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Sammanfattning 

Bakgrund: Miljoner människor lämnar sina hem av olika anledningar för att bosätta 

sig i ett nytt land. Adekvat kommunikation är grunden för att skapa en god relation 

människor emellan, vilket är essentiellt i mötet med nyanlända flyktingar och 

immigranter. 

Syfte: Att få en överblick över sjuksköterskans upplevelser och erfarenheter av 

kommunikation i mötet med nyanlända flyktingar och immigranter i hälso-  och 

sjukvården. 

Metod: Studien genomfördes som en litteraturöversikt. Datainsamlingen har skett i 

databaserna CINAHL och PubMed, vilket genererade 15 vetenskapliga artiklar. 

Resultat: Tre huvudteman identifierades, språkbarriärer, tolkning och kulturella 

skillnader. Gemensamt var att deltagande sjuksköterskor av olika anledningar 

upplevde det svårt att kommunicera med nyanlända flyktingar och immigranter på 

grund av språkbarriären. Flera ansåg det enklare att ta hjälp av anhöriga och 

flerspråkiga kollegor än att anlita tolk. Kulturella skillnader påverkade grundsynen 

på symtom och behandling, vilket inverkade på kommunikationen i mötet med 

nyanlända flyktingar och immigranter.  

Slutsats: En god kommunikation är grunden för att bygga goda relationer 

människor emellan. Det vilar ett stort ansvar på sjuksköterskans personliga 

kompetens för att komma runt språkbarriären och kulturella skillnader.  Upplevelsen 

av tolksituationer och professionella tolkar varierade hos sjuksköterskor beroende 

på deras personliga erfarenheter. 
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Abstract 

Background: Millions of people leave their homes for different reasons to settle in 

a new country. Adequate communication is the foundation when it comes to 

building good relationships, which is essential encountering newly arrived refugees 

and immigrants.  

Aim: To survey nurses experiences of communication meeting newly arrived 

refugees and immigrants in health care.  

Methods: The study was conducted as a literature review. The databases CINAHL 

and PubMed were used for data collection, which generated in 15 scientific articles.  

Results: Three main themes were identified, language barriers, interpretation and 

cultural differences. Commonly for most participating nurses was that they 

experienced difficulties in communicating with newly arrived refugees and 

immigrants because of language barriers. Several nurses preferred using bilingual 

staff and patient relatives rather then applying a interpreter. Cultural differences 

influenced the conception of symptoms and treatment, which affected the 

communication encountering newly arrived refugees and immigrants.  

Conclusions: An adequate communication is the foundation in building good 

relationships between human beings. Great responsibility lies on nurses’ personal 

competence in order to cross the language barrier and cultural differences. The 

nurses’ perceptions of situations involving different kinds of interpreters diverge 

depending on their personal experiences.  
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Introduktion 

I skrivande stund står vi inför det faktum att vi snart är färdiga sjuksköterskor som 

ska ut i arbetslivet. Vi har båda under våra respektive verksamhetsförlagda 

utbildningar (VFU) uppmärksammat hinder som kan uppstå i mötet mellan 

sjuksköterskor och patienter med flyktingbakgrund. Framför allt är det 

kommunikationen som inte fungerar adekvat. Vi upplever att en bristfällig 

kommunikation kan göra att nyanlända flyktingar och immigranter inte får ta del av 

den goda och säkra vården som de enligt lag har rätt till. Vi har under vår 

sjuksköterskeutbildning lärt oss om sjuksköterskans skyldigheter och ansvar 

gentemot patienterna, vilket gjort att vi reflekterat över hur vi som sjuksköterskor 

kan främja patienternas delaktighet i hälso- och sjukvården. Enligt vår åsikt bör det 

tas hänsyn till såväl patientens som sjuksköterskans perspektiv när det kommer till 

att arbeta personcentrerat. Med denna litteraturöversikt menar vi att identifiera vilka 

aspekter av kommunikation sjuksköterskor upplever i deras dagliga arbete, i mötet 

med nyanlända flyktingar och immigranter som inte talar samma språk. 

 

 

Bakgrund 

I bakgrunden definieras de centrala begrepp som ligger till grund för 

litteraturöversikten, vilka är flyktingar, immigranter och kommunikation. 

Bakgrunden belyser även sjuksköterskans skyldigheter och ansvar samt personen i 

vården. Joyce Travelbees omvårdnadsteori gällande kommunikation har använts 

som teoretisk referensram.  

 

Flyktingar 

Enligt FN:s flyktingkonvention är definitionen av en flykting en person som av olika 

anledningar tvingats överge sitt hem. De anledningar som nämns är ökad risk för 

förföljelse på grund av religion, ras, politisk uppfattning eller att personen ingår i en 

viss samhällsgrupp (United Nations High Commissioner for Refugees [UNHCR], 

2016). Senaste redovisade siffror visar enligt UNHCR (2017) att det finns 65,6 

miljoner människor som av olika anledningar tvingas överge sina hem, varav 22,5 

miljoner faller in under benämningen flyktingar. För att flyktingar som patienter ska 

kunna tillgodogöra sig information och få ta del av en god och säker vård krävs det 
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en fungerande kommunikation mellan patient och sjuksköterska (Clark, Gillbert, 

Rao & Kerr, 2014). Flyktingar som patienter upplever många gånger att 

kommunikationen mellan dem och sjuksköterskan bör förbättras. Många upplever 

att de inte vet vad som sker i hälso- och sjukvården, samt att sjuksköterskan inte 

säkerställer att given information tas emot korrekt (Sevinc, Kilic, Ajghif, Öztürk & 

Karadag, 2016). 

 

Immigranter 

Migrationsverket definierar ordet migration som ett samlingsnamn för både 

immigration och emigration, där immigration står för invandring och emigration för 

utvandring (Migrationsverket, 2018). Till skillnad mot flyktingar väljer migranter 

självmant att lämna sina hem i syfte att förbättra sin levnadsstandard; de kan när 

som helst återvända till sitt hemland utan att utsätta sig för fara. Orsaker till 

immigration kan bland annat vara arbete, återförening med familj eller utbildning. 

Varje land har sina egna lagar och riktlinjer när det kommer till immigration 

(UNHCR, 2016).  

 

Kommunikation  

Begreppet kommunikation inom hälso- och sjukvård kan enligt Fossum (2013) 

definieras som överföring av information mellan människor och är ett nödvändigt 

verktyg för en god och säker omvårdnad. Kroppsspråket i kombination med verbal 

kommunikation gynnar känslan av gemenskap och delaktighet och är en viktig del i 

mötet mellan människor (Fossum, 2013). Ett annat sätt att kommunicera när varken 

språket eller kroppsspråket räcker till är att ta hjälp av en tolk (Hadziabdic, Heikkilä, 

Albin & Hjelm, 2011). För sjuksköterskor kan kommunikation vara ett sätt att närma 

sig patienten och därmed kunna motivera och inspirera. Patientens gensvar på 

bemötandet är beroende av sjuksköterskans förmåga att kommunicera i såväl tal som 

kroppsspråk. Genom en fungerande och ömsesidig kommunikation skapas 

möjligheten att uppfatta det unika i varje människa, vilket skapar möjlighet till en 

personcentrerad omvårdnad. Sjuksköterskeyrket kan liknas vid ett hantverk där 

kommunikation är ett redskap som sjuksköterskan måste lära sig att bemästra 

(Travelbee, 1971).  
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Svensk sjuksköterskeförening (2017) beskriver att bristande kommunikation mellan 

sjuksköterskor och patienter bidrar till en stor del av de ca 110 000 vårdskador som 

årligen rapporteras i svensk hälso-och sjukvård. En bra och effektiv kommunikation 

bidrar till en trygg och säker vård som även resulterar i en känsla av delaktighet hos 

patienten. Socialstyrelsen (2017) poängterar att kommunikation är ett av de 

viktigaste redskapen för all personal inom hälso- och sjukvård. Bristande 

kommunikation kan leda till allvarliga konsekvenser som kan äventyra patientens 

hälsa. För att patienten ska känna trygghet i hälso- och sjukvården är det av stor vikt 

att sjuksköterskan kan anpassa informationen utifrån patientens behov och 

förutsättningar.    

 

Sjuksköterskans skyldigheter och ansvar 

I Sverige finns Patientlagen vars mål är att stötta den enskilda individen och syftar 

till att främja lika vård på lika villkor till hela befolkningen oavsett ursprung. Vården 

ska vara evidensbaserad och understödja patientens autonomi, delaktighet och 

integritet (SFS 2014:821). Det är av stor vikt att utöka sjuksköterskans kulturella 

kompetens och därmed förmågan att arbeta personcentrerat kring nyanlända 

flyktingar (McBride, 2016). När sjuksköterskan och patienten inte talar samma 

språk kan det bli nödvändigt att koppla in en tredje part i form av en tolk för att 

kunna kommunicera (Björk Brämberg & Sandman, 2014). McCance & McCormack 

(2013) beskriver personcentrerad omvårdnad som en viktig del i vården där 

patienten står i centrum. För att sjuksköterskan på ett strukturerat sätt ska kunna 

arbeta personcentrerat har de arbetat fram ett ramverk i fyra delar där grunden är att 

ta vara på sjuksköterskans kompetens, däribland förmågan att kommunicera på olika 

plan. I nästa del är vårdmiljön i fokus, vilket bland annat avser kulturen på 

arbetsplatsen och sjuksköterskans förmåga att leda arbetsgruppen. Därefter beskrivs 

personcentrerade processer där all omvårdnad sker med patienten i fokus. Den fjärde 

delen i ramverket har som mål att identifiera patientens unika behov och uppnå 

resultat i omvårdnaden (McCance & McCormack, 2013). 
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Personen i vården 

Socialfilosofen Martin Bubers syn på kommunikation innebär att frångå den 

maktordning som finns mellan människor och istället sträva efter ett genuint möte i 

en Jag-Du-relation (Buber, 1974). Genom att tillämpa ett personcentrerat 

förhållningssätt kan sjuksköterskan bygga upp en relation till patienten som en 

ansvarskännande medmänniska (Sandblom & Mangrio, 2016). För att kunna 

implementera personcentrerad omvårdnad i sjuksköterskans dagliga arbete krävs 

självkännedom, samt fortlöpande träning och utbildning (Bolster & Manias, 2010).  

