
 !!!!!!!!!!!!
  !!

Konsekvenser av kommunikationsproblem inom hälso-sjukvården 
mellan patienter med invandrarbakgrund och vårdpersonal utifrån 

patientperspektiv !!!
En kvalitativ litteraturöversikt  !!

HUVUDOMRÅDE: Omvårdnad  
FÖRFATTARE: Miranda Khavari 
HANDLEDARE: Maria Brovall  
EXAMINATOR: Anders Broström  
 
JÖNKÖPING  VT 2018-05-31 



Sammanfattning 
!
Bakgrund: Till följd av den stora invandringen till Sverige de senaste åren har 

vårdpersonal fått problem med att kommunicera med patienter med 

invandrarbakgrund. Språkbarriären utgör ett hot mot en optimal vård. 

Syfte: Var att beskriva konsekvenser av kommunikationsproblem inom hälso-

sjukvården mellan patienter med invandrarbakgrund och vårdpersonal utifrån 

patientperspektiv. 

Metod: Kvalitativ litteraturöversikt gjordes med en induktiv ansats, som efter 

kvalitetsgranskning, omfattar 11 vetenskapliga artiklar från 2007–2018.  Artiklarna  

hämtades från tre databaser: CINAHL, Medline, PubMed. Artiklarna analyserades 

enligt Fribergs femstegsmodell. 

Resultat: 3 huvudkategorier framkom: kommunikationsproblem leder till negativ 

vårdkvalité; kommunikationsproblem leder till misstro mot vården; Delaktigheten 

hos patienter skapas genom tolkstöd. Varje huvudkategori fick två underkategorier: 

informationsbrist, missförstånd/kulturell okunskap; upplevelser att inte bli tagen på 

allvar och utsatthet hos patienterna; användning av tolk ger säkrare vård, anpassning 

av mötet. 

Slutsats: Konsekvenserna är många och allvarliga när kommunikationen utgör ett 

problem mellan patienter och sjukvårdspersonal. Att inte förstå varandra kan leda till 

fatala misstolkningar och en misstro mot vården. Det behövs en större insikt hos 

vårdpersonalen om att kommunikationsproblem inom vården är vanliga och en ökad 

kunskap om olika sätt att hantera detta på. Tolken har en viktig roll att fylla.  

Nyckelord: kommunikationsproblem, patient, invandrare, kultur, vårdpersonal, 

konsekvenser.  
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Summary 

Background: As a consequence of the large immigration to Sweden during the last 

few years, the caregivers got problems in communicating with immigrant patients. 

The language barrier is a threat to an optimal care.  

Aim: To describe the consequences of communication problems between immigrant 

patients and the caregivers from a patient perspective.  

Method: A literature review with an inductive approach were made of 11 qualitative 

articles published between 2007-2018.  Articles were from three databases: CINAHL, 

Medline, Pubmed. The articles were analysed with Friberg’s five-step model. 

Results:  3 main categories emerged: communication problems leading to poor care; 

communication problems leading to distrust in care; participation. Each main 

category was divided into two subcategories: lack of information, 

misunderstandings/cultural ignorance; not being taken seriously, vulnerability; use 

of interpreter gives safer care, adjust to the meeting 

Conclusion: The consequences are many and serious when communication is a 

problem between the patients and the care givers. Not to understand each other can 

lead to fatale misinterpretations and distrust against the care. The caregivers must 

get a deeper insight that communication difficulties within care are common and an 

increased knowledge about various ways to deal with them is required. Interpreter 

has an important role to play. 

Keywords: immigrant*, language barrier*, cultur*, health workers, patient* , 

consequences.  
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Inledning 

Ett lavinartat flöde av människor har de senaste åren lämnat sina hemländer på 

grund av oroligheter, fattigdom och krig. Under 2015, som var det år då det kom flest, 

inkom till Sverige 163 000 asylsökningar. Sverige är ett av de länder som har tagit 

emot mest flyktingar per capita (SCB, Statistiska Centralbyrån,  2016). Sedan 2012 

har befolkningen ökat med 3%  och flyktingarna har bidragit med den största delen. 

Idag är ca 1,9 miljoner människor invandrare, vilket motsvarar 18,5% av den svenska 

befolkningen, eller var 6:e person (SCB, 2017). Den stora invandringen till Sverige 

har medfört att mängden personer som har problem att förstå och tala svenska 

språket ökat i samhället och inom sjukvården vilket leder till att patientsäkerheten 

påverkas negativt (McCarthy, Cassidy, Graham & Tuohy, 2013). Patienter och 

vårdpersonal som inte talar samma språk får kommunikationsproblem. Detta leder 

till att patienterna med invandrarbakgrund inte kan uttrycka sig, ta till sig 

information, ställa frågor eller meddela hur de upplever vården och behandlingen, 

och deras uppfattningar om vården skiljer sig från svenskfödda patienters (Heikkilä 

och Ekman, 2000). De trauman som dessa människor har upplevt måste få komma 

till tals och kläs i ord. För att kunna ge patienterna rätt vård behöver därför 

vårdpersonalen ha kunskap om hur de ska handskas med frågor som berör 

språkbarriären och kulturella skillnader.  En jämlik hälso- och sjukvård ska erbjudas 

på lika villkor och med gott bemötande till alla, oavsett bostadsort, ålder, kön, 

funktionsnedsättning, utbildning, social ställning, etnisk eller religiös tillhörighet 

eller sexuell läggning (Socialstyrelsen, 2011). 

!
Bakgrund  
Definition av Invandrare, asylsökande, flyktingar 
Begreppet invandrare, immigranter, innebär en migration av människor från ett land 

till ett annat. Invandrarna behöver uppehållstillstånd samt ha för avsikt är att stanna 

i det nya landet minst 1 år (NE, 2018). Asylsökande är människor med ett 

medborgarskap i ett annat land, vilka på grund av förföljelse sökt skydd (asyl) i 

Sverige. Flyktingar kallas de utländska personer som ansökt om asyl och fått 

uppehållstillstånd av flyktingskäl (NE, 2018). Största delen av dem som de senaste 

åren sökt asyl i Sverige kommer från Afghanistan, Syrien, Irak, Iran och Somalia 
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(Migrationsverket, 2018). Många talar språk och dialekter som inte tillhör 

världsspråken och inte heller är förtrogna med det engelska språket. Inom vården är 

det nödvändigt att vårdgivarna etablerar kontakt med dessa patienter ev. med hjälp 

av tolk för att få tillstånd ett bra vårdmöte så att patienten blir införstådd med sin 

behandling (Barbosa da Silva & Ljungquist, 2003).  

!
Verbal och icke verbal kommunikation 
Att kommunicera innebär en överföring av information från en person till en annan. 

Varje möte mellan patient och vårdpersonal är unikt och kräver att 

kommunikationen är effektiv (Dogan, 2009). Ordet kommer från latinets 

communicare som betyder att ömsesidigt meddela sig med varandra (Barker, & 

Roach Gaut, 2007). Kommunikationen är en hörnsten i hälso-sjukvården och har en 

helande effekt (Kristensen, Eide, Sundler, Hafskjold, Holmström, 2017).  

