkerheten menar sjuksköterskorna (Van Rosse, Bruijne, Suurmond, Essink-Bot & 

Wagner, 2016). Språkbarriärerna skapar hinder för patienten i att kunna förstå, ta emot viktig 

information och följa instruktioner vilket i sin tur påverkar patienterna fysiskt. 

Sjuksköterskorna menade att språkbarriärerna mellan patient och sjuksköterska skapade 

hinder i omvårdnaden. På grund av detta använde sig sjuksköterskorna av olika 

kommunikationssätt för att minimera risker för patienterna (a.a). 
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Bakgrund 

Språkbarriärer i vården 

Språkbarriärer mellan patienten och sjuksköterskan uppkommer antingen för att det inte finns 

ett gemensamt språk eller att det används olika symboler då patienten kan förstå språket 

delvis, fast inte kan nyansera det (Hanssen, 2007). Användning av ett gemensamt- och 

nationellt språk bidrar till en säkrare informationshantering inom hälso-och sjukvården 

(Socialstyrelsen, 2009). När två eller fler personer i interaktionen pratar olika språk, begränsas 

kommunikationsförmågan (Bäärnhielm, 2007). Detta påverkar sättet i att kunna förmedla 

både känslor och svåra uttryck. Språkbarriärer i mötet mellan sjuksköterska och patienten, 

försvårar förmedlingen av en diagnos eller ett sjukdomstillstånd (Van Rosse et al., 2016). Att 

genomföra undersökningar såsom smärtskattning, kan också upplevas svårare och kan skapa 

ett onödigt lidande för patienten (a.a). 

 

När sjuksköterskan och patienten kommer från olika kulturer kan det uppstå en hel del 

omvårdnadsproblem, ett av de är språkbarriärer (Hanssen, 2005). Förvirring och missförstånd 

kan lätt uppstå på grund av kulturella skillnader då ord kan ha olika betydelse. Att ha en 

sjukdom är tillräckligt ansträngande för patienten och just därför kan 

kommunikationsförmågan påverkas negativt (a.a).  

 

Säker vård 
En utveckling av hälso- och sjukvården har utvecklats snabbt det senaste decenniet (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). Det har framkommit nya behandlingsmetoder, en utvecklad 

informationsteknik samt modernare behandlingar och läkemedel som kan bota. I samband 

med sjukvård drabbas ungefär var tionde patient av vårdskador. Säker vård handlar om att ha 

kunskaper om risker som finns inom vården, samt arbeta utifrån ett patientsäkert 

förhållningssätt där riskerna ska minskas (a.a). En av kärnkompetenserna är säker vård och 

innebär att sjuksköterskan ansvarar för att omvårdnaden för patienten ska vara säker. Att 

arbeta utifrån säker vård förutsätter samarbete mellan yrken samt kunskaper om osäkerhet i 

vården. Det finns flera metoder som används för att öka patientsäkerheten. Metoder som 

används är bland annat checklistor, punktprevalensmätningar av vårdrelaterade infektioner 

och trycksår samt organiserad journalgranskning (a.a). 

 
För att skydda patienten från vårdskador, arbetar personal i hälso-och sjukvård med 
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patientsäkerhet (Öhrn, 2009). Att drabbas av en vårdskada, sker i samband med att patienten 

är under vård och behandling. Vårdskador är i hälso-och sjukvården, en konsekvens av en 

negativ händelse som kunde undvikits ifall omständigheterna hade varit annorlunda. 

Vårdskador definieras som “lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt 

dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens 

kontakt med hälso-och sjukvården” (Socialstyrelsen, 2017). Vårdskador kan vara 

läkemedelsmisstag såsom fel dosering av läkemedel, fel tidpunkt eller fel preparat. 

Vårdskador uppstår även vid förseningar av diagnoser, felaktiga diagnoser och behandlingar, 

infektioner som är vårdrelaterade och även en bristande omvårdnad är de faktorer som utsätter 

patienten för en vårdskada. En bidragande orsak till att det ofta uppstår vårdskador, är den 

ineffektiva kommunikationen mellan sjuksköterskor och patienten (a.a).  

 

I Sveriges lagar stärks patientens rättigheter till en säker vård under “patientsäkerhetslagen” 

(Vårdgivarguiden, 2018). Den som vårdar ska kunna planera, leda och kontrollera 

verksamheten så att en god vård upprätthålls enligt lagen. I lagen har den som vårdar, även en 

skyldighet till att förebygga och vidta de åtgärder som krävs för att patienten inte ska drabbas 

av någon skada relaterad till hälso-och sjukvården (a.a).  

 

Förutsättningarna för att patienten ska kunna vara delaktig om beslut i sin vård, sätter också 

krav för att etablera en relation mellan sjuksköterskan och patienten (Langius-Eklöf & 

Sundberg, 2009). Kommunikationen ska fokuseras för att skapa åtgärder, så att patienten är 

medveten och kan medverka i information kring sin vård och behandling. Sjuksköterskan 

hamnar även i situationer där patienter inte kan kommunicera, på grund av kulturella eller 

språkliga värderingar. I sådana situationer ska sjuksköterskan visa respekt för patientens 

kunskap och erfarenhet (a.a).  

 

 

Kommunikation 
Enligt Travelbee (1971) beskrivs begreppet kommunikation som något som jämt utspelar sig i 

vårdsituationer mellan sjuksköterska och patient. Individens tidigare upplevelser har en 

påverkan på livserfarenheter och detta styr en individs reaktioner senare i livet. Travelbee 

menar att sjuksköterskan bör visa empati och sympati samt förståelse för att kunna bemöta 

patienten och nå en god omvårdnad (a.a). Relationen mellan en sjuksköterska och patient är 

inte densamma då det saknas ett gemensamt språk, eftersom det uppstår svårigheter i de olika 
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vårdsituationer (Hart & Mareno, 2014). Kommunikation inom hälso- och sjukvård är en 

uppbyggnad av både verbal och icke-verbal kommunikation och denna används för att föra 

informationen vidare. Den verbala kommunikationen är talande och informationen överförs 

med hjälp av ord. Vid en icke-verbal kommunikation används det mer ansiktsuttryck, 

ögonrörelser, gester och kroppsrörelser (Pergert, Ekblad, Enskär & Björk, 2008). 

 

Att använda sig av verbal kommunikation i samband med den icke-verbala gör att 

kommunikationen blir mer säker och missförstånden minskas (Pergert et.al., 2008). Icke-

verbal kommunikation används av sjuksköterskor för att få en förståelse om hur patienten 

känner sig eller vad patienten har för sinnestillstånd. Vidare beskrivs det att icke-verbal 

kommunikation används vid tillfällen där en tolk inte kan delta (a.a). 

 

Sjukvården i dagsläget möter situationer som skiljer sig ifrån de vanliga svenska vård-möten, 

vilket gör att sjuksköterskor måste förändra och utveckla kommunikation och bemötande för 

att kunna bemöta mångfalden. Det finns svårigheter med att kunna beskriva vissa saker inom 

de språkliga ramarna. Ord som beskriver och uttrycker känslor, såsom ilska, ångest, smärta 

och svaghet är känslor som kan vara svåra att översätta (Westermayer & Janca, 1997). 

Patienter med begränsningar inom ett språk har även begränsad möjlighet till att 

kommunicera, de får en utmaning i att kunna förmedla sådant som inte är färdigtänkt. 

