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Abstrakt 
Bakgrund: Samhället idag går mot en allt större blandning av människor från olika etniska 

bakgrunder och med skilda språk. Sjukvården har samma skyldigheter att möta behovet hos 

dessa grupper som den övriga befolkningen, vilket ställer andra krav på sjuksköterskan. 

 Syfte: Syftet var att utifrån ett patientperspektiv belysa invandrares upplevelser av 

transkulturell omvårdnad med fokus på kommunikation. Metod: Litteraturöversikt med 

induktiv ansats. Resultat: Resultatet visade att många invandrare möter svårigheter ifråga 

om att komma i kontakt med vård och att de ibland upplever diskriminering från 

vårdpersonal. Bristande kommunikation, otillräcklig kunskap om sjukvårdssystemet och 

kulturella missförstånd påverkar patientsäkerheten och omvårdnaden negativt. Diskusson: 

Tidigare studier har visat att sjuksköterskor delar många av dessa åsikter och erfarenheter. 

Vårdpersonal har många lagstadgade och etiska skyldigheter som är svåra att leva upp till i 

den praktiska verksamheten. 

Slutsats: Det finns ett antal strategier som sjuksköterskan kan använda sig av för att förbättra 

bemötandet av denna grupp. Det är en skyldighet att erbjuda tolk och sjuksköterskan bör 

vara medveten om hur olika kulturella skillnader påverkar mötet samt behandla varje 

patient individuellt och holistiskt. 

Nyckelord: invandrare, kommunikation, kultur, omvårdnad, patientsäkerhet, tolk. 
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Abstract 

Background:  Today’s society goes towards a greater mix of people from different ethnic 

backgrounds and with different languages. Health care has the same liability to meet the 

need of these groups as to the general population. This challenges the nurse in new and 

different ways. Aim: The aim was to highlight immigrants ' experiences of transcultural 

nursing with a focus on communication from a patient perspective. Method: Literature 

review with inductive approach. Results: The results showed that many immigrants face 

difficulties in terms of getting in touch with the care system and that they sometimes 

experience discrimination from the caregivers. Lack of communication, insufficient 

knowledge of the health system and cultural misunderstandings affect patient safety and 

care negatively. Discussion: Previous studies have shown that nurses share many of these 

views and experiences. Health professionals have many legal and ethical responsibilities that 

are difficult to live up to in practical activity.Conclusion: There are a number of strategies 

that nurses can use to improve the treatment of this group. It is an obligation to provide an 

interpreter and the nurse should be aware of how various cultural differences effect on the 

interacting with the patient and treat each patient individually and holistically. 

 

Keywords: communication, culture, immigrant, interpreter, nursing, patient safety.  
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Introduktion 
Ämnet har valts utifrån erfarenheter av verksamhetsförlagd utbildning, där patienter från 

andra länder och kulturer varit en intresseväckande grupp då många av dessa saknade ett 

gemensamt språk med sjuksköterskan. 

Bakgrund 
Sveriges befolkning ökade med 560 000 personer från år 1980 till 2000. Fram till år 2020 

väntas folkmängden öka ytterligare med 830 000 till 9,7 miljoner och invandrare svarar för 

nästan hela det antalet. Från att det år 1980 levde ca 760 000 personer med utländsk 

bakgrund i landet har denna grupp växt och beräknas fortsätta öka. Antalet invandrade 

personer förväntas år 2020 uppgå till drygt 2 miljoner vilket innebär att var femte person i 

Sverige då kommer vara av utländsk bakgrund (Statistiska Centralbyrån, 2003). År 2013 var 

nästan 1,5 miljoner personer av befolkningen i Sverige födda utomlands, vilket motsvarar ca 

15,9 %. Antal asylsökande i Sverige 2014 var 81801 personer (Migrationsverket, 2015).  

Vårdmöten i en föränderlig värld 

En del av integrationen för nyanlända i Sverige består av mötet med ett nytt 

sjukvårdssystem. Detta innebär konfrontation med en kanske annorlunda syn på vad som är 

hälsa eller sjukdom, andra behandlingsalternativ och nya sätt att komma i kontakt med eller 

söka sjukvård. Den enskildes förväntningar på vården kan krocka med vad som faktiskt 

erbjuds (Bäärnhielm, Hussein, Baker & Allebäck, 2013). Enligt Vårdhandboken (2013) har 

utlandsfödda generellt en sämre hälsa i jämförelse med svenskfödda, men vårdas vid färre 

vårdtillfällen och med kortare vårdtider, vilket kan bero på kulturskillnader och brister i 

kommunikation. Följderna av detta leder troligen till en viss underskattning av 

hälsoproblemens allvar hos denna grupp.  

Myhrvold (2006) anser att då sårbarheten är större hos den som utöver sjukdom också är 

socialt utsatt, kan fördelning mellan vårdbehov och faktiska åtgärder lätt brista. I vården har 

dock fokus på den enskilde individen länge eftersträvats vilket borde kunna användas 

positivt för att ytterligare utveckla förståelsen för var och ens unika behov. Insatserna kan 

anpassas även för de som faller utanför normen, men det är till stor del beslut på politisk 

nivå som påverkar både viljan och möjligheterna för hälso- och sjukvården att ta ansvar för 

utsatta grupper. Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2014:822) § 2 a beskriver att verksamheten 

https://lagen.nu/1982:763#P2aS1
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ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Detta innebär att den bland annat 

ska tillgodose patientens behov av trygghet i vården, vara lättillgänglig, bygga på respekt för 

patientens självbestämmande och integritet, främja goda kontakter mellan patienten och 

hälso- och sjukvårdspersonalen samt tillgodose patientens behov av kontinuitet och 

säkerhet. Enligt Socialstyrelsen (2015) är dock brister i kommunikationen mellan 

vårdpersonal och patient en känd risk inom hälso- och sjukvården gällande patientsäkerhet. 

Internationella studier har visat att detta var den enskilt vanligaste orsaken till vårdskador, 

vid granskning av 30 000 incidenter framkom att 11 % av dessa berodde på språkhinder. 

Hadziabdic, Heikkilä, Albin och Hjelm (2011) har även de visat att huvuddelen av 

inrapporterade vårdincidenter kan relateras till språket och organisationens rutiner gällande 

tillgång till tolk.  

 

Den som inte behärskar svenska har enligt Förvaltningslagens §8 rätt till tolk i kontakter med 

myndigheter vilket inkluderar sjukvården. Oavsett om tolkbehovet är en önskan från endast 

en av parterna och inte båda, ska tolk enligt lag anlitas och patientens begäran om tolk får 

inte ifrågasättas av vårdpersonal. Genom att inte anlita tolk utsätter även 

sjukvårdspersonalen sig själva för risken att bli anklagade för eventuell felbehandling på 

grund av bristande kommunikation (Entera, E. 2007, s. 310-312,). Då språk och kultur hör 

ihop kräver flerspråkighet både sociokulturella, kommunikativa och språkliga färdigheter. 

Förutsättningarna för att hantera detta är individuella. Ju mer ideologi, kultur och bakgrund 

skiljer sig åt emellan parterna, desto svårare blir kommunikationen. Eftersom språket är 

viktigt för identiteten och självbilden, kan det leda till lidande i form av ökad stress när 

förmågan att uttrycka sig verbalt i gemenskapen med andra människor brister. Detta 

påverkar både den fysiska och psykiska hälsan negativt (Hansen, I. 2005, s. 90-91).  

Sjuksköterskans omvårdnadsansvar 

Sjuksköterskan och forskaren Katie Eriksson menar att omvårdnad är att lindra lidande samt 

främja liv och hälsa. Grundläggande för detta är förståelse för den unika individen och 

omsorgen om andra. Relationen mellan sjuksköterska och patient bör kännetecknas av 

innerlighet, respekt, tolerans och tillit. En sådan gemenskap skapar mening och kontext 

genom kärlek och ansvar men kan inte tas för given utan förutsätter en vilja att närvara och 

att bjuda in (Wikberg & Eriksson, 2008; Lindström, Lindholm & Zetterlund, 2006).  
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I grundlagen uttrycks sedan 2010 att Sverige numera är ett mångkulturellt samhälle (SFS, 

1974:152) §2, vilket även innebär patienter av varierande etnisk bakgrund. Svensk 

sjukvårdpersonal upplever ibland svårigheter i att hantera dessa kulturella och språkliga 

skillnader (Fatahi, Mattsson, Lundgren & Hellström, 2010). Saknas dessutom ett gemensamt 

språk ökar svårigheterna i att få en korrekt uppfattning om patientens behov och önskemål 

(Hansen, 2005, s. 88-89). Per definition, latinets patiens, är en patient någon som lider, vilket 

är en personlig helhetsupplevelse och inte synonymt med smärta. Att inte bli sedd eller 

uppmärksammad kränker människan och skapar lidande i form av den djupaste känslan av 

ensamhet. (Eriksson, K. 1994, s. 21, 25, 87).   

Problemformulering 

I sjuksköterskans kompetensbeskrivning av Socialstyrelsen (2005) uttrycks det att denne ska 

tillgodose patientens basala och specifika omvårdnadsbehov såväl fysiskt, psykiskt, socialt, 

kulturellt och andligt. Sjuksköterskan ska även ha förmågan att kunna kommunicera med 

patienter på ett respektfullt, empatiskt och lyhört vis. Det är sjuksköterskans skyldighet att 

informera och undervisa patienter och närstående samt förvissa sig om att given information 

förståtts och uppmärksamma patienter som själva inte uttrycker informationsbehov eller har 

särskilt uttalade sådana (Socialstyrelsen, 2015). Trots detta förekommer bristfällig 

kommunikation vilket kan leda till vårdincidenter och onödigt lidande för patienten. I takt 

med att antalet utlandsfödda medborgare ökar är det därför viktigt att belysa frågan ur 

invandrares perspektiv för att uppnå en djupare förståelse och kännedom för att kunna ge en 

bättre och tryggare vård där alla behov tillgodoses.  

Syfte 
Syftet var att utifrån ett patientperspektiv belysa invandrares upplevelser av transkulturell 

omvårdnad med fokus på kommunikation. 

Frågeställningar:  

 Vilka är konsekvenserna av språkbarriärer inom vården? 

