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Introduktion 

Bakgrund: Människor har i över hundra år invandrat till Sverige och det har skett en 

ökning under de senaste åren. Språkbarriärer kan påverka patienters förtroende för hälso- 

och sjukvården, vilket i sin tur kan förvärra en redan utsatt situation för patienten. För att 

undvika språkbarriärer används i vissa fall tolk, men då dessa inte alltid finns att tillgå kan 

patientsäkerheten hotas på flera områden. Viktig information kan falla bort vilket kan leda 

till att patienten blir feldiagnostiserad och får vänta på en fortsatt vård längre än 

nödvändigt. 

Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av språkbarriärer i hälso- och 

sjukvården. 

Metod: En litteraturöversikt innehållande femton vetenskapliga artiklar. Artiklar söktes i 

databaserna CINAHL och PubMed. Artiklar som inkluderades var etiskt godkända och 

erhöll medelhög till hög kvalité vid kvalitetsgranskning.  

Resultat: Tre huvudkategorier identifierades: (1) känsla av otillräcklighet att inte kunna ge 

god vård (2) upplevelser av stress och (3) upplevelser av att använda sig av 

kommunikationshjälpmedel för att övervinna språkbarriärer, som har subkategorierna 

upplevelser av kommunikation via tolk och upplevelser av att använda 

kommunikationshjälpmedel. 

Slutsats: Litteraturöversiktens resultat visade att förekomst av språkbarriärer innebar att 

sjuksköterskan kände en otillräcklighet för att ge god vård och att det skapade en känsla av 

stress och otillräcklighet i yrkesrollen. Olika kommunikationshjälpmedel användes och 

dessa upplevdes både positivt och negativt av sjuksköterskor. Språkbarriärer innebär 

svårigheter med att arbeta personcentrerat, samt utgör även ett hot mot patientsäkerheten då 

viktig information kan utebli. 
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Introduction 

Background: People have immigrated to Sweden for over a century and in recent years 

there immigrations has increased. Language barriers affect patients' confidence in health 

care, which in turn can aggravate an already exposed situation for the patient. In order to 

avoid language barriers, interpreters are used in some cases, but since these are not always 

available, patient safety is threatened in several areas. Important information can be lost, 

which might lead to the patient being misdiagnosed and therefore having to wait for 

continued care longer than necessary. 

Aim: The aim of this study was to describe nurses' experiences of language barriers in 

health care. 

Method: A literature review containing fifteen scientific articles. Articles were searched in 

the databases CINAHL and PubMed. Articles that were included were ethically approved 

and received medium to high quality in quality auditing. 

Result: Three main categories were identified: (1) feeling of inadequacy not being able to 

provide good care (2) experiences of stress and (3) experiences of using communication 

aids to overcome language barriers, that have subcategories: experiences of communication 

via interpreters and experiences of using communication tools. 

Conclusion: The results of the literature review showed that the occurrence of language 

barriers meant that the nurse felt an insufficiency to provide good care and that it created a 

sense of stress and insufficiency in the professional role. Different communication aids 

were used and these were experienced both positively and negatively by nurses. Language 

barriers entail difficulties in working person-centered, and also constitute a threat to patient 

safety, since important information can be absent. 
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Inledning  

Kommunikation är en central del av omvårdnaden och därför en central del för 

sjuksköterskan i mötet med patienten. Under den verksamhetsförlagda utbildning har 

litteraturöversiktens författare stött på situationer med språkbarriärer, främst när patienter 

inte har språkkunskaper i svenska eller engelska.  Språkbarriärer har setts leda till brister i 

kommunikationen mellan patient och sjuksköterska. Därför undersöks i denna 

litteraturöversikt vilka upplevelser sjuksköterskan har av språkbarriärer i hälso- och 

sjukvården. 

 

Bakgrund 

Människor har i över hundra år invandrat till Sverige av olika skäl, och det har skett en 

ökning under de senaste åren (Migrationsverket, u.å.). I Sverige har vi idag ett 

mångkulturellt samhälle. Enligt statistik från Statistiska centralbyrån (2018) hade Sverige 

över 897 000 utlandsfödda medborgare år 2017 och uppskattningsvis talas cirka 200 olika 

språk i Sverige. Några av de språk som talas i Sverige är finska, bosniska-kroatiska-

serbiska, kurdiska, spanska, persiska, engelska och arabiska (Institutet för språk och 

folkminnen, 2014). 

 

Språkbarriärer 

Det ingår i sjuksköterskans ansvar att vårda alla patienter lika oavsett religion, språk eller 

bakgrund (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2017). Definitionen av språkbarriärer är 

när två parter talar olika språk och inte kan kommunicera med varandra (Svenska 

Akademien, 2015). Tidigare forskning visar att språkbarriärer hindrar sjuksköterskan från 

att ge god och säker omvårdnad. Vidare påverkar språkbarriärerna patientens förtroende för 

hälso- och sjukvården och det kan i sin tur förvärra en redan utsatt situation för patienten 

(Azam-Ali & Johnson, 2017). För att underlätta språkbarriärer används tolk, det kan ske 

dels genom telefontolk eller genom en närvarande tolk. Vilken typ av tolksamtal som 

används beror på vad landstinget/kommunen har upphandlat, dock är det vanligast att 

använda sig av telefontolk (Socialstyrelsen, 2016). Tidigare forskning visar att tolksamtal 

inte används om patienten har “lite” kunskaper i det gemensamma språket. När 

språkbarriärer uppstår i det dagliga omvårdnadsarbetet och en kvalificerad tolk inte finns att 

tillgå, hotas patientsäkerheten på flera områden. Viktig information kan utebli och leda till 

att patienten blir feldiagnostiserad och får vänta på fortsatt vård längre än nödvändig. När 

tolk inte används trots språkbarriärer, använder sig patienter ofta av korta svar och 
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bekräftelser såsom “mm” och “ja”. Det krävs en stor förståelse och förmåga av 

sjuksköterskan att kunna läsa av om den givna informationen har nått fram korrekt och att 

inte förlita sig på att de korta svaren som “mm” och “ja” alltid stämmer (Dalby-Landmark, 

Svennevig, Gerwin & Guldbrandsen, 2016). Tidigare forskning visar vidare att 

språkbarriärer, utifrån patientens perspektiv, leder till missförstånd gällande medicinsk 

omvårdnad, till exempel förvirring över den medicinska situationen, hur patienter skall 

använda sina ordinerade läkemedel och missförstånd kring biverkningar samt bristande 

följsamhet till givna instruktioner (Gerwing, Indseth & Guldbrandsen, 2016). Tidigare 

studier visar på en mängd riskfyllda situationer för patienten gällande språkbarriärer i 

hälso- och sjukvården. Risker som missförstånd i kommunikationen kan innebära 

svårigheter att kunna tillgodogöra sig vård på det sätt patienterna har rätt till. Dessa 

situationer hotar patientsäkerheten och leder till en bristande vård (Clark, Gilbert, Rao & 

Kerr, 2014). 

 

Omvårdnadsorienterad kommunikation i sjuksköterskerollen 

Ordet kommunikation kommer från det latinska språket och betyder att göra något 

gemensamt, att göra någon annan delaktig, att ha förbindelse med. Begreppet 

kommunikation kan beskrivas som utbyte av tecken och signaler mellan två eller fler parter. 

Det bygger på att det finns ett förhållande som innehåller ett ömsesidigt utbyte mellan 

parter. Professionell kommunikation betyder kommunikation som tillhör yrket, i detta fall 

sjuksköterskerollen. Ändamålet för en omvårdnadsorienterad kommunikation är att främja 

hälsa, förebygga sjukdom, återställa sjukdom och lindra lidande som är i enlighet med den 

etiska koden för sjuksköterskor (Eide & Eide, 2009). 

 

Sjuksköterskans ansvar 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) skall en god vård på likvärdiga 

villkor ges till hela befolkningen. Vård skall ges med respekt för allas lika värde och all 

hälso- och sjukvårdsverksamhet skall bedriva vård som är av god kvalitet. God kvalitet 

innebär att tillgodose patienters behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet, bygga på 

respekt för patientens självbestämmande och integritet samt främja goda kontakter mellan 

patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen. Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659), 

beskriver att vården så långt som möjligt ska utformas och genomföras i samråd med 

patienten, samt att vårdskador skall undvikas. En vårdskada innebär skador som drabbat en 

patient fysiskt eller psykiskt, orsakat lidande, sjukdom och/eller dödsfall som ansetts 

kunnat undvikas om korrekta åtgärder utförts i direkt anslutning då patienten var i kontakt 
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med hälso- och sjukvården. Om vårdskada uppstått har vårdgivaren skyldighet att 

informera patienten om detta och beskriva vilka åtgärder som vidtagits, och vilka åtgärder 

som kommer att utföras för att undvika att händelsen upprepas. I enlighet med den etiska 

koden har sjuksköterskan ett ansvar att information ges och når fram på ett begripligt och 

kulturellt anpassat sätt till patienter (International council of nurses [ICN], 2017). 