 

Flyktingar som i sitt nya värdland uppsöker hälso-och sjukvården uttrycker en 

önskan och ett behov av att sjukvårdspersonal visar medkänsla och kulturell 

förståelse, samt har förmågan att ge saklig och relevant information om hur 

sjukvårdssystemet fungerar (van Loenen et al., 2017). När immigranter och 

flyktingar uppsöker hälso- och sjukvården påtalar de vikten av att mötande 

sjuksköterskor har insikten att flyktingar kan ha upplevt lidande, krig och tortyr, 

eftersom det påverkar deras upplevelser av att vara patient i hälso-och sjukvården 

jämfört med övriga patienter i värdlandet (Mckeary & Newbold, 2010).  

 

Att se personen bakom sjukdomstillståndet är grunden för personcentrerad 

omvårdnad. Tanken är att patienten ska fungera som en partner i vården, en partner 

med behov, förmågor och en önskan om att ansvara för sitt eget liv (Tenggren 

Durkan, 2017).  Denna partner ska ses som en unik individ med styrkor och resurser, 

att uppmärksamma detta kan bidra till att stärka personens identitet, självkänsla och 

självförtroende. En fungerande kommunikation hjälper sjuksköterskan att 

tillsammans med patienten bilda en gemensam uppfattning om symtom och behov 

(Ekman et al., 2011).  

 

Teoretisk referensram 

Joyce Travelbee är en omvårdnadsteoretiker som framhäver vikten av en god 

kommunikation i mänskliga möten. Travelbee beskriver en process i tre delar som 

startar i ett möte mellan sjuksköterska och patient varpå relationen etableras och 

individen synliggörs. Processen mynnar i att sjuksköterskan får en ökad förståelse 

för vad patienten går igenom. Travelbees teori bygger på att varje människa är en 
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unik individ. Hon ställer sig kritisk till att kategorisera människan i roller som 

exempelvis sjuksköterska och patient eftersom relationen då inte blir jämlik, målet 

är att uppnå en människa-människa relation (Eide & Eide, 2009; Travelbee, 1971).  

För Travelbee är kommunikationen grunden till själva omvårdnaden och ett verktyg 

för att skapa en god relation människor emellan. Därmed kan sjuksköterskan förstå 

patientens behov, vilket i sin tur möjliggör en god omvårdnad och minskat lidande 

(Eide & Eide, 2009; Travelbee, 1971). Travelbee (1971) menar att utbildning gör att 

sjuksköterskor ges möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera och därmed 

lättare kan urskilja och tillgodose patientens unika behov.  

 

Sjuksköterskans uppgift är bland annat att se helheten när det kommer till sjukdom 

och lidande, vilket innebär att ta hänsyn till alla perspektiv, såsom andliga, fysiska 

och psykiska aspekter. När förluster och tragedier drabbar en människa genom livet 

och orsakar lidande kan en känsla av hopp göra situationen mer hanterbar. 

Sjuksköterskans uppgift är att hjälpa den drabbade patienten att finna hopp och 

mening i vardagen (Travelbee, 1971). Enligt Travelbee består omvårdnad av 

observation, tolkning, beslut, handling och bedömning. För att som sjuksköterska 

kunna bemästra dessa steg krävs lyhördhet och flexibilitet, samt en strävan efter att 

lägga sina personliga värderingar åt sidan (Eide & Eide, 2009; Travelbee, 1971). 

Fördomar och normer kan påverka kommunikationen negativt, vilket kan återspegla 

sjuksköterskans förmåga att identifiera behov och lidande (Travelbee, 1971).  

 

Problemformulering 

I dagsläget befinner sig miljoner människor på flykt runt om i världen. Många av 

dem kommer kanske någon gång att behöva uppsöka hälso-och sjukvården i det nya 

landet. En god kommunikation lägger grunden för en god och personcentrerad 

omvårdnad, vilket alla människor har rätt att få på lika villkor. Eftersom en 

välfungerande kommunikationen är en viktig del i sjuksköterskans yrkesroll behövs 

kännedom om vad som kan påverka kommunikationen i mötet med nyanlända 

flyktingar och immigranter i hälso- och sjukvården samt hur den upplevs.  
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Syfte  

Syftet med litteraturöversikten är att få en överblick över sjuksköterskans 

upplevelser och erfarenheter av kommunikation i mötet med nyanlända flyktingar 

och immigranter i hälso-  och sjukvården. 

 

Frågeställning 

Vilka upplevelser och erfarenheter av kommunikation har sjuksköterskan i mötet 

med nyanlända flyktingar och immigranter i hälso- och sjukvården? 

 

 

Metod 

Under metod beskrivs design, urval av litteratur, tillvägagångssätt, datainsamling, 

värdering av artiklarnas kvalitet, analys och tolkning av data samt etiska 

överväganden.  

 

Design 

Designen för examensarbetet är en litteraturöversikt med avsikt att sammanställa 

och få en överblick över aktuell forskning i utvalt område inom omvårdnad i 

enlighet med Friberg (2012). 

 

Urval av litteratur 

De vetenskapliga artiklar vars studier besvarade syfte och frågeställningar har valts 

ut för vidare granskning (Friberg, 2012). Av de utvalda vetenskapliga artiklarna var 

tolv stycken av kvalitativ metod och tre av kvantitativ metod. Anledningen till att 

övervägande antalet artiklar är av kvalitativ metod är att de bäst besvarar syftet att 

få fram sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser. Samtliga artiklar av 

kvantitativ metod hade förutom färdigformulerade påståenden även öppna frågor 

som gav utrymme att med egna ord beskriva erfarenheter och upplevelser.  Två av 

de vetenskapliga artiklarna har också sökts fram manuellt via tidigare gjorda 

litteraturöversikter och i publicerade vetenskapliga artiklar med liknande ämnen. 
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Inklusionskriterier 

Tidsperspektivet för litteratursökningen gäller publicerade artiklar från år 2008 till 

och med 2018. De vetenskapliga artiklarna som använts är antingen skrivna på 

engelska eller på svenska, de är även peer reviewed och finns tillgängliga i fulltext.  

 

Exklusionskriterier 

Artiklar som exkluderades var de som utgick från ett patientperspektiv, samt ur ett 

läkar- och specialistsjuksköterskeperspektiv.  

 

Tillvägagångsätt  

Vi har utifrån syfte och frågeställning gemensamt sökt vetenskapliga artiklar vars 

studier är relevanta för ämnet, vilket har skett med hjälp av specifika inklusions- och 

exklutionskriterier (Polit & Beck, 2012). Därefter har vi tillsammans sållat bland 

antalet träffar, titlar och abstrakt. De vetenskapliga artiklar som valts ut att läsas i 

fulltext har båda läst separat och därefter var för sig kvalitetsgranskat med hjälp av 

checklistor (Forsberg & Wengström, 2008; Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). 

Se bilaga 3 och 4. Graderingen på dessa har gått från låg till medelhög eller hög 

kvalitet. De vetenskapliga artiklarna som vi gemensamt valt att använda i denna 

litteraturöversikt är av hög och medelhög kvalitet (Friberg, 2012).  

 

Datainsamling 

Litteratursökning är gjord i PubMed en sökmotor vars innehåll huvudsakligen består 

av vetenskapliga artiklar inom medicin och omvårdnad; samt CINAHL, en databas 

med forskning gjord inom omvårdnad, arbetsterapi och fysioterapi (Forsberg & 

Wengström, 2013; Polit & Beck, 2012). De sökord som användes var 

communication, refugees, immigrants, nurses, nurs*, experience, culture, 

immigration. Sökorden immigrants immigration och culture lades till i ett senare 

skede på grund av att antalet träffar på endast refugees var begränsat. Dessutom var 

övervägande resultat vetenskapliga artiklar ur ett patientperspektiv, vilket inte 

stämde överens med syftet.  