 På vilket sätt kan sjuksköterskan möta de transkulturella behoven? 
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Metod 

Design  

Författarna har valt att göra en litteraturöversikt med induktiv ansats. Litteraturstudier utgår 

från ett tydligt formulerat problem som besvaras genom att identifiera, välja, värdera och 

analysera relevant forskning genom en innehållsanalys. Förutom att åskådliggöra områden 

som är mindre utforskade, kan en litteraturöversikt även tillämpas praktiskt inom den 

kliniska verksamheten (Segesten, 2012, s. 100). 

Etiska överväganden 

För att skydda människors integritet i studier är det enligt Polit och Beck (2012) viktigt att 

beakta etiska aspekter. I denna litteraturöversikt har endast studier använts där det tydligt 

framgått att de utförts etiskt korrekt alternativt blivit godkända av en etisk styrelse. 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionkriterierna var att artiklarna skulle vara original, publicerade mellan åren 2000-2015 

och skrivna på engelska. De skulle även vara utifrån patientens eller ett multiperspektiv, det 

vill säga patienten samt anhöriga eller sjukvårdspersonal, oavsett kön eller ålder. Aktuell 

kontext var all vårdverksamhet där invandrare behandlas. Artiklar från endast 

sjuksköterskans perspektiv har exkluderats i resultatet, likaså artiklar där fokus var på 

invandrares upplevelse av sjukdom istället för bemötande. 

Litteratursökning 

Använda sökord har utgått från syftet och litteratursökningar har genomförts i databaserna 

PubMed och Cinahl. Vid sökningarna användes kombinationer av avgränsningar, i PubMed 

abstract avaliable, full text, free full text och clinical trial i Cinahl full text, abstract avaliable och all 

my search term. Vid många träffar har även avgränsningar gällande publiceringsdatum 

använts. Ytterligare artiklar tillkom genom att referenslistor från utvalda artiklar lästes 

igenom och därefter gjordes manuella sökningar. Översikt av fullständig litteratursökning i 

bilaga 3. 
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Tabell 1. Sökord utifrån syftet. 

Sökord PubMed (MeSH) Cinahl (Headings) 

Flykting refugees, immigrants refugees, immigrants, asylum 

seekers, refugee health 

Upplevelse, patientperspektiv patient experience, 

experiences 

patient perspective 

Kommunikation/språkförbistring communication 

barriers, cross-cultural 

communication 

language barriers, 

communication, communication 

barriers in nursing, barriers to 

communication 

Tolk Interpreter Interpreterservice 

Omvårdnad nursing care, nursing nursing care, nursing, nurse-

patient relation, hospitalization 

Urval och kvalitétsbedömning 

För att säkerställa enighet har urvalet har skett i flera steg, initialt av författarna tillsammans 

under diskussion och därefter var för sig för att sedan återkoppla till varandra. Vid 

artikelsökningarna lästes först titlarna, därefter abstract på de som ansågs vara av intresse. 

De artiklar som utifrån abstract bedömdes relevanta lästes sedan i sin helhet, om innehållet 

ansågs motsvara syftet kvalitétsgranskades de därefter. 24 artiklar granskades med hjälp av 

Willman, Stoltz & Bahtsevani´s (2011) protokoll för kvalitétsbedömning av studier med 

kvalitativ och kvantitativ ansats, samt granskningsmall för kvantitativ metod efter Carlsson 

& Eiman (2003), se bilaga 1 & 2. I resultatet användes sedan totalt 16 artiklar motsvarande 

hög eller medelhög kvalité. Av dessa var 12 kvalitativa, tre kvantitativa samt en av blandad 

design.  

Analys 

Samtliga artiklar bearbetades ett flertal gånger av båda författarna, dels för att öka 

trovärdigheten samt för att få med helheten utifrån bådas perspektiv. En bredare översikt av 

artiklarnas resultat har dokumenterats (se bilaga 4). Därefter genomfördes en djupare analys 

där meningsbärande enheter identifierades, innehållet kontrollerades och diskuterades 

kontinuerligt med syftet som utgångspunkt. För att få en överblick över resultatdelarna 
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kondenserades innehållet och skrevs om till koder. Slutligen framkom tre huvudområden 

och fem underområden (se tabell 2). 

Tabell 2. Sammanställning av resultatets områden. 

 

Huvudområden Underområden 

Kommunikation mellan den invandrade patienten 

och sjuksköterskan 

- Bemötandets roll för en god vård 

- Erfarenheter av tolkanvändning 

- Språkliga och kulturella    

missförstånd påverkar 

patientsäkerheten 

Kulturella aspekters inverkar på hälso- och sjukvård  

Upplevelser av en ny tillvaro 

 

- Orsak till immigration 

- Mötet med ett nytt sjukvårdssystem 

 

Begreppsförklaring gällande frekvent använda ord av betydelse: 

Asylsökande; rätt för flykting att uppehålla sig i ett annat land (Svenska Akademins 

Ordlista, 2015).  

Från Svenska Akademins Ordbok (2015); 

Flykting; person som flyr eller är stadd på flykt; person som flytt och lever på främmande 

ort. 

Invandrare; person som invandrat till ett land eller ett område; immigrant. 

Kommunikation; Möjlighet(en) att utbyta meningar eller att underhandla med eller erhålla 

upplysningar. 

Språkbarriär; hindrande språksvårighet; jämförelse -klyfta, -mur, -vall.  

Transkulturell; avser möte mellan olika kulturer eller att nå över kulturgränser.  

 

I denna litteraturstudie avser begreppen invandrare den befolkningsgrupp som antingen är 

flyktingar, asylsökande eller har flyttat hit av andra skäl. Om det i delar av texten är en 

specifik grupp som studerats anges detta i de fall det kan antas vara av betydelse för läsaren 

att veta. Orden patient och deltagare innefattar samtliga av de ovannämnda. 

 

http://g3.spraakdata.gu.se/cgi-bin/osa/indexsok.cgi?string=SPR%C3%85K-mur&formtype=enkel&normalisering=sokid
http://g3.spraakdata.gu.se/cgi-bin/osa/indexsok.cgi?string=SPR%C3%85K-vall&formtype=enkel&normalisering=sokid
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Resultat 

Resultatets första huvudområde berör deltagarnas upplevelser och känslor som uppstått i 

mötet med sjukvårdspersonal där språkbarriärer förekommit. Återkommande under 

analysen var även vilken betydelse den kulturella kontexten har, därav berör det andra 

huvudområdet kulturella aspekter. Det tredje huvudområdet beskriver hur det upplevs att 

som invandrare komma till ett nytt land och nytt sjukvårdssystem. Dessa tre områden 

skildrar olika aspekter av ämnet och tillsammans bildar de en helhet.   

Resultatartiklarnas studier är utförda i Australien, Finland, Israel, Nederländerna, 

Storbritannien, Sverige samt USA och utförda inom både primärvård, sjukhus, psykiatri 

såväl som hemsjukvård, barn- och mödrahälsovård samt palliativ vård.  

Deltagarnas ålder var mellan 15-92 år och med ursprung från 61 olika länder (se bilaga 4).  

Kommunikation mellan den invandrade patienten och sjuksköterskan 

 

Bemötandets roll för en god vård                                                                                                 

Invandrare som grupp och flyktingar i synnerhet, har generellt ett mångskiftande behov av 

stöd innefattande fysiska, psykiska och sociala aspekter. Många bär på starka upplevelser 

samt en känsla av utanförskap och sjuksköterskan kan på flera sätt förbättra sig i bemötandet 

av denna utsatta patientgrupp (Strijk, van Maijel & Gamel, 2010). Flertalet studier visade att 

negativa erfarenheter av hälso- och sjukvården grundade sig i om deltagarna upplevt ett 

dåligt mottagande från personal. Bidragande faktorer var känslan av att de fick vänta längre 

än andra, inte respekterades, inte togs på allvar eller att ingen lyssnade. En deltagare 

berättade om ett nekat besök på hälsocentralen “We didn´t have telephone. [But]… in reception 

[they] say you don´t come, you have to call. We can´t speak phone (Bhatia & Wallace, 2007, s. 4). 

Några hade mött sjuksköterskor som vägrade försöka tala något annat språk än sitt 

inhemska (Wikberg, Eriksson & Bondas, 2012). 

 

Om vården utfördes okänsligt, ofullständigt eller om sjuksköterskan var stressad och öppet 

visade frustration över språkbarriärerna innebar det onödigt lidande för patienten. Det fanns 

en oro angående vårdpersonalens syn på invandrare, några deltagare bekymrade sig över att 

ses som en belastning och många var rädda för diskriminering relaterat till språkhinder 

(Bhatia & Wallace, 2007; Carroll, Epstein, Fiscella, Gipson, Volpe & Jean-Pierre, 2007; 
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Eckhardt, Mott & Andrew, 2006; Gerrish, Naisby & Ismail 2013; O´Donnell, Higgins, 

Chauhan & Mullen, 2008; Wikberg et al., 2012).  

Sjuksköterskor ansågs kompetenta gällande den praktiska omvårdnaden men ibland 

bristfälliga i interaktion, särskilt om sjuksköterskan inte upplevdes anstränga sig eller ens 

försökte använda sig av bildkort och andra hjälpmedel. Många omvårdnadsåtgärder 

genomfördes i tysthet relaterat till språkbarriärer. Brist på information om planerad vård, 

hälsotillstånd och patientundervisning bidrog till rädsla, osäkerhet och känsla av att sakna 

kontroll (Eckhardt et al., 2006).  

 

I en kvantitativ studie bad man 385 äldre (medelålder 78,2 år) patienter retrospektivt skatta 

sina upplevelser av hur kommunikation och given information gällande vårdbehov fungerat 

inför deras utskrivning från sjukhus. I medel gav den invandrade minoriteten 10 poäng 

sämre ranking än den inhemska kontrollgruppen, 54,4 kontra 64,2. I denna grupp fanns ett 

signifikant samband med att en god kommunikation vårdgivare-patient emellan innebar 

följda rekommendationer, färre oplanerade återbesök och en trygg hemgång (Shadmi, 2013). 

 

Positiva erfarenheter av sjukvården inkluderade fungerande kommunikation både verbalt 

och icke-verbalt och då språkbarriärer många gånger förekom var tyst kommunikation i 

form av kroppsspråk viktigt. Om sjuksköterskan gav ett vänligt bemötande, hade tålamod 

samt visade intresse och respekt för den främmande kulturen skapade det tillit och var 

grundläggande för upplevelsen av en god vård. Även tillgång till tolk eller flerspråkig 

personal var en viktig faktor därtill (Carroll et al., 2007; Eckhardt et al., 2006; Fatahi, 

Nordholm, Mattsson & Hellström, 2009; Riggs, Davis, Gibbs, Block, Szwarc, Casey, Duell-

Piening & Waters, 2012;  Wikberg et al., 2012). Många uppskattade att få en översatt skriftlig 

information och en vägbeskrivning inför besök (Riggs et al., 2012; Wikberg et al., 2012). 