Enligt kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska ingår det i sjuksköterskans 

arbete att inneha kompetens och skicklighet att utföra omvårdnadsuppgifter samt att 

använda sig av ett helhetsperspektiv rörande kommunikation, kognition, andning, 

cirkulation, nutrition etc. Sjuksköterskan skall tillsammans med patienten kunna diskutera 

behovet av omvårdnad, samla in data av patienten gällande sjukdomshistoria, identifiera 

problem, genomföra åtgärder och tillsammans med patienten sätta upp mål och delmål i 

omvårdnaden. I sjuksköterskans kärnkompetenser ingår säker vård vilket innebär att arbeta 

patientsäkert utifrån lagar och förordningar. Säker vård innebär att sjuksköterskan gör 

riskbedömningar och utifrån dessa ordineras förebyggande åtgärder mot skador som kan 

uppstå i vården. Exempel på vårdskador kan röra sig om trycksår, fall, undernäring och 

vårdrelaterade infektioner. Sjuksköterskan har vidare ett ansvar att arbeta med åtgärder för 

förbättring och att medverka i utvärdering och uppföljning. Vidare har sjuksköterskan ett 

ansvar att kunna handha läkemedel gällande ordination, interaktioner och 

verkningsmekanismer. Säker vård innefattar även att inneha kunskap om 

läkemedelseffekter och biverkningar samt en förståelse att detta kan skilja mellan individer 

(SSF, 2017). 

 

Teoretisk referensram 

En av sjuksköterskans kärnkompetenser är personcentrerad vård. Att arbeta personcentrerat 

innebär att se till hela människan, inte bara det fysiska utan även människans psykiska, 

sociala, existentiella och andliga behov. Hälsa har olika innebörd för alla människor, därav 

är det av stor vikt att lyssna till patientens egna uppfattningar och upplevelser gällande 

hälsa och ohälsa. Detta för att få en förståelse för vilken betydelse hälsa har för patienten, 

och att som sjuksköterska utgå från det när det gäller att främja hälsa. Att lyssna in, 

respektera och ta hänsyn till patientens egen berättelse, och att bibehålla patientens och dess 

närståendes integritet och värdighet är en betydelsefull del i sjuksköterskans arbete. 

Sjuksköterskan delar också sin kunskap i patientmötet, och utifrån det utformas vården på 

ett ömsesidigt sätt. Det ingår också i personcentrerad vård att förstå patientens behov och 

rättigheter i kontakt med vården i sin helhet, som att förmedla kontakt med andra aktörer 

(SFS, 2016). 
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Vid Göteborgs universitet, Centrum för personcentrerad vård (GPCC) beskrivs tre 

nyckelord för personcentrerad vård; partnerskap, patientberättelsen och dokumentationen. 

Partnerskapet innebär utbyte av kunskap mellan patient och sjukvårdspersonal. Patienten 

och dess anhöriga delar med sig av sin kunskap gällande att leva med ohälsa, och 

sjukvårdspersonal delar sin kunskap om vård, behandling eller rehabilitering. Att arbeta 

utifrån patientberättelsen innebär att vården, omsorgen eller rehabiliteringen planeras 

tillsammans utifrån patientens egen berättelse, och utifrån den upprättas en hälsoplan 

gemensamt med sjukvårdspersonal. Många gånger deltar även patientens anhöriga i det 

mötet. Dokumentationen innebär att den hälsoplan som upprättas, ska skrivas in i patientens 

journal (GPCC, 2018). Hälsoplanen ger en bekräftelse på att vården har genomförts och ett 

underlag till den viktiga information som patienten gett. Den bidrar också till att vården kan 

förbättras (Broderick & Coffey, 2013). Saleem J Alharbi, Carlström Ekman Jarneborn och 

Olsson (2014) beskriver betydelsen av en upprättad hälsoplan även är av vikt tiden efter 

patientens sjukhusvistelse, och i det fall patienten söker vård på nytt. 

 

Problemformulering 

Ökad invandring genererar kommunikationssvårigheter i form av språkbarriärer i dagens 

hälso- och sjukvård. För patienter leder det till att patientsäkerheten kan hotas om brister 

uppstår vid informationsöverföringen mellan sjuksköterska och patient. Patientsäkerheten 

hotas likaså av att förvirring riskerar att uppstå gällande läkemedelsadministrering. 

Sjuksköterskans ansvar är att bemöta och vårda varje enskild patient utifrån 

kärnkompetenserna, personcentrerad vård och säker vård. När sjuksköterskan och patienten 

inte förstår varandra på grund av språkbarriärer hotas både den personcentrerade vården 

och patientsäkerheten. Det är således viktigt att undersöka sjuksköterskors upplevelser av 

språkbarriärer i hälso- och sjukvården. 

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskans upplevelser av 

språkbarriärer i hälso- och sjukvården. 

Metod 

Design 

Examensarbetet genomfördes som en litteraturöversikt. Enligt Friberg (2012) innebär en 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Coffey%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23216647
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Carlstr%26%23x000f6%3Bm%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25309128
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ekman%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25309128
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jarneborn%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25309128
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Olsson%20LE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25309128
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litteraturöversikt att sammanställa olika forskningsresultat för att få en helhetssyn av den 

aktuella forskningen inom valt område. 

Datainsamling och urval 

Artiklar till litteraturöversikten söktes i databaser PubMed och CINAHL. Sökord som 

användes från syftet var: nurse, nurses, language barriers och experiences. Synonymer som 

användes var: nursing, communications barrier, non speaking english, experience, 

perception, attitude, views, health care, non speaking the same language patients, different 

language och nurse-patient. För att få fram böjningar av ordet nurse i databasen CINAHL 

användes trunkeringstecknet * med stöd av (Östlundh, 2012). Med stöd av Östlundh (2012) 

användes vidare Booelska sökoperatorer AND och OR vid sökningen för att kombinera 

sökorden. Sökning har sammanställts i bilaga 1. Följande begränsningar gjordes i 

databassökningarna; artiklar skrivna på engelska, peer-reviewed, references available, 

publicerade mellan år 2008 och 2018 samt tillgängligt abstract. I urvalet av de artiklar som 

söktes fram i databasen lästes samtliga titlar. För de titlar som svarade mot 

litteraturöversiktens syfte lästes abstract. För de abstract som svarade mot 

litteraturöversiktens syfte lästes artikeln i sin helhet. De utvalda artiklarna kontrollerades 

mot inklusionskriterier. Inklusionskriterierna var; artiklar av kvalitativ ansats, artiklar av 

medel till hög kvalitet samt artiklar som innehade etiskt tillstånd. Kvalitativa artiklar valdes 

som inklusionskriterier då syftet med litteraturöversikten var att studera upplevelsen hos 

sjuksköterskor. De inkluderade artiklarna har sammanställts i en Artikelmatris, se bilaga 3. 

 

Kvalitetsgranskning 

Artiklarna kvalitetsgranskades med en granskningsmall för kvalitativa studier av Willman, 

Stoltz och Bahtsevani (2006) se bilaga 1. Kvalitetsgranskningsmallen består av 25 frågor 

som besvaras med ja och nej. Ja svaren ger 1 poäng och nej ger 0 poäng. Därefter räknas 

poängen om till procent för att få fram vilken kvalité artikeln erhöll. För att erhålla hög 

kvalitet krävdes det 80–100%, medelkvalitet 70–79% och låg kvalitet 60-69%. 

 

Analys 

Analysen genomfördes med stöd av Friberg (2012), där analysen beskrivs i fem steg.  I det 

första steget lästes artiklarnas resultatdelar igenom ett flertal gånger för att få en uppfattning 

om vad de handlade om, där fokus har varit på resultatdelarna. Litteraturöversikten har bara 

inkluderat kvalitativa artiklar. I det andra steget söktes relevant information utifrån 

litteraturöversiktens syfte fram ur artiklarnas resultatdelar. Vidare i steg tre gjordes en 
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sammanställning av huvudresultaten i varje artikel. Huvudresultaten har sammanställts i en 

översiktstabell (se bilaga 3). I steg fyra belystes likheter och skillnader och materialet 

delades in i kategorier. Slutligen i steg fem sammanställdes helheten av resultatet. 

Litteraturöversikten lästes igenom flertal gånger för att få en förvisning om att 

upprepningar av ord och meningar ej förekom. 

 

Tillvägagångssätt 

Databassökning genomfördes enskilt av båda författarna, och författarna har följt samma 

sökstrategi i databaserna. Författarna sökte enskilt vetenskapliga artiklar, och stämde 

därefter av tillsammans om artiklarna svarade mot litteraturöversiktens syfte. Flera artiklar 

lästes igenom, därefter valdes femton vetenskapliga artiklar ut. Dessa artiklar har 

författarna kvalitetsgranskat enskilt, och sedan har artiklarna skiftats mellan varandra för att 

validera kvalitetssäkringen. I analysarbetet har författarna arbetat tillsammans med 

genomförandet av litteraturöversikten. Kommunikation och samarbete har skett online samt 

via telefon. 