Enligt Dogan (2009) har språket både en utvecklande och en avgränsande roll vid 

kommunikation. Det utvecklande är att det möjliggörs en dialog mellan människor; 

det som avgränsar är att ordens innebörd riskerar att gå förlorad vid översättning. 

Detta kan leda till risker inom vården, information uteblir eller tolkas fel 

(Socialstyrelsen, 2017 ,a). Fossum (2007) beskriver språket som nyckeln till en bra 

kommunikation, men detta begränsas då språket är bristfälligt. Genom att använda 

sig av icke-verbal kommunikation  kan ett möte ske mellan två parter.  Det är viktigt 

att möta den andra på ett sätt som är tröstande och bestyrkande och på så sätt 

framkalla trygghet och tillit som underlättar kommunikationen (Eide & Eide 2009). 

Den icke-verbala kommunikationen kan ta sig uttryck i kroppsspråket, i teckenspråk, 

gester, ögonkontakt, ansiktsuttryck, tonfall, mimik, beröring, bilder (Hadziabdic, 

Heikkilä, Albin & Hjelm, 2009).  

En grupp blivande sjuksköterskor som både var av svensk härkomst och hade 

invandrarbakgrund diskuterade sina erfarenheter av transkulturella möten. De var 

samtliga eniga om att kroppsspråket, som vi använder till 70% ,är ett viktigt redskap 

för kommunikation. Peka på en bild eller föremål och därigenom förmedla ett 

budskap, t.ex ett vattenglas för att få veta om patienten är törstig. Genom att spegla 

patientens mimik och lyssna aktivt sker det en bekräftelse av att ha förstått patienten.  

Studenterna med utländsk bakgrund såg också flera strategimöjligheter, medan de 
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svenska oftast bara kunde tänka sig tolk. Det framhölls att det var viktigt att avsätta 

tid för att först försöka analysera hela personen för att sedan fortsätta med 

kommunikationen. De studenter som hade utländsk bakgrund betonade också vikten 

av att ha en positiv attityd för att göra kommunikationen lättare i syfte att uppnå 

personcentrerad vård (Emami, Gerrish, & Jirwe, 2010). 

Att bli sedd är viktigt för en persons välmående. Icke-verbal kommunikation kan vara 

sannare än den verbala. Ansiktet avslöjar olika känslor som glädje, sorg, rädsla. På 

samma sätt påverkar vårt ansiktsuttryck våra känslor. En darrande underläpp och en 

tom blick antyder rädsla och sorg. Att bli berörd, att få en klapp på kinden eller en 

vänlig kram kan upplevas som både lugnande och som integritetskränkande. 

Beröring kan innebära ett övergrepp mot en försvagad person. Den måste därför 

användas rätt, för personer i särskilda omständigheter (Eide & Eide, 2014). 

Kommunikation handlar inte bara om ord – det handlar om hela ens sätt att vara. 

Förmågan att förstå och tolka icke-verbal kommunikation är en vital förmåga; som 

t.ex. att märka när någon har ont eller deras kroppsspråk indikerar att patienterna ha 

stängt av och inte vill tala (Dowd, 2018).  

När sjuksköterskan förstår vad patienten säger sker vården av patienten efter dennes 

behov (Finke, Light, Kitko, 2008).  Om samtalet mellan patienten och 

vårdpersonalen fungerar bra är det lättare att ställa diagnosen i ett tidigt skede 

(Carnevale et al, 2009). Att vårda patienter med invandrarbakgrund anses av många 

sjuksköterskor som ett komplext och tidskrävande arbete på grund av 

språkbarriären. Det ger lägre vårdkvalité och försämrar patientsäkerheten (Genoff, et 

al., 2016). Fossum (2007) kritiserar vårdpersonalen för att inte anpassa sitt språk till 

patienterna som har problem med kommunikationen. 

Enligt Hälso och sjukvårdslagen (2017) ska patienter som inte kan språket ha rätt att 

förmedla sina behov via en auktoriserad tolk (SFS: 2017: 30). Avsikten med detta är 

att patienten ska vara delaktig i sin egen vård (Hultsjö & Hjelm, 2005). Som tolk har 

man tystnadsplikt enligt sekretesslagen och med detta menas att tolken inte får föra 

vidare det som sägs under samtalet. Vårdpersonalen kan använda sig av telefontolk 

eller tolk på plats (SFS: 1975:689). Kommunikation är ett viktigt redskap inom hälso-

sjukvården för att sjuksköterskan ska kunna ge en personcentrerad vård. 

(Socialstyrelsen, 2017 ,a).  
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Kommunikationsteorier i omvårdnaden 

Fredriksson (2012) beskriver tre olika kommunikationssätt. Den etiska 

kommunikationen är en empatikommunikation som när patienten visar respekt för 

vårdpersonalen och får respekt tillbaka. Den relationella kommunikation uppstår 

mellan vårdgivare och patienten. Den narrativa kommunikationen är berättelsen som 

ger vårdpersonalen insikt i patientens situation och den värld hen lever i. När 

vårdpersonalen använder sig av dessa tre steg  kan de skapa en vårdande 

kommunikation.    

Kommunikationens betydelse i omvårdnaden har lyfts fram av Travelbee (2011), en 

omvårdnadsteoretiker med inriktning på mellanmänskliga relationer. Teorin bygger 

på att människan är unik och att hen någon gång i livet kommer att drabbas av 

sjukdom och smärta. Genom att gå igenom detta lidande kan hen komma till insikten 

att det finns en mening i vad som sker och detta kan leda till en personlig utveckling. 

Kommunikation har stor betydelse i att skapa en relation i mötet mellan patient och 

sjuksköterska. Detta sker genom fyra interaktionsfaser. I den första fasen bildar de en 

uppfattning om varandra och avskriver eventuella förutfattade meningar. Eftersom 

varje individ är unik måste därför sjuksköterskan lära känna patienten och dennes 

situation. I den andra fasen växer de två identiteterna fram efter samspelet. I fas tre 

uppstår sympati och empati. I den fjärde fasen har det etablerats en ömsesidig 

kontakt och förståelse. Kommunikation är således det viktigaste instrumentet mellan 

patient och sjuksköterska. Därigenom kan patienten förmedla sin problematik och 

sina upplevelser till sköterskan som kan se till att hen får en god omvårdnad 

(Travelbee, 2011). 

!
!
!
Språk- och kulturbarriärer 

Språket är en del av vår kultur och detta omfattar, utöver ord och grammatik, också 

hur vi ser på omvärlden. Patienten upplever att sjukdomen är influerad av den 

kulturella bakgrunden. Språket och kulturen går hand i hand. Olika kulturer har sina 

egna teorier och hypoteser om hälsa och sjukdom (Hanssen, 2007). I Sverige sker 
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kommunikationen rak som inte lindas in i någon språklig skönmålning.  I andra 

länder med andra kulturer kan en sådan kommunikation upplevas som respektlös, 

avvisande och ge en känsla av otrygghet. Detta leder till kulturkrockar (Hanssen, 

2007). 