 

Erfarenheter av tolkanvändning  

Majoriteten av deltagarna önskade att ha en tolk närvarande men upplevde att tillgången på 

dessa varierade, relaterat till brist på tolkar men även på grund av problem som att tolken 

inte alltid infann sig eller bokats för kort tid (Bhatia & Wallace, 2007; Eckhardt et al., 2006; 

Riggs et al., 2012; Seffo, Krupic, Grbic & Fatahi, 2014). Att föra tolksamtal via telefon kunde 
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upplevas som opersonligt och innebar ibland svårigheter med uppkoppling och teknik 

(Riggs et al., 2012). 

Kulturella och etniska skillnader mellan tolk och deltagare innebar ibland att översättningen 

genomgick dubbla steg, med tre språk inblandade istället för två, eller att dialekterna skiljde 

sig så att översättningen inte blev korrekt “I made an appointment and said I wanted an 

interpreter who spoke Croatian. When I got to the doctor it was a Macedonian interpreter. He said he 

spoke Serbo-Croatian, maybe he did, but I understood nothing (...)” (Seffo et al., 2014, s. 87). 

Troligen kan sådana situationer undvikas om man vid bokning av tolk utgår från patientens 

modersmål och inte enbart nationallitet (Fatahi et al., 2009; Seffo et al., 2014). 

 

Flera studier visade att många patienter vid användning av tolk saknade förtroende för 

denne eller kände sig obekväma vilket ledde till att de utelämnade känsliga detaljer och 

viktig information om sin hälsa. Somliga deltagare föredrog därför att ta hjälp av sina barn, 

släktingar eller vänner för översättning (Fatahi et al., 2009; Gerrish et al.2013; Hurley, 

Panagiotoppulos, Tsianikas, Newman & Walker, 2012; Seffo et al., 2014). Ett otillräckligt 

förtroende för tolken grundade sig i vissa fall på rädsla för att den egna identiteten kunde 

röjas vilket då eventuellt kunde skapa problem för övrig familj, i såväl värd- som hemlandet 

(Bhatia & Wallace, 2007; Fatahi et al., 2009). En deltagare uttryckte att “I don't like to talk to her 

[interpreter] because you know we fight in Somalia. ... That clan and that clan.... But I don't know 

who this lady is so I don't like to say that" (Bhatia & Wallace, 2007, s. 8). Sjukvårdspersonal hade 

ibland motsatt sig att familj och vänner involverades eller användes som tolkar när det rörde 

sig om känsliga ämnen, vilket var en balansgång som inkluderande både patientens rätt till 

delaktighet, kulturella aspekter och sekretess (de Graaff, Francke, van den Muijsenbergh & 

van der Geest, 2011). I en studie där endast kvinnor deltog föredrog samtliga kvinnliga 

tolkar, framför allt i de fall det rörde sig om känsliga områden så som gynekologiska besvär 

var detta en central faktor. I en nödsituation ansåg de dock att en manlig tolk var bättre än 

ingen alls (Carroll et al., 2007). Beroende på orsak till besök ansågs det heller inte alltid vara 

nödvändigt med tolk, exempelvis vid vaccinationer (Riggs et al., 2012). 
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Språkliga och kulturella missförstånd påverkar patientsäkerheten 

Språkhinder i kontakt med sjukvården gjorde att informationsutbyte och möjligheten att 

ställa frågor begränsades (Kwok & White, 2011; Riggs et al. 2012). Några oroade sig för att de 

skulle få felaktig vård eller inte ges vård alls när de inte kunde göra sig förstådda (Eckhardt 

et al., 2006; Gerrish et al., 2013; Riggs et al., 2012). För ett antal deltagare ledde brister i 

kommunikation till att symptom inte uppmärksammades, diagnoser fördröjdes och utöver 

sitt fysiska lidande kände patienterna stor stress i form av maktlöshet och ångest. Det 

förekom oro över om sjukvården saknade kunskap om sjukdomar som var vanliga i den 

invandrades hemland (Gerrish et al., 2013; O´Donnel et al., 2008). Missförstånd relaterade till 

språkförbistringar orsakade risker för och händelser av felmedicinering, vilket ledde till att 

patienter ifrågasatte sjuksköterskans kliniska kompetens (Eckhardt et al. 2006; Gerrish et al., 

2013). Ytterligare en konsekvens av brister i kommunikationen var otillräcklig smärtlindring 

(Eckhardt et al., 2006; Wikberg et al., 2012).  

Även om användning av tolk i de flesta fall förbättrade kommunikationen var dennes 

språkliga och kulturella kompetens avgörande för att undvika missförstånd. Emellanåt 

missades det även att förmedla viktig information på korrekt sätt, exempelvis när det 

handlade om medicinska termer, diagnoser och behandling (Bhatia & Wallace, 2007; Carroll 

et al., 2007;  Fatahi et al., 2009; Seffo et al., 2014). 

 

En kvantitativ studie gällande asylsökande visade att de deltagare med språkhinder som 

erbjudits tolk i sitt första möte med sjuksköterskan förbrukade 2,8 gånger mer hälso- och 

sjukvårdstjänster än de som inte upplevde språkförbistringar, och 88% mer än den grupp 

som hade behövt, men inte fick tillgång till, tolktjänst. Här inkluderades både avgift för tolk 

och samt den generella vårdkonsumtionen. Därmed fick den som gavs möjlighet att uttrycka 

sina behov även vård i större utsträckning. Man anar ett samband mellan att denna grupp 

som initialt kostar mer i slutändan ändå har 75% färre besök i sjukvården än de som inte fick 

tolk vid första tillfället vilket då förmodas vara kostnadseffektivt på sikt (Bischoff & 

Denhaerynck, 2010). Även i en liknande studie av Bischoff, A Bovier, Isah, Francoise, Ariel 

och Louis (2003) där man analyserat intervjuer mellan sjuksköterskor och asylsökande 

framkom att det var av avgörande betydelse för fortsatt vård om det användes tolk eller inte, 

samt vilket språk som användes. Identifiering av symptom på ohälsa var signifikant högre i 
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de fall där språkhindren upplevdes som överkomliga än de där kommunikationen 

bedömdes bristfällig. I de fall där tolk användes framkom fler hälsoproblem, framförallt 

besvär av psykiatrisk karaktär och större andel remitterades vidare till läkare än i de fall där 

tolk saknades eller anhöriga översatte.  

 

Kulturella aspekters inverkan på hälso- och sjukvård                                                           

Kulturella värderingar hade en stor inverkan på hur patienter upplevde och handskades 

med sjukdom, likaså påverkades de av det nya landets syn på vad som är ett 

sjukdomstillstånd (de Graaff et al., 2011; Kwok & White, 2011; Wikberg et al., 2012). 

Missförstånd mellan patient och sjukvårdspersonal direkt kopplade till kulturella olikheter 

och språk var inte ovanligt, exempelvis används kroppsspråk, ögonkontakt och verbala 

uttryck på skilda vis (Fatahi, 2009). Vissa kände sig anklagade av sjuksköterskan för att vara 

mer smärtkänsliga än övrig befolkning och andra upplevde att de fick för lite smärtlindring 

vilket i båda fallen rörde sig om skillnader i kulturella sätt att muntligt eller inte uttrycka sin 

smärta. Förståelse och acceptans från sjuksköterskan gällande önskemål om exempelvis kost, 

asiatiska begrepp om varmt och kallt, traditionell läkekonst och religiösa symboler eller 

ritualer ansågs vara viktiga ur ett andligt perspektiv (Wikberg et al., 2012).   

 

En individualiserad vård skiljer sig mot hur rollerna ser ut i många andra länder, 

västvärldens syn på patienten som en självständig, beslutsfattande person kolliderar ibland 

med andra kulturers fokus på familjen som en helhet där alla har lika rätt till insyn. 

Sekretess, patientens rätt till saklig information respektive familjens vilja att vara både 

delaktiga och skydda sin sjuke från en kanske smärtsam vetskap är tillfällen när sjukvårdens 

skyldighet att dels visa hänsyn men samtidigt följa rådande lagstiftning kan vara 

problematiskt (de Graaff et al., 2011).   

För en del familjer var det självklart att vårda sina sjuka, åldrade eller ibland döende, 

familjemedlemmar i hemmet. Somliga av de sjuka förväntade sig även den insatsen från sina 

anhöriga då det sågs som en skam att behöva ta emot hjälp från samhället (de Graaff et al., 

2011; Hurley et al., 2012). Många av de intervjuade kvinnorna hade vid sidan av arbete eller 

skola, hushåll och barn även ansvar för eventuell vård av mor och farföräldrar och andra 

släktingar. Ofta saknades egna transportmedel och det var därmed en utmaning i sig att ta 
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sig till sjukvården (de Graaff et al., 2011; Riggs et al., 2012). En större kulturell kunskap hos 

sjukvårdspersonalen och att sjuksköterskan i kontakt med invandrade patienter tar hänsyn 

till individens ursprung, förutsättningar och livsvillkor uttrycktes som önskvärt (Kwok & 

White, 2011).  

Upplevelser av en ny tillvaro 

 

Orsak till immigration 

Skälet till immigration och tiden de vistats i det nya landet var en viktig faktor för hur 

deltagarna mådde. Flyktingar som var nyanlända kände sig mer ensamma och isolerade än 

de som var mer integrerade eller hade invandrat frivilligt (Wikberg et al., 2012). Deltagare 

som hoppades på att snart kunna återvända hem var mer hängivna sin gamla kultur och 

mindre intresserade av att lära sig språket (Seffo et al., 2012). 

Att vara flykting innebar för många att leva under stress och med ständig rädsla. Flera 

deltagare led av psykiska besvär relaterat till traumatiska upplevelser, sorg över förlorade 

släktingar, vänner och sin tidigare identitet. Många beskrev känslor av utanförskap och 

frustration över sin situation (Strijk, 2010). Det fanns en önskan att sjukvårdspersonal skulle 

ha större kunskap och förståelse för deras utsatta situation samt beakta en eventuellt 

traumatiserad bakgrundshistoria (Bhatia & Wallace, 2007; O´Donnell et al., 2008; Strijk, 2010). 