 

Etiska överväganden 

Då författarna ej har engelska som modersmål och artiklarna var skrivna på akademisk 

engelska fanns en risk att resultatet påverkades på grund av översättningsfel. För att minska 

den risken har engelskt-svenskt lexikon använts. Artiklarna kontrollerades mot Ulrichsweb 

där det enligt Friberg (2012) framgår om artiklarna är peer-reviewed, det vill säga 

granskade av andra forskare. I litteraturöversikten har de inkluderade artiklarna ett etiskt 

godkännande och/eller följer de etiska principerna som finns presenterade i 

Helsingforsdeklarationen. Principer som måste beaktas är att hänsyn om deltagarna går före 

forskningens egna intresse. Att samtycke från deltagare ska finnas och en vetskap om att 

deltagarna kan avbryta sin medverkan utan att ange orsak. Att försiktighetsåtgärder för 

skydd och respekt gällande deltagarnas privatliv ska finnas med och att informationen som 

tagits emot ska behandlas under sekretess (World Medical Association, 2018). Resultatet är 

beskrivet så objektivt som möjligt vilket förutsätter att författarna reflekterar över egna 

åsikter och värderingar och bortser från dem då resultatet presenteras, detta med stöd av 

Forsberg och Wengström (2017) som beskriver att ett resultat skall presenteras oavsett 

författarnas värderingar eller åsikter. Inget plagiat har förekommit samt att referenser och 

källor är redovisade i löpande text enligt APA- guiden, samt i en separat referenslista. 
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Resultat 

Resultatet grundar sig på 15 kvalitativa artiklar (se bilaga 3) varav fyra var från USA, tre 

från Sverige, två från Finland och resterande hade sitt ursprung från England, Iran, Norge, 

Irland, Danmark och Singapore med en artikel från varje land. De inkluderade artiklarna 

delades in i kategorierna: Känsla av otillräcklighet att inte kunna ge god vård, upplevelser 

av stress, upplevelser av att använda sig av kommunikationsmedel för att övervinna 

språkbarriärer och därunder två subkategorier: Upplevelser av kommunikation via tolk och 

upplevelser av att använda sig av kommunikationshjälpmedel. Sammanställning av 

kategorier och subkategorier presenteras i figur 1. 

 

Figur 1. Sammanställning av kategorier och subkategorier. 

 

 

 

Känsla av otillräcklighet att inte kunna ge god vård 

Det framkom stora kontraster gällande upplevelser av att vårda patienter med ett 

främmande språk. Enligt Debesay Harslof, Rechel och Vike (2014); Coleman och Angosta 

(2016) beskrev sjuksköterskor att de upplevde en osäkerhet i sin yrkesroll, en oro över sin 

förmåga att ge en god vård och en känsla av otillräcklighet och förvirring i vårdandet av 

patienter med språkbarriärer. Vidare menar Galinato, Montie, Shulman, Patak och Titler 
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(2016) att detta skapade en frustration hos sjuksköterskor. Sjuksköterskor upplevde många 

gånger mötet besvärande, då en påtaglig känsla av rädsla för att bli missförstådd infann sig 

(Debesay, Harslof, Rechel & Vike, 2014). För att skapa ett förtroende för patienter 

upplevde sjuksköterskorna en känsla av att de behövde arbeta hårdare med patienter som 

inte förstod det gemensamma språket (Skoog, Hallström & Berggren, 2017). I artikeln av 

Amiri och Heydari (2017) beskrev sjuksköterskor att de upplevde antipati mot patienter 

med främmande kultur och språk. En av sjuksköterskorna uttryckte ett ogillande att möta 

denna patientgrupp då det förekom svårigheter att få fram vad problemet var. I artikeln av 

Tay, Ang och Hegney (2011) upplevde sjuksköterskor en bristande respekt från patienter 

med främmande språk, detta gjorde sjuksköterskorna hämmade och det upplevde en rädsla 

för att bli förolämpade och vågade sällan inleda ett samtal med denna patientgrupp. 

Coleman och Angosta (2016) menade att sjuksköterskor upplevde svårigheter med att förstå 

familjens dynamik då språkbarriärer utgjorde ett hinder för kommunikationen. 

Sjuksköterskorna upplevde svårigheter att kommunicera med patienten samtidigt som 

patienten och dennes anhöriga kommunicerade mellan varandra på sitt modersmål. 

Sjuksköterskor upplevde att de små enkla sakerna, som bygger förtroende mellan 

sjuksköterska-patient upphörde på grund av språkbarriärer. Likaledes det enkla uteblev, 

som att patienten önskade en varm filt eller att sjuksköterskan kunde förklara medicinens 

verkan mot till exempel smärta eller illamående för patienten. 

 

Sjuksköterskor upplevde en rädsla inför att inte kunna ge tillräckligt med information till 

patienter som hade begränsade språkkunskaper (Jirwe, Gerrish & Emami, 2010). Likaså 

beskriver Coleman och Angosta (2016) att de upplevde svårigheter att avgöra vilken 

information patienten förstått och vad som ytterligare behövde förtydligas. 

Sjuksköterskorna menade att många patienter gick hem med upp till femton olika 

läkemedel och beskrev vikten av att upprepa informationen, tala långsamt och försäkra sig 

om att patienten förstått. I artikeln av McCarthy, Cassidy, Graham och Tuohy (2013) 

upplevde sjuksköterskor svårigheter att erhålla en anamnes från denna patientgrupp, den 

blev ofta förvrängd och sjuksköterskor beskrev det som en gissningslek för att komma fram 

till vad problemet var. Coleman och Angosta (2016) beskriver att språkbarriärer gjorde 

sjuksköterskorna obekväma och beskrev kontakten till patienterna som en tyst relation. 

Sjuksköterskor upplevde en oro för denna patientgrupp på grund av att språkbarriärer stod i 

vägen för vården av hela människan fysiskt, andligt och själsligt. Jirwe, Gerrish och Emami 

(2010) och Coleman och Angosta (2016) beskrev att sjuksköterskestudenter hade 

uppmärksammat att kontakten med patienter i omvårdnadsarbetet underlättade vården om 
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småprat under undersökningar förekom. Med patienter som inte förstod det gemensamma 

språket uteblev sådana samtal, vilket ledde till problem att kunna tillgodose god 

omvårdnad. Coleman och Angosta (2016) beskriver att det upplevdes svårt och komplicerat 

att förstå patienternas smärta och att bedöma smärtnivån hos patienter med LEP (=limited 

english patients). När frågor inte kunde besvaras, som smärtans intensitet, duration eller 

vart/när/hur det gjorde ont, stannade sjuksköterskorna längre hos dessa patienter och var 

extra observant på deras kroppsspråk och mimik för att på så sätt bedöma och få en 

uppfattning av patientens smärta. Sjuksköterskor beskrev en oro över sin förmåga att ta 

hand om denna patientgrupp, att kunna förstå deras behov och få en förståelse av hur deras 

tankar var om sin vård. Sjuksköterskor beskrev även att det var svårt att avgöra om 

patienter som var inskrivna på sjukhus under en längre tid, trivdes på sina rum eller med 

vården de erhöll. 

 

Degni, Souminen, Esse’n, Elansari och Vehlviläinen-Julkunen (2012) beskrev att vissa 

sjuksköterskor och barnmorskor upplevde att hembesök bidrog till en bättre förståelse av 

utländska kvinnor. Sjuksköterskorna upplevde att kontakten förbättrades avsevärt i 

patientens hemmiljö då patienterna vågade öppna sig på ett sätt som underlättade samtalet. 

Sociala interaktioner var av stor betydelse för utländska kvinnor, det skapade ett förtroende 

och kommunikationen förbättrades. Hemberg och Vilander (2017) upplevde att mänsklig 

kärlek var grundläggande för att skapa en god kommunikation i vårdrelationen 

sjuksköterska-patient, den mänskliga kärleken blev en vital grund för att frambringa en 

omsorgsfull relation när patient och sjuksköterska inte talade samma språk. Att som 

sjuksköterska invitera patienten, visa hopp och tro, vänlighet, visa medkänsla och skapa en 

lugn omsorgskultur. Trots att sjuksköterskorna inte kunde tala eller göra sig förstådda med 

patienter som talade ett annat språk, var det likväl avgörande att de arbetade och visade att 

de var villiga att kommunicera med patienterna, att de kände att de inte blev bortglömda 

eller åsidosatta. 

 

Upplevelser av stress 

Det beskrevs även en oro över patienter som inte kunde uttrycka sitt behov, en patient som 

gråter av smärta eller rädsla och som sedan inte kunde förmedla sig bidrog till en ökad 

stress för sjuksköterskor, då de upplevde att de inte kunde stödja dem i sådana situationer 

(Jirwe, Gerrish & Emami, 2010). Coleman och Angosta (2016), Nielsen och Birkelund 

(2009), Debesay, Harslof, Rechel och Vike (2014) beskrev i deras artiklar att 

sjuksköterskor upplevde en påtaglig stress, detta menade Coleman och Angosta (2016) 
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berodde på att sjuksköterskans andra patienter ofta blev åsidosatta, då det gick mer tid åt 

patienter med bristande språkkunskaper. Detta skapade känslor av otillräcklighet och bidrog 

till en högre grad av påfrestning för sjuksköterskorna i deras arbete. Tay, Ang och Hegney 

(2011), Debesay, Harslof, Rechel och Vike (2014) beskrev båda en upplevelse av tidspress 

på grund av språkbarriärer, vilket ledde till att sjuksköterskor upplevde mer stress och ett 

missnöje med den vård de utförde. Sjuksköterskorna upplevde denna patientgrupp 

krävande, då kommunikationen tog längre tid och på grund av det krävdes en större 

ansträngning att vårda denna patientgrupp. 