Engelskan är ett internationellt språk som talas och förstås av människor i hela 

världen. Äldre människor som inte fått undervisning i engelska har svårare att klara 

sig i ett främmande land. Språket spelar en viktig roll i kommunikationen och har en 

direkt påverkan på hur vården ska utformas (Phokeo & Hyman, 2007). Invandrare 

väljer ofta att bosätta sig i områden där människor från samma språkområde har 

slagit sig ner. Det får som konsekvens en långsammare språkprocess och integration 

(Socialstyrelsen, 2009).  Om patienter med invandrarbakgrund och vårdpersonalen 

inte förstår varandra leder detta inte bara till missförstånd utan språkbarriären kan 

orsaka att självbilden hos patienterna hotas och de blir socialt isolerade (Dogan, 

2009).  

Kulturella skillnader kan medföra att människor med invandrarbakgrund inte blir 

rätt förstådda. Vårdgivarna kan t.ex. tycka att deras kultur är den rätta och vill inte 

förstå patienten. Detta kan skapa misstänksamhet till en behandling och  leda till 

konflikt mellan patient och vårdpersonal (Fatahi, Hellström, Lundgren & Mattsson, 

2009). Bernsen, Bruijneelz, Harmsen, & Meeuwesen (2008) menar att när en patient 

och vårdpersonal har samma kultur kan de förstå varandra bättre och lättare 

förmedla vad de har för förväntningar på varandra. Kulturella skillnader kan leda till 

osäkerheter och missförstånd. Dogan (2009) menar att det finns ett samband mellan 

kultur, språk, etnicitet, hälsa och kulturella missförstånd behöver inte alltid bero på 

språkproblem. 

Vårdpersonalen ska visa respekt för patienternas bakgrund och kultur, hitta strategi 

för att kunna göra patienten förstådda, hitta gemensamma koder (Hanssen, 2007). 

Sjuksköterskan ska kunna identifiera kulturella faktorer som kan påverka 

vårdsökandes behandling och vård. För att kunna uppnå detta är det viktigt att 

vårdpersonalen är medvetna om sina kulturella förutsättningar (Seffo, Krupic, Grbic 

& Fatahi, 2014). Om sjuksköterskor har kunskap om olika kulturer kan detta medföra 

en ömsesidig uppskattning mellan människor med olika kulturell bakgrund. När 
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denna kompetens saknas kan det uppstå feltolkningar av symtom på sjukdomar och 

besvikelser hos patienter med invandrarbakgrund(Seffo, Krupic, Grbic & Fatahi, 

2014).  

Mångkulturalism är att man uppskattar sin egen kultur men respekterar andras 

kulturer och förstår deras påverkan på människor. Människan är dock en unik 

varelse och inte enbart en kulturell varelse (Blum, 2002). Trots att man vid 

utbildning av sjuksköterskor har betonat de kulturella frågorna existerar det 

fortfarande ojämlikhet, brist på kunskap och en mindre känslighet för dem som har 

en annan kultur (Prosen, 2015). I västvärlden har patienten alltid rätt att få veta om 

sin egen situation, medan i många andra kulturer blir bara de anhöriga underrättade 

och patienten är ovetande om sitt tillstånd. En tolk som används i dessa situationer 

måste vara mycket kulturkänslig i sin roll så att beskedet landar hos patienten och de 

närstående på ett bra sätt. Detta kan annars leda till felaktigheter i tolkningen och 

skapa kommunikationsproblem (Hsieh, 2006). 

!
Hälsa och ohälsa  
Hälsa har många olika definitioner. Begreppet hälsa har sitt ursprung från det 

fornnordiska ordet helisa som betyder sundhet (Kiessling & Kjellgren, 2004). WHO 

(1948) definierar hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande och icke enbart frånvaro från sjukdom och handikapp. Socialstyrelsens 

definition av ohälsa är brister i hälsa (Socialstyrelsen, 2014). Att kunna kommunicera 

och framföra sina vårdbehov är väsentligt för att få tillgång till adekvat vård.  I en 

studie om sydostasiatiska kvinnor som emigrerat till Taiwan framgår att de, till följd 

av begränsade språkkunskaper och hälsokompetens har stora svårigheter att navigera 

i hälsosystemet och att komma i kontakt med vårdgivare. Språk- och 

kommunikationsbarriären är i hög grad bidragande till immigranternas dåliga hälsa 

(Tsai , T., Lee, S., 2015). 

För sjuksköterskan är hälsa fundamentet i yrket. Hälsa kan uttryckas via attityder, 

känslor, handlande och presentationer (Kiessling & Kjellgren, 2004). Kultur och tro 

påverkar en del patienter när de ser på sin hälsa eller sjukdom. Att vårda patienter 

med invandrarbakgrund som har andra uppfattningar kan vara svårt.  
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Vårdpersonalen bör ha kunskap om olika kulturer för att förstå patienterna och 

arbeta personcentrerat (Rossiter, J., & Yam., B, 2000).  

Hanssen (2007) menar att det finns några viktiga faktorer som leder till att hälsan 

hos patienter med invandrarbakgrund försämras. Dessa är otrygghet, ensamhet, 

arbetslöshet, språksvårighet, utanförskap. Människor som flyr från kriget, tortyr, 

fängelse upplever traumatiska händelser som kan ge stress symtom och psykisk 

ohälsa. PTSD posttramatic stress disease är ett tillstånd då man återupplever de 

traumatiska händelserna som bilder, mardrömmar och tankar (Hanssen, 2007).    

Svårigheterna att komma in på arbetsmarknaden utan att kunna språket och 

arbetslösheten som leder till instabil ekonomi påverkar deras hälsa negativt.  

!
Den lidande människan 

Patient betyder ursprungligen den lidande människan. Ordet härrör från latinet som 

betyder den som lider, men har efterhand fått en meningsförskjutning så att det 

också innebär uthållighet och tålamod. Lidande är förknippat med sjukdom. Idag 

talas det oftare om ångest och smärta som lidandebegrepp. Katie Erikssons 

omvårdnadsteori beskriver tre typer av lidande: livslidande, sjukdomslidande och 

vårdlidande. Livslidande är något som alla människor upplever i någon form och det 

tillhör livets villkor. Sjukdomslidande hör samman med smärta, fysisk såväl som 

psykisk. Ett vårdlidande kan uppstå i samband med att en patient blir kränkt och 

hennes värdighet hotas. Därför har vårdpersonalen en viktig uppgift att visa omsorg 

genom att ha tid att lyssna och tala med patienten. Det existentiella lidande som 

ingår i vårdlidandet upplevs framförallt av människor i palliativ vård när det livet 

närmar sig sitt slutskede. Det är en kamp att försöka behålla kontrollen i vardagslivet 

och ett sökande efter mening i det som sker (Eriksson, 1994). 