  

Mötet med ett nytt sjukvårdssystem 

För deltagarna innebar den nya omgivningen, kulturen och språket att de kände sig 

obekväma och upplevde sig förlora delar av sitt människovärde. Många beskrev att 

språkhinder ledde till svårigheter och utmaningar i mötet med sjukvården (Bahtia & 

Wallace, 2007; Kwok & White, 2011;  Seffo et al., 2014;  Strijk, 2010; Wikberg et al., 2012). Det 

ansågs vara viktigt att sjukvårdssystemet var lättillgängligt och begripligt (Carroll et al., 

2007) och att familj och vänner var den viktigaste källan till information gällande sjukvård. 

För de som saknade familj eller annat stöd från exempelvis en flyktingorganisation 

upplevdes problemen med tillgång till vård vara större. Dessa uttryckte även en större rädsla 

och oro inför sjukhusbesök (Bhatia & Wallace, 2007; Eckhardt et al., 2006). 

Deltagarna i flertalet studier uppgav sig i allmänhet vara nöjda med vården de fått, men 

beskrev skilda erfarenheter av hälso- och sjukvårdssystemet. Många hade svårt att förstå hur 

det, för dem, nya systemet fungerade. Det uppfattades som besvärligt för invandrare att få 
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tillgång till hälso- och sjukvårdsystemet eftersom information saknades om vilka rättigheter 

de hade, vilken vård som tillhandahölls, var de skulle vända sig och hur de skulle boka tid 

(Hurley et al., 2012; O´Donnel et al., 2008; Riggs et al., 2012; Wikberg et al., 2012). Svårigheter 

att särskilja primär- och sjukhusvård samt vad som bedömdes vara akuta ärenden eller inte 

var en anledning till att vissa åkte direkt till sjukhuset i stället för att boka tid på 

hälsocentralen (O´Donnell et al., 2008; Riggs et al., 2012) Vidare upplevdes det svårt att få tid 

eller en remiss hos läkare i primärvård eftersom väntetiderna ofta var långa (O´Donnell et 

al., 2008). Telefonkontakt var något som flera deltagare undvek eftersom det var svårt att 

uttrycka sig i ett samtal över telefon eller att knappa sig fram vid röstbrevlåda (Riggs et al., 

2012). 

Vårdgivare ansåg att det fanns flerspråkig information att tillgå på exempelvis hemsidor, 

men många deltagare upplevde det inte som tillgängligt för dem. Några deltagare hade fått 

skriftlig information från kommunen men endast på engelska (Hurley et al., 2012). I en 

annan studie tyckte deltagarna att de fått en del information, men att mycket kunskap togs 

för given (Wikberg et al., 2012). Tryckt information som skickades med hem, kom via post 

eller fanns i till exempel väntrum upplevdes som frustrerande då den antogs vara viktig men 

inte gick att förstå (Riggs et al., 2012). 

 

Förtroende för vården var inte en självklarhet, en del uppgav en större tilltro för läkarna i sitt 

hemland (O´Donnell et al., 2008). Dessa upplevda problem kan möjligen bottna i tidigare 

erfarenheter, beroende på hur sjukvårdsystemet sett ut där var förväntningarna på 

värdlandet olika. Många var vana att kunna köpa antibiotika receptfritt på apotek, själva be 

om undersökningar som exempelvis röntgen eller besöka en specialist utan remiss (Gerrish 

et al., 2013; O´Donnell et al., 2008).  
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Upplevelser av att vara patient från ett invandrarperspektiv var ett relativt outforskat ämne 

vilket upptäcktes tidigt i sökningsförfarandet. Studier gjorda utifrån sjuksköterskans 

perspektiv fanns däremot i större utsträckning. Dessa redovisas till viss del i 

resultatdiskussionen då det bedömdes komplettera helhetsbilden. Även om de flesta 

artiklarna är skrivna inom ett femårsintervall har äldre studier inkluderats då erfarenheten 

av språkbarriärer kan antas vara likadan. Möjligen kan detta ses som en svaghet i en 

föränderlig och snabbt utvecklande värld, därför bör viss beaktning tas i att upplevelser kan 

ändras över tid beroende på aktuella resurser och utveckling inom i detta fall hälso- och 

sjukvården. Den stora spridningen bland deltagarnas och ursprungsländer (61 stycken, se 

bilaga 4) ansågs inte vara något negativt, i synnerhet då upplevelsen av språkbarriärer 

visade sig vara väsentligt lika oavsett vilket som var deras hem- respektive värdland. 

Majoriteten av resultatartiklarna var av kvalitativ design vilket svarar mot syftet då det är en 

upplevelse och levd erfarenhet som efterfrågas. De tre kvantitativa studier som redovisas i 

resultatet ansågs även de relevanta för syftet då de visade på samstämmiga upplevelser hos 

en större grupp invandrare.  

 

Även om tolk har använts i samtliga kvalitativa studiers intervjuer bör det ut er en etisk 

synvinkel tas hänsyn till att det inte alltid framkommer hur intervjusituationerna upplevdes 

av deltagarna, samt de risker som finns vid tolkanvändning. 

Bischoff et al., (2003), Bischoff et al., (2010) och Rijks et al., (2010) saknar etiska diskussioner 

men dessa artiklar inkluderades efter en kontroll av tidskrifternas respektive hemsidor, där 

de etiska kraven för publikation redovisades.  

 

Syftet var svårformulerat då det upplevdes problematiskt att beskriva ett inte alltför brett 

syfte samtidigt som det var viktigt för författarna att få med alla aspekter så som kultur, 

omvårdnad och kommunikation. Ett alternativt sökord var transkulturell men då detta inte 

gav tillräckligt resultat utifrån patientperspektiv valdes det bort. Att arbetet till största del 

gjorts tillsammans och att författarna på varsitt håll granskat samma artiklar för att sedan 

jämföra respektive resultat under ständig diskussion är en styrka, likaså antalet artiklar som 
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resultatet bygger på. En möjlig svaghet är att artikelsökningarna kunde utförts i flera 

databaser än vad som gjordes. Valda artiklar har granskats kritiskt utifrån författarnas 

kunskaper. Värderingar och bedömningar kan möjligen ha gjorts annorlunda av andra 

granskare. En svårighet var att ange huvudområden och underområden. Antalet och 

benämningar på dessa har därför ändrats ett flertal gånger under arbetets gång, detta för att 

allt ansågs vara i symbios och inte kunde kategoriseras var för sig utan att viktig fakta föll 

bort.  

Resultatdiskussion 

 

Sammanfattning av resultatets centrala delar                                                                           

Resultatet visade att många utlandsfödda upplevde svårigheter att kommunicera och få sina 

behov uppmärksammade i mötet med sjukvården. Språkhinder bidrog till bristande 

informationsutbyte och påverkade såväl omvårdnadsupplevelsen som patientsäkerheten 

negativt. Majoriteten av studiernas deltagare önskade professionell tolk och signifikanta 

samband fanns för att närvaro av tolk förbättrade kommunikationen. Samtidigt uttryckte 

flera studier att patientens förtroende för tolkanvändning var bristfälligt. Det fanns också de 

som föredrog att ta hjälp av anhöriga för översättning. Kultur, orsak till immigration och 

patientens sociala kontext spelade stor roll för hur denne upplevde mötet med vården, likaså 

sjuksköterskans förståelse och respekt för dessa aspekter. Deltagarna uttryckte avsaknad av 

information om sjukvården och att språkbarriärer bidrog till minskad tillgänglighet. 

Studier av Hadziabdic et al., (2011); Hultsjö & Hjelm (2005); ); Jirwe, Gerrish,& Emami (2010); 

McCarthy, Cassidy, Graham & Tuohy (2013); Samarasinghe, Fridlund & Arvidsson (2010) 

samt Suurmond, Seeleman, Rupp, Goosen & Stronks ( 2010) påvisade samma upplevda 

problemområden även utifrån sjuksköterskans perspektiv. 

 

Sjuksköterskan och kommunikation i en mångkulturell vård                                                  

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor fastslår att det i vårdens natur ligger respekt för 

mänskliga rättigheter, som rätten till värdighet och att behandlas med respekt. Oberoende av 

hudfärg, trosuppfattning, kultur, nationalitet, etnicitet eller social status ska god omvårdnad 

ges till alla individer (Socialstyrelsen, 2005).  Innebörden av detta är att det är 

sjuksköterskans skyldighet att skapa de bästa förutsättningarna för en god transkulturell 
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omvårdnad. Detta är beroende av en dialog mellan sjuksköterska och patient samt att 

patienten bemöts individuellt ur ett holistiskt perspektiv. För att överkomma språkbarriärer 

finns olika strategier, som att sjuksköterskan tar sig tid och på ett respektfullt, vänligt sätt 

försöka förmedla sig. Detta kan ske både verbalt, med kroppspråk eller kommunikativa 

hjälpmedel som exempelvis bilder. McCarthy et al., (2013) och Samarasinghe et al., (2010) 

beskriver hur sjuksköterskan kan bryta ner meningar till så få ord som möjligt samt att 

humor och intresse bidrar till en tillitsfull relation. Därmed finns det enligt författarna flera 

möjligheter att påverka dessa möten i positiv riktning.  

 

Patienter som saknade ett gemensamt språk med sjuksköterskan hade sämre inblick och 

delaktighet i sin hälsosituation och vård. Dessa fick samtidigt vård i mindre utsträckning och 

utsattes för större risker för felbehandling. Samarasinghe et al., (2010) och Fatahi et al., (2010) 

har funnit att även sjuksköterskor upplever oro över bristande vårdkvalité och rädsla för 

allvarliga komplikationer som anafylaktisk chock eller ett akut försämrat tillstånd hos 

patienten relaterat till läkemedel, i de fall språkbarriärer förekom. 