 

I en artikel av Ian, Nakamura-Florenz och Lee (2016) beskrev sjuksköterskor att det hade 

gett dem nya erfarenheter att ta hand om denna patientgrupp. Sjuksköterskor beskrev att de 

fått en annan inställning gällande språkbarriärer och en ökad självmedvetenhet, ett större 

tålamod och en större förståelse för andra människor. Detta gjorde att vården upplevdes 

mer personcentrerad. Sjuksköterskor kände sig mer medvetna om sin karaktär, känslor och 

önskningar, de upplevde även sig mer tålmodiga då samtalen med denna patientgrupp 

krävde mera tid än samtalen med de patienter som sjuksköterska kan kommunicera 

obehindrat med. 

 

Upplevelser av att använda sig av kommunikationshjälpmedel för att 
övervinna språkbarriärer 

Resultatet visade att sjuksköterskor använde sig av olika kommunikationshjälpmedel för att 

övervinna språkbarriärer. Dessa kommunikationshjälpmedel har delats in i subkategorierna 

upplevelser av kommunikation vi tolk och upplevelser av att använda sig av 

kommunikationshjälpmedel. 

 

Upplevelser av kommunikation via tolk 

Tolksamtal upplevdes både positivt och negativt av sjuksköterskor. Enligt Coleman och 

Angosta (2016) var sjuksköterskors upplevelse av att använda telefontolk positiv då tolk 

fanns tillgängligt dygnet runt. En trevägskommunikation som gjorde att tre parter kunde 

samtala med varandra samtidigt, tolk, sjuksköterska och patient. I detta fall fungerade 

tolktjänsten optimalt då det också fanns tillgång till den dialekt som patienten talade. Enligt 

Ian, Nakamura-Florenz och Lee (2016) upplevde sjuksköterskor en lättnad i arbetet med 

språkbarriärer även när tolk fanns tillgängligt via telefon, video eller som fysisk person. 

Detta förbättrade vården och gav en förståelse och lugn till patienten och dennes familj. I 



 

 
 

11 

artikeln av Johansson, Golsäter och Hedberg (2016) upplevde sjuksköterskorna att 

telefontolk var det bästa alternativet. När ytterligare en individ fanns på plats, skapade det 

en känsla av att konversationen blev påverkad negativt, vilket upplevdes som ett 

störningsmoment för både sjuksköterska och patient. I artikeln av Coleman och Angosta 

(2016) var upplevelsen av närvarande tolk det bästa alternativet. Sjuksköterskorna beskrev 

till skillnad från Johansson, Golsäter och Hedberg (2016) att en närvarande tolk ledde till en 

bättre förståelse av situationen, då kroppsspråk och uttryck skapade en tydligare bild av 

patientens situation.  

 

Sjuksköterskorna i artikeln av Ian, Nakamura-Florenz och Lee (2016) beskrev även att 

patientgruppen som talade ett främmande språk var besvärande att ta hand om. Det 

upplevdes som en stor källa till frustration då vården tog längre tid vid tolksamtal. Att 

invänta översättningen bidrog till irritation för sjuksköterskorna. Vid akuta situationer 

beskrev McCarthy, Cassidy, Graham och Tuohy (2013) att sjuksköterskorna upplevde en 

oro när patienter sökte vård nattetid och det inte fanns riktlinjer för hur tolk skulle beställas. 

Vid sådana situationer menade Nielsen och Birkerud (2009) att barn användes som tolk åt 

sina föräldrar, detta upplevdes inte optimalt av sjuksköterskor, dock förekom det när andra 

alternativ ej var möjliga. Beroende på vad patienten hade för behov, togs beslut om en 

formell tolk skulle beställas eller om en släkting/familjemedlem kunde tolka. Berörde 

ämnet något intimt eller känsligt, där sjuksköterskorna kunde ana att de inte skulle gå att få 

fram viktig och relevant information, skulle en formell tolk tillkallas (Nielsen & Birkelund 

2009).  

 

McCarthy, Cassidy, Graham och Tuohy (2013) beskriver att sjuksköterskor upplevde det 

som en nödvändighet att använda familj och vänner som tolk. Enligt Galinato, Montie, 

Shuman och Patak (2016) upplevde sjuksköterskorna att familjemedlemmar, vänner eller 

släktingar var betydelsefulla då dessa kunde tolka istället för att de skulle ringa en formell 

tolk varje gång patienten vill påtala något eller var i behov av hjälp. Enligt Jirwe, Gerrish 

och Emami (2010) beskrev sjuksköterskestudenter att det underlättade att ta hjälp av 

familjen, att det upplevdes lättare att kommunicera genom familj för att identifiera 

problemet. Dock beskrevs också en viss oro av att använda släktingar som tolk, då det fanns 

en påtaglig risk för selektivt informationsutbyte samt att översättningen inte skulle bli 

korrekt. Familjemedlemmar kunde i sin strävan att hjälpa, ta över situationen och då hindra 

sjuksköterska-patient relationen. Lampley, Little, och Beck-Little (2008) menade att många 
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fall då familjemedlemmar tolkade fanns en oro att budskapet inte gick fram, misstolkades 

eller förvrängs. 

 

För att skapa goda förutsättningar inför ett tolksamtal, och för att visa respekt för patienter 

från en annan kultur, arbetade sjuksköterskorna för att beställa en kvinnlig tolk till en 

kvinna och en manlig tolk till en man när möjlighet fanns. Sjuksköterskorna beskrev att när 

förutsättningarna för tolksamtal var goda och det fanns en positiv inställning blev samtalet 

ofta tillfredsställande för båda parter (Johansson, Golsäter & Hedberg 2016). Skoog, 

Hallström och Berggren (2017) beskriver att sjuksköterskor upplevde att användandet av 

tolk bröt de kulturella skillnader till en viss del. Kvaliteten på tolkar bedömdes av 

sjuksköterskor genom hur patienten betedde sig under samtalet, om de gav ögonkontakt 

eller började fokusera på annat än konversationen. Sjuksköterskor upplevde att tolkar kunde 

bli för vänliga, vilket ledde till att patienten uppfattades obekväm, inte litade på tolkens 

sekretess och patienten undanhöll viktigt information. Därav kände flera sjuksköterskor att 

de hellre använde sig av sina bristande språkkunskaper än en tolk 

 

Upplevelser av att använda sig av kommunikationshjälpmedel 

I en artikel av Jirwe, Gerrish och Emami (2010) beskrev sjuksköterskestudenter att de 

upplevde användandet av kroppsspråk och teckenspråk som ett värdefullt 

kommunikationshjälpmedel. Genom att de observerade patientens uttryck, kroppsspråk och 

ansiktsmimik kunde det ge en tydligare bild av patientens känslor, samma upplevelser hade 

även sjuksköterskor i artikeln av Hamberg och Vilander (2017). Vidare beskrev Jirwe, 

Gerrish och Emami (2010) att rita bilder och utnyttja sig av teckenspråk underlättade 

konversationen när tolk inte fanns att tillgå. När sjuksköterskorna engagerade sig på detta 

sätt förmedlade det ett lugn till patienterna. Det gav ett intryck av att sjuksköterskestudenter 

visade ett intresse och försökte kommunicera trots språkbarriärer. Även kulturkunskap gav 

sjuksköterskorna ett större förtroende för att hantera okända situationer, vilket i sin tur 

ledde till en förbättrad kommunikation. Galinato, Montie, Shulman, Patak och Titler 

(2016), Jirwe, Gerrish och Emami (2010) beskriver att användandet av bild-kort upplevdes 

både positivt och negativt av sjuksköterskor/studenter. Sjuksköterskor/studenter pekade på 

bilder på olika kort för att försöka kommunicera med patienterna, detta beskrevs som en 

god hjälp vid språkbarriärer. Dock menade, Montie, Shulman, Patak och Titler (2016) att 

det förekom svårigheter för den äldre generationen att förstå syftet med korten vilket gjorde 

att hjälpmedlet inte fyllde sin funktion, och därmed inte var till någon nytta för 

sjuksköterskorna. Andra sjuksköterskor i artikeln använde sig av applikationen Google 
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translate, ett program som översätter ett språk till ett annat. Dock fanns det en oklarhet om 

sjukvården godkände användandet av den applikationen, trots det, upplevdes den som ett 

positivt hjälpmedel för att översätta enkla ord och förenkla kommunikationen. Enligt 

Hemberg och Vilander (2017) upplevde sjuksköterskor att de behövde våga vara kreativa 

för att förbättra kommunikationen och alltid utstråla ett lugn trots språkbarriärer. 

 

Resultatdiskussion 

Huvudresultat 

Litteraturöversiktens resultat visade att sjuksköterskors upplevelser av att möta 

språkbarriärer skiljde sig åt. Det beskrev en känsla av otillfredsställelse i mötet med 

patienter med främmande språk. Sjuksköterskor upplevde frustration, oro och en osäkerhet i 

sin yrkesroll och även en oförmåga att kunna ge god vård. Motsatsen till detta beskrevs 

upplevelser av en större självmedvetenhet och ett sätt att utvecklas själv både som individ 

och i sjuksköterskerollen. Sjuksköterskorna upplevde också stress gällande språkbarriärer 

och det bidrog till en högre arbetsbelastning. Resultatet beskriver sjuksköterskornas 

upplevelser av att använda sig av olika kommunikationshjälpmedel, däribland tolk. 