Flyktingars livsdramatik får följder för lång tid framöver och de behöver hjälp för att 

kunna återfå sin stabilitet. Sjuksköterskan har en stabiliserade roll som försiktigt ska 

leda patienten och få henne att möta verkligheten. Sjuksköterskan bekräftar lidandet 

genom beröring, kommunikation och vara som ett stöd för patienten (Eriksson, 

1994).   

!
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Personcentrerad vård 
Personcentrerad vård innebär att patienterna ska stå i centrum för sin behandling. 

De deltar utifrån sina förutsättningar i alla processer och beslut som rör den egna 

vården.  Ett holistiskt betraktelsesätt ska tillämpas så att hela människan blir 

synliggjord.  I en personcentrerad vård ska sjuksköterskan involvera patienten i 

dennes vård och se hen som en i sjukvårdsteamet (Willman, 2010). Enligt Ekman 

(2014) är det en process som omfattas av patientberättelse, partnerskap och 

dokumentation.  Sjuksköterskan ska lyssna på vad patienten har att säga och 

tillsammans gör de upp en behandlingsplan som bygger på patientens erfarenhet av 

sin sjukdom och sjuksköterskans kunskap om sjukdomen (partnerskap). Patienten 

kan på detta sätt påverka sin egen behandling. Hon menar att patienten inte bara är 

en person med vilja, förmågor, ansvar och behov utan också en person med livskraft 

och värdighet. Professionell kompetens och etiska hänsyn ska beaktas samt 

patientens egna resurser tas tillvara (Ekman, 2014). 

Svensk Sjuksköterskeförening (2016) definierar begreppet som vård som strävar efter 

att synliggöra hela personen och prioriterar tillgodoseendet av andliga, existentiella, 

sociala och psykiska behov i lika hög grad som fysiska behov. Personcentrerad vård är 

en av de sex kärnkompetenser som ingår i alla vårdprofessioners utbildning (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2015). Kristensen, Eide, Sundler, Hafskjold, Holmström 

(2017) har visat i sin studie att personcentrerad vård är en hållbar modell för att ge 

hälsa i en institutionaliserad långtidsservice. Personcentrerad vård innebär autonomi 

och att patienten behandlas som en person. Det kräver lyhördhet för patienternas 

problem som de själva definierar dem, inte bara som de uppfattas av de 

professionella i vården. I en personcentrerad vård ska sjuksköterskan strukturera 

omvårdnaden efter den vårdsökandes behov, närvaro, engagemang, värderingar och 

utifrån ett gemensamt beslut. Detta underlättas genom att sjuksköterskan skapar en 

vårdrelation till patienten (McCormack & McCance, 2006). När sjuksköterskan och 

patienten har olika språk kan det bli det svårare att uppnå en tillfredsställande 

vårdrelation. När denna relation uteblev kunde vårdpersonalen inte ge information 

om patientens fortsatta behandling (Nkulu Kalengayi, Hurtig, Ahlberg, 2012).   

!
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Kärnkompetenser /Sjuksköterskans roll  
Sjuksköterskan ska utgå ifrån de sex kärnkompetenserna: personcentrerad vård, 

säker vård, informatik, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap 

(Svensk Sjuksköterskeförening, 2017;  Lepp och Leksell, 2013). Dessa kompetenser är 

viktiga för att garantera kvalitet och säkerhet. Enligt hälso-sjukvårdslagen (1982:763) 

måste sjukvårdspersonalen vidta åtgärder för att förebygga, behandla och utreda 

skador och sjukdomar. Lagen säger också att sjukvården ska uppfylla kraven för en 

bra vård och tillgodose patientens behov av trygghet som bygger på respekt och 

patientens självbestämmande. Sjuksköterskan ska skapa en bra miljö och föra en 

dialog på patientens nivå, då detta möte har stor betydelse för hur patienten kommer 

att se på vården (Phokeo & Hyman, 2007). Utbildningen har en nyckelroll för att 

framtida sjuksköterskor ska kunna leverera säker vård (Madhavanpraphakaran, 

2012).  

I en personcentrerad vård är det nödvändigt att sjuksköterskan att är självmedveten 

och säker inom sitt område och jobbar professionellt. Sjuksköterskorna bör ha 

kunskap om olika kulturer, så att de kan tillmötesgå alla patienter och även skapa en 

bra relation med deras närstående (Seffo, Krupic, Grbic & Fatahi, 2014; Svensk 

sjuksköterskeföreningen, 2017, a). Vården är viktig för patientens känsla av 

sammanhang, att vara involverad i sjukvårdssystemet och i samhället som helhet.  

Patienten bör upplysas om hur den svenska vården fungerar. Sådan information kan 

fås från internetportalen ”Information om Sverige” (2016). Där kan invandrare och 

asylsökande hitta uppgifter om vård och hälsa, om den offentliga vård som alla har 

rätt till. Där finns också att läsa om hur det svenska samhället fungerar, hur det är att 

komma till Sverige och bo i Sverige, individens rättigheter etc. (Information om 

Sverige).  

!
!
Syfte: Syftet var att beskriva konsekvenser av kommunikationsproblem inom hälso-

sjukvården mellan patienter med invandrarbakgrund och vårdpersonal utifrån 

patientperspektiv 

!
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Material och metod  
Design 
Litteraturöversikten är baserad på kvalitativa artiklar. Litteraturöversikt innebär att 

skapa kunskap/ helhetsbild inom ett omvårdnadsområde, i detta fall kommer det att 

vara huvudsakligen utifrån ett invandrarpatientperspektiv (Friberg, 2017). En 

litteraturöversikt har gjorts enligt en kvalitativ design med induktiv ansats, vilket 

används för att kunna förstå fenomenet som undersöks (Polit & Beck, 2006). 
Enligt Priebe och Landström (2012) innebär induktiv ansats en samling av 

upplevelser och erfarenheter av studiens deltagande. Efter datainsamlingen dras 

slutsatser av deltagarnas upplevelser och erfarenheter. Kvalitativa studier riktar till 

djupare förståelse av individens livssituation som behov, förväntningar, erfarenheter 

och upplevelser (Segersten, 2012). 

!
Urval och datainsamling  
I första steget användes helikopterperspektivet för att få en överblick om det finns 

relevanta artiklar inom det valda området (Friberg, 2017), vilket visade att det är 

brett forskningsområden inom detta ämne. Urvalet utifrån den kvalitativa ansatsen 

var om patienten med invandrarbakgrund. Artiklarna har hämtats från :Medline, 

Pubmed och Cinahl. Sökorden var: Consequences, Non-verbal communication and 

implications, qualitative study, immigrant’s perspections, patientcentererad care, 

meeting and immigrant, patient participation, language barrier*. Sökorden valdes 

utifrån syftet och sökorden skrevs upp för att veta vilka som redan har använts. I 

booleska systemet finns tre grundläggande sök-operatörer som är AND, OR och NOT 

(Östlundh, 2012). Boolesk sökning har använts för att underlätta sökningen.  AND är 

den vanligaste som är använt, detta har som uppgift att koppla två olika termer med 

varandra. OR används också i sökningen som handlar om antigen det ena ordet eller 

det andra. Trunkering används genom att skriva in begreppet i ordstammen och 

avsluta med en asterix * i slutet av varje begrepp för att få ytterligare material.  