 

Teoretisk referensram 
Travelbees omvårdnadsteori (1971) har fokus på de möten i omvårdnaden som är mellan två 

individer där det är uppbyggt på en mellanmänsklig dimension. Begreppet mellanmänsklig 

dimension innebär att ett vård-möte mellan två människor, inte delas upp som sjuksköterska 

och patient, istället ser man på det som ett möte mellan två medmänniskor. De centrala 

begreppen i Travelbees (1971) omvårdnadsteori är mänskliga relationer, lidande, 

kommunikation, människa och meningen med livet. Kommunikationen är en ständig process 

och som sjuksköterska är det viktigt att förstå det patienten vill förmedla, både verbalt och 

icke-verbalt. Det patienten förmedlar ska förstås och sedan användas, för att kunna utföra 

omvårdnadsåtgärder (a.a).  

 

Det viktigaste redskapet sjuksköterskan har i ett vårdmöte är kommunikationen menar 

Travelbee (1971). När sjuksköterskan kommunicerar med patienten byter de ut både tankar 
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och känslor mellan varandra, vilket innebär att kommunikationen är en process som är 

ömsesidig. Kommunikationen bidrar även till förståelse för att sjuksköterskan ska kunna höra 

om hur patienten upplever en viss situation, en erfarenhet eller sitt lidande. Omvårdnaden har 

som mål att kunna läsa av, identifiera och lära känna den individen en har framför sig samt 

kunna tillgodose behovet hos patienten. Enligt teorin är det skillnad att bara känna till en 

sjukdomshistoria på en patient och att faktiskt lära känna patienten. Teorin förklarar även om 

de brister som finns i kommunikationen då patienten inte förstår eller blir förstådd. Brister i 

kommunikationen uppstår när sjuksköterskan inte förstår den patienten hon/han vårdar (a.a). 

 

 

Problemformulering  
I dagens hälso-och sjukvård möter sjuksköterskor patienter som talar andra språk än svenska. 

Det innebär att sjuksköterskor hamnar i möten och situationer där kommunikationen är 

ineffektiv, på grund av språkbarriärer och upplevs som en faktor till att patienter inte kan vara 

lika delaktiga i vården, samt att det har en påverkan på patienternas säkerhet. Den bristande 

kommunikationen leder till att sjuksköterskor behöver använda sig av olika 

kommunikationssätt, för att kunna förmedla information så att patienterna ska förstå 

instruktioner och informationen på ett korrekt och enkelt sätt. Sjuksköterskor har i flera 

studier beskrivit att deras erfarenhet vid språkbarriärer anses vara en risk för 

patientsäkerheten, detta innebär att sjuksköterskorna använder sig av olika 

kommunikationssätt för att undvika vårdskador. 

 

Syfte 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av olika kommunikationssätt vid 

språkbarriärer mellan sjuksköterska och patient. 

 

 

 



9 

Metod 
Design 
Metoden som användes var en litteraturstudie med kvalitativ design och är relevant för 

studien eftersom syftet var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av olika 

kommunikationssätt vid språkbarriärer mellan sjuksköterska och patient. En kvalitativ design 

bygger på att undersöka enskilda individers erfarenhet av en företeelse och utgå från ett 

holistiskt synsätt (Henricsson & Billhult, 2017). Litteraturstudierna fokuserar på att söka, 

sammanställa och granska nuvarande forskning och kunskap inom ämnen (Olsson & 

Sörensen, 2011). Inom det valda ämnesområdet har studien baserats på vetenskapliga artiklar 

som valdes ut vid en systematisk litteratursökning. En litteraturstudie, är när litteraturen söks 

genom ett systematiskt sätt, granskas kritiskt och därefter sammanställs det utifrån det valda 

arbetets syfte (Forsberg & Wengström, 2016). De vetenskapliga artiklarna innehöll data som 

var tillräcklig för att sammanställa dem och kunna besvara syftet i arbetet (a.a). 

 

Urval 

Inklusionskriterierna som tillämpades för datainsamlingen var kvalitativa vetenskapliga 

artiklar som besvarade syftet och uppfyllde inklusionskriterierna. I studien skulle artiklarna 

vara vetenskapligt granskade, det vill säga peer-review samt vara beskrivna utifrån 

sjuksköterskors erfarenheter. En litteraturstudie kan till exempel grundas på vetenskapliga 

artiklar och de använda artiklarna ska också redovisas (Kristensson, 2014). Artiklarna var 

skrivna på engelska och publicerade inom åren 2003–2018, för att få fram relevanta och 

aktuella artiklar som var våra inklusionskriterier. Anledningen till att vi valde två artiklar 

äldre än tio år är för att dem haft ett resultat som besvarade syftet i studien samt att kontexten 

var tydligt presenterad för att kunna användas. De nyare artiklarna, som valdes bort var på 

grund av att kontexten var oklar och inte uppfyllde tillräcklig data för vårt syfte. 

Exklusionskriterierna för vetenskapliga artiklar var att inte ha med sjuksköterskestudenters 

erfarenheter och erfarenheter från barnmorskor.  

 

Datainsamling 
I studien har data baserats på vetenskapliga artiklar. Databaserna PubMed och Cinahl har 

använts för att få fram relevanta söktermer och artiklar som är relevanta för syftet. PubMed 

och Cinahl användes för att kunna söka fram artiklar som är relevanta i 

omvårdnadsforskningen (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Willman et al (2011) nämner 
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att Pubmed är en databas som fokuserar på medicin och omvårdnadsvetenskap medan Cinahl 

är en databas som fokuserar på omvårdnadsvetenskap (a.a). Funktionen peer-reviewed har 

använts för att försäkra om att artiklarna är vetenskapliga. De bärande begreppen utifrån syftet 

var:  sjuksköterskans erfarenheter, kommunikationssätt, språkbarriärer och har använts som 

sökord. I studien tillämpades sökorden: language barriers, communication barriers, 

transcultural nursing, nurses, intercultural communication, migrant, interpreters, healthcare, 

nurse’s experiences, communication barriers in healthcare, nurse’s perceptions, nurses 

strategies och communication barrier. För att få fram rätt sökord och det största utbudet av 

relevanta artiklar, är det viktigt att söka på varje ord och därefter använda sig utav 

sökoperatorerna OR och AND, för att få fram en specificerad sökning (Willman et al. 2011). 

Sökoperatorn AND användes för att avgränsa sökningen till syftet. I litteraturstudien har 

sökoperatorerna OR och NOT dock exkluderats eftersom de artiklar som söktes fram med 

hjälp av dessa sökoperatorer inte varit tillräcklig data till studien. Artiklarna i sökningarna 

lästes först på titelnivå och de som uppfyllde kriterierna från urvalet valdes sedan ut för att 

läsas på abstractnivå. Om abstractnivån stämde överens med urvalskriterierna lästes sedan 

artiklarna i fulltext. Därefter kvalitetsgranskades artiklarna som fortfarande besvarade på 

urvalskriterierna. Sökningarna i Pubmed gav tillsammans 715 träffar där 198 lästes på 

titelnivå, 40 på abstraktnivå och 16 som fulltext. Sammanlagt gick 15 artiklar vidare till 

kvalitetsgranskning. Sökningarna i CINAHL gav tillsammans 267 träffar där 114 lästes på 

titelnivå, 33 på abstraktnivå och 12 som fulltext (Se bilaga 1 och 2).  

 

Kvalitetsgranskning 
Artiklarna som granskades, kvalitetsgranskades med granskningsprotokollet av Willman 

et.al., (2011) mallen för kvalitetsbedömning (bilaga 2) av studie med en kvalitativ metod, för 

att säkerställa ifall artiklarna kunde användas i studiens resultat. Kvalitetsgranskningen, 

innehöll fjorton frågor med svarsalternativen “ja”, “nej” och “vet ej” som skulle besvaras för 

att granska artiklarnas kvalité. Ja, ger 1 poäng, och nej eller vet ej ger 0 poäng, totalt kunde en 

artikel få fjorton poäng. Artikel med hög kvalitet, skulle ha mellan elva och fjorton poäng, för 

en medelhög kvalitet skulle artikeln ha mellan nio till tio poäng. Artiklar med åtta poäng eller 

under ansågs som låg kvalitet och exkluderades ur studien eftersom kvaliteten var bristande. 