Sammantaget av dessa upplevelser beskriver sjuksköterskorna en osäkerhet och 

otillfredsställelse om den information som getts nått fram och vad som fallit bort i 

kommunikation med tolk. 

 

Känsla av otillräcklighet att inte kunna ge god vård 

Litteraturöversiktens resultat gällande sjuksköterskans upplevelser av att inte kunna ge en 

god vård får stöd av tidigare forskning av Azam-Ali och Johnson (2016) som beskriver att 

språkbarriärer hindrar sjuksköterskan från att ge en god och säker omvårdnad. Enligt 

patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) skall vården så långt som möjligt utformas och 

genomföras i samråd med patienten, vilket litteraturöversiktens författare menar kan anses 

brista då språkbarriärer kan komma i vägen för relationen och samtalet mellan 

sjuksköterska-patient. Sjuksköterskans ansvar är att vårda alla patienter lika oavsett 

religion, språk eller bakgrund (SSF 2017). Litteraturöversiktens resultat visade att 

sjuksköterskorna upplevde mötet med patienter som besvärande på grund av språkbarriärer 

och att de upplevde en rädsla för missförstånd i samtalet (Debesay, Harslof, Rechel & Vike, 

2014). Utifrån det menar litteraturöversiktens författare att språkbarriärer kan leda till 

svårigheter för sjuksköterskan att upprätta en korrekt hälsoplan tillsammans med patienten. 
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Dokumentationen skall enligt GPCC (2018) innehålla patientberättelse och hälsoplan, dock 

menar litteraturöversiktens författare att dokumentationen riskerar att inte bli 

personcentrerat då viktig information kan utebli eller misstolkas på grund av 

kommunikationssvårigheter. I sjuksköterskans kärnkompetenser ingår säker vård, vilket 

innebär att arbeta patientsäkert utifrån lagar och förordningar. Sjuksköterskan har även ett 

ansvar att kunna svara på frågor gällande läkemedel, dess effekt och biverkningar (SSF, 

2017). På grund av språkbarriärer menar litteraturöversiktens författare att 

patientsäkerheten hotas, då det kan uppstå svårigheter att samla in information eller att ge 

information till en patient som inte förstår sjuksköterskans språk. Detta kan bidra till en 

sämre kvalité på vården och att patienten utsätts för en risk att bli felbedömd och 

felbehandlad. 

 

McCarthy, Cassidy, Graham och Tuohy (2013) beskrev att svårigheter med att ta en 

fullständig anamnes även var något som sjuksköterskor upplevde som ett hinder då den inte 

kom fram i sin helhet, utan ofta blev förvrängd och sjuksköterskan fick gissa för att komma 

fram till problemet. För att vården ska vara personcentrerad skall sjuksköterskan även 

tillsammans med patienten kunna diskutera behovet av omvårdnad, samla in information, 

identifiera problem och genomföra åtgärder tillsammans med patienten (GPCC, 2018), 

vilket litteraturöversiktens författare menar kan bli problematiskt vid språkbarriärer då 

kommunikationen riskerar att inte bli fullständig. McCormack, Karlsson och Dewing 

(2013) menar att även om en patient inte kan delta i sin vård genom att själv berätta, var det 

ändå av värde att patienten deltog i möten som rörde dennes vård. Litteraturöversiktens 

författare menar att det är viktigt att ändå låta patienten vara delaktig i sin vård trots 

språkbarriärer, att som sjuksköterska se hela patienten och låta dem vara närvarande.  

 

I sjuksköterskans kärnkompetenser ingår säker vård, vilket innebär att arbeta patientsäkert 

utifrån lagar och förordningar. Sjuksköterskan har även ett ansvar att kunna svara på frågor 

gällande läkemedel, dess effekt och biverkningar (SSF, 2017). På grund av språkbarriärer 

menar litteraturöversiktens författare att patientsäkerheten hotas, då det kan uppstå 

svårigheter att samla in information eller att ge information till en patient som inte förstår 

sjuksköterskans språk. Detta kan bidra till en sämre kvalité på vården och att patienten 

utsätts för en risk att bli felbedömd och felbehandlad.  

 

Centrum för personcentrerad vård, GPCC, (2018) beskriver partnerskapet som en central 

del i personcentrerad vård. Ett partnerskap mellan sjuksköterska och patient bygger på 
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ömsesidig respekt och kunskap från båda parter. Patienten skall inte bara vara delaktig, utan 

även ses som en likställd individ i teamarbetet i vården. Utifrån litteraturöversiktens resultat 

som visar att sjuksköterskor känner en antipati mot patienten (Amiri & Heydari, 2017) 

anser författarna till litteraturöversikten att möjligheten till att bygga upp ett partnerskap 

med patienten försvåras då partnerskapet består av en ömsesidig respekt mellan 

sjuksköterska och patient, därav kan den personcentrerade vården hotas. Arakelian, 

Swenne, Lindberg, Rudolfsson och von Vogelsang (2017) beskrev att patienter upplevde att 

det är viktigt att sjuksköterskor ser till patientens helhet. Att de ser inte patienten som ett 

föremål utan behandlar dem med värdighet. Patienter kände sig unika, uppskattade och fann 

en känsla av välbefinnande med sjuksköterskor som hade ett personcentrerat 

förhållningssätt. Detta menar litteraturöversiktens författare är viktigt för sjuksköterskor att 

alltid bära med sig, att oavsett kommunikationssvårigheter eller kulturella skillnader, alltid 

förhålla sig enligt personcentrerad vård.  

 

Litteraturöversiktens resultat visade vidare att sjuksköterskor upplevde en oro kring vården 

på grund av att ett gemensamt språk inte fanns och det ledde till svårigheter att se till hela 

människan, det fysiska, andliga och själsliga (Coleman & Angosta, 2016). 

Litteraturöversiktens författare menar utifrån resultatet att den personcentrerade vården 

brister i mötet med dessa patienter, då språkbarriärer kan leda till att patientberättelsen och 

partnerskapet inte kan upprättas på ett tillfredsställande sätt och på det sätt som den 

personcentrerade vården beskriver.  

 

Upplevelser av stress 

Litteraturöversiktens resultat visade att sjuksköterskor upplevde en påtaglig stress på grund 

av den tid det tog att försöka kommunicera med denna patientgrupp och att andra patienter, 

som sjuksköterskor också vårdade, blev åsidosatta (Coleman & Angosta, 2016; Nielsen & 

Birkelund, 2009; Debesay, Harslof, Rechel & Vike, 2014). Övriga patienter som 

sjuksköterskan har ansvar över risker att få mindre tid, på grund av att sjuksköterskan 

behövde ägna mer tid åt patienter med språkbarriärer (Debesay, Harslof, Rechel & Vike, 

2014). Sjuksköterskans ansvar är att ge vård på lika villkor (HSL, SFS 

2017:30).  Författarna till litteraturöversikten menar att när vård på lika villkor inte kan 

tillgodoses kan det skapa en känsla av stress för sjuksköterskan. Det får författarna stöd av i 

Tay, Ang och Hegney (2011), Debesay, Harslof, Rechel och Vike (2014) beskriver båda en 

upplevelse av tidspress på grund av språkbarriärer, vilket i sin tur ledde till att 

sjuksköterskor upplevde mer stress och ett missnöje med den vård de utförde. 



 

 
 

16 

Sjuksköterskorna upplevde denna patientgrupp krävande då det tog längre tid och krävdes 

en större ansträngning att vårda denna patientgrupp. Enligt Mazaheri, Ericson-Lidman, 

Öhlen och Norberg (2018) bidrar samvetsstress till att sjuksköterskor känner en oro i sitt 

arbete och det bidrar till att sjuksköterskan arbetar på ett sätt som skapar stress för att följa 

kompetensbeskrivningen för yrket. Att känna och utsättas för samvetsstress kan även 

påverka både vardagsliv och framtid. Vidare kan detta leda till utbrändhet och en oförmåga 

att arbeta. I den etiska koden för sjuksköterskor beskrivs att sjuksköterskan ska ta hand om 

sin egen hälsa för att inte riskera sin egen förmåga att kunna ge omvårdnad (ICN, 2017). 

När det uppkommer en obalans mellan krav och förmåga uppstår en negativ stress och det 

kan leda till sänkt självförtroende, sömnstörningar och social isolering (Skärsäter, 2014). 

Litteraturöversiktens författare menar utifrån det, att upplevelser av språkbarriärer kan leda 

till samvetsstress. 

 

Upplevelser av att använda sig av kommunikationshjälpmedel för att 
övervinna språkbarriärer 

Upplevelser av kommunikation via tolk 

Resultatet i litteraturöversikten beskriver olika upplevelser av att använda sig av 

tolktjänster. Sammantaget av resultatet beskriver sjuksköterskors upplevelser som ovisshet 

gällande om viktig information gick fram på ett korrekt sätt. Detta gällde både vid 

användande av professionell tolk och när släktingar eller familjemedlemmar användes som 

tolk (Lampley, Little, & Beck-Little, 2008; Skoog, Hallström & Berggren, 2017).  I 

enlighet med den etiska koden har sjuksköterskan ett ansvar att information ges och når 

fram på ett begripligt och kulturellt anpassat sätt till patienter (ICN, 2017). Då 

patientberättelsen (GPCC, 2018) är viktig att ta del av för att kunna arbeta personcentrerat, 

menar litteraturöversiktens författare att patientsäkerheten kan hotas gällande information 

och instruktioner angående läkemedel, och dels hotas den personcentrerade vården gällande 

patientberättelsen då information kan utebli eller missuppfattas på grund av språkbarriärer. 

