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Sammanfattning  

Bakgrund: I samband med ökad globalisering och kulturell mångfald i slutenvården riskerar 

patientsäkerheten att hotas till följd av den bristande kommunikations- och 

informationsöverföringen. Detta kan leda till utmaningar i vårdprocessen som påverkar den 

personcentrerade vården på grund av språkbarriärer.  

Syfte: Att beskriva hur patienter och vården påverkas av språkbarriärer inom slutenvården.  

Metod: Litteraturstudie baserad på 18 vetenskapliga artiklar som publicerats mellan år 2014–

2019. Sökningarna har skett via databaserna Google scholar, CINAHL och PubMed.   

Resultat: Resultatet bygger på patientens och vårdpersonalens upplevelse av kulturell 

förståelse, påverkan på patienten och kommunikativa strategier. Språkbarriärerna inom hälso- 

och sjukvården påverkar vårdpersonal, patient och anhöriga genom att god vård på lika villkor 

inte uppfylls och kan leda till ökat lidande för patient och en ökad risk för vårdskada.   

Slutsats: Vårdpersonal och patienter är medvetna om att språkbarriärer påverkar vården för 

patienten negativt genom ökat lidande och risk för vårdskada och vårdskada. Kroppsspråk och 

gester används för att kommunicera och för att kunna ge personcentrerad vård.  

Nyckelord: kommunikation, kulturell mångfald, litteraturöversikt, personcentrerad vård & 

språkbarriär.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Background: With the increased globalization and cultural diversity within inpatient care 

the patient safety is threatened because of communication and information difficulties. As a 

result of language barriers between health-care professionals and patients  

Aim: To describe how patients and the healthcare are affected by language barriers within 

inpatient care, and how healthcare staff are affected in their work by communicative language 

barriers. 

Method: A literature review based on 18 articles, published between 2014 - 2019. A 

literature search was made in databases as Google scholar, CINAHL and PubMed.  

Results: The results are based on patients and healthcare staff experiences of cultural 

diversity, effects on the patient and communicative strategies. Language barriers in healthcare 

affects, healthcare staff, patients and their relatives by not provide good care on equal terms. 

This can lead to increased suffering and an increased risk for healthcare injuries.  

Conclusion: healthcare staff and patients are aware that language barriers affect the care for 

patients negatively by increasing suffering and risk for healthcare injuries. Body language and 

gestures are used to communicate by healthcare staff to provide person-cantered care.   

Keywords: communication, cultural diversity, language barriers, literature review, Person-

centred care 
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Inledning 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning inom sjuksköterskeprogrammet i Region Dalarna 

väcktes intresset för språkbarriärer. Vid flertal tillfällen kom vi i kontakt med patienter och 

anhöriga från andra kulturer där språkbarriärer fanns. En konsekvens av detta var bristande 

informationsutbyte mellan patient och sjuksköterska. Även vid tillfällen när bildstöd och tolk 

tillämpats brast kommunikationen och frustration för både patient och sjuksköterska uppstod. 

Vi såg en hjälplöshet hos patienten och sjuksköterskan kände sig otillräcklig. Vi vill med 

denna litteraturöversikt belysa problematiken kring språkbarriärer och se om 

patientsäkerheten kan vara hotad.  

Bakgrund 

Bakgrunden kommer innehålla samlad information om kulturell förståelse, personcenterad 

vård som är det teoretiska perspektivet i denna litteraturöversikt, kommunikation och 

informationsöverföring, språk, tolk och språkbarriärer. 

Kulturell förståelse 

I alla tider har människor förflyttat sig vilket har lett till den mänskliga utvecklingen. Detta 

har lett till att den globala mångfalden ökar (Statens offentliga utredningar, SOU 2010:40). 

Hälso-och sjukvårdslagens (HSL, SFS 2017:30) innehåller förordningar kring mål, riktlinjer 

och ansvarar över vården inom Sverige. Syftet med lagen är god hälsa och att alla i hela 

befolkningen ska ha vård på lika villkor.  

Förenta nationerna (FN) skriver om mänskliga rättigheter i artikel 5: 

”I enlighet med de grundläggande åtagandena i artikel 2 förbinder sig konventionsstaterna 

att förbjuda och avskaffa rasdiskriminering i alla dess former och att tillförsäkra rätten för 

var och en, utan åtskillnad på grund av ras, hudfärg, nationalitet eller etniskt ursprung, till 

likhet inför lagen, särskilt när det gäller åtnjutande av följande rättigheter: iv) rätten till 

allmän hälsovård, sjukvård, social trygghet och sociala förmåner” (FN, 2006).  

International council of Nurses (ICN) beskriver omvårdnadens etiska kod för sjuksköterskor. 

Denna kod innebär att sjuksköterskan ska bidra till hälsa, förhindra sjukdom, återuppbygga 

hälsa och lindra lidande. Mänskliga rättigheter är grunden inom omvårdnad, där finns respekt 
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för de olika kulturella rättigheter, egna val och värdighet. Omvårdnaden ska vara på ett 

respektfullt sätt oavsett ålder, kön och kulturell bakgrund (Swenurse, 2017). Människan 

formas av beteenden, religion sedvänjor, individens syn på hälsa och ohälsa samt bakgrund. 

Detta är viktiga implikationer för hälso- och sjukvården för att kunna ge den bäst anpassade 

vården. Globalisering och migration inom länder har ökat och personal inom hälso- och 

sjukvården får dagligen träffa patienter där språkbarriärer, olika kulturella övertygelser och 

förväntningar finns (Aalto, Elovainio, Heponiemi, Hietapakka, Kaihlanen, Sinervo 

&Wesolowska, 2019). Vårdpersonal som sjuksköterskor är ansvariga för att ge vård till 

patienter oavsett kultur, religion och bakgrund. Språkbarriärer kan försvåra vårdpersonalens 

förmåga att ge personcentrerad vård (Azam Ali & Watson, 2017). I dagens mångkulturella 

samhälle får vårdpersonal vårda patienter med olika kulturella bakgrunder. Att arbeta 

tvärkulturellt är snarare ett flerdimensionellt sätt att arbeta än ett uttryck. Det kan bli 

utmanande för vårdpersonal och patienter med olika kulturer att förstå varandra på grund av 

språkbarriärer, olika syn på hälsa och ohälsa (Aalto et al., 2019; Albougami, Pounds & 

Alotaibi, 2016) samt traumatiska upplevelser och oförmåga att lita på sjukvården. För att 

kunna möta detta behövs tvärkulturell vård som innebär att arbeta och kommunicera effektivt 

och lämpligt med personer med annan kulturell bakgrund. Tvärkulturell vård bör därför 

bedrivas på ett sätt som inte styrs av majoritetskulturella förväntningar utan öppenhet för 

olikheter och en strävan efter kulturmedvetenhet som bygger på olikheter. Därför kan 

tvärkulturell kompetens anses vara viktig för att förstå patienten och få möjlighet till att ge 

den bästa tillgängliga vården (Aalto et al., 2019). Dennis & Small (2003) beskriver vårdandet 

från sjuksköterskas perspektiv som en kulturell svårighet eftersom sjuksköterskan bör 

fungerar som en medlare mellan tre kulturer: sin egen, sjukvårdssystemets och patientens.  

Sjuksköterskan utmanas i vården av de kulturella skillnaderna som finns och hur 

sjuksköterskan har i sin yrkesroll att utöva sin kulturella kompetens för att ge god vård. 

Kulturell kompetens kan spela en viktig roll inte bara för individen utan även på 

organisationsnivån och kan ge en bättre samhällsbaserad vård. I och med detta kan en 

möjlighet av säkrare vård av olika kulturella grupper ske (Barton, Clarke & Kim-Godwin 

2001). Patientsäkerhetslagen (PSL, SFS 2010:659) beskriver vårdgivarens skyldighet att 

arbeta metodiskt med patientsäkerhet. Vårdgivarens uppdrag blir att planera, styra och 

inspektera verksamheter inom hälso-och sjukvården för att uppnå god vård. Vårdpersonal 

inom hälso- och sjukvård är skyldig att bedriva vården med hög säkerhet. Lagen definierar 

olika begrepp som patientsäkerhet. Patientsäkerhet definieras som ett skydd mot vårdskada. 
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Personcentrerad vård 

Den personcentrerade vårdens ramverk handlar fyra delar, förutsättningar, vårdmiljön, 

personcentrerade processen och förväntade resultat (McCormack & McCane, 2006).  

Förutsättningar handlar om utmärkande egenskaper av sjuksköterskan. Det inkluderar att 

sjuksköterskan har ett professionellt förhållningssätt, har utvecklat en social kompetens, är 

engagerade i sitt arbete, kan visa värderingar och övertygelser och känner sig själv. Det 

professionella förhållningssättet handlar om sjuksköterskans praktiska förmåga och kunskap 

som att fatta beslut och prioritera. Den sociala kompetensen handlar om att kommunicera på 

olika nivåer. Att vara engagerad i sitt arbete visar på att sjuksköterskan vill det bästa för sina 

patienter. Om sjuksköterskan har klarhet i sina övertygelser och värderingar är hon medveten 

om hur de påverkar patientens beslut. Att känna sig själv handlar om att innan vi kan hjälpa 

andra måste vi känna oss själva och veta hur vi själva fungerar (McCormack & McCane, 

2006).  