De vetenskapliga artiklarna kvalitetsgranskades av författarna, för att sedan kunna jämföras 

med varandra. Femton artiklar granskades totalt, där 13 artiklar hade en hög kvalité och 2 
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hade medelkvalité. Analysen i studien, baserades på totalt 15 artiklar (se bilaga 3).  

 

 

Dataanalys 
En innehållsanalys med induktiv ansats har använts vid analys av den insamlade data. En 

ansats av induktivt slag är en analys som inte är baserad på någon förutfattad mening av texter 

som kan vara grundade på en individs kunnighet eller upplevelser (Graneheim & Lundman, 

2004). Innehållsanalysen och analysmodellen kan vara både manifest och latent. En manifest 

innehållsanalys är när allt textmaterial bearbetas och även innehållet för att få fram tydliga 

delar i sin text (Olsson & Sörensen, 2011). Den latenta innehållsanalysen är när textmaterialet 

bearbetas utifrån textens handling och att den som forskar tolkar det som finns i inhämtat 

resultat (a.a).  

 

Med hjälp av Graneheim och Lundman (2004) gjordes innehållsanalysen stegvis. Första 

steget i analysmetoden var att läsa igenom artiklarna och det gjordes för att få en helhetsbild 

av artiklarna och en djupare förståelse om handlingarna. Andra steget i analysmetoden var att 

markera meningsbärande enheter för att kunna besvara syftet. Totalt valdes cirka tvåhundra 

meningsenheter ut från 15 vetenskapliga artiklar. Efter att ha valt ut meningsenheterna lästes 

och diskuterades de ett par gånger. Syftet med att läsa igenom och diskutera artiklarna var att 

kunna säkerhetsställa att de besvarade på syftet. Vid långa meningsenheter kunde 

textmaterialet delas för att inte innehålla två olika innebörder. Tredje steget var att översätta 

de utvalda meningsenheterna från det engelska till det svenska språket för att få en bättre 

förståelse. Därefter kondenserades meningsenheterna i syfte med att få fram den viktigaste 

informationen, genom att korta ner meningen utan att förlora innebörden i meningen. 

Kondensering innebär att en meningsenhet förkortas men samtidigt innehåller kärnan i 

informationen (Graneheim & Lundman, 2004). Fjärde steget i analysmetoden var att sätta kod 

på kondenseringen, koden innebär att sätta etikett på innehållet i en meningsenhet vilket 

kunde vara ett eller flera ord för att beskriva vad syftet med meningsenheten var. Koderna 

delades upp för att sedan skapa sju underkategorier, där samband sågs bildade det tillsammans 

två huvudkategorier.  
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Etiska övervägande 
Alla vetenskapliga artiklar bör innehålla ett etiskt övervägande för att säkerhetsställa att 

deltagarna har behandlats utifrån de fyra etiska principerna. Forskning ska byggas enligt 

autonomiprincipen, godhetsprincipen, rättviseprincipen och principen att inte skada (Olsson & 

Sörensen, 2011). Studier som bygger på människans upplevelse måste ha ett etiskt 

godkännande från en etisk kommitté (a.a). I denna studien gjordes ett etiskt övervägande 

genom att tillämpa de etiska principerna i samband med analysmetod. Genom att använda sig 

av andras studier, som påvisat andra sjuksköterskors erfarenheter har vi genom studiens gång 

inte tolkat och inte varit partiska för någon åsikt.  

 

Resultat 
I studien baseras resultatet på 15 vetenskapliga artiklar med en kvalitativ design. 

Sjuksköterskors erfarenheter av olika kommunikationssätt vid språkbarriärer mellan 

sjuksköterska och patient redogörs i två huvudkategorier och sju underkategorier. Huvud- och 

underkategorierna beskriver sjuksköterskors erfarenhet av olika kommunikationssätt vid 

språkbarriärer. De två huvudkategorierna var: att använda olika former av tolk och att 

tillämpa verbala och icke-verbala strategier. 
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Figur 1. Översikt över huvudkategorier och underkategorier. 

 

Att använda olika former av tolk 
I denna huvudkategori kommer sjuksköterskans erfarenheter av att använda olika former av 

tolk vid språkbarriärer beskrivas. Det innefattar att användningen av telefontolk, att använda 

utomstående som tolk, hjälp av tvåspråkiga sjuksköterskor som tolk, tolkanvändningens 

påverkan på omvårdnaden samt tolkens påverkan på omvårdnaden.  

 

Att använda telefontolk 

Sjuksköterskorna upplevde att användningen av telefontolkar var användbart vid hantering av 

språkbarriärer (Ali & Watson, 2018). Vid språkbarriärer ansågs tolkarna som hjälpsamma och 

nödvändiga (Coleman & Angosta, 2016). Ett alternativ för sjuksköterskor vid bedömning 

kunde vara mobiltelefon, det ansågs dock som ett tidskrävande alternativ eftersom det tog 
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dubbelt så lång tid att bedöma patienten (Alm-Pfrunder et.al., 2018). Tillgången till 

telefontolk under natten var svårt att ordna, vilket medförde kommunikationssvårigheter med 

patienten (Ali & Watson, 2018). Sjuksköterskorna använde telefontolk då fysiskt närvarande 

tolk inte var tillgänglig, främst i de akuta vårdsituationerna, dock var användningen av 

telefontolk besvärligt på grund av att en trevägskonversation blev obekväm, erfor 

sjuksköterskorna (Cioffi, 2003). 

 

Sjuksköterskorna erfor även, att en bättre tillgång till tolk indikerade till en bättre möjlighet av 

hög kvalité på vården (Goodman et. al., 2015; Cioffi, 2003; Coleman, et. al., 2016). Genom 

tillgängligheten av tolk via telefon, kunde sjuksköterskorna också få en tolk med rätt dialekt 

för patienten. Telefontolk var utav sjuksköterskors erfarenhet en viktig faktor för att få mer 

detaljerad historia om patienten. Sjuksköterskor föredrog trots en effektiv telefontolk, en 

fysisk närvarande tolk eftersom tolken framför patienten hade mer tendens till att visa känslor 

och kunde skiljas i både kroppsspråk och ansiktsuttryck vilket gav en ökad säkerhet och 

trygghet (a.a.)  Sjuksköterskorna ansåg att en telefontolk inte kunde ersätta en fysiskt 

närvarande tolk (Coleman et.al, 2016). Sjuksköterskorna hade en erfarenhet av att patienten 

vågade ställa mer frågor vid fysiskt närvarande tolk (a.a).  

 
Att använda närstående som tolk 

Sjuksköterskors erfarenheter var att vid brist på de formella tolkarna ersattes med familj och 

närstående (McCarthy et.al., 2013; Cioffi, 2003). Sjuksköterskornas erfarenheter var att trots 

kunskapen om att inte använda familjemedlemmar som tolk, behövde de göra det i sådana 

situationer då en formell tolk inte var tillgänglig (a.a). Sjuksköterskorna erfor också att genom 

familj och vänner, kunde de få en djupare dialog med patienten. För att kunna göra en 

bedömning och samla information, var familjemedlemmar användbara som informella tolkar 

(a.a). Sjuksköterskors erfarenhet var att patienten, oftast har någon i familjen som de kunde 

ringa till och som var villig att översätta (Fatahi et.al., 2010; Jones, 2008). Dock kände 

sjuksköterskorna en osäkerhetsfaktor när det var familjemedlemmar som tolkade. Detta 

berodde dels på, för att de inte visste ifall all information nådde fram till patienten och 

sjuksköterskor menade att de helt enkelt fick anpassa sig till situationen och lita på de 

närstående (a.a).  
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Användning av familj som tolk ansågs, som en etisk fråga i situationer eftersom det kan skapa 

problem både i familjen och integriteten hos patienten (Eklöf et. al., 2015; Gerrish et.al., 

2004). Sjuksköterskorna erfor att den kompetensen som behövs i tolkningen i möten, inte 

kunde uppnås när familjetolk användes. Informationen som översattes med hjälp av familjen, 

kunde för sjuksköterskorna innebära att det inte alltid kom fram till patienten. På grund av 

privata familjeförhållanden kunde informationen redigeras av de närstående eller bibehållas, 

därav kunde sjuksköterskorna också känna en oro när familjen tolkade på grund av 

kompromissad sekretess och integritet (a.a).  