 

En trunkering lades till på sökordet ”nurs” för att öka möjligheten till ett bredare 

sökresultat. Sökorden har använts i olika kombinationer för att begränsa antalet 
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träffar i databaserna. För att säkerställa att samtliga sökord fanns inkluderade i 

sökresultatet användes boolesk sökteknik. Denna sökteknik innebär att operatorerna 

”AND”, ”OR” och ”NOT” inkluderas för att organisera sambanden mellan olika 

sökord, varav ”AND” är den vanligaste som används för att sammankoppla olika 

sökord. Vid användning av sökord som är synonymer med varandra kan operatoren 

”OR” med fördel sättas in för att inte behöva utesluta ett sökord. Operatoren ”NOT” 

används för att begränsa sökningen (Friberg, 2012).  De vetenskapliga artiklarnas 

titlarna som stämde bäst överens med syfte och frågeställning i litteraturöversikten 

plockades ut för vidare granskning av abstrakt. Artiklarna vars abstrakt påvisade 

resultat av intresse lästes i fulltext. De vetenskapliga artiklar som bäst besvarade 

syfte och frågeställning valdes ut för ytterligare granskning och sammanställning 

(Östlundh, 2012). Av de sökningar som gav många träffar lästes endast de 150 första 

rubrikerna på grund av att antalet vetenskapliga artiklar som besvarade syftet 

upplevdes minska längre ner i den aktuella sökningen. Sökstrategier av utvalda 

artiklar samt antalet träffar, antalet lästa och antalet utvalda vetenskapliga artiklar 

redovisas i tabell 1. Se Bilaga 1.  

 

Värdering av artiklarnas kvalitet 

Checklistor för kvalitativa- respektive kvantitativa vetenskapliga artiklar har 

använts med avsikt att bedöma artiklarnas kvalitet enligt Forsberg & Wengström 

(2013). Högskolan Dalarna erhåller modifierade granskningsmallar som varit till 

hjälp för att avgöra om artikeln har god, medel eller hög kvalitet (Forsberg & 

Wengström, 2008; Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). Se Bilaga 3 och 4. 

Poängen från granskningen översattes till procent för att kunna redovisas i 

resultattabellen. Se Bilaga 2. 

 

Omräkning av poäng har skett från poängform till procentform för att lättare kunna 

ge en överblick över artiklarnas kvalitet, granskningsmallen för kvantitativa studier 

är på totalt 29 poäng, vilket gör att ett poäng motsvarar 3,5 %. Mallen för kvalitativa 

studier har 25 som maxpoäng, varav ett poäng motsvarar 4%. De vetenskapliga 

artiklarna som gav motsvarande 65 - 85 % tolkades ha en medelhög kvalitet, medan 

de artiklar som fick 85% och mer bedömdes ha hög kvalitet i granskningen.  
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Analys och tolkning av data 

I enlighet med Fribergs (2012) tre-stegs-modell för att analysera och bearbeta 

studier i vetenskapliga artiklar har studierna läst flera gånger som ett första steg, 

detta för att bilda en tydlig uppfattning om innehållet. Andra steget i processen var 

att identifiera likheter och skillnader i respektive studies resultat. Relevanta delar 

för denna litteraturöversikts syfte markerades för att sedan överföras till ett separat 

dokument som ligger till grund för resultatet. Samtliga utvalda vetenskapliga artiklar 

fördes in i en artikelmatris som redovisar artiklarnas författare, år för publicering, 

land där studien utförts, titel, syfte, design, metod, antalet deltagare, resultat och 

kvalitetsgrad. Se Bilaga 2. Det tredje steget var att sammanställa och sortera 

resultaten i olika kategorier utifrån syfte (Friberg, 2012). Både likheter och 

skillnader presenterades opartiskt.  

 

De vetenskapliga rtiklarna som valdes ut lästes upprepade gånger i sin helhet för att 

identifiera likheter och skillnader, vilket mynnade ut i olika huvudteman. Resultatet 

kunde därefter jämföras och diskuteras för att sedan sammanställas i tabeller och 

löpande text (Friberg, 2012).  

 

Etiska överväganden 

Samtliga resultat som besvarade syfte och frågeställningar från valda vetenskapliga 

artiklar har redovisats. Ett neutralt förhållningssätt eftersträvades genom hela 

processen. Plagiat har inte förekommit (Forsberg & Wengström, 2013). Den 

information som hämtats från internet är offentlig och kvalitetssäkrad (Segesten, 

2012).  

 

Samtliga genomförda studier i de vetenskapliga artiklarna hade etiska överväganden 

eller var publicerade i tidskrifter vars etiska riktlinjer följts i enlighet med 

Helsingforsdeklarationen. Studierna tog hänsyn till grundläggande etiska principer 

som att deltagarna blev informerade om att det var frivilligt att medverka. 

Deltagarna hade rätt att vara anonyma och att de som sades inte skulle kunna spåras 

tillbaka till den enskilda individen (Polit & Beck, 2012). 
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Resultat 

Till grund för denna litteraturöversikt ligger 15 vetenskapliga artiklar som 

sammanställts i en tabell (Bilaga 2). Artiklarna var publicerade mellan 2008-2017 

och studierna var utförda i Sverige (n=4), Norge (n=2), Finland (n=2), Schweiz 

(n=2), Nederländerna (n=2), Spanien (n=1), Turkiet (n=1) och Iran (n=1). 

Sammanställningen av artiklarna som ligger till grund för resultatet utmynnade i tre 

huvudteman och åtta underkategorier: Språkbarriärer med underkategorierna 

alternativa hjälpmedel, patient- sjuksköterska relation och sjuksköterskans 

kompetens i ämnet kommunikation. Temat Tolkning med underkategorierna; 

professionell tolk, anhöriga som tolk samt hälso-och sjukvårdspersonal som tolk. 

Slutligen temat Kulturella skillnader med underkategorierna; personalens kulturella 

kompetens samt brister i hälso-och sjukvården.  

 

Språkbarriärer 

I en svensk studie upplevde sjuksköterskor en frustration och maktlöshet över att 

inte kunna erbjuda vård på lika villkor till alla patienter på grund av bristande verbal 

kommunikation (Patriksson, Berg, Nilsson & Wigert, 2017). Flera sjuksköterskor i 

Turkiet upplevde att de kommunikationshinder som normalt kan uppstå i olika 

omvårdnadssituationer förstärktes när sjuksköterskan och patienten inte hade ett 

gemensamt språk (Parlar Kilic, Buyukkaya Besen, Tokem, Fadiloglu & Karadag, 

2014).  

 

Alternativa hjälpmedel  

När det verbala språket inte räckte till upplevde många sjuksköterskor att de fick 

anstränga sig lite extra för att hitta alternativa sätt att kommunicera och lösa 

problem. Användning av gester, teckenspråk samt papper och penna var några av de 

metoder sjuksköterskorna använde för att klara av enklare situationer (Plaza del 

Pino, Soriano & Higginbottom, 2013). I en svensk studie upplevde sjuksköterskor 

att de lättare kunde förtydliga den verbala kommunikationen och framföra 

information genom att förenkla meningarna och rita bilder (Patriksson et al., 2017). 

Vid mer komplexa förhållanden var sjuksköterskornas erfarenhet att varken gester 

eller andra icke verbala metoder fungerade (Plaza del Pino et al., 2013). Pergert, 

Ekblad, Enskär & Björk (2008) beskrev svenska sjuksköterskors upplevelse 
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gällande användningen av gester och teckenspråk som ett dugligt hjälpmedel, men 

som ofta behövde kompletteras med andra kommunikationshjälpmedel för att 

undvika missförstånd.  

 

Svenska sjuksköterskor på barnavårdscentral (BVC) uppgav att de hade goda 

erfarenheter av att använda bilder i samband med egenvårdsinformation när det 

verbala språket inte räckte till. De hade även stor hjälp av gester, leenden och 

ansiktsmimik för att bekräfta föräldrarna men poängterade att ansiktsuttryck även 

kan misstolkas. Att inte kunna kommunicera fritt gav BVC-sjuksköterskorna en 

känsla av otillräcklighet (Söderbäck & Ekström, 2014). I en studie gjord i Norge 

beskrev sjuksköterskorna att det i mötet med immigranter ofta blev en 

envägskommunikation, där de ibland kände sig skamsna över att i så hög grad 

behöva förenkla sitt verbala språk och kroppsspråk för att göra sig förstådda 

(Holmberg Fagerlund, Pettersen, Terragni & Glavin, 2016). 

 

Relationen mellan sjuksköterska och patient 

En adekvat kommunikation är avgörande för en god relation mellan sjuksköterska 

och patient. I de fall en professionell tolk var närvarande underströk flera 

sjuksköterskor i en studie vikten av att det var relationen mellan sjuksköterska och 

patient som skulle vara i fokus. Dessa sjuksköterskor försökte vända sig direkt till 

patienten under samtalet, trots att patienten ofta talade direkt till tolken. Enligt deras 

erfarenheter var det dessutom av vikt att de undvek medicinska termer och 

skämtsamma uttryck eftersom det lätt kunde misstolkas, vilket inte gynnade patient-

sjuksköterska relationen (Eklöf, Hupli & Leino-Kilpi, 2014). 

 

Sjuksköterskor i Turkiet upplevde att språkbarriärer försvårade möjligheten att 

individanpassa omvårdnaden och därmed kunna bygga en relation till patienten 

(Parlar Kilic et al., 2014). Att utveckla en god relation till en patient som inte talade 

samma språk kunde vara utmanande, särskilt om patienten bar på minnen av 

traumatiska upplevelser från krig och flykt. För att kunna närma sig patienten var 

det viktigt att sjuksköterskan var lyhörd för vad patienten valde att berätta (Degni, 

Suominen, Essén, El Ansari & Vehviläinen-Julkunen, 2011). Att lyssna och vara 

medmänniska faller inom ramen för god kommunikation. Många sjuksköterskor har 
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erfarenhet av att om patienten upplever kontinuitet i mötet med sjuksköterskor 

underlättar det uppbyggnaden av en tillitsfull relation, vilket är förutsättningen för 

att patienten ska våga och vilja ta upp känsliga ämnen (Suurmond, Seeleman, Rupp, 

Goosen, & Stronks, 2010).  