Vårdmiljöns utformning fokuserar på sammanhanget för vilken vård som ges och innehåller 

system som anläggningen behöver för beslutsfattande, effektivt arbete mellan personal, 

stöttande organisations system och fördela på makt. Arbetsplatsens kultur är viktig för att 

sjuksköterskan ska vara arbetsledare i omvårdnadsarbetet (McCormack & McCane, 2006).  

Den personcentrerade processen handlar om olika komponenter av att ge vård på. Den 

personcentrerade vården inkluderar att involvera patientens tro, värderingar, engagemang, 

visa sympati och att patienten är delaktig och fattar beslut samt att hjälpa med de fysiska 

behoven. Om sjuksköterskan jobbar med patientens egen tro och värderingar kommer det 

förstärka en av de grundläggande principerna för personcentrerad omvårdnad som är 

betydande för utveckling av en tydlig bild av patientens egna värderingar kring sitt liv och hur 

de vill förklara vad som hänt. Att jobba med värderingar och tro är kopplat till att göra patient 

delaktig i beslutsfattandet, när sjuksköterskan delar med sig information till patienten blir det 

ett samband mellan dessa och patienten kan komma med egna perspektiv kring 

metod/behandling (McCormack & McCane, 2006).  

Utfall av resultat förväntas komma ifrån effektiv personcentrerad omvårdnad och inkluderar 

tillfredsställande vård, delaktighet i vård, att patienten upplever ett välmående, och kreativ 

terapeutisk miljö, att personalen samarbetar, ledarskapet är transformerande och innovativt 

praktik är stöttande (McCormack & McCane, 2006).  
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Personcentrerad vård är ett tillvägagångssätt för att vården ska inrikta sig på individen, 

familjen och samhället. Personcentrerad vård strävar efter att personer ska ha den utbildning 

och det stöd som de behöver för att ta beslut och vara delaktiga i deras vård. Tillvägagångssätt 

är tänkt att personcentrerad vård ska grundas i individens behov av vård och förväntningar på 

vården och inte sjukdomar (WHO u.å). Implementering av personcentrerad vård har potential 

att förbättra kvaliteten för bland annat inneliggande patienter på sjukhus. Personcentrerad 

vård resulterar i en studie i bättre hantering av smärta. Inneliggande patienter på sjukhus som 

fick personcentrerad vård upplevde vården som mer personifierad. De ansåg att deras behov 

blev uppfyllda och möjliggjorde chanser att påverkas deras vård (Jakobsson, et al., 2018). 

Sjuksköterskor som arbetade med personcenterad vård upplevde en större tillfredsställelse 

med den givna vården och sitt arbete. Den personcentrerad vård kan öka förståelse för 

patienten och skapa en terapeutisk relation (Lehuluante, Nilsson & Edvardsson, 2011). 

Personcentrerade samtal och kommunikation bör innehålla: 

 Att båda parterna agerar, samtalar och möter varandra som personer. 

 Personen ses som både kapabel och lidande, handlingskraftig och sårbar. 

 Kroppsspråk är en stor del av samtalet. 

 Samtalet är ett samarbete som är samskapat av båda parter. 

 Båda lyssnar på vad som berättas, hur berättelsen är utformad. 

 Varje samtal är unikt och är en del av ett speciellt sammanhang (Fossum, 2019). 

 

Kommunikation och informationsöverföring 

En förenklad förklaring av kommunikation är utbyte av olika slags signaler mellan människor. 

Signalerna kan vara en handling med hjälp av kroppen som redskap eller ett eller flera ord. 

Kommunikationen mellan människor är ofta en blandning mellan olika signaler, ord och 

utföranden. Kommunikationen är grundläggande för sjuksköterskans yrkesutförande. I 

sjuksköterskan arbete används kommunikation som ett verktyg för att i samtal eller i handling 

få fram ett meddelande till patienten (Baggens & Sanden, 2019). Kommunikationen innefattar 

två delar, språklig- samt icke-språklig kommunikation. Där den språkliga är hur vi 

kommunicerar med varandra med hjälp av talet och den icke-språkliga konversationen går ut 

på kroppsspråk och gester. Språket och gester är intima på det sätt att de båda samspelar med 
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varandra och förtydligar det vi vill få sagt. Gester är precis som språket, olika i alla länder och 

betydelserna för de olika delarna skiljer sig åt överallt i världen (Gullberg, 2015). 

Vikten av att värna om patientens autonomi är centralt inom etik och grundläggande inom 

vården och är målet för patientlagen (SFS 2014:821). För att uppnå god vård är det viktigt att 

patienten förstår kommunikationens innehåll och beslut. Att respektera personens förståelse 

av sin sjukdom och sitt sjukdomstillstånd är av betydelse för att värna om patientens 

deltagande och integritet. Inneliggande patienter på sjukhus är från en början i en underlägsen 

position och i en utsatt miljö (Beach, Berger & Boss, 2017).  God vård är enligt 

Socialstyrelsen (2019a) ett ramverk av 6 dimensioner som skall vara säker, individanpassad. 

kunskapsbaserad, jämlik, tillgänglig och effektiv.  

Det digitala samhällets utveckling har gjort att vården delvis blivit digitaliserad för att kunna 

bli mer effektiv, eftersom det nu finns möjligheter som tidigare inte funnits. Patienter idag kan 

enkelt få hjälp i hemmet via olika appar som kry och mindoktor (Jebari, 2016). I samband 

med digitalisering och tillgänglighet av vårdmöjligheter som inte tidigare funnits ställs även 

vården inför nya krav. Framförallt på den kommunikativa tillgängligheten som både patienter 

och anhöriga efterfrågar i det nya moderna samhället. Det kan bli förväntningar av 

medborgarna att vården ska vara mer tillgänglig och bör finnas. Detta har byggt upp en 

virtuell värld där alla människor kan vara patienter när de vill och besluta om sin egen vård, 

något som aldrig tidigare varit möjligt. Patienter kan få en läkartid enkelt via E-tjänster, 

tillgång till patientjournaler elektronisk för patient och närstående. Tillgång till att chatta med 

läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, fysioterapeuter med flera (Fossum, 2019). Som 

sjuksköterska är det viktigt att kunna ge anpassad information till patienten och ta hänsyn till 

patientens förutsättningar. Information bör anpassas efter individens språkliga bakgrund, 

mognad, ålder och erfarenhet. Den kommunikativa överföringen kan kompletteras med 

tillexempel bild- eller textstöd. Det är viktigt som vårdpersonal att se till att patienten 

uppfattar informationen för att kunna ge bästa tillgängliga vård. Det är även viktigt att bjuda 

in patienten till frågor och att patienten kan bekräfta informationen den blivit tillgiven 

(Socialstyrelsen, 2019b).   

Språk  

Språket är ett verktyg för människor till att kunna kommunicera med varandra. Språket 

används i både tal och skrift. I världen uppskattas det att finnas omkring 6000 olika språk 

(Nationalencyklopedin). Svenska är det nationella språket i Sverige men det talas hela 160 
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olika språk landet över (Fossum, 2019). Det är det största använda verktyget för att förklara 

och beskriva, ge information och diskutera olika former av problem. Språk är främst till för att 

vara en bro mellan människor, det gör att människor kan förstå varandra och uppfatta världen 

(Baggens & Sandén, 2019). Faktorer som olika språk, mångkulturella bakgrunder och olika 

religionsuppfattning kan påverka sjuksköterskans förmåga till effektiv kommunikation med 

patienten. När de inte talar ett gemensamt språk och även icke-verbal kommunikation kan de 

missförstås i andra kulturer (Tay, Ang & Hegney, 2012). Det betyder att något som är 

accepterat i en kultur inte är accepterat i en annan. Det kan leda till missförstånd och personer 

kan bli kränkta, detta kan leda till fördomsfulla bedömningar av situationen (Fossum, 2019).  

Tolk 

Tolk är ett yrke som innefattar utbildning om samtal och kommunikation mellan två och fler 

språk. Tolken ska ha gymnasieutbildning i båda språken som personen bemästrar. Efter att 

kurser tagits måste godkänt resultat uppnås. Auktoriserade tolkar eller translatorer skall vara 

neutrala och opartiska under tolksamtalet. Det är även viktigt att tolken besitter kunskap inom 

det området personen skall tolka inom. I vissa fall används outbildade ”tolkar” inom hälso- 

och sjukvården, dessa kan vara anhöriga eller vänner (Fossum, 2019). Tolkanvändaren kan 

aldrig vara säker på att tolken besitter kunskap om det aktuella området som skall diskuteras, 

den är inte heller opartisk eller under tystnadsplikt (SFS, 1975:689). 

Offentlighet- och sekretesslagen (SFS, 2009:400) innefattar alla tolkar under, likadant som för 

all vårdpersonal. Enligt förvaltningslagen har den som inte behärskar svenska eller är 

allvarligt tal- eller hörselskadad, rätt till tolk i sina kontakter med myndigheter och det är 

denna som vid behov ska beställa tolk. Beställning av tolk skall vara tillgängligt dygnet runt 

alla dagar i veckan och vid akuta fall, under natten eller helgen kan telefontolkning vara en 

lösning. Beställaren kan inte kräva viss religion på tolken men kan be om en tolk med bästa 

kompetens inom området, det går även att önska manlig eller kvinnlig tolk (Fossum, 2019). 

