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Abstrakt 
Bakgrund: Det finns i Sverige ett stort antal utlandsfödda och asylsökande. Lagar och 

riktlinjer reglerar deras rätt till hälso- och sjukvård. Om en patient inte talar svenska 

ska en tolk tillkallas. Det finns många utmaningar i sjuksköterskans samarbete med 

tolken för att kunna tillgodose patientens behov. 

Syfte: Att belysa sjuksköterskans upplevelse av situationer relaterade till tolkar och 

tolksamtal. 
Metod: Kvalitativ litteraturstudie. Integrerad analys av elva vetenskapliga artiklar. 

Resultat: Resultatet visade att sjuksköterskor upplevde en problematik vid tolksamtal 

och situationer relaterade därtill. Problematiken består till stor del av hög 

arbetsbelastning och tidsbrist, men beror även på en omfattande brist på tolkar och stor 

variation av kvaliteten på tolkar samt ett bristande förtroende hos sjuksköterskan för 

tolkverksamheten. Det kan vara av intresse att avsätta resurser för utbildning till 

sjuksköterskor hur de bör hantera en patient som inte talar samma språk och/eller har 

en annan kultur. 
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Problembeskrivning 

Inom sjukvården idag förekommer det allt oftare ett behov av tolksamtal. Genom att 

uppmärksamma potentiella problem, vad som fungerar väl och hur sjuksköterskan idag 

upplever arbetet med tolkar, kan strategier för sjuksköterskans arbete med tolkar utvecklas. 

För att kunna ha en väl fungerande hälso- och sjukvård är ett viktigt att ta del av och 

sammanställa information angående om hur sjuksköterskor upplever situationer där tolkning 

är aktuellt. 

 

För att tillhandahålla god vård och även för att följa aktuell lagstiftning krävs en god 

kommunikation mellan sjuksköterska och patient (Ekman, 2014). När patienten inte behärskar 

det svenska språket uppstår således ett problem (Eide & Eide, 2007). För att kunna ge en god 

vård vid dessa tillfällen använder hälso-sjukvården sig därför ibland av tolkar (socialstyrelsen 

om tolkar, 2016).  

 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) grundar sig på lika vård för hela befolkningen. 

Patientlagen (SFS 2014:821) uttrycker en persons rätt till information samt att personen som 

ger information har en skyldighet att säkerställa att personen som mottagit den har förstått 

denna. Informationsgivaren bör även anpassa informationen efter patientens mognad, 

språkliga kunskaper etc. (Patientlagen, SFS 2014:821). I Sverige bodde år 2016 nästan 1,7 

miljoner personer som var födda utomlands. En grupp som inte räknas in i statistiken för 

utlandsfödda är asylsökande (SCB, 2017a). Asylsökande har de senaste åren mestadels varit 

personer från Syrien, Afghanistan och Irak (Migrationsverket, 2017b). Mellan 2000 och 2016 

sökte 686 686 personer asyl i Sverige (Migrationsverket, 2017a). Asylsökande har rätt till en 

hälsoundersökning som bör innefatta bland annat hälsosamtal, kroppslig undersökning och 

provtagningar (SOSFS 2013:25). Trots det stora antalet utlandsfödda och asylsökande i 

Sverige ingår det i många av landets sjuksköterskeutbildningar inte någon specifik utbildning 

hur man hanterar situationer med patienter som talar ett annat språk eller har bristande 

språkkunskaper (Jirwe, Gerrish, & Emami, 2010). Socialstyrelsen (2016) kom efter en 

undersökning på uppdrag från regeringen fram till att det rådde en omfattande brist i stödet 

för icke svensktalande personer inom hälso- och sjukvården. Språkliga barriärer och kulturella 

skillnader mellan sjuksköterska och patient blir emellanåt oöverkomliga och vården blev då 

även bristfällig. Sjuksköterskorna upplevde också brist på resurser bland annat i form av 
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tolkar (Faustine et al.,2015). Språkliga problem leder emellanåt till diskriminering av 

patienter inom vården (Cabinet research, 2009). 

 

Bakgrund 

Perspektiv och utgångspunkter 

Denna litteraturstudie baseras på ett sjuksköterskeperspektiv. Det innebär att sjuksköterskans 

arbete med personcentrerad vård och dess premisser för en god vård varit utgångspunkt för 

denna litteraturstudie.  

 

Personcentrerad vård 

Ekman (2014) beskriver personcentrering som en viktig utgångspunkt i vården för att kunna 

se till patienten som en person och att sjuksköterskan ska se till denna personens individuella 

behov, inte bara hens fysiska åkommor utan också psykiska-, existentiella- och andliga behov. 

Personcentrerad vård hjälper även sjuksköterskan att anpassa och utveckla sina 

arbetsstrategier för att möta olika typer av patienter (ibid.). Ekman (2014) beskriven hur 

personen som söker hjälp inom hälso- och sjukvården befinner sig även i ett konstant 

underläge, något som beskrivs som det ”institutionella underläget”, det ”existentiella 

underläge” och det ”kognitiva underläge”. Det institutionella underläget präglas av att 

personen har hamnat längst ner i en hierarkisk ordning och inte har makt att styra över sin 

situation. Det existentiella underläget utgörs av personens lidande då hen lider av någon form 

av sjukdom eller ohälsa när hen befinner sig inom hälso- och sjukvården. Slutligen beskriver 

Ekman (2014) hur personen har ett kognitivt underläge då hen inte har samma kunskap om 

sin situation som den vårdpersonal som hen möter inom hälso- och sjukvården. Ekman (2014) 

förklarar hur sjuksköterskan kan neutralisera denna maktobalansen och patientens trefaldiga 

underläge genom att ta vara på patientberättelsen. Patienten ska få utrymme att berätta hur hen 

upplever sin sjukdom eller ohälsa. Genom patientberättelsen får sjuksköterskan en djupare 

förståelse för personen bakom patienten och personen känner sig också uppmärksammad 

(ibid.). Genom att inleda vårdmötet med att ge patienten utrymme för att berätta sin 

patientberättelse skapas också en relation mellan sjuksköterskan och patienten som lägger en 

god grund för fortsatt god kommunikation (Ekman, 2014). Mot bakgrund av den betydelse 

som patientberättelsen har för en god relation mellan sjuksköterska och patient är det av vikt 

att sjuksköterskan och tolken har ett välfungerande samarbete när patientberättelsen 

genomförs via tolk (Ekman, 2014). Att lyssna på patientens berättelse och hens upplevelse av 

vården och respektera hens egen förståelse för sin ohälsa har stor betydelse för hur patienten 
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upplever vården. Det bekräftar Carroll, Epstein, Fiscella, Gipson, Volpe och Jean-Pierre 

(2007) som i sin studie intervjuade 34 somaliska kvinnor och kom fram till att vård där 

patienten sattes i fokus och personalen lyssnade och tog sig tid främjade patientens 

välmående. Patienterna i studien talade inte det officiella språket och sjuksköterskorna gjorde 

vården mer personcentrerad genom att anlita kvinnliga tolkar samt att ta sig extra tid att 

lyssna in patienterna (ibid.).  