 

I situationer på akutavdelningen berättar sjuksköterskor att barn som tolk oftast kom in med 

patienten vid nattetid. Nattskift på akut-avdelningarna orsakade i många situationer brist på 

formell tolk, därav fick barnen till patienten översätta i sådana situationer. I sådana nödfall, 

var sjuksköterskornas erfarenheter att det ibland var det enda alternativet. Att använda barn 

som tolk upplevdes enligt sjuksköterskorna obekvämt, eftersom patienten kunde 

tillhandahålla viktig information för sjuksköterskan eftersom patienten inte vågade uttala all 

oro inför ett minderårigt barn (a.a).  

 

Hjälp av tvåspråkiga sjuksköterskor som tolk 

Ett alternativ för att övervinna språkbarriärer var att vårdpersonal som var tvåspråkiga 

användes som ett kommunikationssätt vid översättning, då sjuksköterskorna inte kunde ordna 

en tillgänglig tolk (Alm-Pfrunder et.al.,2018; Cioffi, 2003). I jämförelse med formella tolkar 

visade det sig att tvåspråkig vårdpersonal var lättare att få tag på med tanke på att de var på 

sjukhuset. Sjuksköterskor beskrev hur tvåspråkig sjukvårdspersonal bidrog till att 

patientmötet blev mer personcentrerat, eftersom patienten då fick bättre möjlighet till en 

noggrannare medicinsk översättning. Utifrån sjuksköterskans erfarenheter var tvåspråkig 

hälso- och sjukvårdspersonal hjälpsamma vid situationer där känslor var inblandade (Cioffi, 

2003). När tvåspråkiga sjuksköterskor kommunicerar med patienten på dennes språk minskar 

patientens ångest, med tanke på att både sjuksköterska och patient kan ansluta sig till samma 

språk (Ali & Johnson, 2016). Dessutom, upplevde flera tvåspråkiga sjuksköterskor att 

kommunikationen med patienterna kunde bli komplicerad med tanke på olika dialekter och 

samma ord kunde användas annorlunda i olika former av språket (Cioffi, 2003). Det är inte 

bara dialekten som skiljer sig, utan även vissa slangord (a.a). Att använda tvåspråkig personal 

som tolk orsakade avbrott i arbetsflödet, vilket skapade oro, stress och längre väntetid för 

patienten. För andra sjuksköterskor, erfor de att en tvåspråkig personal var ett vinnande 
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koncept och ansågs värdefullt (Alm-Pfrunder et.al.,2018; Jones, 2008). Sjuksköterskans 

erfarenhet av att kommunicera med en patient på sitt språk gjorde patienten mer säker vilket 

ledde till att patienten lättare kunde berätta sina problem. Detta kunde då även lindra ångesten 

hos patienten (Ali & Johnson, 2016).  

 

Enligt sjuksköterskornas erfarenhet, var inte de kulturella och språkliga hinder ett problem så 

länge patienterna kunde kommunicera med någon på samma språk (Cioffi,2003; Watts et.al., 

2016; Alm-Pfrunder et.al., 2018). Sjuksköterskorna försökte integrera sig i patienternas kultur 

och språk, för att få patienten att känna sig mer trygg. Vikten av att kunna använda några ord 

på de vanligaste språken, främjade relationen mellan sjuksköterskan och patienten och 

patientens familj, enligt sjuksköterskornas erfarenheter (a.a).  

 

Tolkanvändningens påverkan på omvårdnaden 

Sjuksköterskors erfarenhet av att använda formell tolk, var att de underlättade översättningen 

och kunde få fram en djupare information om patienten. Formella tolken enligt erfarenheterna 

från sjuksköterskorna stärkte informationsgivningen till sjuksköterskorna (Goodman et. al., 

2015; Cioffi, 2003; Coleman, et. al., 2016., Ali & Watson.,2018; McCarthy et al., 2013). 

Många gånger kände sjuksköterskorna en lugnande känsla, när de visste att det fanns 

tillgängliga tolkar i närheten. Fördelen med tolken, var också att de underlättade arbetet och 

sjuksköterskornas erfarenhet var att de kunde tillägna mer tid till att främja patientsäker 

omvårdnad. Sjuksköterskorna erfor även, att en bättre tillgång till tolk indikerade till en bättre 

möjlighet av hög kvalité på vården.  

 

När sjuksköterskornas egna strategier eller familjemedlemmar som översättningsmetod inte 

räckte till, var det viktigt att använda en formell tolk (Ali & Watson., 2018; McCarthy et al., 

2013). (a.a). Sjuksköterskorna erfor även att en tolk behövs vid språkbarriärer med patienten, 

eftersom det kan ställas många komplicerade frågor från patienten och speciellt i början av en 

ny vårdrelation (Gerrish et. al., 2004; Fatahi et. al., 2010). En professionell tolk enligt 

sjuksköterskors erfarenhet, var att tolken är den mest trovärdiga och viktiga personen i länken 

till patienten med ett främmande språk (a.a). Vid tolkanvändning kunde sjuksköterskorna 

känna att tolkens egna värderingar och ordval kunde påverka översättningen till patienten 

(Sevinc, 2018; Goodman et al., 2015; Ali & Johnson 2016). Sjuksköterskorna, menar att deras 

erfarenheter med tolk också kunde innebära, att patienten inte fick reda på en viss information 
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och även mycket av det emotionella, förloras under översättningen såsom känslor och 

röstböjningar som sjuksköterskorna ville att patienten skulle känna av. Erfarenheterna från 

sjuksköterskor, beskrevs som att tolken översatte informationen annorlunda då tolken inte 

hade fulla medicinkunskaper och som sjuksköterska i sådana situationer kunde det uppstå 

både osäkerhet och missförstånd (a.a). 

 

Det var inte bara den bristande medicinkunskapen hos tolkarna som påverkade mötet med 

patienten (Eklöf et.al.,2015). Sjuksköterskors erfarenheter var att i vissa fall, ansågs tolken 

mer som en vän när patienten och tolken delade antingen ett gemensamt språk eller en kultur. 

Det fanns även erfarenheter av andra sjuksköterskor, som tyckte att tolken istället ansågs som 

en främling för patienten och kunde skada förhållandet mellan sjuksköterskan och patienten 

(a.a).   