Språkbarriär 

Språkbarriär definieras som svårigheter att kommunicera mellan människor eftersom de inte 

talar ett gemensamt språk (Oxford English Dictionary, u.å.). Språkbarriärer är bristfällig 

språkkunskap som kan leda till kommunikationssvårigheter (Hanssen, 2007). Språket är 

centralt i kommunikation, det hjälper talaren och lyssnaren att förstå varandras behov. 

Användning av språk är relaterat till individens identitet. Den kulturella kompetensen kan 

definieras som kunskap, attityd och färdighet. Dessa nödvändigheter är för att förse bra 
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kvalitet av vård till olika patienter. Vården kan äventyras av olika trosuppfattningar, 

språkbarriärer och kunskapsnivåer (Lloyd, Wilson, Holt, Wicher & Kar, 2018). Vårdpersonal 

kan även dra sig undan istället för att närma sig patienter som har brister i språkkunskaper. 

Detta gör att kommunikationen blir otydlig till patienten och det bildas barriär mellan dessa. 

Barriären gör att omsorgen och vården till patienten blir ineffektiv (Schwartz, 2010). 

Patienters socioekonomiska förhållanden och kulturella bakgrund påverkar kommunikationen 

till vårdpersonal. Kommunikationen mellan vårdpersonal och patienter med annan kulturell 

bakgrund påverkas av språkbarriärer och olika värderingar mellan dessa parter (Graaff, 

Francke, Van den Muijsenbergh & der Geest, 2012). Kulturen påverkar språkets uppbyggnad 

och hur kommunikationen framförs. Det gör att när tankar ska översättas från ett språk till ett 

annat förlorar det betydelsen. Symboler och värden följer ibland med från modersmålet till det 

nya språket, detta kan göra att missförstånd uppstår. Det finns tre grundorsaker till 

kommunikationshinder mellan vårdpersonal och patienter från andra kulturer:  

 “Parterna talar inget gemensamt språk 

 Parterna talar samma språk, men använder inte samma symboler 

 Patienten/anhöriga behärskar delvis vårdarbetares språk, men kan inte nyansera det.” 

(Hanssen, 2017). 

När vårdpersonal och patienter inte har ett gemensamt språk är problemet identifierat och de 

är i behov av en tolk för att förstå varandra. I alla språk finns flera symboler och tecken, de 

kan ha olika betydelser i olika kulturer. Det kan leda till missförstånd och svårigheter att 

kommunicera med varandra. När språket är onyanserat blir kommunikationen begränsad. 

Individen kan ha svårigheter att beskriva känslor och tankar mer exakt (Hanssen, 2007).  

Problemformulering 

I ett mångkulturellt samhälle möts människor med olika nationella språk, att språkbarriärer 

kan uppstå inom hälso- och sjukvården är inget undantag. Tidigare forskning visar att 

kulturella skillnader och språkbarriärer kan vara utmanande för vårdpersonalen. 

Sjuksköterskan skall jobba personcentrerat för att uppnå god vård och detta involverar att ha 

kulturell kompetens. Språkbarriärer kan försvåra vårdpersonalens förmåga att ge 

personcentrerad vård och vård på lika villkor. Författarna vill med denna litteraturöversikt 

undersöka om språkbarriärer påverkar vården och hur patienten påverkas. Kunskap kring 

ämnet behöver belysas för oavsett religion, trosuppfattning och kulturell bakgrund ska vården 

ges på lika villkor.  
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Syfte 

Syftet med studien var att beskriva om kommunikationen påverkas av språkbarriärer hos 

patienter inom slutenvården? 

Centrala begrepp  

Slutenvården menas i denna litteraturöversikt: vård där patienten är inlagd på en 

sjukvårdsinrättning som till exempel en avdelning på sjukhuset (Karolinska institutet, u.å.a). 

Vårdpersonal innefattar personer med legitimerade yrkesgrupper såsom läkare, 

sjuksköterskor, fysioterapeuter men även yrkesutövare utan legitimation såsom 

undersköterskor, vårdbiträden och vårdare (Karolinska institutet, u.å.b). 

 

Metod 

Metoden är uppbyggd av sex delar som består av: design, urval/datainsamling, värdering av 

artiklarnas kvalité, tillvägagångssätt, analys & tolkning av data och etiska överväganden.  

Design                                                                                                                    

Designen i examensarbetet har genomförts i form av en litteraturöversikt som enligt Friberg 

(2017a) är att få överblick av det kunskapsläge som finns inom det valda området.  

Urval/Datainsamling                                                                             

Urval av datainsamling har skett under hösten 2019. Vi har sökt på databaserna CINHAL, 

PubMed och Google scholar efter vetenskapliga artiklar. När Google scholar användes 

gjordes fria sökningar som var kopplade till syftet. Vid sökningar har flera sökord använts 

som; Communication, Healthcare, Hospitalization, Hospitalized Immigrants, Inpatient, 

Interpreters, Language Barrier,Nursing, Patient & Patient safety. För att begränsa sökningen 

användes AND eller OR. Sökorden och de olika kombinationerna presenteras i en sökmatris, 

se tabell 1. 

Tabell 1. Sökmatris  
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Inklusionskriterierna var vetenskapliga artiklar som var skrivna på engelska publicerade 

mellan år 2014–2019, som är granskade och är peer-reviewed. Vuxna och barn av båda kön 

var inkluderade i sökningarna. För att säkerhetsställa detta gjordes enskilda sökningar på 

Ulrichsweb av alla artiklar. Artiklarna är godkända av en etisk kommitté eller motsvarande.   

Studiens resultat baseras på 2 kvantitativa, 11 kvalitativa och 5 mixad metod (både kvalitativa 

och kvantitativa) vetenskapliga artiklar som granskats genom Willman, Stoltz, & Bahtsevani 

(2006) och Forsberg & Wengström (2008) granskningsmall (Se tabell.2). 

Värdering av Artiklarnas kvalité 

Artiklarna som kommer att väljas ut kommer att granskas genom en modifierad 

granskningsmall för att få värdering av studiernas kvalité (se tabell. 1) efter Willman, Stoltz, 

& Bahtsevani (2006) och Forsberg & Wengström (2008). Kvantitativa artiklar kan få 

maxpoäng på 29 (se bilaga.1) och kvalitativa artiklar kan få som högst 26 (se bilaga 2). 

Poängen rankas efter JA och NEJ frågor där JA ger 1 poäng. Låg kvalité för artiklarna är 

under 60 % och medelhög kvalitet är mellan 60–79%, hög kvalité på artikeln är över 80%.  

Tabell 2. Värdering av studiernas kvalité. 

Databas Sökord Antal 
träffar 

Urval 
efter 
lästa 
titlar 

Urval efter 
lästa 
abstract 

Antal utvalda artiklar 
till resultatet efter 
genomläsning av 
artiklar  

CINAHL Language barriers  
AND healthcare AND 
inpatient OR 
hospitalization OR 
hospitalized patient 

2632 
1170 
65 

13 8 5 

CINAHL Language barriers AND 
inpatient AND nursing 

2632 
78 
22 

4 2 1 

CINAHL Language barriers AND 
nursing 

2632 
334 

40 10 3 

CINAHL Interpreters AND 
language barriers 
AND communication 

1045 
330 
271 

40 15 3 

CINAHL Nursing AND 
immigrants AND 
interpreters 

131094 
364 
15 

3 1 1 

CINAHL  Language barriers AND 
patient safety  

2632 
132 

10 5 1 

PubMed Immigrant Patients 105 10 2 1 
Google 
Scholar 

Language Barriers 402000 40 8 3 
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Kvalitets grad Kvalitativa studier 

poäng 

Kvantitativa studier 

poäng 

Procentindelning 

Låg 0–14 0–16 0–59% 

Medel 15–29 17–22 60–79% 

Hög 20–25 23–29 80–100% 

 

Tillvägagångssätt 

Författarna har träffats i grupprum på Högskolan Dalarna och sökt fram information 

gemensamt med hjälp av internet och bibliotek. Vid sökning av artiklar lästes olika titlar, de 

som var relevanta valdes ut och därefter lästes abstrakt och urval gjordes. Nästa fas var att se 

om resultatdelen av artiklarna var kopplade till syfte. Artiklarna skrevs sedan ut i 

pappersformat och granskades ytterligare med hjälp av granskningsmallarna. Artiklarna har 

lästs av båda författarna därefter analyserats och granskats individuellt och gemensamt för att 

besvara syftet. Sammanställningen av resultatet och diskussionsdelen gjordes gemensamt 

genom att skriva och stapla upp alla artiklar på en Whiteboard-tavla, och därefter kategorisera 

dem.   

Analys & tolkning av data 

Analysen har gjorts enligt Fribergs (2017b) modell med tre steg. Det första steget var att läsa 

artiklarna flera gånger för att få en hel helhetsbild och fokusera på språkbarriärer inom vården 

som är det centrala. Det andra steget var att identifiera nyckelord: kommunikation, kulturell 

mångfald, litteraturöversikt, personcentrerad vård & språkbarriär. Artiklarna 

sammanfattades i en artikelmatris (se bilaga. 3) efter författare, år, land, titel, syfte, metod, 

deltagare, resultat och kvalitets grad. Det sista steget var att identifiera likheter och olikheter 

mellan de olika artiklarna för att sammanställa ett resultat.  