 

Som visats främjar personcentrerad vård patientens välmående. Personcentrerad vård bygger i 

sin tur till stor del på kommunikation. För att främja kommunikationen och därigenom ge en 

god personcentrerad vård till patienten som inte talar svenska är det därför viktigt att 

sjuksköterskors arbete med tolkar fungerar. Mot denna bakgrund är det därför av intresse att 

undersöka sjuksköterskors upplevelse av arbetet med denna yrkesgrupp. 

 

Rätten till information och vård 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) ligger till grund för den svenska sjukvården och 

alla anställda har skyldighet att rätta sig efter denna. Målet för hälso- och sjukvården är ”En 

god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen” (SFS 2017:30). Lagen innehåller 

olika paragrafer med direktiv om hur svensk vård ska bedrivas. Det i bemärkelse angående 

vilka krav som ställs på sjukvården samt på den anställde. Lagen tydliggör även landstingets, 

kommunens och den nationella sjukvårdens olika ansvarsområden. Vidare reglerar lagen 

regelverk kring exempelvis kostnader och forskning. HSL beskriver att vården ska beskrivas 

med respekt för den enskilda individens integritet och bygga på patients autonomi samt 

tillgodose hens behov av trygghet (SFS 2017:30). Lagen reglerar också att det ska finnas den 

personal som behövs och de lokaler och utrustning som krävs för att bedriva en god vård (SFS 

2017:30). 

 

Patientlagen (SFS 2014:821) behandlar bland annat bestämmelser kring tillgänglighet, 

information, samtyckte och delaktighet. Vård ska så långt det går bedrivas i samråd med 

patienten som också ska göras delaktig i sin vård. Patienten ska ges möjlighet att ta del av sin 

vård och påverka hur denna ska utföras. Patientens integritet och självbestämmande ska 

respekteras och sjukvård får aldrig ges såvida patienten inte faller under en annan lag som 

säger att vården ska ges även utan samtycke. Enligt patientlagen (SFS 2014:821) har en 

patient rätt till information angående: 
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”1. sitt hälsotillstånd, 

 2. de metoder som finns för undersökning, vård och behandling, 

 3. de hjälpmedel som finns för personer med funktionsnedsättning, 

 4. vid vilken tidpunkt han eller hon kan förvänta sig att få vård, 

 5. det förväntade vård- och behandlingsförloppet, 

 6. väsentliga risker för komplikationer och biverkningar, 

 7. eftervård, och 

 8. metoder för att förebygga sjukdom eller skada.” (SFS 2014:821 §1) 

 

Som sjuksköterska måste personen inte bara rätta sig efter ovan nämna lagar utan 

sjuksköterskan har även som nämnts ett ansvar att förhålla sig etiskt korrekt i förhållande till 

sin profession (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Svensk sjuksköterskeförening (2014) 

grundar sitt etiska förhållningssätt och ansvar från en etisk kod som International Council of 

Nursing (ICN) har utvecklat. Grundläggande utgångspunkter för koden är att omvårdnad ska 

ges på lika villkor för alla oavsett kön, nationalitet, kultur, etnisk bakgrund med mera. Koden 

har fyra stycken huvuddomäner: Sjuksköterskan och allmänheten, Sjuksköterskan och 

yrkesutövningen, Sjuksköterskan och professionen och Sjuksköterskan medarbetaren (ibid.) 

Koden tar upp sjuksköterskans ansvar att utföra en vård i enlighet med mänskliga rättigheter 

och den enskilde personens tro. Sjuksköterskan ansvarar också för att förse patienten med 

individ- och kulturanpassad information. Den etiska koden beskriver att sjuksköterskan ska 

arbeta på ett vis som främjar en god etisk vårdkultur. I enlighet med sin profession ska 

sjuksköterskan aktivt arbeta mot samt ta ställning till oetisk verksamhet och samt oetisk 

vårdkultur. Det innebär även att som ovan med hen ständigt ska arbeta med att upprätthålla 

och utveckla professionens värdegrund. Sjuksköterskan ska sträva efter att hjälpa sina 

medarbetare att öka sin etiska medvetenhet men även att hen bör vidta åtgärder om en persons 

hälsa är hotad av sin medarbetares handlande. Sjuksköterskans ansvar för att upprätthålla en 

professionell profil och sträva efter ett gott förtroende hos allmänheten och ge lika vård till 

alla även sårbara grupper i samhället (ibid.).  

 

Tolksamtal kan användas vid vård av alla patienter som inte talar svenska. Med anledning av 

det stora antalet nyanlända utgör Asylsökande och flyktingar en stor andel av dem som kan 

behöva tolksamtal.  Asylsökande definieras enligt migrationsverket som “En utländsk 

medborgare som tagit sig till Sverige och begärt skydd, men som ännu inte fått sin ansökan 

slutligt prövad av Migrationsverket och/eller migrationsdomstol”. Flykting definierar 
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migrationsverket som “Utlänning som har ansökt om asyl och fått uppehållstillstånd i Sverige 

av flyktingskäl” (Migrationsverket, 2015).  

 

Kommunikation 

Kommunikationen inom hälso-och sjukvården är något fundamentalt för att vården, och 

därmed även patientens hälsa ska ha en möjlighet att bli god (Ekman, 2014). En god 

kommunikation resulterar också i en högre patienttillfredsställelse (Fossum, 2013). Kärnan i 

kommunikationen består av ömsesidig respekt, men då krävs det också att personerna som 

kommunicerar förstår varandra (Eide & Eide, 2007). Kommunikation definieras enligt 

Fossum (2013) som något som skapar förbindelser och som är en aktivitet, det vill säga något 

vi gör, skapar och arbetar med. Kommunikation är en inlärd förmåga, vilket Fossum (2013) 

förklarar genom att en person lär sig inte bara att kommunicera, utan även hur hen tar ger och 

tar emot och information på olika sätt. Betydelsen av kommunikation är också något en 

person lär sig. Slutligen menar Fossum (2013) att kommunikation är kultur, alla kulturer har 

olika sätt att kommunicera och en kulturs specifika egenskaper för att kommunicera bidrar 

med att utveckla kulturen. Författarna diskuterar även att kommunikation kan definieras som 

”ömsesidigt utbyte” eller något som går ”att dela”. Kommunikation är en central del av hälso-

och sjukvården. När kommunikationen inte fungerar på grund av bristande språkkunskaper 

används tolk för att underlätta kommunikationen. Således är kommunikation en viktig del av 

sjuksköterskans upplevelse av situationer relaterade till tolkar och tolksamtal. 

 

Tolk 

Tolk är inte en skyddad titel i Sverige och det finns tre olika typer av tolkar, auktoriserad-, 

grundutbildad- och övrig tolk. Övrig tolk innebär en tolk som ingen myndighet har ansvar och 

tillsyn över (Socialstyrelsen, 2016). Alltså kan personen som ingår i kategorin övrig tolk 

variera stort. Det kan exempelvis vara personer som endast har gjort ett fåtal tolkuppdrag och 

bara har gått en introduktionskurs hos tolkförmedlingen eller en kurs hos arbetsförmedlingen. 