I litteratöversikten inkluderades endast kvalitativa artiklar som var skrivna mellan 

2007-2018.  Inklusionskriterier var att skriva om invandrare som har bott i ett land 

än det landet som de var födda i och de ska vara 18 år uppåt. Artiklarna skall vara 

peer review, vilket innebär att de har varit publicerade i en vetenskaplig tidskrift.  
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Relevanta titlar valdes ut som svarade på syftet och abstrakten granskades. Enligt 

Friberg (2017) är det viktigt att artiklarna och abstraktet granskas noggrann.  

Artiklarnas kvalité granskas genom att läsa och se om det finns en 

problemformulering (Friberg, 2017). 

!
Kvalitetsgranskningen av artiklarna genomfördes med hjälp av granskningsprotokoll 

framtaget av Hälsohögskolan, avdelning för omvårdnad (Bilaga 4). 

Kvalitetsgranskningen bestod av två delar. Med hjälp av 

kvalitetsgranskningsprotokollen värderades artiklarna till låg, medelhög och hög 

kvalitet (Rosén, 2012). Första delen handlade om beskrivning av studien medan 

andra delen handlade om kvalitetsfrågor. Kriterier för artiklarna var att uppnå 4/4  

’’ja’’ i del 1 och minst 7/8  ’’ja’’ i del 2 som innebar hög kvalité för artikeln .  För 

artiklar valdes följande gränser: 1-2 ”ja” innebar låg kvalitet, 3-5 ”ja” innebar 

medelhög kvalitet, och 6-7 ”ja” innebar hög kvalitet. Artiklar som används i 

uppsatsen måste vara godkända av en etisk kommitté. Elva vetenskapliga artiklar 

valdes ut som uppfyllde protokollet för basala kvalitetskriterier. De valda artiklarna 

klarade första delen av protokollet för basala kvalitetskriterier som är ett krav för att 

kunna använda de i resultat (bilaga 4). De 2 artiklar som inte uppfyllde andra delen 

av protokollet för basala kvalitetskriterier rutiner var att metod- och analysdelen var 

svår att förstå (Bilaga 2).   

!
!
!
!
!
Dataanalys  
Dataanalys har utförts genom Fribergs femstegsmodell (Friberg, 2017).  
Elva artiklar valdes ut och lästet igenom upprepade gånger. De artiklar som valdes ut 

var kvalitativa artiklar som översattes på svenska. Artiklarnas resultat kopierades i en 

enskilt dokument, för att kunna följa resultatet noggrannare. Artiklarnas resultat 

lästes, därefter inkluderades citat och författarens beskrivning, sedan analyserades 
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resultatet. När artiklarnas resultat klipptes ut och klistrades in på ett enskild 

dokument, sammanställdes resultatet. Nyckelfyndet från varje studies resultat som 

svarade på litteraturöversiktens syfte valde ut. Sedan gjordes det en schematisk 

översikt på studierna, detta består av meningsenheter, subkategorier och kategorier. 

Därefter var fokus på skillnader och olikheter i artiklarna och då bildades det 

kategorier och underkategorier. Detta skrevs in i ett tabell som består av tre 

kolumner där meningsenheterna, kategorier och subkategorier står i var sin kolumn 

(Bilaga 3). En beskrivning av helheten formades som grundade sig i kategorierna.  

!
Etiska överväganden 
Det är viktigt att använda sig av etiska överväganden i examensarbete för att försvara 

individens självbestämmande, integritet och lika värde. Dessa är de etiska principer 

som omfattas av människovärdesprincipen, som gör alla människor likvärdiga 

(Kjellström , 2012). Lagen om etisk prövning av forskning (SFS: 2003: 460) för 

individens skydd  samt personuppgiftslagen(1998: 204) som  värnar om individens 

integritet när det gäller personuppgifter för att en studie ska bli accepterad är de 

viktigaste.  För att kunna skydda individen som är involverad i forskningen finns 

också individskyddskravet. Individskyddskravet delas in i fyra centrala delar som 

består av 1) informationskravet som handlar om att informanten som deltar ska få 

tydligt information om studiens syfte. 2) nyttjandekravet som betyder att insamlade 

data om deltagarna får endast användas som forskningsändamål. 3) 

konfidentialitetskravet som innebär att insamlade data skall förvaras på ett sätt så att 

obehöriga inte kan ta del av de och inte spridas vidare. 4)samtyckeskravet som 

innebär att deltagarna i forskningen har rätt till att bestämma över sin medverkan i 

forskningen (Vetenskapsrådet, 2017). Artiklarna i examensarbetet har fått 

godkännande av etiska kommittéer. 
  

Resultat  
Resultatet av litteraturöversikten är baserad på elva vetenskapliga artiklar. Tre 

huvudkategorier och sex underkategorier uppstod som svarade på syftet.  

!
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!
Kommunikationsproblem leder till negativ vårdkvalité  

Informationsbrist 
När patienter och vårdpersonal inte talar samma språk kan detta få till följd att 

informationen inte når fram. Viktig information går förlorad genom otillräcklig 

förståelse. Vårdpersonalen kan bli osäker om patienterna har uppfattat 

informationen rätt (Carroll et al, 2007).  

Det händer att vårdpersonalen inte berättar för patienten om vad som ska hända när 

det gäller dennes behandling eller att vårdpersonalen kommer in till patienten, 

antecknar och lämnar rummet utan att säga något. Patienten lämnas ovetande om 

vad det innebär för hen och kvar blir besvikelse och upprördhet och en känsla av 

starkt utanförskap (Jonkers, Richters, Roosmalen, Zwart, & Öry, 2011; Suurmond, 

Uiters, de Bruijne, Stronks, & Essink Boot, 2011).  

Även förseningar med att få information om diagnos och behandling har lett till att 

personcentrerad vård inte kunde utföras och vårdskador uppstod (Suurmond et al.,

2011; Jonkers et al., 2011). Mötet mellan patient och vårdpersonal är ett ojämlikt 

möte. För att lindra effekten av informationssvårigheterna måste vårdpersonalen 

skapa en bra dialog med patienten via en tolk och lämna en tydlig information som 

patienten kan ta till sig.  Användning av professionell tolk kan inte alltid övervinna 

patientrisker som uppkommer i samband med språkbarriärer. Ett exempel var vid 

provtagningar när patientens identitet inte kunde kontrolleras på ett säkert sätt. Ett 

annat exempel var vid smärtskattning då patienterna inte kunde uppge hur ont de 

hade eller inte förstod vad vårdpersonalen frågade efter, eller vid kontroll av 

Kommunikationsprobl

em leder till negativ 

vårdkvalité 

Informationsbrist  

Missförstånd och   kulturell 

okunskap  
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vätskeintag då patienten inte klarade av att fylla i vätskelistan på ett adekvat sätt 

(Essink- Bot, De Bruijne, Suurmond, Van Rosse, & Wagner, 2016; Dickson, Garret, 

Forero, Young, & Whelan, 2008).  