Etiska överväganden                                                                                                          

World Medical Association har tagit fram Helsingforsdeklarationen som är central inom 
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forskningsetik, deklarationen beskriver grundläggande faktorer för de som forskar och de som 

deltar i forskningen. Den grundläggande faktorn i deklarationen är att välbefinnande om 

individen i forskningen anses mer värdefull än forskningen. Samtycke från deltagaren skall 

finnas till hands. Säkerhetsåtgärder för att respektera deltagarnas privatliv, information om 

patienten skall vara anonymt (Kliniska Studier Sverige, 2017). Forskningsetiken är utformad 

för att säkerhetsställa grundläggande värde och rättigheter för människan genom att skydda de 

deltagande i studien (Kjellström, 2017). Lagen om etikprövning av forskning avser människor 

(2003:460), denna lag är till för att skydda deltagarna i forskningsprojekt och visa respekt för 

människovärdet.  

Författarna förhöll sig till policyn som Högskolan Dalarna (2013) har tagit fram där det 

framgår att studenten inte skall plagiera, förfalska eller förvränga resultat. The American 

Psycological Association (APA) från Karolinska institutets har använts för att säkerhetsställa 

korrekt referenshanteringen. Artiklarna ska vara etiskt granskade och godkända av en etisk 

kommitté.  

 

Resultat 

Resultatet av litteraturöversikten grundas på 18 vetenskapliga artiklar, 11 kvalitativa, två 

kvantitativa och fem mixad metod. Artiklarna är ifrån USA (n=4), Sverige (n=4), Australien 

(n=3), Finland (n=2), England (n=1), Nederländerna (n=1), Schweiz (n=1), Kanada (n=1) och 

Singapore (n=1). Resultatet redovisas i tre huvudkategorier Påverkan på patient, Kulturell 

förståelse & Kommunikativa strategier. Påverkan på patienten och kulturell förståelse 

redovisas i två perspektiv, patientperspektiv & vårdens perspektiv. 

Påverkan på patient 

Kommunikationen kan vara en viktig del i samspelet mellan patienten, familjen och vården 

och kan vara viktig vid tolkning av mänskligt beteende och grunden för att bygga ömsesidig 

respekt och empati (Krupićl, Grbić, Čustović, Senorski & Samuelsson, 2019). När 

vårdpersonal och patienter inte delar språk eller kultur kan kommunikationen påverkas mellan 

dessa och det kan äventyra patientens vård (Krupićlet et al., 2019; Meuter, Gallois, 

Segalowitz, Ryder & Hocking, 2015; Patriksson, Berg, Nilsson & Wigert, 2017; Shepard, 

Willis-Esqueda, Newton, Sivasubramaniam & Paradies, 2019). Språkbarriärer kan vara ett hot 
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för kvaliteten av hälso- och sjukvården (Van Rosse, de Bruijnr, Suurmond, Essink-Boot, & 

Wagner, 2016). Operationer kan bli inställda eftersom vissa patienter önskat om tolk av 

specifikt kön eller när tolktjänsten inte varit tillgänglig. Vid vissa tillfällen har patienter fått 

lugnande mediciner för att lindra oro när tolken inte varit på plats (Krupićl et al., 2019). 

Tolkservicen kan inte användas hela tiden eftersom det inte är en praktisk lösning vid korta 

rutinbesök för patienten (Van Rosse et al., 2016). 

Patientperspektiv 

Patienter beskriver att språkbarriärerna kan bli större när de är i stressade situationer, som att 

bli inlagd på sjukhus, (De Moissac & Bowen, 2018; White, Plompen, Micallef & Haines, 

2019) detsamma upplever föräldrar till sjuka barn (Patriksson, Nilsson & Wigert, 2019). Det 

kan vara svårt för patienter att beskriva sina symtom (De Moissac & Bowen, 2018) och de 

kan bli oroliga över att inte bli förstådda vilket i sin tur leder till missnöje, rädsla och 

nervositet (Meuter et al., 2015; Montie, Galinato, Patak & Titler, 2016; Patriksson, Nilsson & 

Wigert, 2019; White et al., 2019). De kan känna en rädsla över att säga fel på det nationella 

språket (Montie et al., 2016; Patriksson, Nilsson & Wigert, 2019), eller känna sig som en 

börda (Patriksson, Nilsson & Wigert, 2019; White et al., 2019) och därför inte vilja be om en 

tolk (White et al., 2019) eftersom vårdpersonalen dessutom talar i medicinska termer istället 

för det nationella språket (Aelbrecht, Pype, Vos & Deveugele, 2016). Detta kan leda till att 

patienten kan känna sig osäker och inte får rätt vård (De Moissac & Bowen, 2018). 

Patienterna kan bli oroliga och frustrerade om de inte har sina anhöriga närvarande (Montie et 

al., 2016). 

Patienter kan uppleva diskriminering i och med språkbarriärer när sjuksköterskan inte 

försöker prata med dem eller närma sig (White et al., 2019). Patienter har behövt söka vård på 

flera vårdinrättningar eftersom de har haft svårt att kommunicera med vårdpersonal. 

Språkbarriärer kan göra att patienten ibland inte hittat rätt termer och inte kan beskriva sina 

symptom eller svara på vårdpersonalens frågor, vilket kan leda till att vårdpersonalen inte 

förstår svaret och upprepar inte frågan. Konsekvensen av detta kan bli att vårdpersonalen har 

svårt att sätta diagnos och förseningar av behandling kan ske (De Moissac & Bowen, 2018). 

Patienter som har ett annat nationellt språk tyckte att informationen de hade fått muntligt och 

skriftligt var otillräcklig. I samtal där språkbarriärer fanns upplevde patienter i mindre 

utsträckning att de hade diskuterat för och nackdelar om behandling med läkaren (Hyatt et al., 

2016). Patienten kan känna skuld över språkbarriärer och vågar därför inte be om en tolk och 

detta kan resultera i att patienten blir lidande (White et al., 2019). Patienten som inte talar det 
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nationella språket kan ha svårigheter att förstå vårdprocessen, som i sin tur kan resultera i att 

patienten inte förstår orsaken bakom prover, sin sjukdom, behandling och effekterna på 

kroppen (Aelbrecht et al., 2016; White et al., 2019). Flera patienter beskriver svårigheter att 

förstå och följa instruktioner om behandlingen, vilket kan resultera i misslyckad behandling. 

Flera patienter tror att språkbarriärerna gör att de får sämre vård och ökad risk för negativa 

händelser (De Moissac & Bowen, 2018).  

Vårdens perspektiv  

Sjuksköterskor upplevde att de hade svårigheter att kommunicera när patienten inte talade det 

nationella språket eller engelska (Siyun Chen, Wai-Chi Chan, Fai Chan, Foon Yap, Wang & 

Kowitawakul, 2017) och läkare kan uppleva en omöjlighet att skapa en kvalitativ, adekvat 

direktkommunikation på grund av språkbarriärer (Jaeger, Pellaud, Laville, & Klauser, 2019). 

Sjuksköterskorna kunde uppleva svårigheter att knyta an till patienter om det fanns 

språkbarriärer (Coleman & Angosta, 2016) och de kunde uppleva att de inte kunde utöva sitt 

arbete ordentligt (Patriksson et al., 2017) eftersom det kunde vara svårt att förstå patientens 

behov (Alm-Pfrunder & Vicente, 2018; Siyun Chen et al., 2017). Sjuksköterskor upplevde att 

språkbarriärer kunde göra att det kan krävdes mer tid för att ge rätt vård (Coleman & Angosta, 

2016; Ian, Nakamura-Florez & Lee, 2017; Siyun Chen et al., 2017). Detta kan leda till en 

känsla av att inte kunna genomföra sitt arbete enligt lagar och regler (Patriksson et al., 2017).  

Språkbarriärer kan hota patientsäkerheten i sjuksköterskans dagliga arbete. Det har 

framkommit att sjuksköterskan inte frågar patienten om personnummer och namn i samband 

med administrering av läkemedel. Att sjuksköterskan inte har kontroll på hantering och 

mätning av patientens vätskebalans. Exempelvis där patienter inte förstod att de skulle urinera 

i kärl för att vårdpersonal skulle mäta urinproduktion. En del patienter kunde inte förstå 

begränsningar av dryck, och drack mer än vad de fick eller för lite mot vad de behövde. Vissa 

patienter förstod inte att de inte fick lämna sängen eftersom det fanns en ökad risk för fall. 

Eller att vissa patienter var tvungen att ligga på sidan för att minska risken för trycksår (Van 

Rosse et al., 2016). När det finns språkbarriär är det svårare att förklara smärtskattning både 

för vårdpersonal och patient (Van Rosse et al., 2016; White et al., 2019). Detta kan leda till 

både för hög och för låg smärtskattning för patienten. Vilket i sin tur kan leda till för lite 

smärtbehandling eller till en överdosering av läkemedel som kan vara livsfarligt (Van Rosse 

et al., 2016). Efter utskrivning uttrycker sjuksköterskor en oro om patienten skulle ta rätt 

läkemedlet och i rätt tid (Coleman & Angosta, 2016). Vid uppföljningssamtal efter 
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utskrivning kan utvärdering av smärta inte uppfyllas eftersom det finns språkbarriärer. 

Sjuksköterskor medger att de använder tolk alldeles för sällan än vad som skulle behövas 

(Jaeger et al., 2019; Patriksson et al., 2017) och att de även måste bli bättre på att skriva i 

journalen om språkbarriärer föreligger (Van Rosse et al., 2016). 

Vårdpersonal har svårigheter att identifiera risker, diagnoser och språkbarriärer kan leda till 

feldiagnostisering eller försenad diagnostisering (De Moissac & Bowen, 2018; Van Rosse et 

al., 2016). I samband med akuta situationer och operation kan språkbarriärer vara förödande 

för patienten och leda till död (Van Rosse et al., 2016). 