Men det kan också finnas personer med erfarenhet inom typen övrig tolk (ibid.). På grund av 

den oskyddade titeln varierar således utbildningen och kvaliteten hos de olika tolkarna. Den 

auktoriserade tolken är den enda skyddade titeln för tolkar och det finns även auktoriserade 

tolkar som specialiserat sig inom hälso- och sjukvård. Det innebär att det är en medicinsk 

tolk. Auktorisationen utfärdas av Kammarkollegiet och höga krav ställs på tolken både i 

skriftlig och muntlig framställning. En grundutbildad tolk innebär en grundutbildning för 

tolkning och är ingen officiell titel (Socialstyrelsen, 2016).  
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Under 2015 beställde Region Skåne cirka 174 000 tolkuppdrag, mer än hälften av dessa 

tjänster utfördes på plats och resten över telefon (Socialstyrelsen, 2016). Region Skåne uppger 

att de har haft för målsättning att 40 procent av tolkuppdragen ska ske via distans per 

telefontolk, detta främst på grund av ekonomiska skäl. Detta trots att Region Skåne även 

uppger att det ofta på grund av komplicerade vårdsituationer krävs att tolken befinner sig på 

plats för att skapa en bra kvalitet på tolkningen och därmed vårdsituation som möjligt (ibid.). 

Vidare upplever Region Skåne att de har svårt att få tag i tolkar och det har funnits en brist på 

tolkar speciellt inom språken pashto, dari, somaliska, arabiska, tigrinja och ukrainska. På 

grund av svårigheterna att få tag i tolk i vissa språk finns det en risk att viktig information 

aldrig når patienten, alternativt att den aldrig når vårdpersonal vid vård av patienter som talar 

dessa språk (Socialstyrelsen, 2016). Det händer även att Region Skåne använder sin egen 

vårdpersonal som besitter kunskap inom ett språk som tolk trots att de saknar officiell 

tolkutbildning (Socialstyrelsen, 2016). Att använda sjukhuset egen vårdpersonal har visat sig 

kunna ha direkta negativa effekter. Det visade Elderkin-Thompson, Cohen Silver och 

Waitzkins (2001) kvalitativa studie som inkluderade 21 patienter. Studien bestod av 

läkarsamtal med patienter där sjuksköterskor som talade patientens modersmål närvarade och 

agerade tolk. När sjuksköterskor som inte talade språket som modersmål utan hade lärt sig 

språket i skolan eller på fritiden agerade tolk kunde missförstånd uppstå, vilka gjorde att 

patienten blev lidande. Det kunde handla om att sjuksköterskan som tolkade inte kände till 

kulturella uttryck som inte kunde direktöversättas eller specifika nyanser i språket. 

Sjuksköterskan kunde också medvetet eller omedvetet utelämna detaljer som kunde ha 

betydelse för patientens behandling och nämnde istället saker hen trodde var viktigare i 

sammanhanget. Det hände också att det fungerade bra när sjuksköterskan tolkade 

(ElderkinThompson, Cohen Silver & Waitzkin, 2001). Sammanfattningsvis kan ändå 

konstateras att det är mindre lämpligt att använda vårdpersonal eller studenter som tolkar 

eftersom de saknar auktorisation. 

 

Eide och Eide (2007) beskriver hur vårdpersonalen ofta använder närstående som tolkar. 

Problemet med när närstående tolkar är att vårdpersonal inte kan försäkra sig om att det 

önskade informationsutbytet verkligen har skett. Det är vanligt att information utlämnas, både 

sådant som sjuksköterskan vill förmedla till patienten och sådant som patienten vill förmedla 

till sjuksköterskan. Ett annat problem kring närstående som tolkar är att deras egentliga 

relation till patienten kan vara svår att uppfatta. Vårdpersonal kan även behöva tala kring 
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känsliga ämnen, som till exempel övergrepp, då är det extra viktigt att inte använda sig av 

närstående som tolk. Eide och Eide (2007) diskuterar även att barn ibland används som tolkar 

vilket aldrig får göras då det innebär ett för stort ansvar för ett barn att förmedla medicinsk 

information. Risken att något feltolkas är även stor och då är det heller ingen som kan ta 

ansvar för en eventuell feltolkning, även om det tyvärr händer att barn i efterhand görs 

ansvariga för oklarheter när de har fått agera tolk. Eide och Eide (2007) menar att om det av 

någon anledning inte finns tillgång till tolk är det bättre att använda sig av de få gemensamma 

ord man förstår och andra mer kreativa kommunikationsmedel till exempel gestikulationer, 

teckningar etc. 

 

Tolk är ett sätt att underlätta kommunikationen vid vård av patienter som inte talar samma 

språk som vårdpersonalen. Det förekommer en brist av tolkar inom vissa språk vilket kan 

innebära att viktig information aldrig når sjuksköterskan alternativt aldrig når patienten. Tolk 

är i Sverige en oskyddad titel vilket leder till en variation i kvaliteten av tolkar.  

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa sjuksköterskans upplevelse av situationer 

relaterade till tolksamtal. 

 

Metod 

Detta är en kvalitativ litteraturstudie vilket innebär en studie av kvalitativ vetenskaplig 

litteratur inom ett område (Kristensson, 2014). Litteraturstudier görs genom att formulera en 

väl avgränsad fråga, det vill säga ett syfte. Därefter ska på ett strukturerat sätt vetenskaplig 

litteratur om ämnet inhämtas. Slutligen analyseras och granskas det inhämtade materialet och 

slutsatser av detta presenteras i resultatet (ibid.). 

 

Urval av databaser 

Databaserna CINAHL och PubMed användes till denna litteraturstudie. Polit och Beck (2010) 

beskriver CINAHL och PubMed som två huvudsakliga databaser vid litteratursökning för 

omvårdnad. CINAHL är en databas som inriktar sig på omvårdnadsvetenskap och omfattar 

cirka en miljon träffar som inkluderar hundratusentals hälsotidskrifter. PubMed har ett 

bredare perspektiv och inkluderar även mer medicinska perspektiv, med cirka 21 miljoner 

träffar som inkluderar över fem tusen medicinska-, omvårdnads- och hälsotidskrifter. I dessa 
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databaser fanns också möjlighet att genom avancerade sökningar använda index ord för ämnet 

bland de många omvårdnadstermer som finns registrerade i CINAHL-headings respektive 

MeSH (ibid.).   