Patienterna upplevde frustration och var oroliga när de inte kunde få den 

informationen som gällde deras vård och behandling. De kände sig orättvist 

behandlade då vårdpersonalen talade med dem på ett språk som de inte kunde förstå 

(Butow et al., 2010). Språkbarriär är ett hot mot kvaliteten i omvårdnad av patienter 

inom vården och utgör patientsäkerhetsrisker. Språkbarriären ledde till att de inte 

förstod allvaret med sjukdomen (Butow et al., 2010; van Rosse et al., 2016).  

!
Missförstånd och kulturell  okunskap  
Risken för missförstånd uppstod då patienter med invandrarbakgrund och 

vårdpersonalen inte talade gemensamt språk. Patienterna upplevde att de inte fick en 

vård med hög kvalité (Carroll et al., 2007; Suurmond et al., 2011). Patienterna 

försökte uttrycka sina behov men när detta inte fungerade uppstod missförstånd 

(Suurmond et al., 2011; Butow et al., 2010 ). Missförstånd och frustration hos 

patienterna minskade deras självkänsla och ökade beroendekänslan av andra (Carroll 

et al., 2007). 

Patienterna beskrev att sjuksköterskor och läkare kom in till rummet och 

presenterade sig själva men patienterna kunde inte ta in informationen och föra 

dialog med dem då de inte förstod språket. Patienterna upplevde sig själva som att 

vara inne i en bubbla. De kunde se personalen men inte tala med dem (Caroll et al., 

2007; Butow et al., 2010). I ett fall när en asiatisk kvinna sökte vård för sitt höga 

blodtryck skrev läkaren ut medicin mot detta och bad henne ta den samt att meditera 

för att sänka blodtrycket. Läkaren nickade mot patienten i samförstånd. En tid senare 

återkom den asiatiska kvinnan med ett ännu högre blodtryck och läkaren undrade 

varför hon inte tagit sin medicin. Vad läkaren inte visste var att i vissa asiatiska 

kulturer betyder en nickning att "ja jag ser dig och respekterar dig".  Kvinnan tog inte 

medicinen för att hon missförstått läkaren (Levine & Ambady, 2013). 

!14



!
Kommunikationsproblem leder till misstro mot vården 

Upplevelse av att inte bli tagen på allvar  
Vårdpersonalens bemötande har en central betydelse för patientens upplevelse av 

vården och är en viktig faktor till förbättrad hälsa. För att vårdpersonalen ska ge en 

personcentrerad vård med hög kvalité så är det viktigt med ett bra bemötande. Ett 

bra bemötande skapar tillit mellan vårdpersonal och patienten (Caroll et al., 2007). 

Patienter med en annan kultur eller en annan hudfärg upplevde att de blev 

behandlade på ett annat sätt än "vita” patienter, både verbalt och icke-verbalt (Caroll 

et al., 2007; Levine & Ambady,  2013). Det kan vara kvaliteten på kommunikationen, 

läkarens röstläge, ansiktsuttryck, hur hen gestikulerar, hur ögonkontakten är. Detta 

gäller även patientens kroppsspråk gentemot läkaren. Vårdpersonalen behöver ha 

kunskap om hur kroppsspråk uppfattas i de olika kulturer som de människor 

kommer ifrån som söker vård (Levine & Ambady 2013). I studien framkom att 

vårdpersonalen bemötte patienterna olika. Patienterna från minoritetsgrupperna 

upplevde sig ha sämre delaktighet i sin vård samt att de ibland kände sig dåligt 

bemötta och förstådda. De hade ett sämre känsloläge och en sämre allmän hälsa än 

vita patienter (Levine & Ambady 2013; Cornell et al., 2010). När patienterna från en 

minoritetsgrupp sökte vård dröjde det tills de fick en tid för att bli undersökta. De 

kunde inte lita på vårdpersonalen och de fick inte den information som de behövde 

(Jonkers et al., 2011; Suurmond et al., 2011). När vårdgivare ska informera patienter 

med kommunikationsproblem och de inte kan göra sig förstådda höjer de rösten i 

förhoppning om att patienten ska förstå (Butow et al., 2010) 

!
Utsatthet hos patienter  
När patienterna inte kunde föra en dialog med vårdpersonalen ledde detta till att 

patienter med invandrarbakgrund hade svårt att förstå den medicinska delen som 

handlade om när skulle patienten ta sina mediciner eller vilka mediciner hen skulle 

ta. Patienterna tyckte att de inte fick vård som de önskade och kände sig nertryckta av 

vårdpersonalen. Med dåliga språkkunskaper följer, förutom att inte förstå, också en 

upplevelse av att vara nonchalerad och objektifierad (Suurmond, 2011; Essink-Bot, 

2016). I vårdrelationer bör vårdgivarna handla på sådant sätt att det ökar 
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patienternas möjligheter att delta i samhället. Patienter med invandrarbakgrund som 

inte talar samma språk som majoriteten av befolkningen är ytterst sårbara i vården. 

Genom att beröva de immigrerade patienterna deltagande i sin vård medverkar 

vårdgivarna till att patienterna upplever stor ensamhet (Björk Brämberg, Dahlberg, & 

Nyström, 2010; Carroll et al., 2007; Essink-Bot, 2016). 

En del av patienterna kunde uppleva negativt vårdgivarnas attityder, som t.ex. 

olämpligt eller okänsligt beteende, personliga kommentarer om en patients kropp, 

arrogans, respektlösa kommentarer; att inte ta hänsyn till kvinnliga patienternas 

behov av att ha en kvinnlig sköterska vid sin sida om när patienten undersöks av en 

manlig vårdgivare; brist på vilja att lyssna och ge tid till patienten. I akuta situationer 

visste inte patienterna vart de skulle vända sig. De visste inte vart de skulle ringa när 

det händer en olycka, eller när de ville boka tid på sjukhuset. De tyckte även att det 

var svårt att föra en dialog med vårdpersonalen (Connell, Hasnain, Menon, & 

Tranmer ,2011; Björk Brämberg et al., 2010).  

Kvinnorna med invandrarbakgrund upplevde fler allvarliga komplikationer under 

graviditeten på grund av kommunikationsproblemen än de infödda holländska 

kvinnorna. Många var försagda och ville inte störa doktorn. I motsats till 

invandrarkvinnorna var de infödda holländskorna mer engagerade och hade en 

proaktiv attityd till att interagera med vårdgivarna. Invandrarkvinnorna hade dålig 

hälsokompetens. De flesta förstod den elementära hälsoinformationen men saknade 

strategier för att kunna interagera med vårdgivarna (Jonkers et al., 2011). Utebliven 

information från vårdpersonalen ledde till att patienterna kände sig ensamma och 

utanför (Björk Brämberg et al., 2010 ; Carroll et al., 2007 ; Essink-Bot, 2016). 