Kulturell förståelse  

En god omvårdnad är när sjuksköterskan och patienten öppet diskuterar olikheter i deras 

kulturer, detta ökar kunskaper om olika kulturer och kan leda till ökad respekt (Hamberg & 

Viklander, 2016). 

Patientperspektiv  

När vårdpersonalen föreslog en behandlingsmetod ville vissa patienter vänta av kulturella skäl 

tills deras anhöriga var på plats för att hjälpa dem fatta beslut om sin behandling (White et al., 

2019). Patienter har tackat nej till vissa tolkar för att de inte varit av samma kön som 

patienten, och andra tolkar har blivit avvisade eftersom de varit i krig på motsatt sida (Krupićl 

et al., 2019).   

Föräldrar som invandrar till ett annat land och möter ett helt annat hälso- och sjukvårdssystem 

och kultur kan resultera i att de känner nervositet och sårbarhet men samtidigt tacksamhet att 

deras barn blev fött i ett land där sjukvården är mer lättillgänglig (Patriksson, Nilsson & 

Wigert, 2019).  

Vårdens perspektiv  

Vårdpersonal tycker det är viktigt att jobba tvärkulturellt och att det är viktigt lära sig om 

olika kulturella grupper, eftersom det var svårare att behandla eller samverka med patienter 

från andra kulturer än sin egen. Ändå tyckte sig vårdpersonalen ha en hög kulturell kompetens 

(Shepard et al., 2019). Kulturell kompetent vårdpersonal kan effektivisera vården och öka 

patienttillfredsställelsen (Krupićl et al., 2019; White et al., 2019).  
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Kommunikativa strategier 

Frustration uppstod mellan patient och vårdpersonal när den verbala kommunikationen inte 

fungerade (Patriksson et al., 2017). Icke verbal kommunikation är viktigt när det finns 

språkbarriärer (Coleman & Angosta, 2016, Hamberg & Viklander, 2016). 

Patienter beskriver att de använder sig av kroppsspråk för att kommunicera med vårdpersonal 

när de inte talar ett gemensamt språk (Montie et al., 2016; Patriksson, Nilsson & Wigert, 

2019; White et al., 2019) och förlitar sig på att observera vårdpersonalens kroppsspråk och 

gester (Aelbrecht et al., 2016; Patriksson et al., 2017; Patriksson, Nilsson & Wigert, 2019). 

Andra tillvägagångsätt för patienten är att förbereda sig genom att titta på internetsidor, 

använda Google translate och läsa ordböcker för att få kunskap om deras tillstånd, eventuell 

behandling och korrekta termer (De Moissac & Bowen, 2018). Föräldrar till sjuka barn som 

inte talar det nationella språket observerar också vårdpersonalens kroppsspråk och analyserar 

sjuksköterskans ton i rösten för att få en känsla om vad samtalet handlar om. När föräldrarna 

fick tillgång till tolk fick de en känsla av att vara accepterade som föräldrar av vårdpersonalen 

(Patriksson, Nilsson & Wigert, 2019).  

Sjuksköterskorna påpekade vikten av att kunna använda några gemensamma ord på ett 

gemensamt språk (Alm-Pfrunder & Vicente, 2018). När inte gemensamma ord finns får 

vårdpersonal använda sig av olika strategier för att kommunicera (Patriksson, et al, 2017). 

Vårdpersonal använder sig av sitt kroppsspråk för att kommunicera för att samtala med 

patienten (Alm-Pfrunder & Vicente, 2018; Coleman & Angosta, 2016; Hamberg & Viklander, 

2016; Jaeger et al., 2019) eller använder olika gester, ibland ritas bilder med papper och penna 

(Hemberg & Viklander, 2016; Patriksson et al., 2017;) och vid vissa tillfällen användes 

Google translate eftersom det inte finns möjlighet till annat hjälpmedel (Krupićl et al., 2019; 

Patriksson et al., 2017). Detta för att visa medkänsla till patienten när de inte kan samtala med 

varandra till följd av språkbarriär. Sjuksköterskan kan sitta vid patienten säng och genom 

beröring visa medkänsla (Hamberg & Viklander, 2016). Sjuksköterskan kan även använda sin 

röst för att skapa en känsla av att vilja hjälpa patienten (Alm-Pfrunder & Vicente, 2018; 

Hamberg & Viklander, 2016) och genom att skapa en lugn och trygg miljö kring patienten 

kan ångest, stress och rädsla reduceras (Hamberg & Viklander, 2016). Vid akuta tillstånd är 

användningen av Google Translate ett hinder och tar upp tid av bedömningen av patienten, 

men att arbeta med en kollega som kan flera språk är värdefullt (Alm-Pfrunder & Vicente, 

2018; Krupićl et al., 2019). Att använda sig av tolk kunde ha positiv och negativ inverkan på 

relationen mellan patient, sjuksköterska och tolken. Tolkar som har hett temperament, brist på 



 16 

 

 

uttryck, är nervösa, monotona eller stela ansågs ha negativ inverkan på relationen. Tolkar som 

var empatiska, objektiva, snälla, känsliga och kunde sätta sig in i någon annans situation 

ansågs ha en positiv inverkan på relationen (Eklöf, Hupli, & Leino-Kilpi, 2014). 

Sjuksköterskor föredrar att anhöriga eller vänner som behärskar båda nationella språken tolkar 

åt patienten för det underlättar sjukvårdsarbetet (Krupićl et al., 2019; Patriksson et al., 2017; 

Van Rosse et al., 2016). Det kan dock vara en osäkerhet att använda sig av anhöriga som 

tolkar (Alm-Pfrunder & Vicente, 2018) eftersom det är en etisk fråga som kan skapa problem 

gällande integritet och ändrade roller inom familjen (Eklöf, Hupli, & Leino-Kilpi, 2014). 

 

Diskussion 

Diskussionen är en uppdelad på sju underrubriker som är: sammanfattning av huvudresultat, 

resultatdiskussion, metoddiskussion, etikdiskussion, klinisk användning, slutsats och förslag 

till vidare forskning.  

Sammanfattning av huvudresultat 

Både patient och vårdpersonal upplevde frustration när den verbala kommunikationen inte 

fungerade. Båda parterna använde sig av kroppsspråk och gester när språkbarriärer fanns, och 

ibland användes Google translate. Patient och vårdpersonal var medvetna om att det kunde 

vara svårigheter kring att ställa diagnos. 

Från patientens perspektiv ökad stress, ångest, rädsla och nervositet på grund av 

språkbarriärer i samband med sjukhusvistelse. Patienterna hade svårigheter att förstå orsaker 

till prover, sin sjukdom och effekten på kroppen av behandling och syfte bakom olika 

behandlingsmetoder. Patienterna kunde känna sig som en börda och vill därför inte be om 

tolk. De upplevde att de inte fick rätt vård på lika villkor på grund av språkbarriärer.  

Från vårdpersonalens perspektiv upplevde personalen att de fick en känsla av att inte kunna 

uppfylla lagar och regler. De upplevde att patientsäkerheten dagligen var hotad. 

Sjuksköterskans arbetsuppgifter som smärtbehandling, kontroll av vätskebalans, kontroll av 

personnummer, administrering av läkemedel, förebyggande trycksårsåtgärder och 

förebyggande fallriskåtgärder uppfylldes inte och blev konsekvenser av språkbarriärer.  
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Resultatdiskussion  

Flera delar i resultatet belyste känslor och upplevelser hos patienter och vårdpersonal när 

språkbarriärer fanns i slutenvården. Båda parter fick känsla av frustration när 

kommunikationen brast på grund av språkbarriärer (Patriksson et al., 2017). Där 

sjuksköterskan upplevde svårigheter att knyta an till patienten och att utföra sitt arbete. 

Patienten upplevde av ökad stress, ångest, nervositet (Montie et al., 2016; Patriksson, Nilsson 

& Wigert, 2019; White et al., 2019) och kände sig som en börda (Patriksson, Nilsson & 

Wigert, 2019; White et al., 2019). Detta går hand i hand med vad Aalto et al., (2019), Tay et 

al., (2012) och Graaff et al., (2012) beskrev som utmaningar mellan vårdpersonal och patient, 

då svårigheter finns att förstå varandra på grund av språkbarriärer och värderingar från olika 

kulturer. Enligt Beach, Berger & Boss, (2017) är det viktigt att patienten förstår innehållet i 

kommunikationen och olika beslut som fattas kring patienten för att uppnå god vård. Vilket 

visas i resultatet inte uppfylls då språkbarriärer hämmar patientens möjlighet till god vård 

(Krupićl et al., 2019; Patriksson et al., 2017; Shepard et al., 2019). Tidigare forskning beskrev 

att sjuksköterskor som jobbade personcentrerat bidrog till mer tillfredsställelse av den givna 

vården och sitt eget arbete (Lehuluante, Nilsson & Edvardsson, 2011). Tidigare forskning 

visar även att språkbarriärer försvårar vårdpersonalens förmåga att ge personcentrerad vård 

(Azam Ali & Watson, 2017). Vilket belyser i resultatet att vissa patienter får begränsad 

personcentrerad vård då sjuksköterskor upplevde svårigheter att utföra sitt arbete (Patriksson 

et al., 2017) följa lagar och regler (Patriksson et al., 2017) och knyta an till patienter då det 

fanns språkbarriärer (Coleman & Angosta, 2016). 