 

För- och nackdelar med att använda tolk                                                                                                  

I resultatet åskådliggörs att begränsad tillgång till professionella tolkar av lämpligt kön och 

bakgrund var ett problem. Att patienter önskade ha familj eller vänner som tolk var något 

som sjukvårdspersonal ställde sig tveksamma till. Hadziabdic et al., (2011) och McCarthy et 

al., (2013) fann att sjuksköterskan ansåg att det vid användning av familjemedlemmar hölls 

tillbaka väsentlig information eller att översättaren styrde samtalet. Med användning av 

professionell tolk fördes däremot samtalet på ett mer objektivt sätt. Sjuksköterskans 

förväntningar på tolken var att denne ska behärska viss medicinsk terminologi samt ha en 

förståelse för de etiska dimensionerna inom kulturell kommunikation. Hadziabdic et al., 

(2011) och Fatahi et al., (2010) beskrev att sjuksköterskor önskade en tydligare 

dokumentation kring patientens behov av tolk vilket skulle underlätta vid planerade besök.  

 

Vidare utbildning för både tolk och sjuksköterskor behövs, samt ett större samarbete dessa 

parter emellan för att erbjuda tillräcklig kvalité på vård till kulturella och etniska minoriteter. 

Detta med tanke på de eventuella spänningar som kan finnas mellan olika folkgrupper inom 
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en nation. Både sjuksköterska och tolk eller tolkcentral måste vara medvetna om dessa och 

vid bokning utgå från modersmål. Förslagsvis är användning av lämplig tolk en av de mest 

effektiva metoderna för att minska språkbarriärer och ge god omvårdnad, denna resurs 

borde därför utnyttjas mer av sjuksköterskor än vad som görs idag. I frågan om professionell 

kontra anhörigtolk finns en flytande gräns om vad som är mest etiskt lämpligt. Viljan att 

respektera patientens önskan om anhörigtolk kan ibland krocka med de riktlinjer som finns. 

Om sjuksköterskan beslutar om användning av professionell tolk utan patientens 

medgivande skulle detta kunna kränka patienten och skada deras relation. Utfallet av detta 

kan möjligen även påverka informationsutbytet negativt, om patienten saknar förtroende för 

tolken. Författarna enas om att det är ett avgörande som bör tas utifrån varje enskild 

situation. 

 

Transkulturell medvetenhet 

Resultatet visade genomgående att det fanns en önskan bland deltagarna att sjuksköterskan 

skulle ha förståelse för och visa hänsyn gentemot kulturella skillnader. Fatahi et al., (2010) 

menar att i många länder är hälso- och sjukvården starkt influerade av kulturella och 

religiösa faktorer och en ökad kunskap om detta kan underlätta för svensk 

sjukvårdspersonal. Hultsjö & Hjelm (2005) och Samarasinghe et al., (2010) har liknande fynd, 

dessa anser vidare att det ofta kan vara svårt för sjukvården att skifta perspektiv från det 

individuella till det mer familjefokuserade. Enligt Hultsjö & Hjelm (2005) får individers 

egenskaper eller uppträdande dock inte generaliseras utifrån olika kulturella grupper, utan 

sjuksköterskan måste se till den enskilde patienten.  

 

Viktiga förutsättningar för god transkulturell omvårdnad innefattar medvetenhet om 

kulturella skillnader och de eventuella utmaningar som dessa innebär. Likaså insikt om att 

det idag är majoritetskulturens värderingar som styr planeringen av insatser. Att som 

sjuksköterska visa respekt samt vara lyhörd och öppensinnad är nödvändigt, då en 

kulturanpassad vård kan antas vara en central faktor för patientens hälsa. Huruvida denna 

anpassning skulle hindra immigranters assimilering till det svenska samhället var en fråga 

författarna ställde sig under arbetets gång. Resultatet tolkas dock som att det tvärtom bidrar 
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till att skapa en ömsesidig förståelse för varandras olikheter, vilket då snarare antas 

underlätta integration. 

 

Psykiska besvär relaterat till en traumatiserad bakgrund var vanligt hos främst flyktingar 

vilket vårdpersonal upplevdes sakna insikt om. Suurmond et al., (2010) berättar från 

sjuksköterskans perspektiv att frågor om trauma och psykiska besvär ansågs som viktiga 

men svåra att lyfta. Även vanligtvis neutrala frågor som ”är du gift” eller ”har du barn” 

uppfattades vara känsliga om patientens familj befarades vara döda eller kvarlämnade i det 

gamla landet och att samtalet då skulle skapa smärta. Myhrvold (2006) beskriver att 

människor som lidit stora förluster kan väcka en existentiell ångest hos vårdpersonal vilket 

skapar ett behov från sjuksköterskan att distansera sig själv för att undvika känslor som är 

obehagliga eller svåra att hantera. Detta är förståeligt, men situationer där patienter blir 

förbisedda och inte ges korrekt vård i förhållande till behov eller tillgängliga resurser med 

anledning av sjuksköterskans rädsla får inte uppstå.  

Upplever sjuksköterskan osäkerhet i mötet med dessa grupper, bör denne försöka gå än 

djupare in i sin yrkesroll och luta sig mot den för att så långt det är möjligt ge en 

professionell vård. 

 

Hur sjuksköterskan kan förbättra invandrares upplevelser av hälso- och sjukvården              

Resultatets deltagare beskrev att även om information fanns om värdlandets sjukvård, så var 

denna många gånger inte tillgänglig för dem. Samarasinghe et al., (2010) och Hultsjö & 

Hjelm (2005) visar att svenska sjuksköterskor ansåg att invandrare ofta var obekanta med 

sjukvårdssystemet och att det finns ett behov av att förklara för dem hur hälso- och 

sjukvården fungerar.  

En sådan intervention, som tillgång till översatt information om sjukvården både specifikt 

och generellt, på de mest frekvent förekommande språken, borde göra det lättare för båda 

parter och troligen minska risken för att utlandsfödda känner sig diskriminerade.  
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Vården år 2050 

Katie Eriksson har en vision om att vården sett ur ett medicintekniskt perspektiv antagligen 

kommer vara ett ”pågående mirakel” år 2050, men att såväl hälsa som lidande ändå kommer 

att kvarstå. Omvårdnaden skapas i mötet med patienten. Målet, att bevara hälsa och lindra 

lidandet, nås med hjälp av människokärlek och medkänsla samt genom att se patienten som 

en unik individ med både kropp, själ och ande. I dagens och framtidens alltmer komplexa 

värld, så krävs att sjuksköterskan tar ansvar för att åstadkomma denna individuella 

omvårdnad (Eriksson, K., 2002; Eriksson, K., 2007) vilket förutsätter en transkulturell 

medvetenhet. 

 

Författarnas erfarenheter från verksamhetsförlagd utbildning är att det hos vårdpersonal 

förekommer osäkerhet och ibland avståndstagande gentemot personer av utländsk 

härkomst. Organisationen inom både primär- och sjukhusvård tycktes sakna kunskap om 

och rutiner för mottagandet av dessa grupper. Både Samarasinghe et al., (2010) och Hultsjö & 

Hjelm (2005) menar att sjuksköterskor i Sverige inte förbereds tillräckligt under sin 

utbildning för arbetet i ett multikulturellt samhälle. Suurmond et al., (2010) och 

Samarasinghe at al., (2010) beskriver att tillfrågade sjuksköterskor ofta upplevde sig sakna 

kulturell kunskap och önskade fortbildning inom exempelvis tolkanvändning. Björk-

Brämberg (2008) menar däremot att transkulturell utbildning för all verksam 

sjukvårdspersonal är en orimlighet då det skulle medföra stora kostnader vilka det idag 

saknas resurser för. Myndigheten för vårdanalys (2014) har visat att om vårdbehoven i 

samhället följer samma utveckling som idag kommer kostnaden för hälso- och sjukvård att 

öka med cirka 30 procent fram till år 2050. 

Möjligen kan det anses att i en sjukvård som upplevs vara under ständig ekonomisk press att 

detta område kännas som lågt prioriterat. Författarna anser ändå att om det på sikt kan 

innebära att tid och resurser sparas bör transkulturell utbildning istället ses som en 

investering.  

 

Ett växande multikulturellt samhälle innebär troligen ökade krav på hälso- och 

sjukvårdspersonals kompetens och detta förutsätter support från organisationen att 

tillhandahålla möjligheter som exempelvis effektiva riktlinjer för kommunikation med 

patienter med annat modersmål. Utvecklandet av funktioner hos hälso- och sjukvården är 
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dock till yttersta delen beroende av politiska krafter. Både Hultsjö & Hjelm (2005) och 

Suurmond et al., (2010) anser att sjuksköterskan för att utföra ett gott arbete är beroende av 

sociala och ekonomiska faktorer utom dennas kontroll. Fatahi et al., (2010); Hadziabdic et al., 

(2010); Hultsjö & Hjelm (2005); Jirwe et al., (2010) och Suurmond et al., (2010) framhåller att 

en fungerande transkulturell vård inte är möjlig i kombination med en stressad arbetsmiljö. 

Förberedelser som bokning av tolk, väntan på denne och översättning av samtal tar mer tid 

och resurser i anspråk än rutinarbete.  

Slutsats 
Denna litteraturstudie synliggjorde att språkhinder påverkar invandrade patientens 

upplevelse av omvårdnad såväl som patientsäkerheten. Eftersom framtidens samhälle 

kommer vara än mer mångkulturellt är kunskap inom dessa områden nödvändigt att ha 

med redan under sjuksköterskans utbildning, men bör också utvecklas i den kliniska 

verksamheten med hjälp av organisatoriskt stöd. Vidare forskning behövs från invandrade 

patienters perspektiv med avsikt att förbättra mottagandet. Då sjukvårdens resurser är 

begränsade anses studier som undersöker kostnadseffektivitet av tolkinsatser eller kulturellt 

anpassad vård vara motiverade, eftersom dessa kostnader måste sättas i relation till 

konsekvenser av bristfällig kommunikation. 

Författarna bedömer att resultatet kan appliceras på den svenska hälso- och sjukvården, 

dessa har även en förhoppning om att denna översikt leder till en fördjupad kunskap, 

reflektion och förståelse för omfattningen av invandrares upplevelser.  
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Bilaga 1. Willman, Stoltz & Bahtsevani´s (2011) bedömningsmallar för kvalitativ och 

kvantitativ metod. 