 

Enligt sjuksköterskornas erfarenhet var tolken på vårdavdelningar, akuten samt i brådskande 

situationer en begränsad tillgång. En bristande tolktillgång, skapade förseningar och kunde 

även leda till att vårdpersonal var tvungna till att avbryta vissa undersökningar, på grund av 

hotad patientsäkerhet (Ali & Johnson,2016; Eklöf et.al., 2015; Ali & Watson, 2018). Under 

nattskiften, erfor sjuksköterskorna en mer tidsbunden telefontolk men även fysisk otillgänglig 

tolk. Sjuksköterskor erfor även att tillgängligheten av tolk påverkade patientens bekvämlighet, 

integritet och komfort. Tolkanvändningen för sjuksköterskorna innebar att vårdmötet kräver 

mer tid, vilket resulterar i att patientens vistelse på sjukhus kan förlängas. Detta resulterade i 

att behandlingen av patienterna tog betydligt längre tid än med patienter som kunde 

hemspråket (Servinc, 2018; Fatahi et.al., 2010). Sjuksköterskor som hade en lång erfarenhet 

utav tolkanvändning, kände oro inför många patientmöten där tolken behövde bokas två dagar 

i förväg vilket ökade arbetsbelastningen för sjuksköterskorna (a.a).  

 

Sjuksköterskor stötte på olika utmaningar såsom tids- och resursotillgänlighet vid vårdandet 

av patienter som inte förstod det inhemska språket. Dessa utmaningar ledde till att 

sjuksköterskorna upplevde patienten som “svår” och “frustrerande” eftersom väntetiden på 

tolken kunde göra förlänga vistelsen på sjukhuset (Ian, Nakamuara-Florez, & Young-Me, 

2016). “Det är svårt i det faktum att det tar dubbelt så lång tid att få en historia och förklara 

saker”. Sjuksköterskorna upplevde att det tog mer tid att förklara och se till att patienterna 

förstod med hjälp av tolk (Ian et.al., 2016; Jones, 2008; Coleman et.al., 2016). Detta medförde 

att sjuksköterskorna talade långsammare med patienterna så att de skulle förstå (Ian, 
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Nakamuara-Florez, & Young-Me, 2016). På grund av språkbarriärer mellan sjuksköterska och 

patient var det svårt för sjuksköterskan att förklara olika situationer för patienten.  

 

 

Att tillämpa verbala och icke-verbala strategier  
Under denna huvudkategori kommer sjuksköterskors erfarenheter av att använda verbala och 

icke-verbala strategier beskrivas. Det innefattar förenkling av information och språk, att 

använda kroppsspråk, teckenspråk och gester samt att bedöma patienten med icke-verbal 

kommunikation.  

 

Förenkling av information och språk 

Sjuksköterskors erfarenhet av att använda sig av den förenklade informationen, till patienterna 

gav bra effekt för att patienterna skulle förstå informationen bättre. Sjuksköterskans strategier 

vid språkförenkling var av erfarenhet en fördel, för att patienten skulle kunna hänga med i 

deras möte. Sjuksköterskorna uteslöt svåra och komplicerade ord och använde sig istället utav 

lätt språk (Watts et.al., 2017; McCarthy et. al.,2013). Sjuksköterskornas erfarenhet av att 

jobba med patienter som inte talade det inhemska språket, var att be patienterna repetera del 

för del av informationen för sjuksköterskan. Många sjuksköterskor menade också att, det var 

viktigt att prata långsamt och observera patientens ansiktsuttryck. En annan strategi som 

sjuksköterskorna erfor var att be patienterna repetera det sjuksköterskan informerat om 

eftersom det kunde försäkra sjuksköterskorna om att patienten hade förstått rätt. Samtidigt 

erfor sjuksköterskorna även en metod som att bryta ner informationen och ge den till 

patienten i mindre delar, istället för att förklara allt samtidigt. Att repetera informationen för 

patienten, erfor sjuksköterskorna som en fördel vid till exempel medicinska termer och 

förklaringar då patienten kunde uppfatta det enklare. Många sjuksköterskor upplevde en 

erfarenhet som gav god effekt, det var att sjuksköterskorna kunde ringa tillbaka till 

patienterna efter ett möte eller en omvårdnadshandling och försäkra sig om att patienten har 

förstått informationen (a.a). 
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Att använda kroppsspråk, teckenspråk och gester 

Sjuksköterskor betonade vikten av användning av kroppsspråk för att skapa ett ömsesidigt 

språk. Kroppsspråk användes som ett verktyg som de hade för att kunna göra bedömningar av 

patienternas behov (Alm-Pfrunder, Falk, Vicente, Lindström, 2018). Närhet med patienten var 

också en möjlighet för att kunna göra en bedömning av patienternas förmåga genom att 

förflytta sin kropp. Några exempel på detta kunde vara att patienterna visade tumme upp eller 

ner, nickade eller skakade på huvudet. Sjuksköterskor visade även olika symtom med 

kroppen, vilket gjorde att patienten hade möjlighet att visa olika gester som svarsalternativ. 

Ett annat sätt att samla information på om situationen och kunna bedöma patienternas behov, 

var genom att till exempel illustrera symtomen och peka på klockan. Patienterna kunde då 

visa när symtomen började. Patienterna kunde då visa när symtomen började. Ett exempel 

kunde vara när sjuksköterskan frågade patienten ifall denne kände sig illamående samtidigt 

som sjuksköterskan illustrerade ljud vid illamående (a.a). I icke-kommunikativa situationer 

försökte personalen lösa språkbarriärerna genom att göra extra ansträngningar samt 

användning av kroppsspråk, teckenspråk och gester. Teckenspråk och gester vid icke-

kommunikativa situationer fungerade bra när sjuksköterskan skulle hantera enkla saker, men 

när det handlade om mer komplicerade saker hjälpte varken teckenspråk eller gester (Plaza 

del Pino, Soriano, Higginbottom, 2013; Cioffi, 2003). När en tolk inte var tillgänglig använde 

sjuksköterskorna andra strategier såsom teckenspråk/kroppsspråk (Cioffi, 2003). 

Sjuksköterskor försökte vara kreativa genom användningen av icke-verbala uttryck, de kunde 

kombinera vissa ord med teckenspråk så att patienten skulle kunna förstå (McCarthy, Cassidy, 

Graham och Tuohy, 2013).  

 

Att bedöma patienten med icke-verbal kommunikation 

Icke-verbal kommunikation sågs som en viktig komponent i bedömningen. Enligt 

sjuksköterskorna var det non-verbala, det första de fokuserade på när de bedömde patienten 

(Coleman et.al., 2016). När sjuksköterskorna inte kunde använda verbal kommunikation 

bedömde de patienten genom en klinisk blick för att försäkra sig om patientens stabilitet. 

Fokuset låg på att främja den icke-verbala kommunikationen. Icke-verbal kommunikation 

användes genom att sjuksköterskor ritade och beskrev medicineringen med hjälp av bilder. 

Många sjuksköterskor tyckte de också kunde bedöma patientens situation, genom att kolla på 

ansiktsuttryck och använda mätinstrument utan någon större verbal-kommunikation (a.a). 

Sjuksköterskorna erfor även att de ökade användningen av icke-verbal kommunikation med 

isolerade ord i vårdsituationer, till exempel ord såsom; smärta, hjärta där de illustrerade orden 
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i syfte till att kunna öka patientens förståelse, för en säkrare vård. De kunde även användas 

handböcker, med bilder och tecken såsom siffror och bilder kring de basala behoven 

(McCarthy et. al.,2013). Den icke-verbala kommunikationen och de icke-verbala uttrycken, 

enligt sjuksköterskorna främjade kommunikationen och sjuksköterskorna använde strategier 

såsom att mima för att förtydliga för patienten (Watts et. al.,2016). 

 

Olika personliga resurser och strategier användes för att förbättra kommunikationen med 

patienten (McCarthy et.al., 2013). Strategier som sjuksköterskorna betraktade som en viktig 

del av bedömningen var sina mänskliga sinnen. Genom att känna på patientens hud fick de 

information om cirkulationens status och genom att lyssna på patientens andetag fick de 

information andningsorganen. Luktsinnet användes också som en strategi då det hjälpte 

sjuksköterskorna att identifiera möjliga infektioner och med hjälp av ögonen kunde de 

observera patientens hudfärg och ansiktsuttryck (a.a). 