Språkbarriärer mellan vårdpersonal och patient påverkas av patienters socioekonomiska 

situation och kulturella bakgrund (Graaff et al., 2012). Ojämlik vård världen över finns 

relaterat till juridiska och socioekonomiska skildringar (Handtke, Schilgen & Mösko, 2019). 

Vården kan äventyras av språkbarriärer (Lloyd et al., 2018) detta speglas även i resultatet där 

Krupićl et al., (2019), Patriksson et al., (2017) och Shepard et al., (2019) beskriver samma 

problematik. Tidigare beskrivet kan vårdpersonal dra sig undan från att vårda patienter då det 

finns språkbarriärer (Schwartz, 2010). 

Tidigare forskning beskriver att arbeta personcenterat möjliggör vården att bli personifierad 

och att patienter får möjlighet att påverka sin vård. Att arbeta personcenterat kan göra att 

patienter kan hantera smärta bättre (Jakobsson et al., 2018). Enligt Van Rosse et al., (2016) 

och White et al., (2019) är det svårare när språkbarriärer finns att förklara smärtskattning för 

vårdpersonal och svårigheter för patienten att beskriva sin smärta. Hamberg & Viklander, 
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(2016) beskrev om att sjuksköterskan ska ta hand om patienten på ett personcentrerat sätt och 

uppmuntra patienten att uttrycka sina möjligheter. Detta går i linje med Aalto et al., (2019) 

och McCormak & McCane (2006) som beskriver sjuksköterskor borde arbeta personcentrerat 

och ha ett tvärkulturellt förhållningsätt.  

Tidigare forskning visar på att missförstånd kan uppstå mellan patient och sjuksköterska när 

de använder sig av kroppsspråk och gester på grund av kulturella skillnader (Tay et al., 2012). 

Resultatet visar att kroppsspråk inte leder till missförstånd, utan att kroppsspråk och gester 

gör att personer förstår varandra bättre (Aelbrecht et al., 2016; Alm-Pfrunder & Vicente, 

2018; Coleman & Angosta, 2016; Hamberg & Viklander, 2016; Jaeger et al., 2019; Montie et 

al., 2016; Patriksson et al., 2017; Patriksson, Nilsson & Wigert, 2019; White, et al, 2019). 

Beröring (Hamberg & Viklander, 2016) och tonläge (Alm-Pfrunder & Vincent, 2018; Krupićl 

et al., 2019) vid språkbarriär är tillvägagångsätt för att visa medkänsla (Hamberg & Vilander, 

2016). Tidigare forskning beskriver medkänsla som en del för att uppnå personcenterad vård 

(McCormack & McCane, 2006).  

När vårdpersonal och patienter inte kan förstå varandra på grund av kulturella skillnader och 

språkbarriärer kan de behöva en tolk för att kunna kommunicera med varandra (Hanssen, 

2007). Resultatet visar att användning av tolktjänst kan ha en positiv och negativ inverkan på 

relationen mellan sjuksköterska och patient (Eklöf, Hupli, & Leino-Kipli, 2014). Tolktjänst är 

inte en praktisk lösning vid korta rutinbesök inne hos patienten (Van Rosse et al., 2016). 

Sjuksköterskor föredrog att använda sig av anhöriga eller vänner till patienten som 

behärskade båda nationella språken. Sjuksköterskor föredrog detta för att underlätta 

sjukvårdsarbetet (Krupićl et al., 2019; Patriksson et al., 2017; Van Rosse et al., 2016).  

Det kan bli utmanande för sjuksköterskor att ge god vård om det finns kulturella skillnader 

och sjuksköterskor behöver ha rätt kompetens (Barton, Clarke & Kim-Godwin, 2001). Ändå 

tyckte sig vårdpersonalen ha en hög kulturell kompetens (Shepard et al., 2019), vårdpersonal 

som är kulturellt kompetent kan effektivisera vården och öka patienttillfredsställelsen 

(Krupićl et al., 2019; White et al., 2019). Dessa förutsättningar är till för att uppnå god vård 

enligt Lloyd et al (2018). Vårdpersonalen upplevde svårigheter att behandla och samverka 

med patienter från andra kulturer än sin egen (Shepard et al., 2019). Vilket stämmer överens 

med tidigare forskning där Dennis & Small (2003) menar att sjuksköterskan måste vara en 

medlare mellan tre kulturer, sin egen, sjukvårdssystemet och patientens.  
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Strukturerade hinder i sjukvården finns i form av byråkrati, frånvaro av tolktjänster, ej 

tillräckligt med resurser i kulturellt och språkligt anpassat material. För att främja 

organisationsnivåns kulturella kompetens kan det vara fördelaktigt att främja mångfalden 

inom olika arbetsgrupper. En positiv utveckling kan vara att avdelningschefen rekryterar 

flerspråkig vårdpersonal och utbildar vårdpersonal inom kulturell kompetens (Handtke, 

Schilgen & Mösko, 2019). 

Metoddiskussion 

En litteraturöversikt valdes till ämnet språkbarriärer inom slutenvården för att belysa kulturellt 

olika patienters påverkan i vården, även för att se hur mycket som forskats kring ämnet. 

Författarna har inte använt sig av bibliotekarie för att få fram olika sökstrategier vilket kan 

anses vara en svaghet. Vid sökning av vetenskapliga artiklar användes 

omvårdnadsdatabaserna CINAHL och PubMed även manuella sökningar via Google scholar 

gjordes med fokus på omvårdnad. Inledningsvis var sökorden begränsade för att hitta mest 

relevanta artiklar till valt ämne, när sökningarna gjordes användes Mesh terms så som: 

Communication, Healthcare, Language Barriers. Vid brist av funna artiklar som belyste 

syftet valdes en bredare ram av sökord, dessa var: Hospitalization, Hospitilized, Immigrants, 

Inpatient, Interpreters, Nursing, Patient och Patient safety. Detta gjorde att flera relevanta 

artiklar hittades och ett stort urval kunde göras, för att smalna av sökramen valdes artiklar 

som var publicerade mellan år 2014–2019. Detta kan anses vara en fördel då resultatet bygger 

på aktuell forskning vilket stärker litteraturöversiktens trovärdighet. Författarna använde sig 

av slutenvård istället för ett bredare perspektiv som öppenvården för att begränsa resultatet. 

Flera av artiklarna resulterade mycket i kulturell förståelse och medvetenhet som 

inledningsvis inte var författarnas utgångspunkt, efter lästa artiklar förstod författarna att detta 

behövde lyftas i denna litteraturöversikt. I litteraturöversikten valde vi att benämna 

vårdpersonal istället för enbart sjuksköterskor då många av de valda artiklarna inkluderade all 

sorts vårdpersonal som läkare, sjuksköterskor och undersköterskor.  

Artiklarna granskades på två håll först individuellt och sedan gemensamt för att kunna göra 

bedömningar av artiklarna på lika villkor. Efter granskningen visade majoriteten av artiklarna 

en hög kvalitetsgrad vilket stärkte resultatets trovärdighet. Flertalet av artiklarna visade 

liknande resultat kring språkbarriärers påverkan på vården vilket kan stödja resultatens 

giltighet. Resultatet bygger på olika metoder av studier så som kvalitativ, kvantitativ och 

mixad metoder vilket ökar litteraturöversiktens trovärdighet eftersom resultatet visar ett 

bredare perspektiv. Många av de funna artiklarna hade en kvalitativ ansats som i denna 



 20 

 

 

litteraturöversikt kan ses som en fördel då mycket av patienternas och vårdpersonalens 

känslor och upplevelser belystes. Nackdelen med de valda kvantitativa artiklarna var att 

mycket av fokuset hamnade på vårdpersonalen istället för patienten. Ännu en nackdel kan 

vara att artiklarna kommer från flera olika länder där vården ser olika ut och tillgänglighet till 

hjälpmedel kan variera och kan därför påverka resultatet. Författarna anser att artiklarna har 

svarat på syfte samt frågeställningar i denna litteraturöversikt, däremot kan en nackdel vara att 

det är första gången författarna skriver en litteraturöversikt och detta kan påverka analys och 

granskning. Fördel är att författarna har tagit hjälp av handledare och kurskamrater under 

skrivprocessens gång.   

Etikdiskussion 

Samtliga artiklar som resultatet bygger på var godkända av en etisk kommitté och var etiskt 

granskade. Deltagarna var delaktiga och anonyma efter att materialet transkriberats i alla olika 

studierna, enkäter och intervjuer.   

Resultatet visar på problematisering kring att ge god vård när det finns språkbarriärer. Det 

framgår att vård på lika villkor inte alltid uppfylls på grund av språkbarriärer. Patienter kan bli 

oförstående kring sin hälsa när de inte är informerade eller insatta. Detta kan leda till att 

patienter riskerar att få sämre vård på grund av språkbarriär vilket gör vården blir ojämlik.  

Etiska dilemmat är att vården kan skada den enskilda patienten istället för att förebygga 

ohälsa och lindra lidande. I resultatet beskrev sjuksköterskor ett etiskt dilemma kring att 

använda sig av anhöriga som tolkar.  

Klinisk användning  

På grund av språkbarriär och dess konsekvenser som kommunikationsbrist mellan 

vårdpersonal och patient kan göra att patient behöver uppsöka vård på flera vårdinrättningar 

för att få god vård. Det kan skada patienten och vården riskerar att inte bli på lika villkor. 