 

Inom svensk demensvård upplevde sjuksköterskor att patienter med 

immigrantbakgrund som återgått till modersmålet var mer benägna att isolera sig än 

de svensktalande patienterna. Både sjuksköterskor och anhöriga till patienter 

upplevde att bristande kommunikation gjorde att patienter fick fel typ av vård 

(Pietilä Rosendahl, Söderman & Mazaheri, 2016). 

 

Sjuksköterskans kompetens i ämnet kommunikation 

Uppmärksamhet och lyhördhet var enligt flera sjuksköterskors erfarenhet viktiga 

verktyg när det gällde kommunikation. När den verbala kommunikationen inte 

fungerade var det svårt för sjuksköterskor att dels ta en anamnes, men även att ge 

information och råd. Sjuksköterskornas erfarenhet var att det uppstod missförstånd 

även om informationen brutits ned och förenklats (Söderbäck & Ekström, 2014).  

 

Forskning visade att sjuksköterskor som fått träning i att kommunicera via en 

professionell tolk också i större utsträckning tog hjälp när det kom till att 

kommunicera med patienter som inte talade samma språk. De kollegor som inte fått 

samma träning visade sig i större utsträckning undvika professionella tolkar, de 

ansåg att anhöriga kunde agera tolk i de flesta situationer (Hudelson & Vilpert, 

2009). Ur en studie gjort i Finland uppgav sjuksköterskor att deras erfarenheter av 

att kommunicera via tolk byggts upp allt eftersom. Sjuksköterskorna uttryckte 

önskemål om att utbildning i kommunikation via tolk bör integreras i den finska 

sjuksköterskeutbildningen, eftersom det hade besparat dem onödiga misstag i 

arbetet som nyutexaminerade sjuksköterskor (Eklöf et al., 2014).  

 

Tolkning 

När 700 sjuksköterskor på ett sjukhus i Schweiz blev tillfrågade om upplevelsen av 

att använda tolk för att kommunicera med patienter som inte talar samma språk, 

ansåg majoriteten att det var lättare att ta hjälp av anhöriga eller flerspråkig personal 
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– eftersom de var mer lättillgängliga. Däremot ansåg flertalet sjuksköterskor att 

kvaliteten på själva tolkningen höll bättre kvalitet när man använde professionell 

tolk (Hudelson & Vilpert, 2009).  

 

Professionell tolk 

I en studie gjord i Finland fick ett antal sjuksköterskor beskriva upplevelsen av att 

arbeta med professionella tolkar i mötet med immigranter. Sjuksköterskornas 

förväntningar på professionella tolkar var att de skulle ha ett neutralt 

förhållningssätt, respektera sekretessen, kunna behärska båda språken väl samt ha 

kulturell förståelse. Upplevelsen av att arbeta med professionell tolk skilde sig åt 

bland deltagarna. Vissa ansåg att tolken fungerade som en kulturell bro, som 

sammankopplade både språket och kulturella värderingar mellan sjuksköterska och 

patient. Resterande deltagarna liknade tolken vid en maskin vars jobb var att 

ordagrant översätta samtalet utan egna förklaringar (Eklöf et al., 2014).  Norska 

sjuksköterskor i primärvården upplevde att de saknade kontroll över dialogen och 

ibland kände sig osäkra på huruvida de kunde lita på den professionella tolken 

(Holmberg Fagerlund et al., 2016).  

 

En annan studie visade att sjuksköterskan med fördel kunde koppla in en tolk i de 

fall det fanns oklarheter gällande patienten följsamhet till ordinerad behandling. I 

vissa fall hade patienten inte förstått given instruktion, eller aktivt valt att inte ta 

emot ordinerad behandling – vilket en professionell tolk kunde förmedla (Plaza del 

Pino et al., 2013). Sjuksköterskor i Nederländerna beskrev att användning av 

professionell tolk kunde göra det svårare att ställa känsliga frågor till patienten. Att 

ha en främmande människa i form av tolk närvarande hämmade patienten såväl som 

sjuksköterskan (Suurmond et al., 2010).  Enligt Eklöf et al., (2014) uppfattades 

tolksituationer över telefon som svårt, sjuksköterskorna upplevde att det ökade deras 

arbetsbelastning och att tillgängligheten i akuta situationer var för låg.   

 

I en studie gjord i Schweiz ansåg samtliga deltagare att kommunikationen mellan 

patient och sjuksköterska förbättrades vid användning av professionell tolk, 

majoriteten av sjuksköterskorna ansåg även att antalet konflikter med patienter 

minskade. Sjuksköterskornas erfarenheter skilde sig åt, en större del upplevde att 
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användningen av professionell tolk stärkte immigranternas autonomi och integritet 

eftersom de blev mer medvetna om sina rättigheter och hur samhället fungerar; ett 

fåtal sjuksköterskor upplevde istället att användningen av tolk hämmade 

immigranterna när det kom till att lära sig det nya språket (Bischoff & Hudelson, 

2009).  

 

Anhöriga som tolk 

I vissa fall kunde patienten känna sig obekväm med att använda professionell tolk 

eftersom de inte ville lämna ut sina privata problem till en för dem okänd person. 

Många patienter valde istället att ta med sina barn och tonåringar som hjälp att tolka 

mellan dem och sjuksköterskan, vilket sjuksköterskan upplevde som frustrerande 

eftersom barnen inte alltid förstod innebörden av samtalet (Degni et al., 2011). I två 

svenska studier upplevde sjuksköterskorna det olämpligt att använda 

familjemedlemmar som tolk, framför allt att lägga över ansvaret på barn. Dels på 

grund av att barnen inte alltid förstod informationen som tolkades, men även för att 

de tilldelades roller som kunde störa familjeordningen (Eklöf et al., 2014; Pergert et 

al., 2008). Flera sjuksköterskor kände sig osäkra när anhöriga ville tolka eftersom 

de inte kunde vara säkra på att informationen framfördes korrekt och ordagrant 

(Söderbäck & Ekström, 2014). Norska sjuksköterskor upplevde däremot att de 

föredrog anhöriga som tolk i det vardagliga arbetet, trots att situationen ibland 

försvårades på grund av patientens kulturella bakgrund där kommunikationen enligt 

tradition ibland endast kunde gå via manliga familjemedlemmar.  Vid mer komplexa 

situationer uppgav sjuksköterskorna att professionell tolk anlitades (Höje & 

Severinsson, 2010).  

 

Nederländska sjuksköterskor i palliativ vård upplevde att det kunde vara svårt att ge 

adekvat vård i hemmet vid tillfällen då anhöriga agerade tolk eftersom 

kommunikationen hämmades av att de anhöriga enligt sed inte ville diskutera 

terminala sjukdomar. Sjuksköterskornas upplevelse i samband med detta var att det 

kunde vara svårt att identifiera patientens egna önskemål och behov (de Graaff & 

Francke, 2009). 
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Hälso- och sjukvårdspersonal som tolk 

Flerspråkig hälso-och sjukvårdspersonal kunde användas som tolk i akuta 

situationer när en professionell tolk inte fanns tillgänglig. Tolkande personal kunde 

även fungera som en länk mellan kulturer, viktigt var dock att särskilja rollen som 

tolk respektive sjukvårdspersonal (Pergert et al., 2008).  

 

I Schweiz upplevde sjuksköterskor att det var enklare att ta hjälp av flerspråkiga 

kollegor istället för professionella tolkar i kommunikationen med flyktingar och 

immigranter som inte talade samma språk. Detta var mer vanligt förekommande på 

avdelningar som inte hade tydliga rutiner för hur tolksituationer skulle hanteras. 

Personalen som saknade tydliga rutiner var inte insatt i hur det gick till att boka tid 

med en professionell tolk (Bischoff & Hudelson, 2009). I Sverige hade 

sjuksköterskor som arbetade med människor med demenssjukdom erfarenhet av att 

patienterna levde upp när de gavs möjlighet att kommunicera via sitt modersmål 

med hjälp av flerspråkig personal. När patienterna fick prata sitt modersmål var det 

lättare för sjuksköterskorna att identifiera deras önskemål och behov (Pietilä 

Rosendahl et al., 2016).  

 

På en neonatalvårdsavdelning i Sverige beskrev sjuksköterskorna att de hade stor 

hjälp av tekniska hjälpmedel i kommunikationen med immigranter i omvårdnaden. 

Deras erfarenhet var att översättningsprogram som Google Translate var en snabb 

men bristfällig lösning som inte kunde ersätta professionella tolkar. 

Sjuksköterskornas erfarenhet var även att de fick agera språklärare till patienternas 

föräldrar för att de skulle uppleva delaktighet i barnens vård (Patriksson et al., 2017).  