 
EXEMPEL PÅ PROTOKOLL FÖR KVALITETSBEDÖMNING AV STUDIER MED 
KVALITATIV METOD 
Beskrivning av studien, tex metodval………………………………………………… 
Finns ett tydligt syfte?                                                  □ Ja                      □ Nej                    □ Vet ej 
Patientkarakteristiska                                                   Antal…………………………………. 
                                                                                     Ålder………………………………… 
                                                                                     Man/kvinna…………………………. 
Är kontexten presenterad?                                            □ Ja                      □ Nej                    □ Vet ej 
Etiskt resonemang?                                                       □ Ja                      □ Nej                    □ Vet ej 
Urval 
- Relevant?                                                                   □ Ja                      □ Nej                     □ Vet ej 
- Strategiskt?                                                                 □ Ja                      □ Nej                    □ Vet ej 
Metod för 
- urvalsförfarande tydligt beskrivet?                            □ Ja                      □ Nej                    □ Vet ej 
- datainsamling tydligt beskriven?                               □ Ja                      □ Nej                    □ Vet ej 
- analys tydligt beskriven?                                           □ Ja                      □ Nej                    □ Vet ej 
Giltighet 
- Är resultatet logiskt, begripligt?                                □ Ja                      □ Nej                    □ Vet ej 
- Råder datamättnad? (om tillämpligt)                         □ Ja                      □ Nej                    □ Vet ej 
- Råder analysmättnad?                                               □ Ja                      □ Nej                     □ Vet ej 
Kommunicerbarhet 
- Redovisas resultatet klart och tydligt?                      □ Ja                      □ Nej                     □ Vet ej 
- Redovisas resultatet i förhållande till 
en teoretisk referensram?                                             □ Ja                      □ Nej                    □ Vet ej 
- genereras teori?                                                          □ Ja                      □ Nej                    □ Vet ej 
Huvudfynd 
Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat? 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
Sammanfattande bedömning av kvalitet 
□ Hög                   □ Medel                □ Låg 
Kommentar …………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
Granskare (sign) …................... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Bilaga 2. Granskningsmall Kvantitativ metod för studier med kvantitativ metod efter 

(Carlsson & Eiman, 2003). 

Poängsättning                                                                       0                                     1                                  2                            3 

Abstrakt 
Syfte, metod, resultat = 3 p. 

Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydlig Medel Tydlig 

Metod 
    

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant 
 

Metodbeskrivning 
(repeterbarhet möjlig) 

Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Urval (antal, beskrivning, 

representativitet) 
Ej acceptabel Låg Medel God 

Koppling till ämnet Ej koppling Koppling 
  

Mätinstrument Nej Ja 
  

Etiska aspekter Ej angivna Angivna 
  

Resultat 
    

Frågeställning besvarad Nej Ja 
  

Resultatbeskrivning 
(redovisning, tabeller, etc). 

Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Statistisk analys 
(beräkningar, metoder, signifikans). 

Saknas Mindre bra Bra 
 

Tolkning av resultatet Ej acceptabelt Låg Medel God 

Diskussion 
    

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Låg 

Diskussion av egenkritik och felkällor Saknas Låg God 
 

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Slutsatser 
    

Överensstämmelse med resultat 
(resultatets huvudpunkter belyses) 

Slutsatser 
saknas 

Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas 
  

Total poäng 
(max 41 p) 

P P P P 

P                                                                                                                                                                                                               



 

 

 
 

% 

Grad 

   

Grad 1: 80 %  

Grad 2: 70 %        

Grad 3: 60 %       
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Bilaga 3. Översikt av litteratursökningar 

Databas/ 

Datum 

Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Förkastade Utvalda artiklar 

*Resultatartiklar 

PubMed 

2015-01-

20 

Nursing care 

AND refugees 

AND interpreter 

 7 *4 

**0 

***1 

****0 

*Bischoff & 

Denhaerynck 

(2010) 

*Bischoff, A 

Bovier, Isah, 

Francoise, Ariel & 

Louis (2003) 

PubMed 

2015-01-

20 

Communication 

barriers AND 

Refugees AND 

Patient 

Experience 

 13 *11 

**1 

***0 

****0 

*Bhatia & Wallace 

(2007) 

PubMed 

2015-01-

20 

Interpreters AND 

Refugee AND 

Cross-cultural 

communication 

Abstract 

avaliable 

7 *5 

**1 

***0 

****0 

*Fatahi, 

Nordholm, 

Mattsson & 

Hellström (2009) 

PubMed 

2015-01-

20 

Manuell sökning, 

Författare, Nabi 

Fatahi 

 6 *3 

**1 

***0 

****0 

Fatahi, Mattsson, 

M Lundgren & 

Hellström (2010) 

*Seffo, Krupic, 

Grbic & Fatahi 

(2014) 

CINAHL 

2015-01-

20 

Language barriers 

AND Nursing 

care AND 

Refugees 

 5 *3 

**0 

***1 

****0 

Hultsjö & Hjelm 

(2005) 

CINAHL 

2015-01-

20 

Language Barriers 

AND Nursing 

AND 

Communication 

2010-2014, Full 

Text, Abstract 

Avaliable 

35 *29 

** 1 

*** 2 

**** 

McCarthy, 

Cassidy, M 

Graham & Tuohy 

(2013)  Jirwe, 

Gerrish & Emami 

(2010) 

Hadziabdic, 

Heikkilä, Albin & 

Hjelm (2010) 

CINAHL 

2014-03-

Language barriers 

AND Nursing 

Full text, All my 

search terms, 

5 *3 

**0 

*Eckhardt, Mott & 

Andrew (2006) 



 

 

 
 

08 care AND 

Hospitalization 

2000-2014. ***1 

**** 

CINAHL 

2014-04-

27 

Refugees AND 

Nurse-patient 

relation 

 

 22 *18 

**0 

***3 

**** 

Myhrvold (2006) 

 

CINAHL 

2014-04-

27 

Refugees AND 

Interpreterservice 

AND Nurse-

patient relation 

 3 *2 

**0 

***0 

**** 

*Strijk, van Meijel 

& J Gamel (2011) 

PubMed 

2015-01-

20 

Refugees AND 

Nursing 

Clinical Trial, 

Full text. 

4 *2 

**0 

***1 

**** 

Samarasinghe, 

Fridlund & 

Arvidsson (2010) 

CINAHL 

2015-01-

26 

Patient 

perspective AND 

Communication 

barriers in 

nursing AND 

Immigrants OR 

Asylum seekers 

AND Nursing 

Care 

Full text, 

Abstract 

avaliable, 2000-

2014. 

10 *5 

**1 

***2 

**** 

*Gerrish, Naisby 

& Ismail (2013) 

*Wikberg, 

Eriksson & 

Bondas (2012) 

CINAHL 

2015-01-

26 

Patient experience 

AND Language 

barriers OR 

Communication 

barriers AND 

Immigrants OR 

Asylum seekers 

AND Nursing 

care 

Full text, All my 

search terms (= 

41). 

 

Subject: Major 

heading = 

immigrants, 

communication 

barriers, 

 refugee, health 

service 

accesibility, 

nurse-patient 

relation, 

communication. 

26 *18 

**2 

***3 

****1 

*M. de Graaff, L 

Francke, E.T.C 

van den 

Muijsenbergh & 

van der Geest 

(2011) *Kwok & 

White (2011) 

*Hurley, 

Panagiotoppulos, 

Tsianikas, 

Newman & 

Walker (2012) 

PubMed 

2015-01-

26 

Nursing AND 

Immigrants OR 

Refugees AND 

Interpreter AND 

Free full text 4 *2 

**1 

*** 

**** 

*Riggs, Davis, 

Gibbs, Block, 

Szwarc, Casey, 

Duell-Piening & 



 

 

 
 

Patient 

Experience 

Waters (2012) 

 

PubMed 

2015-01-

26 

Nursing AND 

Communication 

barriers AND 

Immigrants 

Free full text 12 *9 

** 

***1 

****1 

*Shadmi (2013) 

Cinahl 

2015-01-

26 

refugee health 

AND nursing 

AND barriers to 

communiacation 

 7 *5 

**0 

***2 

****0 

Ingen vald. 

PubMed 

2015-01-

26 

Manuell sökning 

på författare 

O´Donnell 

 1 *0 

**0 

***0 

****0 

*O´Donnell, 

Higgins, Chauhan 

& Mullen (2008) 

PubMed 

2015-01-

26 

refugee AND 

asylym seekers 

AND nursing 

AND experiences 

abstract, full text 6 *0 

**0 

***5 

****0 

Suurmond, 

Seeleman, Rupp. 

Goosen & Stronks 

(2010) 

Cinahl 

2015-01-

26 

refugee health 

AND nursing 

AND 

communication 

barriers 

 8 *0 

**0 

***7 

****0 

*Carroll, Epstein, 

Fiscella, Gipson, 

Volpe & Jean-

Pierre (2007) 

Cinahl 

2015-02-

05 

Manuell sökning, 

 “caritative 

caring” 

 17 *14 

**1 

***0 

****0 

Eriksson (2007) 

Wikberg & 

Eriksson (2008) 

Cinahl 

2015-02-

05 

Manuell sökning, 

“Caring science in 

a new key” 

 5 *4 

**0 

***0 

****0 

Eriksson (2002) 

* Antal förkastade efter att last rubrik ** Antal förkastade efter dubbelexemplar  *** Antal 

förkastade efter att läst abstract **** Antal förkastade efter kvalitetsbedömning 



 

 

 
 

 Bilaga 4. Översiktstabell över kvalitétsgranskade artiklar. *Artiklar inkluderade i resultatet 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Design/ansats 

/intervention 

Instrument 

Deltagare 

(/bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Studie 

kvalitet 

 

*Bhatia & 

Wallace, 

(2007) 

Storbritannie

n 

Saknar tydligt syfte. 

 Studien är gjord för 

att visa på 

asylsökande och 

flyktingars syn och 

erfarenhet på vården, 

samt vad som kan 

förbättras. 

Kvalitativ, 

Semistrukturerade 

Intervjuer 

11 Innehållsanalys  Det var svårt för 

deltagarna att veta var de 

kan få vård och språket 

var ett betydande 

problem för effektiv hjälp. 

Några deltagare upplevde 

att de slussades fram och 

tillbaka och inte togs på 

allvar samt att de sågs 

som en börda och 

belastning. Svårt att få 

tillgång till tolk. Familj 

och vänner fick hjälpa till 

med översättning. Som 

förslag till förbättringar 

angav de kontinuitet i 

vården, samt att personal 

skulle ha ökad förståelse 

för deras situation. 

Medel 

*Bischoff et 

al., 

(2003) 

Schweiz 

Fastsälla om 

språkhinder mellan 

asylsökande och 

sjuksköterska under 

screeningssamtal vid 

ankomst påverkade 

upptäckten av den 

Kvantitativ, 

observationsstudie,explo

rativ. 