 

Genomförande av datainsamling 

En datainsamling gjordes i valda databaser, PubMed och Cinahl. Lämpliga sökord för studien 

valdes ut utifrån syftet. Nurs* söktes som ett så kallat trunkerat sökord för att inkludera så 

många träffar på sökordet som möjligt då det finns många böjelser samt ändelser på ordet 

(Friberg, 2006). För upplevelser valdes Mesh-termen och Cinahl-headings sökordet ”attitude 

of health personell” och ”nurse-attitudes”, som förklarades som ett sökord för attityder hos 

vårdpersonal. ”experience” söktes som fritext då det inte finns som ämnesord. Vidare 

användes Mesh-termen för tolkar, ”interpreter service” samt Cinahl-headings termen för 

tolkar ”translating”. En första översiktlig sökning på databaserna gjordes, resultatet av denna 

granskades och korrigeringar av sökord gjordes inför den slutliga sökningen. Vissa sökord 

valdes bort, t ex nurse patient relations, för att få ett sökresultat som svarade bättre mot syftet. 

Sökorden för sjuksköterskans upplevelse kombinerades med OR, detta gjordes även för 

sökorden för tolkar. Slutligen kombinerades sökorden för sjuksköterskans upplevelser och 

sökorden för tolk med AND. Mesh-termer samt Cinahl-headings termer användes för att få en 

väl avgränsad sökning som svarade till syftet. Att kombinera sökorden genom OR, AND eller 

NOT kallas för boolesk sökning (Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2006). Se även 

bilaga 1(sökschema). 

 

Artiklar söktes även manuellt genom “snowballing”. Snowballing innebär att söka efter 

litteratur i referenslistor till studier om den aktuella forskningsfrågan (Kristensson, 2014). 

Inklusionskriterier var kvalitativa artiklar samt artiklar skrivna på 2000-talet. Det finns inga 

exakta regelverk över vilket tidsspann man ska söka artiklar vid en litteratusstudie utan 

faktorer som vilket ämne man skriver om spelar in (Kristensson, 2014). Exklusionskriterier 

var artiklar som var skrivna på andra språk än engelska och som inte var skrivna på 2000-

talet. Sökningen i PubMed gav 178 resultat och sökningen i Cinahl efter att ha filtrerat bort 

resultat som redan fanns registrerade i pubmed gav 133 träffar.  

 

En första gallring gjordes genom att abstrakts, alternativt titlar lästes igenom och artiklar som 

studier som handlade om syftet valdes ut. Artiklar som inte handlade om det syftet sållades 

bort (Kristensson, 2014). Efter den första gallringen återstod 28 artiklar varav 16 stycken från 
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PubMed, tio stycken från Cinahl. och två stycken artiklar hade valts ut genom ”snowballing”. 

Artiklarna genomgick nu en andra gallring genom att de lästes igenom i fulltext för att 

ytterligare försäkra att de var aktuella för studien, dvs att de som svarade på syftet. Efter den 

andra gallringen valdes tolv artiklar som ansågs svara på syftet ut för kvalitetsgranskning 

(Kristensson, 2014). 

 

Med hjälp av SBU:s kvalitativa granskningsmall (SBU, 2017b) granskades de utvalda 

artiklarna. Den kvalitativa granskningsmallen bestod av en bedömning syfte, urval, 

datainsamling, analys och resultat. Till granskningsmallen följde till varje kategori frågor 

besvarades med ja, nej, oklart eller kan ej tillämpas. Slutligen sammanfattades studiens 

övergripliga kvalitet med samma med att studien fick ett betyg efter sin kvalitets grad utifrån 

svaren på föregående frågor. Se även bilaga 3(granskningsmall).  Vid osäkerhet kring kvalitet 

av artikel rådfrågades handledare. Betygen bestod av hög kvalitet, medelhög kvalitet eller låg 

kvalitet (SBU, 2017b). Tolv artiklar granskades. Efter granskningen återstod elva artiklar som 

inkluderades i resultatet, av dessa föll nio inom betyget hög kvalitet och två inom betyget 

medelhög kvalitet. En artikel med betyget låg kvalitet exkluderades. Se även bilaga 

3(artikelmatris). 

 

Genomförande av databearbetning 

Databearbetningen bestod av en integrerad analys av artiklarnas resultat i syfte att skapa en 

helhetsbild av innehållet (Kristensson, 2014). Utvalda artiklar sammanfattades, eventuella 

likheter alternativt olikheter i artiklarna identifierades och gavs etiketter. Etiketter med 

liknande innehåll grupperades i kategorier som sammanfattade dess innehåll. Slutligen 

analyserades de olika kategorierna och slutsatser av dess innehåll sammanställdes (ibid.)  

 

Forskningsetiska avvägningar 

Forskningsetiska kommittéer har utvecklats för att granska studier i syfte att säkerställa att de 

grundas på ställningstagande utifrån korrekta vetenskapliga och etiska avväganden. Att en 

studie är granskad av en etisk kommitté innebär också en kvalitetsstämpel. När en etisk 

kommitté granskar en studie kan de bland annat utgå från Belmontrapportens etiska principer. 

Belmontrapporten utvecklades i USA 1979 i syfte att skapa en god forskningsetik och består 

av kategorierna ”Respekt för personen, göra-gott-principen och rättvisa” (Sandman och 

Kjellström, 2013). Vidare är Helsingforsdeklarationen en vanligt förekommande 

utgångspunkt vid etikprövning. Helsingforsdeklarationen (2013) skapades The World 
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Medical Health Association (WMA) i syfte att reglera etiska riktlinjer vid forskning som 

inkluderar människor. Riktlinjerna behandlar bland annat av generella principer såsom att 

patientens hälsa alltid ska komma i första hand när forskning bedrivs, inte göra skada, 

informerat samtycke samt minimera risker och väga dessa mot forskningens nytta (ibid.). 

Riktlinjerna tar även upp vikten av att skydda särskilt utsatta grupper och forskares ansvar när 

en bedriver forskning som berör dessa grupper. I det avsnittet nämns det att forskning bland 

särskilt sårbara grupper ska noga övervägas innan den genomförs och att den sårbara gruppen 

måste gagnas av forskningen (ibid.) 

 

I denna litteraturstudie var därför målet att endast inkludera studier som godkänts av en etisk 

kommitté, alternativt som fört ett forskningsetiskt resonemang för att upprätthålla en god etik 

i enlighet med Helsingforsdeklarationen. Av de nio inkluderade artiklarna hade sju stycken ett 

godkännande alternativt förde ett etiskt resonemang. Vid alla typer av forskning ansvarar 

författaren för att forskningen är bedriven på ett etiskt försvarbart sätt vilket man i en 

litteraturstudie gör genom att försäkra sig om att materialet man använder håller en god etisk 

kvalitet (Kristensson, 2014). De två studierna som inte förde ett etiskt resonemang alternativt 

var godkända av en etisk kommitté bestod av intervjustudier med sjuksköterskor och 

resultatet transkriberades innan de analyserades. Studierna valdes trots detta att inkluderas i 

resultatet eftersom urvalet, metoden, analysprocessen och resultaten redovisades noggrant 

vilket gjorde att studierna för övrigt föreföll hålla en hög kvalitet. Deltagarna i dessa studier 

var också sjuksköterskor vilka inte ansågs vara en speciellt sårbar grupp samt även ha insikt i 

hur forskning bör bedrivas och därför kunna ta ställning till eventuella oetiska oegentligheter.  