!
!
Delaktigheten hos patienter skapas genom tolkstöd  

Användning av tolk ger säkrare vård  

Patienter tyckte det var svårt att föra en dialog med vårdpersonalen då 

kommunikationen brast. De var oroliga över att missa viktig information som gällde 

deras vård och behandling. Patienterna ansåg att vårdpersonalen inte tog ansvaret att 

informera dem via tolk eller anpassa språk/kroppsspråk så att de skulle förstå. 
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Patienterna var missnöjda då vårdpersonalen talade ett språk som patienterna inte 

förstod (Butow et al., 2010). Alla patienter har rätt till en auktoriserad tolk för att 

kunna förstå informationen och delta i sin vård. Tolk är ett bra sätt att överbrygga 

svårigheterna, men en tolk är inte alltid tillgänglig (Levine & Ambady 2013; Butow et 

al., 2010; ). Det kan finnas personal som är flerspråkiga och då kan man be dem om 

hjälp att tolka. Patienter som behöver tolk tror att eftersom de talar samma språk 

som tolken är det lättare att visa känslor för denne än för vårdgivaren. De känner helt 

enkelt en större samhörighet med en person som talar samma språk (Levine & 

Ambady 2013).  

Vid bokning av tolk ska vårdpersonalen fråga patienter med invandrarbakgrund vad 

de talar för språk och vilka dialekter, så att rätt tolk kan bokas. Anhöriga kan tolka 

men det är inte lämpligt i alla situationer. Vårdpersonalen använder sig av anhöriga 

vid översättning när man inte får tag i en tolk. En anhörig som tolk kan undanhålla 

information för patienten. Allt kanske inte översätts för patienten då man inte vill 

oroa hen, och då får kanske patienten höra fel diagnos (Johansson, Saleh- Stattin, 

Sundquist, & Wiking, 2009). 

!
!
!
Anpassning av mötet 

Vid alla möten inom vården är det nödvändigt att vårdpersonalen skapar en miljö 

som ger trygghet och tillit för den person som söker vård. Genom att utveckla en bra 

kontakt med sina patienter, arbeta personcentrerat och genom att se patienten som 

en självständig person, kan sjuksköterskan få patienten delaktig i sin egen vård 

(Cornell et al., 2010; Butow et al., 2010; Sevinc, Ajghif, Özturk, & Karadad, 2016). 

Personalen ska tala direkt till patienterna och inte över deras huvuden, eller via en 

anhörig eller kontaktperson. Om patienten saknar förmåga att tala och förstå är det 

viktigt att försöka fånga upp signaler och tecken från denne. Patienterna beskriver att 

när vårdpersonalen talade långsamt och tydligt vid informationsöverföring kunde de 

lättare ta emot informationen (Carroll et al., 2007; Suurmond et al., 2011; Butow et 

al., 2010). Vårdgivarna har möjlighet att förbättra kommunikationen genom att visa 

patienterna respekt och anpassa sig till deras kommunikationssätt. Därigenom kan 
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patienterna bli mer engagerade i sin egen vård och få bättre tillfredsställelse av 

vården. Patienterna ansåg att det är mycket viktigt att använda sig av icke-verbal 

kommunikation t.ex. kroppsspråk och ögonkontakt (Björk Brämberg et al., 2010). En 

effektiv verbal och icke-verbal kommunikation får patienter att känna sig 

uppskattade och delaktiga (Sevinc et al., 2016).  

!
!
Diskussion 
Metoddiskussion 
Litteraturöversikten är gjord på kvalitativa artiklar som handlar om 

kommunikationsproblem mellan patienter med invandrarbakgrund och 

sjukvårdspersonal, och är övervägande från ett patientperspektiv (Friberg 2017). 

Artiklarna är skrivna på engelska som författaren har sökt från olika databaser. 

Olsson och Sörensen (2011) skriver att studier som är inom tidsramen för gällande  

inklusionskriterier ger relevant resultat. I detta uppsatsen är mellan 2007-2018. 

Anledningen till detta är att ny kunskap inom området omvårdnad kan ha kommit 

som ökar tillförlitligheten (Henricsson, 2012). Två artiklar är skrivna av samma 

författare (Suurmond et al., 2011 ; Suurmond et al., 2016). Enligt Polit och Beck 

(2010) kan detta påverka negativt på resultatets tillförlighet. Varje författare ha sitt 

karaktäristiska sätt att påverka studiens intervju material, men detta bedömdes inte 

enligt författaren att påverka resultatet negativt.  

Databaser som användes i uppsatsen var CINAHL, MEDLINE OCH PUBMED. Dessa 

databaser har som fokus omvårdnad.  I CINAHL påträffades flest relevanta artiklar 

som handlade om syftet. Genom att söka i flera databaser ökas chansen att få fler 

träffar (Henricsson, 2012, a). AND, OR och NOT ingår i booleska systemet. Detta 

underlättar artikelsökningen att hitta mer relevant data (Östlundh, 2017). Antal 

påträffade artiklar i databaser, se (bilaga 1). Endast artiklar från 2007 har 

inkluderats. Om äldre artiklar hade inkluderats skulle resultatet sett annorlunda ut 

och studien inte betraktats som aktuell. 

Tillförlitlighet/trovärdighet/bekräftelsebarhet/överförbarhet är kriterier på 

vetenskaplig kvalitet (Wallengren & Henricson, 2012).  Tillförlitligheten gavs av de 

resultat som uppnåtts det senaste decenniet och stärktes genom att artiklarna var 
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hämtade från tre olika databaser med peer review artiklar. Dessutom granskades de 

av författaren i flera olika steg. Artiklarna lästes av författaren vid upprepade tillfälle 

för att skapa en egen uppfattning. Även flera utomstående personer har läst 

litteraturöversikten, vilket ökar bekräftelsebarheten (Henricsson, 2012, b). Artiklarna 

är utförda i Somalia, Sverige, Turkiet, Holland, USA, Nederländerna och Australien. 

Detta ger en uppfattning om hur det ser ut i andra länder och ger en bredare 

uppfattning om fenomenet och detta ökar trovärdigheten.      

Alla artiklarna var på engelska som översattes till svenska. För att minimera risken 

för felöversättning användes översättningsprogram och lexikon. Eftersom engelskan 

inte var första utländska språk som författaren lärt sig fanns det risk för 

misstolkning. Att förhålla sig neutral vid läsningen är viktigt. Resultatet av uppsatsen 

är överförbar till andra områden och situationer med liknande problematik.  