Vården riskerar då att bli överbelastad eftersom patienten behöver söka vård flera gånger på 

grund av kommunikationsbrist vilket blir en kostnadsfråga för vården och den enskilda 

individen. Hinder i sjukvården finns i form av byråkrati, frånvaro av tolktjänster och brist av 

resurser av kulturellt och språkligt anpassat material. Det blir mindre kostnadseffektivt för 

samhället och detta kan leda till att patienten blir lidande.   

För att eftersträva den personcentrerade vården bör sjuksköterskor/vårdpersonal vara 

medvetna om att språkbarriärer kan påverka vården och patienten kan bli lidande och riskera 
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att få vårdskador. När god vård på lika villkor inte uppfylls kan sjukvården bli överbelastad 

och detta kan skapa vårdköer.  

Vårdpersonal som är medvetna om språkbarriärer inom vården kan förebygga risker för 

kommunikationsbrister. Vården ska se till varje individs behov och kunskapsnivå vid samtal 

och vid språkbarriärer bör vårdpersonal avsätta längre tid för att uppnå personcentrerad vård. 

Det kan vara betydande för vårdpersonal att ha kulturell kompetens, eftersom det är viktiga 

implikationer för hälso- och sjukvården för att kunna ge den bäst anpassade vården. En positiv 

utveckling kan vara att avdelningschefen rekryterar flerspråkig vårdpersonal och utbildar 

vårdpersonal inom kulturell kompetens. 

Slutsats 

Patienter och vården kan påverkas negativt av språkbarriärer inom slutenvården då 

språkbarriärer kan hota kvalitén av vårdandet. Patienter kan uppleva att språkbarriärer leder 

till diskriminering och särbehandling av sin vård och känner skuld för att språkbarriärer finns, 

detta kan göra att patienter upplever att de får sämre vård. På grund av språkbarriärer blir 

patienten inte delaktig och en del av beslutsfattande det gör att den personcenterade vården 

inte uppnås.   

Vårdpersonal kan bli påverkade av språkbarriärer och uppleva att de inte kan knyta an till 

patienter. Vårdpersonal kan uppleva att det tar längre tid att vårda patienter och ge rätt vård då 

språkbarriärer förekommer. Feldiagnostisering eller försenad behandling kan ske och 

vårdpersonal kan få en känsla av att inte följa lagar och riktlinjer då språkbarriärer finns. I 

akuta situationer kan språkbarriärer i värsta fall leda till död.  

 

Förslag till vidare forskning 

 Mer material kring riktlinjer som bör följas vid språkbarriärer bör utvecklas och flera tolkar 

bör utbildas. Riktlinjer för hur vården bör bemöta patienter där språkbarriärer kan uppstå 

borde tas fram för att underlätta vårdandet. Bildstöd har tagits fram för att kunna 

kommunicera med patienter där det finns språkbarriärer. Vidare forskning skulle kan vara 

patientens upplevelse av att använda sig av bildstöd i vården. För att studien ska få mer 

trovärdigheten bör den involvera ett större antal patienter och vara en mixad metod. Det kan 

ge svar på om bildstöd är ett fungerande hjälpmedel i vården för patienter att uttrycka sig på 

när det finns språkbarriärer. Vilket kan höja patientsäkerheten och vården kan bli mer 

kostnadseffektiv då patienten får uttrycka sig om sin delaktighet och förståelse relaterad till 
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bildstöd. Resultatet kan visa på att bildstöd är ett fungerande eller delvis fungerande 

hjälpmedel som kan behöva kompletteras eller helt uteslutas. 
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Bilaga 1 kvalitetsgranskning kvantitativa 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 frågeställningarna tydligt formulerade?   

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.  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?   

Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och Forsberg 
& Wengström (2008).
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Bilaga 2 kvalitetsgranskning kvalitativa artiklar  
 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    

 

Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och Forsberg 
& Wengström (2008).     
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Bilaga 3 artikelmatris 

Författare 
År 

Land 

Titel Syfte  Design 
 

Metod 

Deltagare 
 

 

Resultat Kvalitetsgrad 

Aelbrecht, K., 
Pype, P., Vos, J., 
& Deveugele, M.  

2016 

Storbritannien  

Having cancer in a foreign 
country 
 

Få en djupare förståelse att ha 
cancer i ett främmande land 
och att identifiera 
förväntningar och upplevelser 
av sjukdomen i ett främmande 
land.  
 

Kvalitativ och kvantitativ  
 
Semistrukturerade, ej 
tidsbestämda intervjuer som 
transkriberats.  

n= 30 deltagare 
(patienter) 
 

De två största och övergripande svårigheten med 
att ha cancer i ett främmande land: 
språkbarriärer och brist på kunskap om hälsa och 
ohälsa. 
 

96%= Hög 
kvalitet 

Alm-Pfrunder, A., 
Falk, A-C., & 
Vicente, V. 
 

2018 
 

Sverige  

Prehospital emergency care 
nurses’ strategies while 
caring for patients with 
limited swedish-english 
proficiency 
 

Att utforska strategier för 
sjuksköterskor i ambulansen 
ska bedöma patienters behov 
som har begränsad kunskap 
inom svenska och engelska. 
 

Kvalitativ 
 
Intervjuer som tog mellan 
30–45 minuter. Intervjuerna 
blev inspelade och 
transkriberades.   

n= 11 
sjuksköterskor 

Ambulanssjuksköterskor använder sig av olika 
strategier för att kommunicera med patienten, 
och tar hjälp av anhöriga för att kommunicera 
med patienten.  
 

80% = Hög 
kvalitet 

 

 

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

2016,  

 
USA 

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

Att utforska de upplevda 
erfarenheterna av akut vård för 
sjuksköterskor när de ger 
omvårdnad till patienter och 
familjer med begränsad 
engelska förmåga. 

Kvalitativ 

Individuella intervjuer som 
spelades in och 
transkriberades. 
Intervjuerna tog mellan 30–
60 minuter 

 

n=40 

sjuksköterskor 

Fyra huvudkategorier kom upp för 
sjuksköterskornas önskan att vårda patienter och 
familjer med begränsad engelska, önskan att 
kommunicera, önskan att knyta band, önskan att 
ge vård, önskan att ge kulturell respekt och 
förståelse. 

 

92% = Hög 

kvalitet 
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De Moissac, D., & 
Bowen,S.  

2018 

Kanada  

Impact of language barriers 
on quality of care and 
patient safety for official 
language minority 
francophones in canada 

 
 

Att ge en omfattande bild av 
betydelsen av språkbarriärer för 
minoritetsgrupper.  
 

Kvantitativ och Kvalitativ.  

Enkät med 21 frågor, 
öppna och stänga frågor. 
Intervjuerna, blev inspelade 
och semistrukturerade samt 
transkriberades.   

n= 297 (297 deltog i 
enkäterna och 5 i 
intervju) 
 

Deltagarna beskrev att på grund av 
språkbarriärer kunde de få fel 
diagnos, försenad diagnos, 
svårigheter att förstå allvar i diagnos 
och behandling.  
 

79% = 
Medel 
kvalitet 

Eklöf, N., Hupli, M., 
& Leino-Kilpi, H. 
2014 

Finland 

Nurses perception of 
working with immigrant 
patients and interpreters in 
Finland 

Att fylla i oklarheter kring vilka 
faktorer som måste ta till hänsyn 
när tolkar används i vården av 
immigranter i primärvården.  

 

 

Kvalitativ 
 
Intervjuerna spelades in och 
tog max 60 minuter och 
transkriberades. 
 

n=Sjuksköterskor Visar att det är viktigt att tolken har 
ett professionellt bemötande och 
goda språkkunskaper. Kostnaden för 
att boka tolk är dyrt och inte alltid 
effektivt. Vissa patienter hade 
svårigheter att förstå tolkens roll. 

 

80%= 
Hög 
kvalitet 

 

Hemberg, J., & 
Vilander, S. 

2017 

Finland 
 

Cultural and communicative 
competence in the caring 
relationship with patients 
from another culture 

 

Att avslöja en ny förståelse för 
kommunikationen mellan 
sjuksköterskor och patienter när de 
inte talar samma språk 

Kvalitativ 
 
frågeformulär med öppna 
frågor som besvarades på 
via mejl. 

n=10  

8st sjuksköterskor och 
2 vuxna som tidigare 
vårdats av 
sjuksköterskorna. 

Kärlek mellan människor är grunden 
för omsorg i en relation och ser 
bortom begränsningar av 
kulturskillnader. Integritet är 
avgörandet för kulturell respekt, 
närvaro är viktigt för 
kommunikationen, kontinuerlig 
information är viktig för förtroende.  

68% = 
Medel 
kvalitet 

 

Hyatt, A., Lipson-
Smith, R., Schofield, 
P., Gough, K., Sze 
Mclin, M., Aldrige, L., 
Goldstein, D., Jefford, 
M., Bell, & M., 
Butow, P. 
 

2017 
 

Australien 

Communication challenges 
experienced by migrants 
with cancer: A comparison 
of migrant and English‐
speaking Australian‐born 
cancer patients 

 

Att undersöka 
kommunikationshinder och 
utmaningar som upplevs av 
arabiska, grekiska och kinesiska 
patienter på olika 
onkologmottagningar i Australien. 