723 Deskriptiv 

statistik, 

p - värde. 

Språksamstämmighet 

visade signifikanta 

samband med högre 

frekvens av rapporterad 

ohälsa och upplevda 

trauman, framförallt 

psykiska.  

Hög 



 

 

 
 

asylsökandes möjliga 

hälsoproblem samt 

vidare remittering till 

fortsatt vård. 

Betydligt färre patienter 

remitterades till 

psykiatrin när 

språkförbistringarna 

upplevdes  vara större.  

*Bischoff & 

Denhaerynck

, (2010) 

Schweiz 

Att undersöka 

sambandet mellan 

språkbarriärer och 

hälso- och 

sjukvårdens 

kostnader. 

Kvantitativ, 

tvärsnittstudie 

795 T-test, 

*path analysis. 

Av de 795 deltagarna var 

det 486 som upplevde 

språkbarriärer. Den 

gruppen utgjordes främst 

av äldre samt kvinnor. I 

denna grupp var det 

vanligare med ICD 

diagnoser, de förbrukade 

totalt mer vård och 

besökte oftare 

vårdcentraler än de som 

inte upplevde 

språkhinder. Den grupp 

som fick tillgång till tolk 

konsumerade initialt mer 

vård men hade färre 

besök i sjukvården  än de 

som inte fick tolk. 

Medel 

*Carroll et al., 

(2007) 

USA 

Att identifiera 

utmärkande och 

gynnsamma åtgärder 

gällande 

hälsoförebyggande 

arbete ur 

Kvalitativ, individuella 

djupgående intervjuer 

34 kvinnor Grounded theory Kvaliteter när det 

kommer till att uppnå 

positiva erfarenheter 

inom hälso- och 

sjukvården inkluderar 

effektiv kommunikation 

Hög 



 

 

 
 

flyktingperspektiv. både verbalt och icke-

verbalt, att få känna sig 

uppskattad och förstådd 

samt tillgänglighet till 

kvinnliga tolkar.  

*Eckhardt et 

al., 

(2006) 

Australien 

Undersöka hur 6 

äldre patienter 

upplevde sin vård då 

de hade ett annat 

modersmål (tyska). 

Kvalitativ 

Semistrukturerade 

intervjuer med öppna 

frågor, 1-2,5 h långa. 

6 (kvinnor) Fenomenologi Lyfter flera problem 

relaterade till individuell 

hälso- och sjukvård för 

personer med annat 

modersmål. 

Patienters rättigheter att 

ges information, kunna 

förbereda sig och ha 

möjlighet att ge sitt 

samtycke även om de inte 

förstår språket. 

Sjuksköterskor behöver 

insikt om att klinisk och 

teknisk kompetens inte i 

sig räcker för att erbjuda 

en god och säker vård, 

patienten behöver och vill 

ha ett medmänskligt 

bemötande och någon 

som kan kommunicera 

klart och tydligt. 

Medel 

 

 

*Fatahi et al., 

(2009) 

Sverige 

 

Att undersöka hur 

krigsskadade 

kurdiska flyktingar 

upplevde att 

Kvalitativ, 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

10 Innehållsanalys 

med inslag av 

fenomenologisk 

hermeneutik 

Vanligt med missförstånd 

relaterade till tolkens 

bristande kompetens, 

kulturella- och/eller 

Hög 



 

 

 
 

kommunicera med 

svenska myndigheter 

genom tolk. 

etniska skillnader mellan 

tolk och patient, innebär 

att översättningen 

genomgå dubbla steg. 

Hälften av patienterna 

avstod från att använda 

tolk av denna anledning. 

Viktigt att utgå från 

 patientens modersmål 

och inte enbart 

nationalitet. Kulturell och 

etnisk bakgrund hos såväl 

patient som tolk är viktigt 

att ta hänsyn till och vara 

medveten om. 

Fatahi et al., 

(2010)  

Sverige 

Att utforska 

röntgensjukskötersko

rs erfarenheter av att 

undersöka patienter 

som inte talar 

svenska. 

Kvalitativ, öppna frågor, 

diskussioner 

16 

deltagare 

inbjudna, 

11 deltog, 5 

i bortfall 

Innehållsanalys Samtliga deltagare ansåg 

att behovet av tolk var 

stort och att det är viktigt 

med god kvalité på 

tolkningen/översättninge

n, vänner och familj var 

inte att föredra som tolk. 

Deltagarna hade också 

förslag om att personalen 

bör utbildas i andra språk 

samt transkulturell 

kommunikation. 

Hög 

*Gerrish et 

al., (2013) 

Storbritannie

Att utforska 

erfarenheter och 

hantering av 

Fokuserande etnografisk, 

kvalitativ, djupgående 

intevjuer 30-60 minuter. 

32 Innehållsanalys Patienterna upplevde att 

det tog lång tid att få en 

diagnos. Känsla av att 

Hög 



 

 

 
 

n diagnosen tuberkulos 

från ett 

patientperspektiv 

samt den personal 

som var involverad i 

deras vård.  

inte bli tagen på allvar. 

Bristande förtroende för 

hälso- sjukvårdssystemet. 

Vårdgivarna nämner att 

språkbarriärer var ett 

problem för att få en 

uppfattning om 

symptomen. Dålig 

tillgång till tolk vilket 

innebar att släkt och 

vänner fick tolka. 

*de Graaf et 

al., 

(2011) 

Nederländern

a 

Utforska hur 

kommunikation och 

beslutsfattande i den 

palliativa vården av 

turkiska och 

marockanska 

patienter påverkas av 

att det förekommer 

olika syn och sätt på 

hur omvårdnaden bör 

utföras. 

Kvalitativ,  

Bekvämlighetsurval,  

Semistrukturerade 

intervjuer. 

83 

(6 patienter, 

30 

anhöriga, 

43 

vårdgivare) 

Innehållsanalys Problem i beslutstagande 

är delvis beroende av 

skillnader i etnisk och 

kulturell syn på god vård 

i livets slutskede. 

Vårdgivarna riktade sina 

insatser mot vad de ansåg 

var livskvalitet, medan 

patienten och dess 

anhöriga ansåg att vården 

skulle försöka bota. Det 

fanns också skilda åsikter 

ifråga om 

kommunikation; 

vårdgivarna ville vända 

sig direkt till och rådgöra 

med patienten, anhöriga 

såg det som sin uppgift 

att skydda den sjuke från 

Hög 



 

 

 
 

påfrestning och att det är 

familjen som helhet, och 

inte enbart individen, som 

fattar beslut. Den starka 

strävan mot bot ledde 

också till att flera olika 

vårdgivare kunde vara 

inblandade vilket 

försvårade 

kommunikation och 

beslutsfattande. 

Hadziabdic et 

al.,  

(2010)  

Sverige 

Att undersöka vilka 

problem som 

rapporterades av 

hälso- och 

sjukvårdspersonal 

angående användning 

av tolk samt 

konsekvenserna av 

dessa problem. 

Kvalitativ 

Single-Case Study 

Single-Case 

(60 

incidenter) 

Innehållsanalys Huvuddelen av 

inrapporterade incidenter 

kan relateras till språket 

och organisationens 

rutiner gällande tillgång 

till tolk. Detta ledde till att 

tid och resurser 

utnyttjades på fel sätt och 

begränsade möjligheterna 

för en god 

kommunikation. 

Hög 

Hultsjö et al., 

(2005)  

Sverige. 

Att undersöka om 

hälso- och 

sjukvårdspersonal 

inom somatisk och 

psykiatrisk vård 

upplevde några 

problem vid vård av 

invandrare, och om så 

Kvalitativ, explorativ. 

Fokusgrupp (9 st,), 

semistrukturerade 

intervjuer, fritt samtal 

under 1,5-2 h.  

 

22 kvinnor 

och 13 män. 

Grounded theory Hälso- och 

sjukvårdspersonal inom 

alla undersökta enheter 

upplevde att det var 

skillnad på att vårda 

asylsökande respektive 

invandrare som 

uppfattades ha olika 

Hög 



 

 

 
 

var fallet jämföra 

dessa. 

behov. Det fanns ett 

behov av särskilt 

utvecklade modeller och 

riktlinjer i organisationen 

för hur båda dessa 

patientkategorier skall tas 

om hand. Bland annat 

beträffande 

kommunikation och 

användande av tolk. 

Vidare behöver 

vårdpersonal försöka se 

och förstå varje individ 

och dennes behov utifrån 

immigrationsupplevelse, 

social utsatthet och 

kulturell bakgrund. 

*Hurley et al., 

(2012) 

Australien 

Undersöka hur äldre 

invandrare upplevde 

tillgängligheten till 

hälso- och 

sjukvården, hemtjänst 

och distriktsvård 

samt hur nöjda de var 

med den. Även 

sjukvårdspersonalens 

syn på att vårda 

denna grupp 

undersöks. 

Deskriptiv. 

Semistrukturerade 

djupintervjuer,  (22 

personer), fokusgrupper 

(4 st, totalt 48 personer). 

70 Innehållsanalys Flertalet av de äldre 

upplevde svårigheter 

med att få tillgång till 

hälso- och sjukvårdens 

olika servicedelar, och var 

till stor del beroende av 

familj och släkt för stöd 

och hjälp. Vanliga hinder 

som både de äldre och 

vårdgivarna nämnde var 

kostnader, resor och 

tillgänglighet men också 

språk, läskunnighet och 

Medel/Hö

g saknar 

etisk 

diskussio

n men 

snöboll. 



 

 

 
 

kulturella skillnader. 

Jirwe et al., 

(2010) 

Sverige 

Att undersöka 

sjuksköterskestudente

rs erfarenheter av 

kommunikation med 

människor från andra 

kulturer där man 

saknar gemensamt 

språk. 

Explorativ Kvalitativ, 

semistrukturerade 

intervjuer. 

10 Innehållsanalys Studenterna upplevde 

svårigheter i 

kommunikationen med 

människor från andra 

kulturer där de inte talade 

samma språk, de beskrev 

det som att vården också 

därför blev opersonlig och 

mekaniskt utförd. De 

saknade dessutom 

kunskap och 

självförtroende i att ställa 

frågor. Olika strategier 

användes för att 

överkomma dessa 

språkhinder, exempelvis 

kroppsspråk och bilder. 

Andra saker som 

påverkade var studentens 

attityd, livserfarenhet, 

utbildning och inblick i 

andra kulturer. 

Hög 

*Kwok, C. & 

White, K. 