 

Vidare har urvalsförfarandet skett på ett korrekt sätt och genom hela skrivande processen 

hölls även ett kritiskt tänkande kring plagiat.  

 

Resultat 

Resultatet bestod av nio artiklar av dessa var åtta kvalitativa och en av mixad metod. I studien 

som var av mixad metod användes endast den kvalitativa delen. Två av studierna var gjorda i 

Sverige (Hadziabdic, Heikkilä, Albin, Hjelm, 2011; Brämberg & Sandman, 2013). En på Nya 

Zeeland (Seers, Cook, Bridgford, Abel & Schluter, 2013). En studie var gjord i Finland 

(Eklöf, Hupli, & Leino-Kilpi, 2015). Två av studierna var gjorda i Storbritannien (Gerrish, 

Chau, Sobowale, & Birks, 2004; McCarthy, Cassidy, Graham & Tuohy, 2013), och tre studier 
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var gjorda i USA (Hsieh, Ju & Kong, 2010; Hsieh & Hong, 2010; Hsieh, 2015). Samtliga 

artiklar var skrivna på 2000-talet. Två artiklar (Seers, Cook, Bridgford, Abel & Schluter, 

2013; Hsieh & Hong, 2010) valdes ut genom ”snowballing”. Samtliga artiklar var skrivna på 

engelska. 

 

Efter den integrerade analysen uppkom tre kategorier; Att känna förtroende, Upplevelsen av 

informationsutbytet och Organisatoriska faktorer relaterat till eller i samband med 

tolksamtal. 

 

Att känna förtroende för den som tolkar 

Sjuksköterskors förtroende för tolken är en betydande del av sjuksköterskors upplevelse av 

tolksamtal (Hsieh, et al., 2010; Hsieh & Hong, 2010; Hsieh, 2015; Eklöf, et al., 2015; Gerrish, 

et al., 2004; Hadziabdic, et al., 2011). Vid ett tolksamtal ska dels medicinsk och 

behandlingsmässig information förmedlas men även de känslor som rör patientens upplevelse 

av situationen. Sjuksköterskor upplevde ett större förtroende för de tolkar lyckades förmedla 

hade en lagom balans mellan dessa två delarna och de menade också att tolken ska fungera 

som en bro mellan sjuksköterskan och patienten (Hsieh, et al., 2010; Hsieh & Hong, 2010; 

Hsieh, 2015).  

 

Det totala helhetsintrycket som tolken gav påverkade också sjuksköterskans upplevelse av 

förtroende för tolken (Hsieh, et al., 2010; Eklöf, et al., 2015; Gerrish, et al., 2004; Hadziabdic, 

et al., 2011; Hsieh, 2015). Det förekom tillexempel att tolken kom försent, visade sig ha 

bristande kunskaper i språket som det tolkades till (Hadziabdic, et al., 2011) eller inte delgav 

patienten all information (Hsieh, 2015). Andra omständigheter som påverkade 

sjuksköterskans förtroende var att de ofta upplevde sig ha svårt att avgöra vilken typ av 

utbildning/auktoritet tolken de mötte hade (Hsieh, et al., 2010; Hsieh, 2010) och 

sjuksköterskans tidigare erfarenheter av tolkar, såväl positiva som negativa, påverkade också 

det allmänna förtroendet för dessa (Gerrish, et al., 2004). 

 

Sjuksköterskor upplevde att tolkens egna värderingar, om till exempel val att göra eller inte 

göra ett specifikt ingrepp, påverkade utgången av samtalet då patienten ändrade tidigare beslut 

efter ett tolksamtal (Hsieh, et al., 2010; Hsieh & Hong, 2010). Sjuksköterskor menade att det 

kunde i värsta senario påverka patientens val av fortsatt vård samt ibland även hälsa negativt 

och försämrade förtroendet för tolkar hos sjuksköterskan (Hsieh, 2015). 
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Det händer emellertid att närstående till patienten tolkar och sjuksköterskor upplevde sig då 

ha svårt att känna förtroende för den närstående eftersom hen inte agerade opartiskt 

(Hadziabdic, et al., 2011; Gerrish, et al., 2004; Hsieh, 2015; Seers, et al., 2013). 

 

Upplevelsen av informationsutbytet 

En specifik del av sjuksköterskans upplevelse av tolksamtal och själva informationsutbytet 

var nära kopplat till förtroendet för tolken (Hsieh, et al., 2010; Hsieh & Hong, 2010; Hsieh, 

2015; Brämberg & Sandman, 2013). Sjuksköterskorna upplevde att tolken ibland var tvungen 

att anpassa informationen efter patientens kultur när hen översatte (Seers, et al., 2013; 

Brämberg & Sandman, 2013). Det kan sjuksköterskor uppleva som ett orosmoment under 

samtalet då hen inte kan vara säker på vad som sägs eftersom sjuksköterskan inte alltid var 

insatt i patientens kultur (Brämberg & Sandman, 2013; Hsieh, et al., 2010; Gerrsh, et al., 

2004). Samtidigt upplever många sjuksköterskor att tolksamtal där tolken är helt objektiv och 

direktöversätter allt som sägs inte resulterar i ett givande samtal patientens känslor då inte 

speglades (Brämberg & Sandman, 2013; Hsieh, et al., 2010; Gerrish, et al., 2004). 

Sjuksköterskor upplever också att tolkar som kan stanna upp för att förklara ett medicinskt 

begrepp eller ingrepp gör att samtalet får ett bättre resultat (Brämberg & Sandman, 2013; 

Hsieh, et al., 2010; Gerrish, et al., 2004). Det kräver dock att tolken är kunnig inom området 

(Brämberg & Sandman, 2013). En anpassning efter patientens kultur, t ex genom att en 

person av samma kön tolkar i vissa samtal, kan således bli nödvändig för att sjuksköterskan 

ska uppleva att budskapet når patienten. Detta är en viktig del vid individualisering av vården 

vilket i sin tur ökar sjuksköterskans förtroende för tolken (Brämberg & Sandman, 2013; 

Hsieh, et al., 2010; Gerrish, et al., 2004).  

 

Vid de tillfällen en närstående till patienten tolkade upplevde sjuksköterskor en stor 

osäkerhet. Sjuksköterskan hade svårt att försäkra sig att den närstående tolkade allt som sades. 

Dels det sjuksköterskan sa men det fanns också en oro att den närstående inte tolkade allt som 

patienten menade att berätta för sjuksköterskan (Hadziabdic, et al., 2011; Gerrish, et al., 2004; 

Hsieh, 2015; Seers, et al., 2013). 