 

kvantitativ 
 

Tvärsnittsstudie 
 

n=1441 patienter 

 

Ångest och stress i samband med 
språkbarriärer ökade för patienterna. 
Betydande skillnader sågs mellan 
grupperna i hur patienterna själv  

 

93% 
hög 
kvalitet 
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Ian, C., 
Nakamura, E., 
& Lee, Y-M. 
 
2016 
 
USA 

Registered nurses’ 
experiences with caring 
for non-English speaking 
patients. 

Att utforska sjuksköterskors 
erfarenhet av att vårda patienter 
med som inte är engelsktalande 
och förstå hur dessa erfarenheter 
påverkar deras praktiska utövande. 

Kvalitativ  
 

Frågeformulär med öppna och stängda 
frågor.  
 

n= 17 sjuksköterskor 

 

Vissa deltagare tyckte att det tog 
lång tid att få anamnes och 
samtalet var tidskrävande. Andra 
deltagare beskrev att de har fått 
nya kunskaper om kulturer. 

80%= hög 
kvalitet 

 

Jaeger, F., 
Pellaud, N., 
Laville, B., & 
Klauser, P. 
 

2019 
 

Schweiz  

The migration-related 
language barrier and 
professional interpreter 
use in primary health 
care in Switzerland 

Att undersöka språkbarriärer inom 
barnomsorg och primärvård och 
dess konsekvenser. Samt 
undersöka användningen av tolkar 
 

Kvantitativ 
 

Frågeformulär som skickats online till 
anställda.  

n= 599 deltagare  
 

Potentiella negativa 
konsekvenser på vården, ökad 
skada för patienten, extra 
kostnader för hälso- och 
sjukvården detta på grund av 
språkbarriärer. den Professionella 
tolkanvändningen ses vara 
otillräcklig 

76% Medel 
kvalitet 
 

Krupićl, Grbić, 
Čustović, 
Senorski, 
Samuelsson, 
 
 
 2019 
 
Sverige 

Immigrant patients in 
brief meetings with 
anaesthetist nurses - 
experiences from 
perioperative meetings in 
the orthopaedic setting 

Att utforska 
anestesisjuksköterskornas 
upplevelser i korta möten med 
invandrarpatienter i den 
preoperativa miljön 

Kvalitativ 
 
Öppna Intervjuer utan tidsbestämning 
som transkriberades.   

n=18 
anestesisjuksköterskor 

Sjuksköterskor med mindre 
erfarenhet tog längre tid på sig att 
förbereda inför ett möte med en 
invandrarpatient än en 
sjuksköterska som jobbat längre. 
sjuksköterskan betonade även att 
patienterna krävde ett större 
ansvar och bredare behov. 

88% = Hög 
kvalitet 

Meuter, R., 
Gallois, C., 
Segalowitz, N, 
Ryder, A., & 
Hocking, J.  
 

2015 
 
Australien 
 

Overcoming language 
barriers in healthcare: A 
protocol for investigating 
safe and effective 
communication when 
patients or clinicians use 
a second language 

 

Att förstå språkbarriärer och 
bristande kommunikation som kan 
uppstå inom sjukvården mellan 
patient och vårdspersonal. När 
patienten har ett annat modersmål. 

 

kvantitativ & kvalitativ 
 

intervjuer och videoinspelningar. 
frågeformulär om språkkunskap som 
transkriberades.  
 

n= 80 patienter 

 

Negativ inverkan på patienternas 
psykologiska stress.  
 Medicinska fel kan uppstå vilket 
kan leda till en potentiell 
hälsorisk.  
 

kvantitativ: 
72% medel 
kvalitet 
 

kvalitativ: 
80% hög 
kvalitet 
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Montie, M., 
Galianto, J. G., & 
Patak, L. 
 

2016 
 

USA  

Spanish-Speaking 
limited english 
proficiency patients 
and call light use 
 

Att utforska uppfattningar 
som spansktalande patienter 
har om samtals ljus och deras 
inverkan på deras vård. 
 

Kvalitativ 
 

Semistrukturerade  
individuella intervjuer. 
Intervjuerna blev inspelade och 
transkriberades.  

n= 10 patienter 
 

Visade vad patienterna 
ville vid klockringning och 
att kommunikationen med 
sjuksköterskan var 
begränsad på grund av 
språkbarriär 
 

96%= Hög 
kvalitet 
 

Patriksson, K., 
Berg, M., Nilsson, 
S., & Wigert, H.  

2017 

Sverige  

Communication with 
parents who have 
difficulty 
understanding and 
speaking Swedish: An 
interview study with 
health care 
professionals 

Att utforska upplevelsen av 
kommunikationen mellan 
föräldrar som har svårigheter 
att tala och förstå svenska och 
vårdpersonal på en 
neonatalavdelning. 

Kvalitativ 

ej tidsbegränsade individuella 
intervjuer som transkriberades.  

n=60  

10 Läkare, 

25 
Sjuksköterskor 
& 25 
undersköterskor 
 

Upplevelse av maktlöshet I 
samband med 
språkförbristningar mellan 
vårdpersonal och föräldrar. 
Svårigheter för 
vårdpersonalen att förhålla 
sig efter lagar och 
regelverk. 
 

88% =Hög 
kvalitet 
 

Patriksson, K., 
Nilsson, S., & 
Wigert, H. 

2019 

Sverige 
 

Immigrant parents’ 
experiences of 
communicating with 
healthcare 
professionals at the 
neonatal unit: A 
interview study. 

 

Att utforska föräldrars 
upplevelser av 
kommunikationen med 
vårdspersonal på en 
neonatalavdelning när 
språkbarriärer funnits 

 

Kvalitativ 
 
Intervjuer som transkriberades. 

n=20  

37 Föräldrar 

 

 

En ökad oro uppstod 
bland föräldrar när 
språkbarriärer fanns. oro 
för deras barn och att de 
inte fick all information 
som behövdes för att 
känna sig trygg. Föräldrar 
kände sig som en börda 
när de inte förstod 
språket. föräldrarna 
upplevde att de var för 
tidskrävande. 

100% = Hög 
kvalitet 

 

Shepherd, S., Willis-
Esquade, C., Newton, 
D., Sivasubramaniam, 
D., & Paradies, Y. 
 
2019 
USA  

The challenge of cultural 
competence in the 
workplace: perspectives 
of healthcare providers 

Att utforska hälso- och 
vårdspersonalens kulturella 
kompetens. deras erfarenheter av 
att arbeta mångkulturellt och i 
vilken utsträckning de tror 
arbetsplatsen möter tvärkulturella 
utmaningar. 

kvantitativ och kvalitativ 
 
Frågeformulär som skickades till de 
anställda online. Frågeformuläret hade 
både flervalsfrågor och öppna frågor 

n= 56 
vårdspersonal  

 

deltagarna uttryckte en stor 
förtroende för att arbeta 
mångkulturellt även om 
hälften av alla deltagarna inte 
haft någon utbildning inom 
området.  

76% medel 
kvalitet 
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Siyun Chen, C., Wai-
Chi Chan, C., Fai 
Chan, M., Foon Yap, 
S., Wang, W., & 
Kowitalawakul, Y., 

2017 

Singapore 
 

Nurses perceptions of 
psychosocial care and 
barriers to its provision: a 
qualitative study 
 

Att utforska sjuksköterskors 
uppfattning och erfarenhet av 
psykosocial vård till patienter och 
att identifiera barriärer och 
utmaningar 

kvalitativ. 
 
Semistrukturerade intervjuer som 
transkriberades.  

n=18 
sjuksköterskor 
 

Språkbarriärer visade sig ha stort 
inflytande över att ge psykosocial 
vård. Svårigheter att vårda äldre 
patienter som hade andra dialekter. 

 
 

76 % = 
Medel 
kvalitet 
 

Van Rosse, F., de 
Bruijne, M., 
Suurmond, J., Essink-
Bot, M.L., & Wagner, 
C. 

2016 

Nederländerna 

 

Language barriers and 
patient safety risk in 
hospital care. A mixed 
method study 

att ta reda på under vilka moment 
under sjukhusvistelsen som hotar 
patientsäkerheten när 
språkbarriärer finna. hur 
språkbarriärer synliggörs och 
rapporteras. vad säger policyn och 
vad händer i praktiken? 

kvalitativ och kvantitativ 

 
undersökningsfrågor som alla deltagare 
fick fylla i. granskades kvalitativt. efter 
gjordes 12 fördjupade intervjuer som 
transkriberades. 

n= 576 patienter 

 

Patientsäkerheten i olika sjukhus 
blev hotad i sjuksköterskans 
dagliga arbete på grund av 
språkbarriärer i samband med 
administrering av läkemedel. 
smärthantering och vid kontroll av 
patientens vätskebalans.  

 

 76% = 
Medel 
kvalitet 

 

White, J., Plompen, T., 
Tao, L., Micallef, E., 
& Haines, T.  

2019 

Australien 

 

What is needed in 
culturally competent 
healthcare systems? A 
qualitative exploration of 
culturally diverse patients 
and professional 
interpreters in an Australian 
healthcare setting 

 

Utforska patienter med begränsad 
engelska och tolkars upplevelser 
av vården i en akut sjukhusmiljö 

 

Kvalitativ 
 
Fördjupande intervjuer som 
transkriberades. 

 

n=23 

 Deltagare,12 
patienter & 11 
tolkar 

 

Patienter hamnar lätt mellan 
stolarna i samband med 
sjukhusvistelser på grund av 
språkbarriärer och bristande 
användning av tolk. 

 

92% 
Hög 
kvalitet 
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