(2011) 

Australien 

Att utforska kinesisk-

australiensiska 

kvinnors uppfattning 

om hur de upplevt 

och hanterat sin 

sjukdom och 

Kvalitativ. 

3 Fokusgrupper. 

23  Innehållsanalys Kulturella värderingar, 

skillnader i tro och 

språkhinder hade en stor 

inverkan på hur 

kvinnorna upplevde och 

hanterade sin sjukdom. 

Medel 

Litet 

antal, 

homogent 

urval. 



 

 

 
 

behandlingstid, i 

relation  till att de 

saknat gemensamt 

språk med 

sjukvårdspersonalen. 

När sjuksköterskan ger 

information till dessa 

patienter måste speciell 

hänsyn tas ifråga om 

kultur, språk och 

immigrationsorsak. 

McCarthy et 

al., (2013)  

Irland 

Att beskriva 

sjuksköterskors 

erfarenheter av 

språkbarriärer samt 

användning av tolk 

inom sjukvården. 

Kvalitativ, 

semistrukturerade 

intervjuer, öppna frågor 

23 Innehållsanalys Resultatet visade att det 

är en utmaning att 

kommunicera med någon 

som inte talar samma 

språk, bekymmer över att 

inte kunna ge vård och 

hjälp av bra kvalité. Att 

det behövs vidare 

utbildning samt att det 

finns behov av att 

samarbete och diskussion 

mellan sjuksköterskor och 

tolk måste utvecklas för 

att maximera 

kommunikationen mellan 

sköterskor och patienter. 

Hög 

Myhrvold 

(2006) 

Norge 

Belysa faktorer som är 

av betydelse för en 

inkluderande, etisk 

vård för grupper som 

inte bara lider av 

ohälsa utan även kan 

anses vara 

marginaliserade i 

Litteraturöversikt - - I strävan att skapa en 

inkluderande, etisk vård 

finns behov att skapa 

plats för bästa möjliga 

interaktion, inte bara med 

den normativa 

majoriteten utan även de 

som betraktas som 

Medel 



 

 

 
 

samhället, ex. 

flyktingar, psykiskt 

sjuka eller 

missbrukare.  

annorlunda. Dessa 

människor kanske har 

upplevt förluster och bär 

på känslor som inte helt 

kan förstås. Inte som 

sjuksköterska låta sina 

egna eventuella känslor, 

rädslor eller ångest ta 

över och skapa avstånd 

till det som ter sig 

främmande. 

*O´Donnell 

et al., (2008) 

Storbritannie

n 

Att utforska hur 

invandrares tidigare 

kännedom och 

erfarenhet av hälso- 

och sjukvården 

påverkat deras 

nuvarande 

förväntningar av 

hälso- och 

sjukvården. 

Två kvalitativa metoder, 

fokusgrupp eller 

semistrukturerade 

intervjuer 

52 Innehållsanalys En rad olika erfarenheter 

av hälso- och 

sjukvårdssystemet, bland 

annat svårtillgänglig och 

obegripligt 

sjukvårdsystem. I 

allmänhet nöjda med 

vården de fått. Några 

områden som upplevdes 

svåra; förtroende för 

vården, tillgång till 

specialister och 

läkemedel. Dessa 

upplevda problem kan 

bottna i tidigare 

erfarenheter.  

Hög 

*Riggs et al., 

(2012) 

Australien 

Att utforska 

erfarenheter av barn 

och mödravården i 

Kvalitativ, 

Fokusgrupper 

87, 18 

 

Innehållsanalys Fyra teman framkom; att 

underlätta tillgång till 

barn och mödravård samt 

Hög 



 

 

 
 

 Australien ur ett 

perspektiv från 

familjer med 

flyktingbakgrund, 

även ur vårdgivarnas 

perspektiv. 

kontinuerligt 

engagemang med barn 

och mödravården. 

Utmaningar i språk och 

kommunikationen; vad 

som fungerar bra och vad 

som kan förbättras. Barn 

och mödravården hade 

inte alla gånger 

information om 

nyanlända föräldrar med 

barn. Hinder för de 

nyanlända familjerna att 

komma i kontakt med 

barn och mödravården 

var bland annat transport 

och otillräckliga 

kunskaper Engelska. 

Personalen önskar mer 

kontinuitet men också 

ökad användning av tolk 

för att förbättra 

förtroende och 

engagemang mellan 

patient-vårdgivare. 

Samarasingh

e et al.,  

(2010) 

Sverige 

Att beskriva 

sjuksköterskans 

förebyggande 

hälsovårdsarbete för 

Kvalitativ metod 34 Fenomenografisk Resultatet visade att 

sjuksköterskorna 

upplevde att de hade för 

lite insyn i flyktingarnas 

Hög 

 



 

 

 
 

flyktingar. bakgrund, de angav 

språkbarriärer som orsak 

till detta. Upplevd dålig 

följsamhet på 

läkemedelsordinationer. 

En kategori visade på att 

de sköterskor som hade 

kunskap om andra 

kulturer och dess 

betydelse, visade en vilja 

och nyfikenhet i att lära 

känna dessa individer 

samt en vilja till att skapa 

en relation. Dessa 

sjuksköterskor hade fokus 

på att försöka förstå samt 

göra sig förstådd. 

*Seffo et al., 

(2014) 

Sverige 

Att undersöka 

flyktingars bakgrund 

och deras situation i 

det nya land (Sverige) 

med speciellt fokus 

på deras kontakt med 

den svenska hälso- 

och sjukvården.  

Kvalitativ. 

intervjuer, öppna frågor 

15 Innehållsanalys Deltagarna upplevde att 

den nya omgivningen, 

kulturen och språket 

påverkade deras 

välmående. De flesta 

angav att 

kommunikationssvårighe

ter var det största 

problemet. De använde 

sig av sina barn och andra 

släktingar som tolk eller 

professionell tolk för att få 

Hög 



 

 

 
 

hjälp med den språkliga 

biten i kontakt med 

sjukvården. Svårt att 

komma in i samhället och 

svårigheter att förstå och 

göra sig förstådd. 

Upplevd frustration. 

*Shadmi, E., 

(2013) 

Israel 

Undersöka upplevd 

kvalitét beträffande 

övergångarna mellan 

sjukhus- och 

hemsjukvård hos 

minoritetspatienter 

kontra den inhemska 

befolkningen med 

fokus på 

kommunikation. 

Kvantitativ, CCT 

prospektiv, 

observationsstudie,  

(PHEQI scale, CTM = 

mätinstrument) 

385 T-test, 

signifikans 

Minoritetsgruppen 

skattade sin upplevelse i 

snitt 10% lägre än den 

inhemska befolkningen. 

Det fanns ett signifikant 

samband med att en god 

kommunikation 

vårdgivare-patient 

emellan innebär följda 

rekommendationer, färre 

oplanerade återbesök och 

en trygg hemgång. 

Hög 

*Strijk et al., 

(2010) 

Nederländern

a 

Att beskriva sociala 

och medicinska behov 

hos traumatiserade 

flyktingar och 

asylsökande under 

psykiatrisk vård. 

Blandad,  

Kvantitativ data (30 st) ( 

= CAN, mätinstrument 

som används inom 

psykiatri. 

Kvalitativa narrativa 

intervjuer (8). 

 

3o  

(20 män, 10 

kvinnor) 

Innehållsanalys Demonstrerar de 

mångskiftande behoven 

av socialt och hälso- och 

sjukvårdsstöd gällande de 

fysiska, psykiska och 

sociala delarna. Starka 

känslor av skam, sorg och 

frustration hos 

patienterna. Sjukvården 

kan på många sätt 

förbättra sig i bemötandet 

Medel 



 

 

 
 

av denna mycket utsatta 

grupp. 

Suurmond et 

al., (2010) 

Nederländern

a 

Att undersöka den 

kulturella 

kompetensen hos 

sjuksköterskor som 

arbetar med 

asylsökanden.  

Kvalitativ, frågeformulär 

och semistrukturerade 

intervjuer 

 

89 Innehållsanalys Fann att det i mötet med 

asylsökande från 

sjuksköterskan krävs 

kunskap om den politiska 

situationen i patientens 

hemland och sjukdomar 

som kan relateras till 

hemlandet, förståelse för 

hur det är att vara på flykt 

och förmåga att kunna 

hantera asylsökandes 

traumatiska upplevelser. 

Utöver detta önskades 

även mer förklaring om 

värdlandets hälso- och 

sjukvårdssystem samt 

ökad möjlighet till tolk. 

Hög 

*Wikberg et 

al., (2012) 

Finland 

Att beskriva 

uppfattningar och 

erfarenheter av 

vården av nyblivna 

invandrade mödrar 

ur ett transkulturellt 

perspektiv. 

Kvalitativ, Intervjuer, 

observationer 

17 kvinnor Grounded theory De flesta kvinnorna var 

nöjda med tillgången till 

en mödravård och ansåg 

att den var av hög kvalité. 

Förekomst av 

stereotypiska och 

etnocentriska åsikter från 

vårdpersonalen 

påverkade kvinnornas 

syn om mödravården på 

ett negativt sätt. Vissa 

Hög 



 

 

 
 

skillnader på 

förväntningar och den 

faktiska erfarenheten av 

mödravården. 

Värdlandets tradition av 

mödravården kändes 

ibland påtvingad. 

Sjuksköterskan sågs som 

en professionell vän som 

man löste eventuella 

uppkomna konflikter 

med. 

 

Samtliga länder som resultatets deltagare kom ifrån; Afghanistan, Albanien, Algeriet, Angola, Armenien, Australien, Azerbajdzjan, Bangladesh, 

Bhutan, Bosnien Hercegovina, Bulgarien, Burkina Faso, Burma, Burundi, Colombia, Estland, Eritrea, Equador, Gambia, Georgien, Grekland, 

Guinea, Guinea-Bissau, Indien, Irak, Iran, Jordanien, Kamerun, Kenya, Kina, Kongo, Kosovo, Libanon, Liberia, Litauen, Marocko, Mauretanien, 

Mongoliet, Moldavien, Nigeria, Pakistan, Ryssland, Serbien, Sierra Leone, Somalia, Sri Lanka, Sudan, Syrien, Tadzjikistan, Thailand, Tjeckien, 

Togo, Tunisien, Turkiet, Tyskland, Uganda, Ukraina, Ungern, Vietnam, Vitryssland och Zimbabwe. 

 