 

Kulturella skillnader 

Språkbarriärer i kombination med kulturella skillnader gjorde att iranska 

sjuksköterskor upplevde att det kunde bli missförstånd mellan dem och patienter 

med immigrantbakgrund. Sjuksköterskan och patienten hade i vissa fall olika 

uppfattning om symtom, vilket kunde resultera i förvirring, felaktig medicinsk 

behandling och uteblivna återbesök (Amiri, Heydari, Dehghan-Nayeri, Vedadhir & 

Kareshki, 2016). 
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Personalens kulturella kompetens 

I en studie gjord i Turkiet upplevde sjuksköterskorna att kulturella skillnader mellan 

dem och patienter som immigrerat på olika vis försvårade kommunikationen och 

därmed påverkade omvårdnadsarbetet. Flertalet av sjuksköterskorna som deltog 

upplevde att det var viktigt att sätta sig in i patientens kulturella bakgrund för att 

kunna individanpassa omvårdnaden (Parlar Kilic et al., 2014). Sjuksköterskor på en 

intensivvårdsavdelning i Norge hade erfarenhet av hur kulturella skillnader kunde 

påverka den direkta kommunikationen med patienter. Det var förekommande att 

informationen från sjuksköterskan var tvungen att gå via maken eller annan manlig 

familjemedlem innan den nådde patienten, vilket sjuksköterskan upplevde kunde 

försvåra kommunikationen (Höje & Severinsson, 2010).  

 

Plaza del Pino et al., (2013) beskrev att sjuksköterskor hade svårt att sätta fingret på 

vilken typ av kulturell utbildning de behövde, men att ökad kompetens ansågs 

nödvändigt för att kunna möta behoven och ha en adekvat kommunikation med 

patienter som immigrerat. Enligt Pergert et al., (2008) upplevde svenska 

sjuksköterskor att ögonkontakt och kroppsspråk spelade en viktig roll när den 

verbala kommunikationen inte räckte till; deras erfarenhet var att kulturella 

skillnader kunde inverka på hur kroppskontakt uppfattades. För vissa patienter 

kunde beröring vara tröstande, medan andra patienter kunde ta illa vid sig.  

 

Brister i hälso- och sjukvården 

I en finsk studie upplevde sjuksköterskor att nationella riktlinjer var hämmande i 

deras arbete då rättigheterna till tolk såg olika ut för olika typer av immigranter. Alla 

immigranter hade enligt lag inte rätt till tolk trots att de inte behärskade språket, 

vilket försvårade kommunikationen. Sjuksköterskornas erfarenhet var även att 

tolksituationer tog dubbelt så långt tid som andra vårdmöten och att det inte avsattes 

tillräckligt mycket tid i verksamheten för att kommunicera via tolk (Eklöf et al., 

2014).  

 

I flera fall upplevde nederländska sjuksköterskor att nyanlända flyktingar behövde 

mer och tydligare information om hur sjukvårdssystemet fungerade och vilken typ 

av hjälp som erbjöds. Sjuksköterskornas erfarenhet var att patienter på grund av 
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kommunikationssvårigheter inte fick den hjälp och information de behövde och 

därmed upplevde sig exkluderade av sjukvården - vilket försvårade möjligheten att 

bygga en god relation till patienten (Suurmond et al., 2010). I Norge upplevde ett 

antal sjuksköterskor frustration över att de broschyrer som fanns att tillgå inom 

primärvården inte var anpassade för immigranter varken språkmässigt eller 

kulturellt. Sjuksköterskornas förslag var att anpassa informationen med mindre text 

och mer illustrationer för att främja kommunikationen (Holmberg Fagerlund et al., 

2016).   

 

I Schweiz upplevde sjuksköterskor en indirekt press från sjukhusledningen att 

minimera användningen av professionell tolk och prioritera kostnadsfria lösningar, 

som exempelvis anhöriga eller flerspråkig personal. Kulturella skillnader kunde bli 

tydliga även vid användning av professionell tolk (Bischoff & Hudelson, 2009). 

Vissa BVC-sjuksköterskor hade upplevt att föräldrar i vissa fall haft svårt att 

acceptera tolken på grund av kulturella skillnader som bland annat handlade om rang 

och kön, vilket i sin tur resulterade i att information undanhölls i samtalet 

(Söderbäck & Ekström, 2014).  
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Diskussion 

I diskussionen ges en sammanfattning av resultatet som följs av en 

resultatdiskussion, metoddiskussion, etikdiskussion. Därefter presenteras den 

kliniska betydelsen för samhället, slutsatsen och förslag till vidare forskning.  

 

Sammanfattning av resultat 

Gemensamt ur samtliga artiklar som valts ut för resultatet var att deltagande 

sjuksköterskor av olika anledningar upplevde att det var svårt att kommunicera med 

nyanlända flyktingar och immigranter på grund av språkbarriären. Tre huvudteman 

identifierades i resultatet, språkbarriärer, tolkning och kulturella skillnader, 

samtliga med tillhörande underkategorier. Valda vetenskapliga artiklar kom från 

Sverige, Norge, Nederländerna, Finland, Schweiz, Spanien, Turkiet och Iran. 

Gemensamt var att deltagande sjuksköterskor av olika anledningar upplevde 

språkbarriären som ett hinder. Sjuksköterskornas erfarenhet var att dessa 

kommunikationssvårigheter hämmade dem när det kom till att bygga en tillitsfull 

relation till patienten. Kulturella skillnader påverkade grundsynen på symtom och 

behandling, vilket inverkade på kommunikationen i mötet med nyanlända flyktingar 

och immigranter. Upplevelsen av tolksituationer och professionella tolkar varierade 

hos sjuksköterskor beroende på deras personliga erfarenheter. 

 

Resultatdiskussion 

Enligt det valda teoretiska perspektivet är en adekvat kommunikation grunden och 

verktyget för att skapa en relation människor emellan, vilket är grundläggande i all 

omvårdnad (Travelbee, 1971).  

 

Resultatet visade att svenska sjuksköterskor hade erfarenhet av att bristande 

kommunikation många gånger bidrog till att patienter som inte talade det lokala 

språket fick fel typ av vård (Pietilä Rosendahl et al., 2016). Detta kan vägas mot en 

studie gjord i Schweiz där forskare jämförde patienter som inte talade det lokala 

språket med patienter utan språkbarriär. Språkbarriären gjorde att patienterna hade 

svårt att beskriva sina symtom och behov, vilket föranledde ett ökat antal besök i 

hälso-och sjukvården, samt att dessa patienter fick två till tre gånger fler diagnoser 

än patienter utan kommunikationssvårigheter. Språkbarriären resulterade därmed i 



 

19 
 

en ökad kostnad gällande sjukvårdsbesök, tolkning och sjukvårdsmaterial (Bischoff 

& Denhaerynck, 2010). Enligt Travelbee (1971) kan utbildning hjälpa 

sjuksköterskor att utveckla sin kommunikationsförmåga, vilket i sin tur bidrar till 

att patientens unika behov lättare kan fångas upp och tillgodoses. 

 

Sjuksköterskor i Turkiet upplevde även att det kunde vara svårt att bygga en relation 

till patienten på grund av kommunikationssvårigheter, särskilt om patienten bar på 

traumatiska minnen från krig och flykt då det kunde hämma deras vilja och förmåga 

att kommunicera (Degni et al., 2011; Parlar Kilic et al., 2014). 

Omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee framhäver vikten av självkännedom hos 

sjuksköterskan, vilket innebär flexibilitet, lyhördhet samt förmågan att lägga 

personliga värderingar åt sidan (Travelbee, 1971). Detta stödjer en studie gjord i 

Turkiet där syriska patienter upplevde bra bemötande från sjuksköterskorna. 

Patienternas erfarenhet var att omtanke och engagemang från sjuksköterskan gjorde 

att de kände trygghet trots språkbarriären (Sevic et al., 2016).  

 

Flera sjuksköterskor i Schweiz upplevde att kommunikationen mellan sjuksköterska 

och patient förbättrades vid användning av professionell tolk (Bischoff & Hudelson, 

2009). Förväntningar finska sjuksköterskor hade på professionella tolkar var att de 

skulle kunna behärska språken väl, ha ett neutralt förhållningssätt och kulturell 

förståelse samt respektera sekretessen (Eklöf et al., 2014). I vissa fall uppgav norska 

sjuksköterskor att de i användandet av professionell tolk saknade kontroll över 

dialogen och kände en osäkerhet gällande tolkens tillförlitlighet (Holmberg 

Fagerlund et al., 2016). Trots detta visar en svensk studie gjord ur ett 

patientperspektiv att hälso-och sjukvårdsinformation given av en sjuksköterska via 

professionell tolk upplevdes positiv. Patienterna ansåg att informationen var lätt att 

ta till sig tack vare en professionell tolk och kände att de blivit bemötta med omtanke 

och respekt (Ekblad, Linander & Asplund, 2012). En relation människor emellan är 

avgörande för att kunna stödja en person till att hantera sjukdom och lidande, vilket 

kan underlätta när det kommer till att bevara hoppet och se meningen i tillvaron trots 

sjukdom och lidande (Travelbee, 1971).  
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Svenska sjuksköterskor beskrev att hälso-och sjukvårdspersonal i akuta situationer 

kunde användas som tolk, men att det var viktigt att skilja på rollen som tolk och 

hälso-och sjukvårdspersonal (Pergert et al., 2008). Ytterligare två studier gjorda i 

Sverige och England poängterade att flerspråkiga sjuksköterskor kunde känna att 

förväntningarna från kollegor och patienter blev väldigt höga och att de ibland kände 

sig utnyttjade i tolksituationer. Att ofta behöva tolka orsakade stress eftersom 

sjuksköterskans egna arbetsuppgifter då fick läggas åt sidan. Språkkunskaperna 

kunde även resultera i arbetsuppgifter som låg utanför den egna 

arbetsbeskrivningen, vilket gjorde sjuksköterskan utsatt eftersom det innebar ett 

ökat ansvar (Fatahi, Mattsson, Lundgren & Hellström, 2010; Ali & Johnson, 2017). 