 

Organisatoriska faktorer som påverkar tolksamtal  

Sjuksköterskor upplevde att det ofta uppstod organisatoriska problem vid eller i samband med 

tolksamtal som bestod framförallt av svårigheter att erhålla en tolk när de var i behov av en. 
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(Hadziabdic, et al., 2011; Gerrish, et al., 2004; Eklöf, et al., 2015; Seers, et al., 2013; Hsieh, 

2015). Svårigheterna bestod bland annat av en brist på tolkar att tillgå (Hsieh, 2015; 

Hadziabdic, et al., 2011; Gerrish, et al., 2004). En annan vanligt förekommande anledning var 

ekonomiska faktorer som påverkade i vilken utsträckning samt vid vilka tillfällen tolkar fick 

användas (Hsieh, 2015; Seers, et al., 2013; Eklöf, et al., 2015; Gerrish, et al., 2004). Det trots 

att många sjuksköterskor upplevde sig veta när användning av tolk var extra viktigt, till 

exempel när det handlade om extra känsliga ämnen eller vid samtalat som innehåller mycket 

medicinska termer (Gerrish, et al., 2004). Många sjuksköterskor upplevde även bristande 

policys på sina arbetsplatser gällande tolkanvändning (Hadziabdic, et al., 2011; Gerrish, et al., 

2004; Eklöf, et al., 2015; Seers, et al., 2013). Det förekom också att sjuksköterskor upplevde 

att deras patienter med bristande språkkunskaper inte kände till sina rättigheter (Seers, et al., 

2013). 

Tid var en organisatorisk faktor som sjuksköterskor upplevde påverkade tolksamtalen i stor 

utsträckning (Seers, et al., 2013; Eklöf, et al., 2015, Gerrish,et al., 2004; Hadziabdic, et al., 

2011). Tolksamtal tenderar att ta längre tid än samtal utan tolk (Seers, et al., 2013; Eklöf, et 

al., 2015, Gerrish,et al., 2004; Hadziabdic, et al., 2011). Sjuksköterskor avstod emellanåt att 

tillkalla tolk då de upplevde att de var stressade och att tiden inte räckte till för att utföra ett 

tolksamtal (Seers, et al., 2013; Eklöf, et al., 2015, Gerrish,et al., 2004; Hadziabdic, et al., 

2011). En konsekvens av det blev ibland att anhöriga fick tolka (Seers, et al., 2013). På grund 

av tidspressen, upplevde sjuksköterskor också att andra patienter blev lidande om de tog sig 

tiden till ett tolksamtal. Således förekommer det att sjuksköterskor på grund av stressorsakade 

samvetsfaktorer, då sjuksköterskan kände att hen kommer svika sina andra patienter om hen 

tar sig tiden till ett tolksamtal, avstår att tillkalla tolk (Hsieh, 2015; Hadziabdic, et al., 2011). 

Uppstår det akuta situationer upplevde sjuksköterskor ofta att de måste fatta ett beslut 

omgående och att det inte finns utrymme att tillkalla tolk (Hsieh, 2015; Eklöf, et al., 2015). 

 

Diskussion 

Diskussion av vald metod 

Denna studie utfördes som en kvalitativ litteraturstudie vilket anses vara en lämplig metod för 

att skapa en samlad bild och sammanställa kunskap inom ett specifikt område. Resultatet av 

en litteraturstudie kan användas för att utveckla den evidensbaserade vården eller för kliniska 

implikationer (Kristensson, 2014). Eftersom syftet med denna litteraturstudie var att belysa 
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sjuksköterskans upplevelse av situationer relaterade till tolksamtal föll sig valet av kvalitativ 

litteraturstudie naturligt då upplevelser är förknippat med kvalitativ forskning (Polit & Beck, 

2010).  

 

Databaserna PubMed och Cinahl användes vid litteratursökning vilka är några av de största 

databaserna vid omvårdnadsforskning (Polit & Beck, 2010) och fick även ett gott utfall. 

Eventuellt hade en sökning i Psychinfo kunnat göras, men eftersom tiden var begränsad 

uteslöts detta. Valet av sökord påverkade resultatet av sökningen. Utgångspunkten för val av 

sökord var att börja brett och för att sedermera smalna av sökningen vilket kom att resultera i 

den slutgiltiga sökningen. Råd av en erfaren bibliotekarie vid Health Science Centre i Lund 

togs vid val av sökord. Trunkering användes på sökordet nurse då det finns ett stort antal 

böjningar och ändelser på ordet. Det kan då vara till fördel att trunkera ord i syfte att 

minimera risken för bortfall (Willman et, al., 2006). I sökningen användes också Mesh-termer 

och Cinahl-headings vid en del av sökorden. Användandet av Mesh-termer och Cinahl-

headings kan innebära ett visst bortfall men innebar även att sökningen i större omfattning 

avgränsades till vad sökningen ämnade finna, därför ansågs det motiverbart att använda dessa 

(ibid.).  

 

Inklusionskriterier var artiklar skrivna på engelska eller svenska samt artiklar publicerade på 

2000-talet. Då det inte finns exakta regelverk kring var dessa gränser ska dras (Kristensson, 

2014) drogs denna tidsaspekten för att avgränsa sökningen till viss mån i avseende på antal 

träffar vid litteratursökning. För att säkerställa att tidsaspekten inte påverkade resultatet lästes 

ett antal artiklar från 1990-talet och innehållet i dessa föreföll ligga inom ramarna av 

föreliggande litteraturstudie. Därför ansågs valet av tidsaspekt inte ha några större 

konsekvenser och det fanns tillräckligt många artiklar som svarade på syftet från den valda 

tidsperioden. Inklusionskriteriet att artiklarna skulle vara skrivna på engelska eller svenska 

fattades med grunderna i författarens språkkunskaper, men kan ha resulterat i visst bortfall av 

relevant forskning. Men på grund av föreliggande studies omfattning ansågs inte detta 

eventuella bortfall ha någon avgörande betydelse.  

 

Utvalda artiklar granskades med SBU:s (2017b) granskningsmall. En fördel med 

granskningsmallen var att den var anpassad för kvalitativa studier vilken föreliggande 

litteraturstudie baserades på. Däremot fanns det endast en tregradig skala för den kvalitet som 

artiklarna kunde falla inom; hög, medelhög eller låg och det kan därför finnas risk för över-
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/undervärdering. En generell bedömning görs utifrån medföljande frågor tillhörande varje 

rubrik vilket kan anses vara något subjektivt och det kan resultera i att samma artikel får olika 

betyg av olika personer. Hade Willman, et al., (2006) mall används hade granskningen istället 

resulterat i en procentsats och det hade blivit enklare att rangordna artiklarnas kvalitet. Genom 

att noga redovisa och uppmärksamma detta problem möjliggörs det för läsaren av 

föreliggande studie att själv ta ställning till kvaliteten av inkluderande studier.  

 

I några av inkluderade studier var populationen inte endast sjuksköterskor. Tillexempel i 

studien av Brämberg & Sandman (2013) bestod populationen av sjuksköterskor, 

undersköterskor och socialarbetare. Detta kan ha påverkar deras resultat och således 

föreliggande studies resultat i viss utsträckning då andra yrkeskategorier kan ha andra 

infallsvinklar samt premisser gällande upplevelse av situationer relaterade till tolkar och 

tolksamtal. I dessa studier redovisades det dock inte att resultatet skilde sig för de olika 

yrkeskategorierna.  