 

 

Diskussion 
 

Metoddiskussion 
Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av olika kommunikationssätt vid 

språkbarriärer - mellan sjuksköterska och patient. För att kunna besvara detta syfte valdes en 

kvalitativ metod där en litteraturstudie genomfördes. Den insamlingsmetod som användes var 

vetenskapliga artiklar som var publicerade i PubMed och Cinahl. För att kunna ha en bred 

sökning och relevant datainsamling, räcker det inte att använda sig av enbart en databas 

(Willman et al., 2016). Därav valdes det ut två olika databaser, eftersom Pubmed har artiklar 

som publiceras inom ämnena medicin och omvårdnad medan CINAHL har ett 

omvårdnadsperspektiv (a.a). För att hitta relevanta begrepp och sökord, söktes många begrepp 

upp i båda databaserna för att kunna sorteras ut. Willman et al., (2016), menar även att när 

man gör en sökning med olika och kombinerade sökord underlättar det för en mer relevant 

litteratur till studien. I artiklarna var inte det geografiska något som exkluderades, eftersom 

erfarenhet av språkbarriärerna uppkommer överallt i världen. Polit och Beck (2018), menar att 

det är en fördel att artiklar från olika länder jämförs eftersom det kan påvisa till mer resultat 

för problemet. Willman et al., (2016) skriver istället att, det är något som bör tänkas om för att 

sjukvården har annorlunda system utanför Sverige. Våra artiklar var både inom nordisk 
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sjukvård och från studier man gjort i andra länder såsom USA och Australien. Eftersom vår 

studie har baserats på en dataanalys utifrån forskning från andra länder utanför Sverige och 

erfarenheter från sjuksköterskor i olika delar av världen har det kunnat besvara studiens syfte 

vilket också Polit och Beck (2018) påpekar som en fördel för att erhålla ett trovärdigt resultat.  

 

Utifrån Graneheim och Lundsmans (2004) gjordes en analysförfarande med en beskrivning av 

det kvalitativa innehållsanalyset. Den kvalitativa innehållsanalysen, syftar till att kunna 

granska och tolka texter, med ett latent inslag för att inte förlora helheten i tolkningen (a.a). 

De svårigheter som förekom med insamling av data var att artiklarna som hittades oftast var 

från flera år tillbaka (10 år eller äldre). Detta försvårade arbetet med metoden eftersom 

förväntningar var att hitta aktuella och nyare data som går att koppla till hur vården ser ut 

idag. Därav tog metodarbetet längre tid och fokuset hamnade istället på att leta efter artiklar 

skrivna på senare tid. En annan svårighet med datainsamlingen var att kombinera de olika 

begreppen och sökorden vid letande efter vetenskapliga artiklar. Detta för att de sökorden som 

användes ofta inte gav det resultat av vetenskapliga artiklar som önskades. Artiklarna som 

svarade på syftet, lästes igenom var för sig och därefter markerades även de meningsbärande 

begreppen från vardera författaren först. Sedan jämfördes och diskuterades resultatet i 

artiklarna, för att stärka trovärdigheten och för att få en gemensam förståelse för innehållet i 

artiklarna. I kondenseringen, utifrån meningsbärande enheter kunde texten vara utmanande att 

koda eftersom att inte tolka utifrån egna tankar, blev svårare med detta ämnet. 

Kondenseringen och koden gjordes om ett flertal gånger, eftersom kärnan i meningsenheten 

lätt kunde försvinna i kodningen.  

 

Nackdelen med den kvalitativa metoden var att det resultat som framkom i studien, inte mäts 

eller jämförs med andra studiegrupper och därför finns det svårighet att generalisera resultatet. 

Däremot kan man i den kvalitativa studien, jämföra med andra artiklar som har en data som 

beskriver sjuksköterskors erfarenheter. Det vi också hade kunnat göra är att involvera 

sjuksköterskor som har erfarenheter av ett sådant omvårdnadsproblem, för att sedan jämföra 

vad forskning säger. I jämförelse med en kvantitativ studie där det visas ett tydligare samband 

och skillnader med andra studier och dra samband mellan dem. 
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Resultatdiskussion 
Resultatet visade att de olika mötena med patienterna som försvårades på grund av 

språkbarriärer, var en utmaning för sjuksköterskorna att kunna jobba patientsäkert och bedriva 

en patientsäker vård. En av sjuksköterskans kärnkompetens är säker vård vilket innebär att 

patientsäkerheten sätts i fara vid brister och missförstånd mellan patienten och sjuksköterskan. 

Resultatet diskuteras genom två huvudkategorier; “Att använda olika former av tolk” med 

underkategorierna; “Att använda telefontolk”, “Att använda närstående som tolk”, “Hjälp av 

utomstående som tolk”, “Tolkens påverkan på omvårdnaden”. Resultatets andra 

huvudkategori; “Att använda verbala och icke-verbala strategier” beskriver 

underkategorierna: “Förenkling av information och språk”, Att använda kroppsspråk, 

teckenspråk och gester” och “Att bedöma patienten med icke-verbal kommunikation”.  

 
 
Sjuksköterskor använde olika metoder för att kunna ge en säker och god omvårdnad genom 

både verbala och icke-verbala kommunikationssätt. Erfarenheterna av de olika 

kommunikationssätten var att både använda telefontolk och fysiskt närvarande tolk. Att 

använda telefontolk kunde vara både hjälpsamt och samtidigt tidskrävande, eftersom bristen 

på telefontolk var stor samt att många sjuksköterskor kände en känsla av osäkerhet vid 

tolkhjälp i telefon. Därav blev också informationsöverföringen sämre och sjuksköterskorna 

erfor att de inte var lika patientsäkert i sådana situationer (Alm-Pfrunder et. al.,2018). 

 

Många sjuksköterskor hade en erfarenhet av att de formella fysiska tolkar kunde förlänga 

vårdtiden för patienter och påverka kontinuiteten i relationen på grund av tolkbrist. Formella 

tolkar behövdes i de flesta fallen vid tydligare information under en längre vårdtid för 

patienten samt vid akuta tillstånd och andra tyckte att en telefontolk var tillräcklig i akutfall. I 

brådskande situationer kunde patientsäkerheten värderas mindre på grund av tolkningsbrist 

som skapade förseningar och i vissa fall fick sjuksköterskan då använda sig av den egna 

strategin. Som en konsekvens av detta blev patientens närvaro mer orolig samt att vårdtiden 

kunde förlängas och ta andra patienters vårdplats, vilket kunde resultera i att sjuksköterskor 

fick mer belastning samtidigt som den personcentrerade och patientsäkra vården minimeras 

(Ali & Johnson, 2016; Eklöf et.al, 2015; Ali & Wattson, 2018). 
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Eftersom en telefontolk varken träffar sjuksköterskan eller patienten kunde det i 

omvårdnadssyftet innebära att missförstånd kunde ske, vilket kunde påverka 

patientsäkerheten då informationen från patient till sjuksköterska kunde vara tunn eller inte 

alls förståelig, detta lyfter både Fatahi et.al., & Jones, (2008). Genom att tolken använde sig 

av ersättningsord gällande de medicinska termerna, kände inte sjuksköterskorna att de kunde 

bedriva en tillräckligt säker vård skriver (Sevinc, 2018; Goodman et.al, 2015; Ali & Johnson, 

2016). Enligt Travelbees (1971) omvårdnadsteori är kommunikationen mellan sjuksköterskan 

och patienten ett viktigt verktyg för att kunna stärka relationen. Kommunikationen ska bygga 

på en pålitlig relation, mellan sjuksköterskan och patienten genom att främst kunna ha fysiska 

tolkar tillgängliga. Enligt sjuksköterskans erfarenhet var det dock brist på detta i sjukvården, 

idag.  