Ett annat perspektiv som lyftes fram var att flerspråkig personal uttryckte oro över 

att inte till fullo behärska språket de ombands tolka (Fatahi et al., 2010). 

Sjuksköterskor i England som kände att de behärskade båda språken väl beskrev 

däremot att det gav dem en trygghet i arbetsrollen eftersom det gjorde det lättare att 

identifiera patientens behov; det ökade även patientens delaktighet eftersom 

sjuksköterskan lättare kunde försäkra sig om att patienten var insatt i sin behandling 

och omvårdnad (Ali & Johnson, 2017). 

 

Kommunikation är grunden för god omvårdnad, vilket för sjuksköterskan innebär 

en strävan efter att identifiera patientens behov och därmed minska lidandet 

(Travelbee, 1971). Den erfarenhet flera sjuksköterskor från Iran hade var att 

språkbarriären i kombination med kulturella skillnader ofta resulterade i 

missförstånd, där patienten många gånger blev lidande på grund av felaktig 

behandling och uteblivna återbesök (Amiri et al., 2016). Flera spanska 

sjuksköterskor ansåg även att de behövde utökad utbildning i att förbättra sin 

kulturella kompetens, men hade svårt specificera vilken typ av utbildning de 

önskade (Plaza del Pino et al., 2013). I Alabama, USA, har en studie gjorts där 

deltagande sjuksköterskor fick undervisning via en DVD-film i syfte att höja den 

kulturella kompetensen i mötet med immigranter från Latinamerika. Resultatet var 

positivt då deltagande sjuksköterskor upplevde att de fått ökad kulturell kompetens 

och därmed kunde anpassa kommunikationen och omvårdnaden utifrån patienternas 

kulturella behov (McGuire, Garcés-Palacio & Scarinci, 2012).  
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Sjuksköterskor i Nederländerna beskrev att användning av professionell tolk kunde 

hämma kommunikationen, vilket i sin tur gjorde det svårare att ställa känsliga frågor 

till patienten. Patienterna kunde även uppleva sig exkluderade av hälso-och 

sjukvården då kommunikationssvårigheterna gjorde att de inte fick den hjälp och 

information de behövde. Känslan av exklusion kunde försvåra sjuksköterskans 

möjlighet att bygga en relation till patienten (Suurmond et al., 2010). Att vara patient 

innebär en ökad sårbarhet och ett underläge i relation till sjuksköterskan. Detta kan 

underlättas om de traditionella rollerna läggs åt sidan och mötet sker människor 

emellan, i en Jag-Du relation (Travelbee, 1971). 

  

Metoddiskussion 

Sökmotorerna CINAHL och PubMed användes för att söka fram underlaget till 

litteraturstudien. Den booleska operatoren AND har använts för att få ett så 

träffsäkert sökresultat som möjligt utifrån valda sökord i olika kombinationer (Polit 

& Beck, 2012). Sökordet communication fanns med i samtliga sökningar i 

kombination med refugees, nurs* och experience. I ett senare skede lades sökorden 

immigrants och cultural till för att bredda resultatet och öka antalet träffar.  

 

Av 15 utvalda artiklarna var tolv stycken av kvalitativ metod och tre av kvantitativ 

metod. Fler artiklar av kvalitativ metod valdes ut för att öka trovärdigheten, eftersom 

de bäst besvarade syftet att identifiera sjuksköterskans erfarenheter och upplevelser 

av kommunikation med nyanlända flyktingar och immigranter.  Enligt Statens 

beredning för medicinsk utvärdering (SBU) blir kvalitativ forskning som sker via 

intervjuer mer nyanserad när det kommer till att beskriva upplevelser och 

erfarenheter på individnivå, vilket ger en ökad tillförlitlighet till resultatet (SBU, 

2017). De kvantitativa studier som finns med i litteraturöversikten grundar sig på 

reliabilitets och validitetstestade intervjuer som sedan används för att arbeta fram 

frågeformulär (Polit & Beck, 2012).  I dessa frågeformulär fanns även öppna frågor 

där deltagaren fick möjlighet att med egna ord beskriva sina erfarenheter och 

upplevelser.  

 

Alla artiklar som valts ut hade publicerats inom de 10 senaste åren, vilket ger 

tillförlitlighet och trovärdig överförbarhet. Samtliga artiklar beskriver 
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kommunikation som ett hinder när sjuksköterska och patient inte talar samma språk 

vilket stärker trovärdigheten i litteraturstudien. De svagheter som framkom var att 

vissa studier hade få deltagare, samt att majoriteten, 14 av 15 studier, var utförda i 

europeiska länder, vilket gör att resultaten inte kan generaliseras ur ett globalt 

perspektiv. Däremot var mer än hälften av studierna gjorda i skandinaviska länder, 

vilket ger en ökad överförbarhet till svensk hälso-och sjukvård. Trots det snäva 

geografiska omfånget skiljer sig de europeiska ländernas lagar och regler åt, vilket 

kan resultera i att flyktingar och immigranter inte erbjuds samma rättigheter i hälso-

och sjukvården.  

 

Etikdiskussion 

Samtliga vetenskapliga artiklar har blivit godkända av en etisk kommitté eller 

publicerats i tidskrifter där etiska överväganden var ett krav för publicering. Att det 

funnits etiska överväganden stärkte trovärdigheten i artiklarna och har varit av stor 

vikt, då majoriteten av studierna är av kvalitativ metod där deltagarna intervjuats - 

vilket ställer högre krav på forskaren. Deltagarna behöver få känna sig trygga med 

att informationen de delgett forskaren kommer att användas på rätt sätt och 

behandlas konfidentiellt (SBU, 2017). Ett neutralt förhållningssätt upprätthölls 

genom skrivprocessen för att resultaten av utvalda vetenskapliga artiklar opartiskt 

och rättvist skulle kunna redovisas.  

 

För att kunna erbjuda varje patient, oavsett ursprung, en god och säker vård behövs 

åtgärder på såväl individ- och gruppnivå som samhällsnivå för att optimera och 

underlätta kommunikationen. Detta behöver ske både på en organisatorisk-, grupp- 

och samhällsnivå i form av tydliga rutiner och lagstadgade riktlinjer. På individnivå 

krävs åtgärder så som utbildning för att möjliggöra en utökad kulturell kompetens 

hos den enskilda sjuksköterskan.  

 

Klinisk betydelse för samhället 

En av grundpelarna i sjuksköterskans yrke är att ge varje individ en god och säker 

vård, vilket alla människor enligt svensk lag har rätt till på lika villkor. Att uppnå 

detta blir en utmaning för sjuksköterskan när kommunikationen inte fungerar 

optimalt. De senaste årens flyktingström har gjort det mer påtagligt i samhället i 
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stort, inte minst inom hälso-och sjukvården. Resultatet i denna litteraturöversikt har 

visat att åtgärder behöver vidtas för att optimera och underlätta kommunikationen 

mellan sjuksköterskor och patienter med flykting eller immigrantbakgrund – som 

inte talar det svenska språket.  

 

Slutsats 

En god kommunikation är grunden för att bygga goda relationer människor emellan. 

Det vilar ett stort personligt ansvar på sjuksköterskan för att kunna bemästra de 

utmaningar som kan uppstå i kommunikationen, framförallt med patienter som inte 

talar samma språk som sjuksköterskan. Att sträva efter att bygga ett genuint 

förtroende till patienten är fundamentalt i sjuksköterskans arbete, oavsett eventuella 

hinder. När verbal kommunikation inte räcker till kan sjuksköterskan använda 

kroppen som ett verktyg genom exempelvis gester, vilket kräver både kulturell 

kompetens och självinsikt hos sjuksköterskan eftersom kroppsspråk och gester kan 

misstolkas. Även olika typer av tolk kan användas för att bemästra språkbarriären 

och resultatet visar att sjuksköterskor har olika erfarenheter kring tolksituationer.  