Detta kan leda till att instruktioner gällande till exempel läkemedel inte uppfattas korrekt, 

vilket i sin tur kan leda till onödigt lidande. Därav faller en av grundpelarna i den etiska 

koden för sjuksköterskor, att lindra lidande (ICN 2017). 
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Upplevelser av att använda kommunikationshjälpmedel 

Litteraturöversiktens resultat beskriver att användandet av kroppsspråk och teckenspråk 

upplevdes vara ett behjälpligt kommunikationshjälpmedel. Enligt Galinato, Montie, 

Shulman, Patak och Titler (2016) använde sjuksköterskor sig av bildkort, för att låta 

patienten peka och då få en förståelse för hur de kände eller vad de ville. GPCC (2018) 

påtalar vikten av patientberättelsen, att som sjuksköterska förstå varje patients vilja, 

tillstånd och upplevelse av sin sjukdom och livssituation. Litteraturöversiktens författare 

menar att sjuksköterskor får en bättre bild av patientens helhet när de använder de 

beskrivna hjälpmedlen i litteraturöversikten, vilken i sin tur bidrar till att sjuksköterskan får 

en bättre bild av patientens vilja och motiv vad gäller sin vård. Enligt GPCC (2018) är detta 

vad patientberättelsen innebär, att sjuksköterskan skall få en bild av hur patienten ser på sin 

sjukdom och sina symtom. 

 

Jirwe, Gerrish och Emami (2010) menade att sjuksköterskan även observerade patientens 

uttryck, mimik och kroppsspråk för att få en tydligare bild av patientens känslor. De 

menade att använda papper och penna för att rita och få patienten att förstå var ett bra sätt 

att kommunicera. Detta engagemang från sjuksköterskor bidrog till att patienten kände sig 

lugn och att sjuksköterskan bryr sig om dem. Edvardsson, Watt och Pearce (2016) beskriver 

att patienter upplever omvårdnaden bättre då sjuksköterskan visar en kunnighet och ett 

intresse, samt har ett personcentrerat förhållningssätt. Dessa pusselbitar bidrar till en god 

vård enligt patienter.  

 

Enligt Barbosa da Silva och Ljungqvist (2003) bör en jag-du-relation finnas mellan 

sjuksköterska och patient, en relation där båda parterna har en betydelsefull roll. En jag-du-

relation kan beskrivas som en relation där tvåvägskommunikation förekommer, där både 

sjuksköterskan och patienten talar och lyssnar till varandra. Litteraturöversiktens författare 

menar att med hjälp av litteraturöversiktens beskrivna hjälpmedel kan jag-du-relationen 

stärkas mellan sjuksköterskor och patienter som talar ett annat språk, det blir ett ömsesidigt 

utbyte av information. Vidare menar litteraturöversiktens författare att jag-du-relationen 

tillsammans med omvårdnadsorienterad kommunikation, som också betonar vikten av 

ömsesidig relation, bidrar till en komplett del i sjuksköterskerollen. 

Galinato, Montie, Shulman, Patak och Titler (2016) beskrev att kommunikation med den 

äldre generationen, att sjuksköterskorna upplevde att det var svårare för den patientgruppen 

att förstå syftet med bildkort, vilket gjorde att det inte används. Här menar 

litteraturöversiktens författare att vård på individ, grupp och samhällsnivå kan skilja sig då 
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den äldre generationen med språkbarriärer ej får samma möjlighet att uttrycka sig som 

yngre patienter, då bildkorten valdes bort för de äldre patienterna. Det innebär att 

Patientlagens intentioner inte uppfylls då Patientlagen anger att vård ska ges på lika villkor 

oavsett ålder, mognad, erfarenheter och språklig bakgrund (SFS 2018:554). 

 

Metoddiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att undersöka sjuksköterskors upplevelser av 

språkbarriärer i hälso-och sjukvården. Enligt Östlundh (2012) är databaserna indelade i 

ämnesområden, och databaserna som användes i denna litteraturöversikt var CINAHL och 

PubMed. Valet av databaser gjordes på grund av den inriktning på omvårdnad och 

medicinsk vetenskap databaserna innehar. Sökorden som användes valdes utifrån syftet. 

Författarna i litteraturöversikten använde sig av en bibliotekarie för att få hjälp med att 

finna relevanta sökord. Detta menar Forsberg och Wengström (2017) är ett gynnsamt 

hjälpmedel för att erhålla en effektiv databassökning. Sökorden language barriers användes 

i den första sökningen, detta gav dock inga specifika artiklar om språkbarriärer, utan 

resulterade i ett bredare resultat med innehåll om språk och/eller barriärer. En av 

inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska, då engelskan är ett 

internationellt vetenskapligt språk. Syftet med att artiklarna skulle vara skrivna på engelska 

var att det skulle ge ett bredare resultat från hela världen, vilket kan vara en metodologisk 

styrka. 

 

Författarna för litteraturöversikten valde att undersöka sjuksköterskors upplevelser av 

språkbarriärer i hälso- och sjukvård över hela världen, detta kan vara en styrka då det 

frambringade ett bredare resultat av upplevelser. Databassökningar för denna 

litteraturöversikt begränsades till tio år, vilket kan anses vara både en styrka och en 

metodologisk svaghet. Författarna till denna litteraturöversikt upplevde svårigheter att finna 

femton vetenskapliga artiklar i ämnet, och detta kan ha sin grund i det valda tidsspannet. 

Antalet träffar begränsades systematiskt utifrån studiens inklusion- och exklusionskriterier, 

och kan innebära en svaghet för litteraturöversikten. Författarna exkluderade artiklar som 

handlade om kulturell kompetens, patienters upplevelser och språkbarriärer på grund av 

sjukdom, till exempel demens eller stroke. Det kan ha gjort att författarna till 

litteraturöversikten valde bort artiklar som svarade mot syftet på grund av brister i 

akademisk engelska vid översättningen. Författarna till litteraturöversikten upplevde inte att 

de valda inklusionskriterierna har påverkat överförbarheten. Med överförbarhet menas 
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enligt Henricsson (2012) att litteraturöversikten författare tillsammans har resonerat om 

resultatet kan överföras vidare till andra situationer och grupper. 

 

Kvalitetsgranskning genomfördes av båda författarna, vilket kan vara en styrka, då det ökar 

granskningens pålitlighet. Med pålitlighet beskriver Henricsson, (2012) att författarna har 

förstått och beskrivit artiklarna tillsammans. Femton artiklar valdes, varav tio med hög 

kvalité och fem med medelhög kvalité. Låg kvalité uteslöts, vilket kan vara en styrka för 

litteraturöversikten, då litteraturöversiktens författare strävade efter tillförlitliga artiklar för 

att erhålla ett tillförlitligt resultat. De artiklar som presenteras i resultatet har sitt ursprung 

från nio olika länder, detta kan ses som både en styrka och en svaghet. En svaghet kan vara 

den kulturella skillnaden och synsättet i de olika länderna, till exempel i en artikel från Iran 

kände sjuksköterskor en antipati mot patienter som inte kunde tala samma språk som 

sjuksköterskan. I motsats till det beskrev artiklar från Norden att sjuksköterskor kände en 

vilja att försöka hjälpa patienter med språkbarriärer, och letade lösningar för att kunna 

förmedla sig i akuta situationer. 

 

Två av de valda artiklarna beskriver barnmorskors och sjuksköterskestudenters upplevelser, 

detta ansåg författarna till litteraturöversikten vara en styrka, då det framkom ett bredare 

resultat av upplevelser. Författarna läste, analyserade och sorterade in resultaten i 

kategorier, och enligt Friberg (2012) är det av stor vikt att fokusera på resultatet. Friberg 

(2012) menar även att det är av stor vikt att läsa och få en förståelse vad artiklarna handlar 

om, och författarna för litteraturöversikten har tillsammans läst artiklarna åtskilliga gånger 

och tillsammans analyserat artiklarna. Även det kan vara en styrka, då det kan bidra till en 

större trovärdighet av artiklarna (Henricsson, 2012). 

 

Etikdiskussion 

Författarna till denna litteraturöversikt valde etiskt godkända artiklar, för att visa omsorg 

och respekt till de som deltagit i studierna (Polit & Beck, 2012). Då akademisk engelska 

kan vara svårt att förstå, användes en ordbok som hjälp i översättningen, och enligt 

Östlundh (2012) är det en utmaning att hantera den typen av engelska och därav till god 

hjälp att använda ett lexikon. För författarna till litteraturöversikten var det av stor vikt att 

översättningen blev korrekt så artiklarna inte misstolkades. En bristande översättning kan 

vinkla artiklarna på fel sätt och bli misstolkade, och det visar ingen etisk omsorg för 

deltagande sjuksköterskor. Ur ett etiskt perspektiv kan litteraturöversiktens författare ana en 

frustration hos sjuksköterskor, i vårdandet av patienter som talar ett annat språk. När vården 
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inte går att utföra på ett likvärdigt sätt, som med patienter som sjuksköterskan kan föra en 

diskussion med, finns risk för känslor av stress och frustration för sjuksköterskor. Dessa 

beskrivna upplevelser kan ha haft en påverkan på författarnas tankar. Friberg (2012) menar 

att författarna bör använda sig av ett kritiskt förhållningssätt, och att ej bli påverkad av 

andra faktorer som tankar och tidigare erfarenheter. Utifrån litteraturöversiktens resultat 

menar författarna att patienten ur ett etiskt perspektiv kan bli en sårbar individ i en situation 

där de inte kan tala för sig, det bidrar till en ökad sårbarhet att inte kunna göra sig förstådd. 