 

Studien visade även att sjuksköterskornas erfarenhet av tolkanvändning kunde bestå av 

utomstående då sjuksköterskan både tog hjälp av närstående till patienten och tvåspråkig 

vårdpersonal. Trots att sjuksköterskorna visste om att de inte ska använda sig av informella 

tolkar framkom det att detta gjordes kontinuerligt enligt studiens resultat. Detta kunde som 

konsekvens leda till påverkan av informationsöverföringen i form av anamnes eftersom de 

närstående inte har tillräckligt med medicinska kunskaper. Som ett vinnande koncept kunde 

sjuksköterskorna skapa en djupare dialog med patienten genom familjemedlemmarna, 

däremot var erfarenheter från sjuksköterskorna att detta skapade en osäkerhet bekräftar 

(Cioffi, 2003). Många gånger ville patienten inte alltid berätta allt inför närstående om sina 

bekymmer vilket kunde skapa en etisk situation för sjuksköterskorna (Eklöf et. al., 2015; 

Gerrish et.al., 2004). I dem brådskande situationerna var familjemedlemmarna användbara 

och sågs som en tillgänglig metod för att skapa en övergripande helhetsbild av patienten (a.a). 

 

Ett annat sätt för att övervinna språkbarriärerna var användningen av tvåspråkig vårdpersonal 

enligt (Alm-Pfrunder et.al.,2018; Cioffi, 2003). Skillnaden mellan den formella tolken och 

vårdpersonal som tolk var att de alltid var tillgängliga och inga extra resurser behövdes. 

Vårdpersonal som tolk skapade mer personcentrerade möten med patienterna enligt 

sjuksköterskorna eftersom de medicinska kunskaperna var bredare. Däremot jämfört med de 

sjuksköterskor som själva översatte och blev tolk i situationer så tyckte dem att det även 

kunde uppstå komplicerade situationer. Dessa situationer kunde främst orsaka avbrott eller ta 

tid ifrån andra arbetsuppgifter vilket ledde till ett mer stressigt och påskyndat möte (Cioffi, 

2003).  
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Språkbarriärer mellan sjuksköterskan och patienten skapade enligt sjuksköterskorna en 

tidsbrist eftersom väntandet på tolk förlängde tiden och kunde ta dubbelt så lång tid, jämfört 

med patienter som redan talade det inhemska språket. Som en lösning på detta enligt Ian, 

Nakamuara-Florez och Young-Me (2016) framkom det i studien att informationen 

förenklades och att sjuksköterskorna fick både tala långsammare vilket var deras strategi att 

minska på språkskillnaden (Watts et.al., 2017; McCarthy et. al.,2013). Detta var inte bara en 

nackdel för bägge parter utan kunde även ses som en fördel för att få patienten till att bli mer 

delaktig då sjuksköterskan fick repetera information och ställa mer öppna frågor. I jämförelse 

med att ha en tolk behövde sjuksköterskan använda andra kompetenser för att förstå patienten. 

Sådana situationer löstes ofta genom att observera kroppsspråk och ansiktsuttryck hos 

patienten enligt Alm-Pfrunder, Falk, Vicente och Lindström (2018), däremot kunde det aldrig 

ge en djupare bild av patientens besvär och behov.  

 

Andra tillvägagångssätt som framkom i studien var att peka och rita så att patienten skulle 

förstå vilket framkom endast vid tillfälliga tolkningsbrister. Samtidigt var det enda 

sjuksköterskorna kunde nyttja när de befann sig ensamma i sådana situationer. Om dem 

strategierna inte gav effekt, fokuserade sjuksköterskorna på den non-verbala 

kommunikationen, genom att använda mätinstrument och handböcker och metoden “se, 

lyssna, känn”. Detta ansågs för många andra sjuksköterskor också som ett sätt att involvera 

patienten i mötet, även om det kunde innebära att skjuta upp andra prioriteringar, då det inte 

alltid blev tillräckligt i ett längre möte. Sådana nonverbala kommunikationsstrategier, passade 

bättre i akuta tillstånd för t.ex. ambulanssjuksköterskor i deras arbete (McCarthy et. al.,2013).  

 

Slutsats 
Sjuksköterskans användning av olika former vid tolkning och deras erfarenheter av att 

använda de olika strategierna, gav en ökad möjlighet för att övervinna språkbarriärer. Utifrån 

erfarenheterna var detta en strategi, där både närstående och andra utomstående såsom 

sjuksköterskor kunde hjälpa till med tolkningen för att säkerhetsställa information och få en 

djupare anamnes. När varken en fysisk tolk eller en telefontolk inte var tillgängliga, var 

sjuksköterskornas egna strategier det som framhävdes. I resultatet framkom det att olika 

former av tolk kunde medföra brister i översättningen. Sjuksköterskornas egna verbala och 
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icke-verbala strategier, identifierade enkla hjälpmedel som inte alltid krävde den verbala 

kommunikationen i akuta situationer.  

 

Sjukvården i både Sverige och andra länder står inför en utmaning, där framtiden kräver att 

sjukvården minskar på tolkbristen. Sjuksköterskors erfarenhet av att kommunicera med 

patienter, med både verbalt och icke-verbala strategier innebar en risk för både patienten men  

även för sjuksköterskornas egna del.  

 

Studiens resultat kan i att bidra till en fortsatt utveckling av enkla hjälpmedel för att förstå 

varandra i mötet mellan patient och sjuksköterska. Dessutom kan studien bidra till en ökad 

förståelse i hur sjukvården bemöter och hanterar språkbarriärer idag och även längre tid 

tillbaka utifrån studier som gjorts. Sjuksköterskor kan nyttja studien till att förstå hur 

kommunikation och språkbarriärer påverkar omvårdnaden och hur omvårdnadsproblem 

uppstår i möten där språkskillnader mellan sjuksköterska och patient finns. Därav kan 

sjuksköterskor även finna strategier i sådana liknande situationer samt utesluta eller nyttja mer 

av en strategi. Studien kan även ge en översikt på hur en formell tolk jämfört med en 

informell påverkar relationen mellan sjuksköterskan och patienten. Studien kan även bidra till 

att påvisa hur de olika kommunikationssätten präglar mötet då språkbarriärer uppstår. Förslag 

på en vidare forskning, skulle kunna vara att studera hur sjuksköterskor i Sverige upplever 

brist på de formella tolkar och hur det påverkar den säkra vården samt om de funnits risk för 

vårdskada.  

 

Självständighet 
Studien har genomförts av Jasmina Sabani och Ilma Djopa med ett bra samarbete. Inledning 

och bakgrund har gjorts gemensamt. De artiklar vi sökte fram gjordes var för sig och sedan 

granskades de gemensamt för att välja ut relevanta artiklar för studien. I analysförfarandet 

markerades meningsenheter var för sig och sedan sammanställdes de gemensamt. Resten av 

delarna i metoden gjordes också gemensamt samt att allt material har bearbetats och ett aktivt 

deltagande har varit under hela studiens gång av bägge författare.  
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abstrakt 
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artiklar 

S1 Language barriers 2018-12-15 17566 0 0 0 0 

S2 Communication barriers 2018-12-15 14980 0 0 0 0 

S3 Transcultural nursing 2018-12-15 3714 0 0 0 0 

S4 Nurses 2018-12-15 239520 0 0 0 0 

S5 Intercultural communication 2018-12-15 334 0 0 0 0 

S6 Migrant 2018-12-15 15793 0 0 0 0 

S7 Interpreters 2018-12-15 1783 0 0 0 0 

S8 Healthcare 2018-12-15 1220780 0 0 0 0 

S9 Nurses experiences 2018-12-15 21152 0 0 0 0 

S10 Communication barriers in 
healthcare 

2018-12-15 9143 0 0 0 0 

S11 Nurses perceptions 2018-12-15 14913 0 0 0 0 

S12 Nurses strategies 2018-12-15 13983 0 0 0 0 
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S12 S4 AND S5 2018-12-15 35 30 6 3 1  