 

Förslag till vidare forskning 

Vår litteraturstudie tyder på att uppfattningen om kommunikation mellan 

sjuksköterska och patient skiljer sig åt. Därför behövs mer forskning där en 

jämförelse görs mellan sjuksköterskans och patientens upplevelse av 

kommunikation. Ett annat förslag är att utveckla olika tekniska 

kommunikationsverktyg som är tillförlitliga och lättillgängliga för både 

sjuksköterskor och patienter. Något ytterligare som behöver undersökas vidare är 

huruvida ökad utbildning i kommunikation via tolk bör integreras i 

sjuksköterskeutbildningen. Detta eftersom tidigare studier visat att sjuksköterskor 

inte alltid känner sig bekväma i den situationen, samt att de uttryckt en önskan om 

ökad kompetens i ämnet.   
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Bilaga 1  

Tabell 1. Sökstrategi av utvalda artiklar samt antal träffar, antal lästa och 

utvalda artiklar 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Urval 

efter 

lästa 

titlar  

Urval efter 

lästa abstrakt  

Antal utvalda 

artiklar till 

resultat efter 

genomläsning 

av artiklar, 

n=13 

CINAHL Refugees AND 

Nurs* AND 

Experience 

2322 

196 

48 

0 

0 

10 

0 

0 

2 

 

 

1  

CINAHL Nurs* AND 

Experience AND 

Communication AND 

refugees 

210 377 

26 154 

3211 

11 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

 

 

 

1  

CINAHL Communication AND 

Immigrants AND 

Nurs* 

53 480 

708 

144 

0 

0 

43 

0 

0 

25 

 

 

6 

CINAHL Communication AND 

Immigrants AND 

culture AND 

Nurs* 

53641 

709 

192 

53 

0 

0 

0 

7 

0 

0 

0 

3 

 

 

 

1  

PubMed 

 

Immigration AND 

Communication 

3197 

165 
0 

141 

0 

1 

 

1  

PubMed Communication AND 

Nurses experience 

AND immigrant 

84114 

349 

4 

0 

0 

2 

0 

0 

2 

 

 

2 

PubMed Communication AND 

nurs* AND 

Immigrants 

84114 

5322 

68 

0 

0 

15 

0 

0 

4 

 

 

1  

 

Ytterligare 2 stycken artiklar söktes fram manuellt utanför angivna databaser, därav finns de 

inte presenterade i tabellen ovan. 
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Bilaga 2 

Tabell 2. Sammanställning av artiklar (n=15) som ligger till grund för resultatet 

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Amiri, R., Heydari, 

A., Dehghan-

Nayeri, N., 

Vedadhir, A. A.,  

& Kareshki, H. 

 

2015 

 

Iran 

Challenges of 

Transcultural 

Caring Among 

Health Workers 

in 

Mashhad-Iran: A 

Qualitative Study 

Undersöka personalens 

erfarenheter av att vårda 

immigranter i Mashhad, 

Iran. 

Kvalitativ 

 
Semi strukturerande 

intervjuer som spelades in 

med videokamera för att få 

med kroppsspråk och 

ansiktsuttryck. 

8 sjuksköterskor 

 

5 kvinnor  

3 män 

Resultatet visade 

kommunikationssvårigheter 

relaterat till språkbarriären. 

Immigranterna gjorde 

personalen förvirrade på 

grund av de kulturella 

skillnader som gjorde att de 

uppfattade symtomen olika. 

Medelhög 

 

21 poäng 

 

84% 

Bischoff, A., & 

Hudelson, P. 

 

2009 

 

Schweiz  

Communicating 

With Foreign 

Language–

Speaking 

Patients: Is 

Access to 

Professional 

Interpreters 

Enough? 
 

Undersöka attityder och 

erfarenheter av 

användningen av olika typer 

av tolkning i hälso-

sjukvård. 

Kvantitativ 

 

Ett självskattningsformulär 

som mailades ut till 

deltagarna. 

47 sjuksköterskor Samtliga deltagare upplevde 

att användning av tolk 

underlättade 

kommunikationen med 

immigranter. Majoriteten 

upplevde även att det 

minskade antalet konflikter. 

Användning av anhöriga som 

tolk upplevdes försämra 

kommunikationen.  

Medelhög 

 

22 poäng 

 

77% 

Degni, F., 

Suominen, S., 

Essén, B., El 

Ansari, W., & 

Vehviläinen-

Julkunen.  

 

2011  

 

Finland 

Communication 

and Cultural 

Issues in 

Providing 

Reproductive 

Health Care to 

Immigrant 

Women: Health 

Care Providers’ 

Experiences in 

Meeting Somali 

Women Living in 

Finland 
 

Att undersöka utmaningar I 

kommunikation mellan 

finsk sjukvårdspersonal och 

somaliska kvinnor.  

Kvalitativ 

 

Intervjustudie.  

Totalt 25 deltagare varav 7 

sjuksköterskor. 
Kommunikationen upplevdes 

som ett hinder när de kom till 

att bygga relationen till de 

somaliska kvinnorna. För att 

kunna kommunicera krävdes 

alltid tolk, ofta fick anhöriga 

rycka in.  

Medelhög 

 

17 poäng  

 

68% 
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Bilaga 2 

Tabell 2, fortsättning. Sammanställning av artiklar (n=15) som ligger till grund för resultatet 

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

de Graaff, F. M., & 

Francke, A. L. 

 

2009 

 

Nederländerna  
 

Barriers to home 

care for 

terminally ill 

Turkish and 

Moroccan 

migrants, 

perceived by GPs 

and nurses: a 

survey 

Undersöka allmänläkare 

och sjuksköterskors 

upplevelser av att vårda 

palliativa patienter som 

immigrerat från Turkiet och 

Marocko. 

Kvalitativ 

 

Intervjuer var resultat 

sammanställdes till 

frågeformulär 

93 sjuksköterskor 

 

86 kvinnor 

7 män 

Sjuksköterskorna upplevde 

att patienternas missnöje 

bottnade i 

kommunikationssvårigheter. 

Svårigheter som hämmade 

sjuksköterskornas möjlighet 

att prata om svåra saker som 

till exempel dödliga 

sjukdomar. De upplevde 

även att det var svårt att få 

fram patientens egna 

önskemål när anhöriga 

agerade tolk. 

Hög 

 

22 poäng  

 

88% 

Eklöf, N., Hupli, 

M., & Leino-Kilpi, 

H. 

 

2014 

 

Finland 

Nurses' 

perceptions of 

working with 

immigrant 

patients and 

interpreters in 

Finland 
 

Att beskriva 

sjuksköterskans uppfattning 

om vad som behöver 

uppmärksammas vid 

användning av tolk i mötet 

med immigranter i 

primärvården.  

Kvalitativ 

 

Individuella intervjuer som 

spelades in och 

transkriberades.  

8 sjuksköterskor Samtliga sjuksköterskor 

ansåg det nödvändigt att en 

professionell tolk användes i 

kommunikationen med 

immigranter. Upplevelsen 

var att regler och riktlinjer 

utgjorde ett hinder för att alla 

patienter skulle få tillgång till 

tolk. Telefontolk ansågs öka 

arbetsbelastningen. 

Sjuksköterskorna upplevde 

även att det är grundläggande 

med en god kommunikation 

för att skapa en god relation 

till patienten.  

Medelhög 

  

20 poäng  

 

80% 
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Bilaga 2 
Tabell 2, fortsättning. Sammanställning av artiklar (n=15) som ligger till grund för resultatet 

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Holmberg 

Fagerlund, B., 

Pettersen, K. S., 

Terragni, L., & 

Glavin, K. 

 

2016 

 

Norge 

Counseling 

Immigrant 

Parents about 

Food and Feeding 

Practices: Public 

Health Nurses' 

Experiences 

Att beskriva sjuksköterskors 

erfarenheter av att 

informera föräldrar med 

immigrantbakgrund 

angående allmänt bruk av 

mat och matning. 

Kvalitativ 

 

Fem fokusgrupper som 

intervjuades. 3-7 deltagare 

per grupp. Samtliga kvinnor. 
 

26 sjuksköterskor Flera deltagare angav att de 

upplevde en frustration över 

att broschyrer inte fanns att 

tillgå på annat språk samt att 

det borde vara mindre text 

och mer illustration för att 

främja kommunikationen. 

Svårigheter att kommunicera 

verbalt. De upplevde att tolk 

inte alltid var till hjälp. Fick 

ta hjälp av kroppsspråk och 

ett förenklat språk. 

Medelhög  

 

19 poäng 

 

76 % 

Hudelson, P., & 

Vilpert, S. 

 

2009 

 

Schweiz 

Overcoming 

language barriers 

with foreign-

language 

speaking patients: 

a survey to 

investigate intra-

hospital variation 

in attitudes and 

practices. 

Att beskriva 

sjukvårdspersonalens 

attityder och 

förhållningssätt relaterat till 

kommunikation med 

patienter som inte talar 

samma språk. 

Kvantitativ 

 

Ett självskattningsformulär 

som skickades hem till 

deltagaren. 

700  

sjuksköterskor 
Majoriteten av deltagarna 

ville att familj eller anhöriga 

skulle agera tolk eftersom de 

var mer lättillgängliga. Få i 

personalen hade fått 

utbildning i att kommunicera 

via en professionell tolk.   

Medelhög 

 

22 poäng 

 

77% 

Höje, S., & 

Severinsson 

 

2009 

 

Norge 

Professional and 

cultural conflicts 

for intensive care 

nurses 

Att undersöka 

intensivvårdssjuksköterskor 

upplevelser av konflikter 

relaterade till praktiska 

situationer i mötet med 

första och andra 

generationens immigranter 

med annan kulturell 

bakgrund.   

Kvalitativ 

 

Undersökande, beskrivande 

intervjuer i flera steg som 

sedan transkiberades.  

16 sjuksköterskor Effektiv kommunikation 

undermineras på grund av 

språksvårigheter och 

kulturella skillnader. Direkt 

kommunikation med 

patienten upplevdes svår. I 

den dagliga verksamheten 

fick personalen förlita sig på 

anhöriga istället för 

professionella tolkar.  

Hög 

23 poäng 

92% 
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Bilaga 2 

Tabell 2, fortsättning. Sammanställning av artiklar (n=15) som ligger till grund för resultatet 

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Parlar Kilic, S., 

Buyukkaya Besen, 

D., Tokem, Y., 

Fadiloglu, C., & 

Karadag, G. 