Detta kan i sin tur leda till vårdskador, till exempel att bli medicinskt felbedömd och 

felbehandlad. Vidare kan det leda till en längre vårdtid för patienter och större kostnader för 

samhället. 

 

Kliniska implikationer 

Denna litteraturöversikt har en klinisk betydelse för samhället, då den kan ge vägledning till 

att utveckla hälso- och sjukvårdsorganisationer gällande kommunikationshjälpmedel för att 

kunna övervinna språkbarriärer mellan patient och sjuksköterska.  Litteraturöversiktens 

resultat har även betydelse för att förbereda sjuksköterskor inför mötet med patienter som 

talar ett annat språk. Resultat av denna litteraturöversikt visade att sjuksköterskor upplevde 

stress och otillräcklighet att inte kunna ge god vård, att inte kunna samla tillräckligt med 

information och att det kunde vara svårt att få hjälp med tolksamtal i akuta situationer. 

Sjuksköterskor kan med en ökad kunskap och mer utbildning bli mer förberedda i mötet 

med patienter som talar ett annat språk, och på detta sätt kunna ge en god vård även till 

denna patientgrupp. Denna litteraturöversikt kan vara ett hjälpmedel inför framtiden för att 

förbereda sjuksköterskor för att vårda patienter som talar ett annat språk. 

 

Slutsats 

Litteraturöversiktens resultat visade att språkbarriärer innebar att sjuksköterskan kände en 

otillräcklighet för att ge god vård och att det skapade en känsla av stress och otillräcklighet 

i yrkesrollen. Sjuksköterskan använde sig av olika kommunikationshjälpmedel för att 

övervinna språkbarriärerna. Kommunikationshjälpmedel som användes var tolk, familj och 

anhöriga, kroppsspråk och mimik samt bildkort och applikationen google translate. 

Sjuksköterskor beskrev både positiva och negativa upplevelser av att använda samtliga 

kommunikationshjälpmedel. Språkbarriärer innebär svårigheter med att arbeta 

personcentrerat då det uppstår svårigheter med att ta del av patientberättelsen, upprätta ett 

partnerskap samt att dokumentera patientens hälsoplan. Språkbarriärer utgör även ett hot 
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mot patientsäkerheten då viktig information kan utebli, vilket kan leda till en feldiagnos och 

längre vårdtid för patienten. 

 

Förslag till vidare forskning 

Det finns behov av vidare forskning för att undersöka hur språkbarriärer påverkar hälso- 

och sjukvården. Det behövs vidare forskning ur sjuksköterskans perspektiv gällande hur de 

skall hantera patienter som talar ett annat språk, och vilka enkla och effektiva hjälpmedel 

som kan komma att förbättra kommunikationen mellan sjuksköterska och en patient som 

talar ett annat språk. Det fordras även forskning ur patientens perspektiv gällande hur de 

upplever mötet med hälso- och sjukvården när språket är ett hinder, hur de hittills upplevt 

hjälpmedlen som används och vilka hjälpmedel de anser behöva för att förbättra 

kommunikationen. Vidare fordras forskning kring hur sjuksköterskeutbildningar förbereder 

studenter inför att vårda patienter som talar ett främmande språk. Litteraturöversiktens 

författare anser att detta är ett aktuellt och viktigt ämne i dagen samhälle som är i behov av 

mer forskning och utveckling av hjälpmedel för att bidra till en förbättrad kommunikation 

gällande patienter med främmande språk. 
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Bilaga 1. GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING 

Kvalitativa studier 

 

 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 exklusionkriterier 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 



 

 
 

Bilaga 2. 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=15 

CINAHL Nurse*AND 

“language barriers” AND 

“Communication barriers” OR non-

English speaking AND 

experience OR perceptions OR 

attitude 

 

Limits: 2008-2018, abstract available, 

references available, peer reviewed, 

English language. 

 

40782 

 

 

 

 

251 

140 

0 

 

 

 

 

0 

140 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

4 

CINAHL Nurs* AND Language barriers AND 

Experience OR perceptions OR attitude 

OR views 

 

Limits: Limits: 2008-2018, abstract 

available, references available, peer 

reviewed, English language. 

 

 

 

40782 

457 

 

 

88 

0 

0 

 

 

88 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

2 

CINAHL Language barriers in healthcare AND 

nurs* AND experience*  

 

Limits: 2008-2018, abstract available, 

references available, peer reviewed, 

English language. 

 

152 

32 

158 

0 

0 

43 

0 

0 

23 

 

 

2 



 

 
 

Databas Sökord Antal träffar Urval efter 

lästa titlar 

Urval efter lästa abstrakt Antal utvalda artiklar till 

resultat efter 

genomläsning av artiklar, 

n=15 

CINAHL Non speaking the same language patients 

AND nurs* AND experiemce* 

 

Limits: 2008-2018, abstract available, 

references available, peer reviewed, 

English language. 

 

1 

1 

 

0 

1 

0 

1 

 

1 

CINAHL  Different language AND nurs-patient. 

 

 

Limits: 2008-2018, abstract available, 

references available, peer reviewed, 

English language. 

 

1108 

22 

0 

5 

0 

3 

 

2 

CINAHL Language AND nurs* AND experience* 

 

Limits: 2008-2018, abstract available, 

references available, peer reviewed, 

English language. 

 

7137 

495 

199 

 

 

45 

 

 

15 

 

 

2 

PubMed Nursing AND communication AND 

experience 

 

Limits: 2008-2018, abstract available, 

English language. 

 

193655 

20240 

2291 

 

 

84 

 

 

10 

 

 

2 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 3. Sammanställning av artiklar (n=15) som ligger till grund för resultatet 
 

Författare   

År   

Land  

Titel  Syfte  Design   

 

Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Ali, Azam., & 

Watson, R.  

 

2018 

 

England   

Language bariers 

and their impact 

on provision of 

care to patients 

with limited 

english 

proficiency: 

Nurses 

Perspectives  

Aim: To explore nurses’ 

perspectives of language 

barriers and their impact on 

provision to care to patients 

with limited English 

proficiency from diverse 

linguistic background.  

Kvalitativ.  

 

26 individuella intervjuer och 

3 fokusgrupper.  

 

Innehållsanalys.  

 N= 57  

(27 män och 32 kvinnor.  

Tre identifikationer gjordes. 

Multi-etnicitet och 

språkbarriärer. Största 

hindret för att tillhandahålla 

adekvat, lämplig, effektiv 

och snabb vård. Följder av 

språkbarriärer, patienter 

uteblir från besök. 

Kommunikation via tolk, 

användbart men problem 

med tillgänglighet av 

professionella tolkar och 

patienters förtroende och 

integritet identifierades.  

Medel 

76 % 

Amini, R., & 

Heydari, A.  

 

2017 

 

Iran  

Nurses’ 

experiences of 

caring for patients 

with different 

cultures in 

Mashhad, Iran 

Aim: To explore the nurses’ 

experiences of caring from 

patients with different 

cultures.  

Kvalitativ. 

 

Semistrukturerade- och 

personliga intervjuer.  

 

Innehållsanalys.   

N= 12  

(7 kvinnor och 5 män) 

Sjuksköterskor upplever 

svårigheter med att ge vård 

till patienter som talar ett 

annat språk då 

kommunikationen blir 

svårare än med andra 

patienter.   

Hög 

80 %  

  

Coleman, J., & 

Angosta, A-D.  

 

2016 

 

USA  

  

The lived 

experience of 

acute-care 

bedside registred 

nurses caring for 

patients  and their 

families with 

limited english 

proficiency: A 

silent shift.  

Aim: To explore the lived 

experiences of acute-care 

bedside nursing caring for 

patients and their families 

with limited English 

proficiency. 

Kvalitativ.  

 

Enskilda intervjuer.  

 

Innehållsanalys.  

N= 40  

(39 kvinnor och 1 man) 

  

Sjuksköterskor oroade sig 

över sin förmåga att ge god 

vård. Att använda tolk är ett 

alternativ dock framkom att 

begränsningar finns. Mer 

utbildning krävs. 

 

 

  

Hög 

92% 

 



 

 
 

Författare   

År   

Land  

Titel  Syfte  Design   

 

Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Debesay, J., 

Harslov, I., Rechel, 

B & Vike, H. 

 

2014 

 

Norge  

Dispensing 

emotions: 

Norwegian 

community 

nurses' handling 

of diversity in a 

changing 

organizational 

context 

Aim: To examine nurses’ 

experiences in working with 

ethnic minority patients in 

the context of pressures 

arising from organizational 

reforms.  

 Kvalitativ. 

 

Djup- och semistrukturerade 

intervjuer.  