S14 S1 AND S9 AND S10 2018-12-15 218 44 10 3 1  

S15 S2 AND S8 AND S10 2018-12-15 13 13 5 3 1  

S16 S7 AND S9 2018-12-15 30 30 6 2 1 

S17 S7 AND S11 2018-12-15 11 11 4 2 1 

S18 S1 AND S12 2018-12-15 342 40 5 1 1 

S19 S2 AND S4 AND S7 2018-12-15 66 30 4 2 1 
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Bilaga 2. Sökningar i Cinahl 
 

Sökning Sökningskombinationer Sökdatum Antal 
träffar 

Lästa 
titelnivå 

Lästa 
abstrakt 

Lästa 
fulltextart
iklar 

Antal 
valda 
artiklar 

S1 Language barriers 2018-12-15 913 0 0 0 0 

S2 Nurses experiences 2018-12-15 5574 0 0 0 0 

S3 Communication 2018-12-15 59604 0 0 0 0 

S4 Communication barrier 2018-12-15 2796 0 0 0 0 

S5 Communication barriers 2018-12-15 5951 0 0 0 0 

S6 Language 2018-12-15 43300 0 0 0 0 

S7 Interpreters 2018-12-15 1176 0 0 0 0 

S8 Transcultural nursing 2018-12-15 502 0 0 0 0 

S9 S1 AND S2 AND S3 2018-12-15 15 15 7 3 3 

S10 S2 AND S4 AND S6 2018-12-15 29 22 8 2 1 

S11 S2 AND S5 2018-12-15 80 35 10 4 2 

S12 S2 AND S7 2018-12-15 131 30 6 2 1 

S13 S2 AND S5 AND S8 2018-12-15 12 12 2 1 1 
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Bilaga 3. Mall för kvalitetsgranskning 
Mall för kvalitetsgranskning av studier med en kvalitativ metod.  
William,A., Stoltz,P., & Bahtsevani,C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad. En bro mellan 
forskning & klinisk verksamhet. Studentlitteratur: Lund 
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Bilaga 4. Artikelöversikt 
 

Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet 

Azam Ali, P. & Johnson, S, 2016, 
Storbritannien Speaking my patient's 

language: bilingual nurses’ 
perspective about provision 
of language concordant care 
to patients with limited 
English proficiency 

 

En kvalitativ 
design med 
intervjuer, både 
individuella och 
fokusgrupper 

59 deltagare. 
Åldrar mellan 23 
och 52 år. 32 
kvinnor och 27 
män. 

Hög 

Ali, P.A., & Watson, R. 2017, 
Storbritannien Language barriers and their 

impact of Provision of Care 
to patients with limited 
English proficiency. Nurses 
perspective. 

Kvalitativ 
metod med 
deskriptiv 
design. 

Icke-
slumpmässigt 
urval, 
snöbollsurval.  
 
59 
sjuksköterskor.  
 

Hög 

Alm Pfrunder, A., Falk, A., 
Vicente, V., Lindström, V, 2018, 
Sverige 

Prehospital emergency care 
nurses’ strategies while 
caring for patients with 
limited Swedish - English 
proficiency. 

Kvalitativ 
metod. 

Snöbollsurval. 
 
 
11 
ambulanssjukskö
terskor, 6 män 
och 5 kvinnor. 
 

Hög 
 

 

Cioffi, J., 2003, Australien Communicating with 
culturally and linguistically 
diverse patients in an acute 
care setting: nurses’ 
experiences 

Kvalitativ studie 
med induktiv 
innehållsanalys 

23 deltagare Medel 

Coleman, JS., Angosta, A. 2017, 
USA 

The lived experiences of 
acute-care bedside registered 
nurses caring for patients 
and their families with 
limited English proficiency: 
A silent shift 

En kvalitativ 
studie med 
fenomenologisk 
inriktning 

40 deltagare. 39 
kvinnor och 1 
man. Åldrarna 
var mellan 25 
och 62 år.  

Hög 

Eklöf, N., Hupli, M., Leino-Kilpi, 
H., 2015, Finland 

Nurses’ perceptions of 
working with immigrant 
patients and interpreters in 
Finland 

En kvalitativ 
intervjustudie 
med induktiv 
innehållsanalys 

8 deltagare. Alla 
var kvinnor. 

Hög 
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Fatahi, N., Mattsson, B. M., 
Lundgren, S. & Hellström, M., 
2010, Sverige 

Nurse radiographers’ 
experiences of 
communication with 
patients who do not speak 
the native language 

Fokusgruppinter
vjuer med en 
kvalitativ 
innehållsanalys. 

11 deltagare. 9 
kvinnor och 2 
män. Åldrarna 
var mellan 30 
och 54 år. 

Hög 

Gerrish, K., Chau, R., Sobowale, 
A. & Birks, E., 2004, England 

Bridging the language 
barrier: the use of 
interpreters in primary care 
nursing 

Fokusgruppinter
vjuer med en 
kvalitativ 
innehållsanalys. 

15 deltagare. Hög 

Goodman,P., Edge,B., Agazio,J 
& Prue-Owens,K, 2015, USA 

Cultural awareness: Nursing 
care on Iraqi patients 

Kvalitativ 
metod 

15 stycken 
sjuksköterskor 

Hög 

Ian, C., NakamuraFlorez, E., 
Young-me, L. 2016, USA 

Registered nurses' 
experiences with caring for 
non-English speaking 
patients 

En kvalitativ 
design   

17 deltagare. 
Alla kvinnor. 
Åldrarna var 
mellan 26 och 54 
år. 

Medel 

Jones,S.M. 2008, USA Emergency Nurses’ Caring 
Experiences With Mexican 
American Patients 

Kvalitativ 
metod med 
kvalitativ 
innehållsanalys 

4 deltagare, en 
intervjuades efter 
2 veckor 

Hög 

McCarthy, J., Cassidy, I., 
Graham, M.M. & Tuohy, D., 
2013, Irland 

Conversations through 
barriers of language and 
interpretation 

Semistrukturera
de intervjuer 
med kvalitativ 
innehållsanalys 

7 deltagare. 5 
kvinnor och 2 
män. 

Hög 

Plaza del Pino, F.J., Soriano, E. & 
Higginbottom, G.M.A., 2013, 
Spanien 

Sociocultural and linguistic 
boundaries influencing 
intercultural communication 
between nurses and 
Moroccan patients in 
southern Spain: a focused 
ethnography 

Semistrukturera
de intervjuer 
med kvalitativ 
innehållsanalys 

32 deltagare. 6 
män och 26 
kvinnor. 

Hög 

Sevinc, S, 2018, Turkiet Nurses’ experiences in a 
Turkish Internal Medicine 
Clinic with Syrian Refugees 

En kvalitativ 
innehållsanalys 
med hjälp av en 
induktiv metod. 

10 deltagare. Hög 
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Watts,K.J., Aranda,S.K., 
Butow,P., Girgis,A., 
Goldstein,D.,Hale,S.,Kaur,R., 
Kissane,D. W.,..Zilliacus,E, 2017, 
Australien 

Perspectives of oncology 
nurses 
and oncologists regarding 
barriers to working with 
patients 
from a minority background: 
Systemic issues and working 
with interpreters. 
 

Kvalitativ 
metod 

17 onkologer och 
21 sjuksköterskor  
25 kvinnor och 
resten män 
 

Hög 

 

 