 

Diskussion av framtaget resultat 

Resultatet visade att sjuksköterskor upplevde en osäkerhet inför vilken kvalitet tolkar har 

vilket även påverkade sjuksköterskans förtroende för tolken. Kvaliteten varierar till viss grad 

från tolk till tolk på grund av att vi alla är människor. Men en starkt bidragande faktor till den 

varierande kvaliteten skulle i Sverige kunna förklaras med att tolk inte en skyddad titel och 

det finns olika inofficiella titlar inom tolkyrket och att dessa ibland är svåra att identifiera och 

utvärdera (Socialstyrelsen, 2016). Det är av stor betydelse att sjuksköterskan och tolken har 

en välintegrerad relation som bygger på förtroende. Tolken ska hjälpa sjuksköterskan att lära 

känna samt erhålla viktig information från patienten. Då sjuksköterskan och tolkens relation 

var optimala utnyttjades både sjuksköterskans och tolkens olika kompetens för att tillgodose 

patientens behov av en vård anpassad efter individuella behov (Labun, 1999). 

 

En central del som Ekman (2014) beskriver är att den personcentrerade vården ska vara 

individualiserad, vilket försvåras i de fall sjuksköterskor upplever en osäkerhet i 

informationsutbytet. Vid problematik kring tolksamtal försvåras också premisser för den 

personcentrerade vården bland annat i den bemärkelse att patientberättelsen blir lidande då det 

inte finns förutsättningar för patienten och sjuksköterskans att kommunicera med varandra. 

Den maktobalans Ekman (2014) beskriver finns mellan sjukvårdspersonal och patient blir 

ännu tydligare när dessa även talar olika språk. Därför är det viktigt att tolk tillkallas när 
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sjuksköterskan och patienten talar olika språk för att skapa förutsättningar för en 

personcentrerad vård. 

 

Olika kulturer ska inte vara ett hinder för en god vård vilket även uttrycks tydligt i såväl 

Svensk Sjuksköterskeförenings etiska kod (2010) som HSL (SFS 2017:30). En lösning skulle 

kunna vara att det avsättas resurser för utbildning kring det mångkulturella samhället i syfte 

att underlätta för sjuksköterskan att möta patienter med en annan kultur. Det kan också vara 

nödvändigt med utbildning och policys kring tolkanvändning. Utbildning och införande av 

policys vid bemötande och hantering av patienter med invandrarbakgrund har visats ha en 

positiv inverkan för både sjuksköterskors arbetssituation och patienternas upplevelse av hälso- 

och sjukvården (McBride, Russo, Block, 2016; Amsterdamdeklarationen, 2017). Att 

sjuksköterskor upplevde bristande policys på sina arbetsplatser kan troligtvis vara relaterat till 

att ekonomiska faktorer påverkade när sjuksköterskor upplevde att de fick använda sig av 

tolkar. Socialstyrelsen (2016) bekräftar detta då de i sin undersökning kom fram till resurserna 

kring tolkanvändning var begränsade i Sverige och det påverkade stödet för patienter med 

invandrarbakgrund negativt. Amsterdamdeklarationen (2017) beskriver att tillräckligt med 

resurser ska avsättas för tolkanvändning, så osäkerhet gällande befintliga resurser borde inte 

vara en anledning till att sjuksköterskor avstår från tolksamtal. 

 

En genomgående faktor som förekom i samtliga kategorier i resultatet var att det uppstod 

problem när närstående till patienten tolkade. Närstående som tolk beskriver Eide och Eide 

(2007) som en problematisk situation bland annat då relationen mellan patienten och dennes 

närstående kan vara svår att fastställa. Vilket kan jämföras med resultatet i föreliggande studie 

som visar på att en närstående som tolkar inte har samma opartiska roll som tillexempel en 

auktoriserad tolk, vilket kan resultera i ett bristfälligt informationsutbyte. Därför kan det vara 

av värde att införa riktlinjer eller lagar kring att detta inte är ett lämpligt alternativ att tillgå. 

 

Eftersom det visade sig föreligga en brist på tillgång till tolkar kan det vara av intresse att 

undersöka alternativa metoder till att tillkalla en tolk. Ett relativt nytt alternativ till att 

använda sig av en tolk vid vård av icke svensktalande patienter är översättningsapplikationer 

på smartphones (Bosäter Kindwall & de Toro, 2013). Personer som kommunicerar via 

”Google Translate”, en välkänd översättningsapplikation, är överlag nöjda med resultatet 

(Aiken, Wang, Gu & Paolillo, 2012). Översättningsapplikationer som tolkhjälpmedelvid vård 

av patienter som har bristande språkkunskaper har visats kunna vara ett tillfredsställande 
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alternativ till tolk vid bland annat tillfällen då det inte har funnits möjlighet att få tillgång till 

en tolk (Bosäter Kindwall & de Toro, 2013). Även för att hjälpa patienter att beskriva sin 

smärtproblematik har sådana översättningsapplikationer visat sig användningsbara. 

Tillvägagångssättet har dock sina brister, exempelvis kan det uppstå fel i översättningen och 

grammatiska problem. Det finns fortfarande sparsamt med forskning inom området (ibid.).  

 

Slutsats och kliniska implikationer 

Resultatet i föreliggande uppsats visar att kvaliteten på tolken varierar stort. En avgörande del 

för god vård vid tolkanvändning är att sjuksköterskan och tolken har en god relation byggd på 

förtroende. Organisatorisk problematik såsom tidsbrist, ekonomi, tolkbrist eller avsaknad av 

policys för tolkanvändning leder emellanåt till att tolk inte tillkallas. Konsekvenser av detta är 

bland annat att sjuksköterskan inte har möjlighet att tillgodose patientens individuella behov. 

En annan konsekvens är att anhöriga får agera tolk vilket anses olämpligt då det kan leda till 

ett icke tillförförlitligt informationsutbyte. Utbildning för sjuksköterskor i bemötandet av 

patienter med invandrarbakgrund kan vara en bidragande lösning till denna problematiken.  
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Bilaga 1 (sökschema) 

 

Tabell 1 

Pubmed  Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstracts 

Antal 

artiklar 

lästa i 

fulltext 

Antal 

granskade 

artiklar 

Antal 

artiklar 

inkluderade 

i resultat 

Limits: 

-skrivna på 

2000-talet 

-Engelska 

eller 

svenska 

#1 Nurs* 834825     

        

 #2 Experience 536511      

 #3 ”Attitude of health 

personnel”[Mesh] 

137776      

 #3 #2 OR #3  661419     

        

 #4 ”translating”[Mesh] 3791     

 #5 Interpreter 1504     

 #6 #4 OR #5  5034     

        

 #7 #1 AND #3 AND #6  178 120 16 7 6 
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Tabell 2                                                                                                      bilaga 1 (sökschema) 

 

Cinahl 

 

 Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstracts 

Antal 

artiklar 

lästa i 

fulltext 

Antal 

granskade 

artiklar 

Antal 

artiklar 

inkluderade 

i resultat 

Limits: 

-Exclude 

medline 

records 

-skrivna på 

2000-talet 

-engelska 

eller 

svenska 

#1 Nurs* 751,692     

        

 #2 (MH”Nurse 

attitudes”) 

22,570     

 #3 (MH”Job 

experience”) 

8,027     

 #4 Experience 226,497     

 #5 #2 OR #3 OR #4 244,058     

        

 #6 (MH”interpreter 

services”) 

1,544     

 #7 interpreter 2,392     

 #8 #7 OR #8 2,392     

        

 #9 #1 AND #5 AND 

#8 

133 80 10 3 3 

 

 

 

 

 

 



 

 26 

 

bilaga 2 (granskningsmall) 
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Bilaga 3 (Artikelmatris) 

 

 
Författar, land och år Titel Population och metod Resultat Gradering 

 

Brämberg & Sandman. 
Sverige/ 2013 

 

 

Communication through in-
person interpreters: a qualitative 

study of home care providers' and 

social workers' views 

 

Sjuksköterskor, 
undersköterskor och 

anställda inom socialen. 

27st. Intervjustudie med 
fokusgrupper. Induktiv 

innehållsanalys.  

 

 

Vid tolksamtal är det av värde att tolken kan anpassa sig efter såväl sjuksköterskan 
som patientens kultur för att bygga broar och skapa en god grund för en 

individanpassad vård. Tolkens förmåga att göra detta ökar även sjuksköterskans 

förtroende för tolken. 
 

 
Hög  

 

Eklöf, Hupli & Leino-

Kilpi. Finland/ 2015 
 

 

 

Nurses' perceptions of working 

with immigrant patients and 
interpreters in Finland 

 

Sjuksköterskor 8st. 

Intervjustudie. Induktiv 
innehållsanalys. 

 

Sjuksköterskans användning av tolk påverkades av arbetssituationen. Upplevelsen av 

tolksamtalet varierade, det mycket på grund av en varierande tolkkvalitet 
 

 
Hög  

 

Gerrish, Chau, Sobowale, 
& Birks. 

Storbritannien/ 2004  

 

 

Bridging the language barrier: the 
use of interpreters in  

primary care nursing 

 

Sjuksköterskor, tolkar 
och personer med 

invandrarbakgrund. Fem 

fokusgrupper med 7-13 

deltagare. ”framework-

analysis”. 

 

 

Sjuksköterskor upplevde att många olika faktorer påverkade i vilken utsträckning 
tolkar användes. Dels fanns ekonomiska begränsningar och en brist på tolkar men även 

en varierande kvalitet på tolkarna påverkade huruvida tolk tillkallades. Sjuksköterskor 

upplevde det olämpligt att använda familjemedlemmar som tolk. 

 
Hög 

 

Hadziabdic, Heikkilä, 

Albin & Hjelm. 
Sverige/ 2011 

 

 
Problems and consequences in 
the use of professional 

interpreters: qualitative analysis 

of incidents from primary 
healthcare. 

 

 

Sjuksköterskor. 

Kvalitativ 
innehållsanalys av 60st 

incidentrapporter skrivna 

av sjuksköterskor, 
undersköterskor, 

barnmorskor och läkare. 

 

Tidsaspekten var en avgörande faktor om tolk tillkallades. Organisationen kring 

tolkanvändning var ofta bristfällig vilket påverkade vården av patienterna. Det var en 
stor variation av kvalitet bland tolkarna och brist på tolkar i vissa språk. 

 
Hög 

 

Hsieh, Ju & Kong. 
USA/ 2010 

 
 

 

 

Dimensions of trust: the tensions 
and challenges in provider-

interpreter trust 

 

Intervjustudie med 
fokusgrupper och 

djupintervjuer. 
26st tolkar och 32st 

”healthcare providers”, 

b.la sjuksköterskor. 
Grounded theory. 

 

Tolkens förmåga att på ett kulturanpassat sätt balansera sin närvaro av känslor med en 
objektivitet för den medicinska informationen vid tolksamtalet skapar förutsättningar 

för ett informationsutbyte som sjuksköterskan upplever tillförlitligt. Det ökar 
sjuksköterskans förtroende för tolken. Det ställer höga krav på tolken och kräver att 

organisatoriska omständigheter runt om kring tolksamtalet fungerar.  

 

 
Medelhög 

 

Hsieh & Hong. 

USA/2010 

 

Interpreters in Health Care: Not 

all are desired: Providers’ views 

 

39st healthcare providers 

b.la sjuksköterskor. 
Intervjustudie med 

 

Faktorer som påverkar sjuksköterskans förtroende för tolken är b.la dess kvalitet som 

kan innebära tolkens förmåga att kulturanpassa samtalet och bygga broar mellan 
sjuksköterskan och patienten. Det ökar även sjuksköterskans upplevelse av ett 

 
Medelhög 
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on interpreters’ emotional 
support for patients 

fokusgrupper och 
djupintervjuer. 

Grounded Theory. 

tillförlitligt informationsutbyte. 
 

 
Hsieh. 

USA/ 2015 

 

 
Not just "getting by": factors 

influencing providers' choice of 

interpreters 

 
Sjuksköterskor och 

läkare, 39st. 

Intervjustudie med 
fokusgrupper och 

individuella 

semistrukturerade 
intervjuer. Grounded 

Theory. 

 
Flera Faktorer påverkar sjuksköterskan använder sig av tolk, många av dem är 

organisatoriska såsom tolkbrist och tidsbrist. När sjuksköterskan använder sig av tolk 

är varierande kvalitet och hård arbetsbelastning problem som ofta uppstår. 
 

 
Hög  

 
McCarthy, Cassidy, 

Graham & Tuohy. 

Storbritannien / 2013 
 

 

 

 
Conversations through barriers of 

language and interpretation 

 
Sjuksköterskor, 23st. 

Semistrukturerad 

intervjustudie. 
Temabaserad 

innehållsanalys. 

 
Att inte dela kultur med patienten kunde upplevas problematiskt. Vid tolkanvändning 

var det vanligt att kvaliteten varierade. Det var också vanligt att närstående tolkade 

vilket inte ansågs lämpligt, speciellt inte vid extra känsliga situationer.  

 
Hög  

 

Seers, Cook, Bridgford, 

Abel & Schulter. 
Nya Zeeland/ 2013 

 

 

 

Is it time to talk? Interpreter 

services use in general practice in 
Canterbury 

 

Mixad metod varav den 

kvalitativa delen bestod 
av fokusgrupper och 

semistrukturerade 

intervjuer. 9st läkare, 

sjuksköterskor och 

receptionister.  

 

Flera organisatoriska faktorer påverkade deltagarnas användande av tolk. Tillexempel 

budget och tolkbrist. Det är inte lämpligt att använda närstående att tolka 

 
Hög 

 