 

2013 

 

Tukriet 

An analysis of the 

cultural problems 

encountered 

during caregiving 

by the nurses 

working in two 

different regions 

of Turkey. 

Att identifiera kulturella 

problem som upplevs av 

sjuksköterskor i 

omvårdnaden   

 Kvantitativ 

 

Ett självskattningsformulär 

och ett frågeformulär med 

färdigformulerade frågor. 

338 sjuksköterskor Kommunikationen mellan 

patienten och sjuksköterskan 

försvåras när deras kulturella 

värderingar och ursprung 

skiljer sig åt.  

Hög 

 

27 poäng 

 

94,5% 

Patriksson, K., 

Berg, M., Nilsson, 

S., & Wigert, H. 

 

2017 

 

Sverige 

Communicating 

with parents who 

have difficulty 

understanding 

and speaking 

Swedish: An 

interview study 

with health care 

professionals 
 

Att undersöka 

sjukvårdspersonalens 

erfarenheter av att 

kommunicera med föräldrar 

med immigrantbakgrund 

som varken pratar eller 

förstår svenska språket på 

neonatalavdelningar. 

Kvalitativ 

 

Intervjustudie som 

analyserades med hjälp av en 

empirisk innehållsanalys 

25 sjuksköterskor Innehållsanalysen avslöjade 

huvudkategorin: maktlöshet 

inför otillräckliga vårdrutiner 

som leder till misslyckande 

att kommunicera. Personalen 

försökte hitta egna vägar att 

kommunicera med hjälp av 

gester och kroppsspråk. De 

upplevde att de fick agera 

språklärare. 

Medelhög  

 

17 poäng 

 

68% 

Pergert, P., Ekblad, 

S., Enskär, K ., & 

Björk, O. 

 

2008 

 

Sverige 

Bridging 

obstacles to 

transcultural 

caring 

relationships — 

Tools discovered 

through 

interviews 

with staff in 

pediatric 

oncology care 

Öka kunskapen om hur 

sjukvårdspersonal löser 

hinder relaterat till 

mångkulturella 

vårdrelationer där patienten 

är immigrant 

Kvalitativ 

 

Semi strukturerade intervjuer 

som alla utom en spelades in 

och transkriberades. 

5 sjuksköterskor 
 

Ett återkommande problem 

är svårigheter att 

kommunicera, för att 

överbrygga detta problem 

använder personalen 

hjälpmedel så som tolk, 

skriftligt material, tecken och 

gester samt ett omtänksamt 

kroppsspråk. 

Hög 

 

23 poäng 

 

92% 



 

5 
 

Bilaga 2 
Tabell 2, fortsättning. Sammanställning av artiklar (n=15) som ligger till grund för resultatet 

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Pietilä Rosendahl, 

S., Söderman, M., 

& Mazaheri, M. 

 

2016 

 

Sverige 

Immigrants with 

dementia in 

Swedish 

residential care: 

an exploratory 

study of the 

experiences of 

their family 

members and 

Nursing staff 

Undersöka och beskriva 

familjemedlemmars och 

sjuksköterskors erfarenheter 

av att vårda immigranter 

med demenssjukdom på 

boenden i Sverige 

Kvalitativ 

 

Semi strukturerande 

intervjuer som spelades in 

och transkriberades 

9 sjuksköterskor En subkategori som 

identifierades var utmaningar 

i kommunikation som kunde 

leda till missförstånd. 

Sjuksköterskorna upplevde 

att bristande förmåga att 

kommunicera hämmade 

patienten socialt.  

Medelhög 

 

21 poäng 

 

84% 

Plaza del Pino, F 

J., Soriano, E., & 

Higginbottom, G 

MA. 

 

2013 

 

Spanien 

Sociocultural and 

linguistic 

boundaries 

influencing 

intercultural 

communication 

between 

nurses and 

Moroccan 

patients in 

southern Spain: a 

focused 

ethnography 
 

Att undersöka hur 

sjuksköterskor uppfattar 

multikulturell 

kommunikation med 

marockanska immigranter– 

vilka hinder som är aktuella 

och hur dessa kan 

förebyggas för att få en 

effektiv kommunikation.  

Kvalitativ 

 

Semistrukturerade intervjuer 

som spelades in och 

transkiberades innan de 

kunde översättas fram och 

tillbaka mellan spanska och 

engelska.  
 

32 sjuksköterskor Språkbarriären var det största 

hindret för en god 

kommunikation och kunde 

underlättas med hjälp av 

professionella tolkar. 

Personalen hittade egna 

strategier som bland annat 

kroppsspråk för att 

kommunicera. Kulturell 

kompetens hos 

sjuksköterskan underlättar.  

Hög 

 

22 poäng 

 

88% 
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Bilaga 2 
Tabell 2, fortsättning. Sammanställning av artiklar (n=15) som ligger till grund för resultatet 

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Suurmond, J., 

Seeleman, C., 

Rupp, I., Goosen, 

S., & Stronks, K. 

 

2010 

 

Nederländerna 

Cultural 

competence 

among nurse 

practitioners 

working with 

asylum seekers 

Att undersöka vilken typ av 

kulturell kompetens som 

sjuksköterskor tycker är 

viktigt i arbetet med 

asylsökande flyktingar.  

Kvalitativ 

 

Inledande frågeformulär som 

följdes upp med 

semistrukturerade 

gruppintervjuer.  

89 sjuksköterskor Goda färdigheter i 

kommunikation såsom att 

lyssna på patienten ansågs 

vara viktigt för att kunna 

bygga en god relation. 

Användning av tolk ansågs 

göra det svårare att ställa 

obekväma men nödvändiga 

frågor. Mer utbildning i olika 

typer av kommunikation 

efterfrågades.  

Medelhög 

 

21 poäng 

 

84% 

Söderbäck, M., & 

Ekström, C.  

 

2014 

 

Sverige 

Hälsovägledning 

med somaliska 

föräldrar inom 

svensk 

barnhälsovård. En 

kvalitativ studie. 

Att beskriva BVC-

sjuksköterskors erfarenheter 

av att ge hälsorådgivning 

till somaliska föräldrar.  

Kvalitativ 

 

En intervjustudie med 

semistrukturerade 

frågeställningar som spelades 

in och transkriberades.  

5 BVC- sjuksköterskor Språksvårigheter försvårade 

kommunikationen. 

Sjuksköterskorna hade goda 

erfarenheter av professionell 

tolk som hade kunskaper om 

hur de skulle förhålla sig. En 

oengagerad tolk utgjorde ett 

hinder för en god kontakt. 

Goda erfarenheter av bilder 

som hjälpmedel vid 

kommunikation, samt 

ansiktsuttryck. 

Medelhög 

 

21 poäng 

 

84% 
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Bilaga 3: Granskningsmall för studier med kvalitativ ansats 
 

Fråga  Ja  Nej  

1. Motsvarar titeln studiens innehåll?  
  

2. Återger abstraktet studiens innehåll?  
  

3. Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?  
  

4. Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?  
  

5. Är studiens syfte tydligt formulerat?  
  

6. Är den kvalitativa metoden beskriven?  
  

7. Är designen relevant utifrån syftet?  
  

8. Finns inklusionskriterier beskrivna?  
  

9. Är inklusionskriterierna relevanta?  
  

10. Finns exklusionskriterier beskrivna?  
  

11. Är exklusionskriterierna relevanta?  
  

12. Är urvalsmetoden beskriven?  
  

13. Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?  
  

14. Är undersökningsgruppen beskriven avseende bakgrundsvariabler?  
  

15. Anges var studien genomfördes?  
  

16. Anges när studien genomfördes?  
  

17. Anges vald datainsamlingsmetod?  
  

18. Är data systematiskt insamlade?  
  

19. Presenteras hur data analyserats?  
  

20. Är resultaten trovärdigt beskrivna?  
  

21. Besvaras studiens syfte?  
  

22. Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?  
  

23. Diskuterar författarna studiens trovärdighet?  
 

 

24. Diskuterar författarna studiens etiska aspekter?    

25. Diskuterar författarna studiens kliniska värde?    

Summa: 
 

  

Maxpoäng:  25 

Erhållen poäng: ?? 

Kvalitet:  låg medel hög 

Mallen är en modifierad version av Willman, A.., Stoltz B. & Bahtsevani, C. (2006)  och Forsberg, 

C. & Wengström Y. (2008) 
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Bilaga 4: Granskningsmall för studier med kvantitativ ansats  
 Fråga Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   

3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   

4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   

7.  Är designen relevant utifrån syftet?   

8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   

10.  Finns exklusionskriterier beskrivna?   

11.  Är exklusionskriterier relevanta?   

12.  Är urvalsmetoden beskriven?   

13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14.  Finns populationen beskriven?   

15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   

16.  Anges bortfallets storlek?   

17.  Kan bortfallet accepteras?   

18.  Anges var studien genomfördes?   

19.  Anges när studien genomfördes?   

20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   

21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   

22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   

23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   

24.  Besvaras studiens frågeställningar?   

25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   

27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   

28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Maxpoäng:  29 

Erhållen poäng: ?? 

Kvalitet:  låg medel hög 

Mallen är en modifierad version av Willman, A.., Stoltz B. & Bahtsevani, C.  (2006) och Forsberg, 

C. & Wengström Y. (2008) 

 

 