 

Innehållsanalys.  

 N= 19  

(17 kvinnor och 2 män) 

Tidspressen som uppstod när 

språket inte förstods, gjorde 

sjuksköterskorna missnöjda 

och upplevde denna 

patientgrupp som krävande.  

Medel 

78 % 

 Degni, F., 

Suominen, S., 

Esse’n, B., 

Elansari, W., & 

Vehviläinen- 

Julkunen, K. 

 

2012 

 

Finland  

Communication 

and cultural 

issues to 

providing 

reproductive 

health care to 

immigrants’ 

women: health 

care providers 

experiences in 

meeting Somali 

women living in 

Finland.  

Aim: To explore 

physicians-nurses/ 

midwives’ communication 

when providing 

reproductive and maternity 

care to Somali women in 

Finland.  

 Kvalitativ. 

 

Intervjuer I grupp och 

individuellt.  

 

Innehållsanalys.  

N= 25 Att arbete inte kan göras på 

ett korrekt sätt då 

språkbarriärer kommer i 

vägen. Många tolkar är inte 

medicinskt utbildade och det 

uppstår problem med tolk. 

Sjuksköterskor och 

barnmorskor upplever att 

hembesök bidrar till en bättre 

förståelse och relation med 

patienterna.  

Hög 

88 %  

  

Galinato, J., 

Montie, M., 

Shuman, C., Patak, 

L., & Titler, M.  

 

2016 

 

USA  

Percpectives of 

nurses on patients 

with limited 

English 

proficiency and 

their call light 

use.  

Aim: To describe the 

perceptions of nurses 

regarding their 

communication with 

patients with LEP, how call 

light affect their 

communication and the 

perceptions of nurses on the 

impact of advancement in 

call light technology.  

Kvalitativ.  

 

Semistrukturerade intervjuer.  

 

Innehållsanalys.  

N= 2 fokusgrupper, antal 

ej angivet 

Visuella hjälpmedel som 

bildkort ansågs som ett bra 

hjälpmedel. Sjuksköterskor 

upplever en framgång i 

användandet av tolktjänster, 

de se även att gester och 

applikationer är bra 

hjälpmedel för 

kommunikationen.  

  

Hög 

88 %  

 



 

 
 

Författare   

År   

Land  

Titel  Syfte  Design   

 

Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Hemberg, J., & 

Vilander, S.  

 

2017 

 

Finland   

Cultural and 

communicative 

competence in the 

caring relationship with 

patients from another 

culture. 

Aim: To uncover a new 

understanding of the 

caring community 

between nurses and 

patients when these do 

not speak the same 

language.  

Kvalitativ. 

 

Frågeformulär. 

 

Innehållsanalys.  

N= 10 Att sjuksköterskor upplever att 

de behöver våga vara kreativ 

för att förbättra 

kommunikationen och alltid 

utstråla ett lugn trots 

språkbarriärer.  Sjuksköterskor 

upplevde att de behöver vara 

uppmärksam på patientens 

mimik och kroppsspråk för att 

få en bättre förståelse.  

Hög 

84 %  

Ian, C., Nakamura-

Florenz E., & Lee Y-

M. 

 

2016 

 

USA 

Registred nurses’ 

experiences with caring 

for non English 

speaking patients.  

Aim: To explore 

registred nurses’ 

experiences with caring 

for non English 

speaking patients and 

understand how those 

experiences influence 

their clinical practice.  

Kvalitativ.  

 

Enkäter online.  

 

Innehållsanalys.  

N= 17 kvinnor Två teman uppkom. Hur 

resurser tillhandahölls och 

förändringar i arbetet som 

innehöll ökad förståelse för 

patienternas behov, en 

personlig utveckling och ökad 

kunskap om kulturen. 

Hög 

84 %  

Jirwe, M., Gerrish, K., 

& Emami, A.  

 

2010 

 

Sverige 

 

Student nurses’ 

experiences of 

communiation in cross-

cultural care encourters 

 

 

 

 

Aim: To explore 

student nurses’ 

experiences of 

communication in 

cross- cultural care 

encounters.  

 

Kvalitativ.  

 

Semistrukturerade 

intervjuer.  

 

Innehållsanalys.  

N= 10 Studenterna upplevde 

kommunikationsproblem och 

en rädsla inför att ge för lite 

information, de upplevde en 

stress och rädsla för att inte 

kunna ge en god vård till dessa 

patienter. Sjuksköterskor 

påpekade även att 

kroppsspråket är ett bra 

hjälpmedel.  

Medel 

76 % 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Författare   

År   

Land  

Titel  Syfte  Design   

 

Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Johansson, L., 

Golsäter, M., & 

Hedberg, B.  

 

2016 

 

Sverige 

Health dialogue with 

non-native-speaking 

parents: Child health 

nurses’ experiences.  

Aim: To explore child 

health care nurses’ 

experiences of 

conducting health 

dialouges with non- 

native- speaking 

parents.  

Kvalitativ. 

 

Intervjuer. 

 

Inehållsanalys.  

N= 11 Behovet av kulturell 

medvetenhet I dialogen med 

föräldrarna till barnen, att 

sjuksköterskor behöver 

övervinna rädslan och hantera 

känslor I samtalet då språket ej 

är samma. Användningen av 

tolkar som blir en mellanhand 

istället för en resurs.  

Medel 

74 % 

Lampley, T. M., Little, 

K-E., & Beck-Little, R.  

 

2008 

 

USA  

Cultural competence of 

North Carolina nurses.  

Aim: To define nurses’ 

skills and behaviors 

within cultural 

competence to facilitate 

the work of nurses 

working in cultural 

context.  

Kvalitativ 

tvärsnittsstudie.  

 

BVS och IAPCC 

användes för att samla 

in information.  

 

Innehållsanalys.  

N= 66 Sjuksköterskor upplevde både 

positiva oh negativa 

upplevelser av att använda 

familjen som tolk.  

Hög 

80 % 

McCarthy, J., Cassidy, 

I., Graham, M., & 

Tuohy, D. 

 

2013 

 

Ireland 

Conversations through 

barriers of language 

and interpretation.  

 

 

 

 

Aim: Exploring nurses’ 

experiences of 

communication with 

people from diverse 

cultures, and focuses 

on language barriers 

and use of interpreters.  

 

Kvalitativ. 

 

Semistrukturerade 

intervjuer.  

 

Innehållsanalys.  

N= 7  

(5 kvinnor och 2 män) 

Resultatet visar en utmaning 

för både patienter och 

sjuksköterskor gällande 

språket. Viktigt att vid 

tolkanvändning komma ihåg 

sjuksköterska-

patientperspektivet, vilket kan 

ändras när en tredje part 

introduceras. Sjuksköterskan 

har utmaningar framför sig när 

det gäller språk och kultur. 

 

Hög 

80 %  

 

 

 

 



 

 
 

 

Författare   

År   

Land  

Titel  Syfte  Design   

 

Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Nielsen, B., & 

Birkelund, R.  

 

2009 

 

Danmark  

Minority ethnic 

patients in the Danish 

healthcare system – a 

qualitative study of 

nurses’ experiences 

when meeting 

minority ethnic 

patients. 

Aim: To investigate nurses’ 

experiences in caring with 

patients with an minority 

ethnic background.  

Kvalitativ. 

 

Intervjuer. 

 

Innehållsanalys.  

N= 4 Mer tidskrävande med 

patienter som inte talar 

samma språk då fokus blir på 

språkbarriär Patienter med 

begränsning i 

språkkunskaper i det 

gemensamma språket 

erkänner sällan att de inte 

förstår. Viss problematik 

kring tolktjänster.  

Hög 

84 % 

Skoog M., 

Hallstrom, I., & 

Berggren, V.  

 

2017 

 

Sverige 

 

 

  

’There´s something in 

their eyes’ – Child 

health services 

nurses’ experiences of 

identifying signs of 

postpartum 

depression in non-

Swedish-speaking 

immigrant mothers. 

Aim: Nurses’ experiences of 

identifying signs of 

postpartum depression in 

non-swedish-speaking 

immigrant mothers.  

Kvalitativ. 

 

Semistrukturerade 

intervjuer.  

 

Innehållsanalys.  

N= ej angivet Sjuksköterskor känner en 

större press och att de 

behöver arbeta hårdare med 

patienter som inte talar 

samma språk. I viss mån är 

tolk ett bra hjälpmedel men 

inte alltid så tillförlitligt då 

det blir en extra person i 

rummet som kan påverka 

patienten.  

Hög 

84 %  

Tay, L. H., Ang, 

E., & Desley, H.  

 

2011 

 

Singapore 

Nurses’ perceptions 

of the barriers in 

effective 

communication with 

inpatients cancer 

adults in Singapore 

 

 

 

 

Aim: To investigate factors 

that influence effective 

communication between 

nurses and patients. 

Kvalitativ.  

 

Intervjuer.  

 

Innehållsanalys.  

N= 10 kvinnor Sjuksköterskor upplever att 

patienterna inte respekterar 

sjuksköterskor som inte talar 

det gemensamma språket. De 

upplever även en tidspress att 

hinna med och känner ett 

missnöje över vården de 

försöker ge. Sjuksköterskor 

känner att språkbarriärerna 

utgör ett  hinder för att kunna 

ge en god vård.  

Medel 

72 % 