För att kunna fastställa den vetenskapliga kvaliteten hos artiklarna fick de gå genom 

högskolans kvalitetsprotokoll (bilaga 4). Det krävdes för alla artiklar att få ett ’’ja’’ på 

första delen medan det räckte med 7/8 på andra delen för att kunna hitta viktiga 

artiklar som var relevant till syftet. Artiklarnas resultat är inte märkbart olika och 

detta ger litteraturöversiktens resultat begriplighet (Henricsson, 2012, b). Två av 

resultatartiklarna uppfyllde inte andra delen av protokollet för basala 

kvalitetskriterier då det var svårt att förstå metod- och analysdelen. Anledningen till 

att dessa artiklar ändå inte exkluderades var för att artiklarna svarade på syftet och 

var relevanta (Bilaga2).  Valda artiklar har hög kvalité vilket betyder att resultatet 

bygger på studier som har hög kvalité. 

!
Resultatdiskussion 
Resultatet visar att kommunikationen har avgörande konsekvenser för vårdarbetet 

och kvalitén på vården. Kommunikationen har stor betydelse i att skapa en relation i 

mötet mellan patient och sjuksköterska. Travelbee (2011) har framhållit vikten av 

samspelet mellan patient och sjuksköterska. Genom att lära känna patienten kan det 

växa fram en ömsesidig sympati. I en personcentrerad omvårdnad är berättelsen som 

patienten låter sjuksköterskan ta del av en viktig del av vårdarbetet. Ekman (2014) 

talar också om patientberättelsen som den första delen i en process som ska göra 

patienten delaktig i sin vård genom att ta tillvara hennes resurser .  
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Kommunikation sker på två sätt: verbalt och icke-verbalt. Patienten som inte kan 

språket är hänvisad till icke-verbal kommunikation. Det finns många sätt att uttrycka 

sig på och det är ganska enkelt att förmedla något genom t.ex. gester, tecken, bilder 

(Hadziabdic, Heikkilä, Albin & Hjelm, 2009). Beröring, t.ex. att få en klapp på 

kinden, upplevs i de flesta fall som en tröst, men kan också upplevas som 

integritetskränkande, så man måste vara varsam (Eide & Eide, 2014).  När 

kommunikationen brister kan inte vårdpersonalen göra en helhetsbedömning på 

patienten, vilket kan få negativa konsekvenser.  Studier visar att vårdpersonalen 

försöker hantera detta genom att använda sig av kroppsspråket (Cassidy, Graham, 

McCarthy, Tuohy, 2013; Kenward et al., 2017). Med en bra kommunikation kan man i 

tidigt skede hitta problem (Socialstyrelsen 2017, b). 

Patienter som inte talar samma språk som vårdpersonalen får svårt att berätta om 

sina upplevelser, känslor och förmedla sina behov (Fossum, 2007). Språkbarriärerna 

kan ge medicinska konsekvenser som inte är önskvärda, patienterna kanske inte 

förstår sjukdomen eller själva behandlingen av den (Raynor, 2016).  Resultatet visar 

tydligt att det finns ett samband mellan språkbarriären och dålig hälsoinformation, 

sämre relationer mellan patienterna och sjukvården och mindre patient- 

tillfredsställelse som leder till sämre behandling, att patienterna inte känner att de är 

delaktiga i sin vård och att de inte kan lita på vården (Socialstyrelsen, 2017, a;  

Kenward, Spalek & Whiffin, 2017).  Hart & Mareno ( 2013 ) skriver att då gemensamt 

språk inte talas leder det till att det blir svårt att skapa en vårdrelation. Patienterna 

riskerar att få sämre vård då informationsöverföringen brister och patientsäkerheten 

är i fara (Socialstyrelsen, 2017, b).   En dålig kommunikation kan få följder som 

missförstånd och utsatthet från omvärlden (Yiu, H.Y., Chien, W.T., Lui, M.H., & Qin, 

B., 2010; Clark & Lam, 2004; Henderson & Chien, 2004). När patienter och 

vårdpersonal inte förstår varandra leder detta inte bara till missförstånd utan 

språkbarriären kan orsaka att självbilden hos patienterna hotas och de blir socialt 

isolerade (Dogan, 2009). 

Det framkom att vårdpersonalen inte frågade patienterna om de har förstått 

informationen om vården som de skulle få. Eftersom det var problem med 

kommunikationen kände sig patienterna utsatta, de fick inte tillräcklig information  

och kunde inte vara delaktiga i sin vård. Detta skapade negativa upplevelser hos 

patienterna och att lita på sjukvården och vårdpersonalen blev svårt (Dogan, 2009). 
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Leininger (2002) skriver att det är viktigt att vårdpersonalen ställer frågan till 

patienter med invandrarbakgrund hur de vill bli vårdade eftersom deras syn på 

sjukdom och behandling kan se olika ut. I uppsatsen är det största problemet 

kommunikationen och i någon mindre grad kulturen. För att vårdpersonalen ska 

kunna arbeta personcentrerat måste de fråga patienten hur hen vill bli vårdad. Detta 

leder det till välbefinnande och att patienten kan lita på vården/vårdpersonalen 

(Leininger , 2002).  

Resultatet visar att när kommunikationen inte fungerar känner patienterna rädsla för 

de vet inte vad som skulle ske. Patienterna beskriver att vårdpersonalen inte visar 

respekt eller omtanke om dem. Enligt Small, Yelland , Lumley, Brown & Liamputtong 

(2002) är det av betydelse att vårdpersonalen tydligt förklarar för patienterna hur en 

behandling eller undersökning går till. Detta leder till att patienterna känner 

meningen med vården och anstränger sig att inte fastna i negativa upplevelser (Ngo-

Metzger et al., 2007). När en patient inte får delta i sin vård mår hen psykisk dåligt. 

Detta leder till negativ påverkan på livskvaliteten hos patienterna (Clark & Lam, 

2004; Henderson & Chien, 2004). Enligt patientsäkerhetslagen (SFS: 2014: 821) 

måste patienten förstå information om sin behandling och vård och vårdpersonalen 

måste försäkra sig om att patienterna har uppfattat den.  

Etisk kommunikation enligt Fredriksson (2012) är respekt och smidighet mellan 

patienter och vårdpersonal. När vårdpersonal visar respekt för patienten och dennes 

kultur, kan patienten vårdas i trygghet (Fredriksson, 2012).  

För patienter som tidigare varit med om negativa upplevelser i vården måste 

vårdpersonalen ta hänsyn till det. Om de får kännedom om detta kan de förebygga 

ytterligare lidande hos patienterna. Rossiter & Yam (2000) skriver att när 

vårdpersonalen visar omtanke och respekt för patienternas kultur och 

kommunikationsproblem ökar detta förtroendet hos patienterna.  

En av konsekvenserna av kommunikationsproblem är att patienter och vårdpersonal 

inte kan skapa en bra vårdrelation eftersom de saknar ett gemensamt språk. En 

annan är kulturskillnaderna. Patienter med utomeuropeiskt ursprung har problem 

med både språket och kulturen. Den viktiga förförståelsen som kulturen ger saknas 

ofta hos dem. Enligt ICN: s etiska koden (2012) ska varje individ få en trygg vård 

utifrån dess behov och vårdpersonalen ska se patienten holistiskt. Patienter och 
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vårdpersonalen måste förstå varandra för att kunna uppnå en vård med hög kvalitet 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2008).  Det finns en brist hos sjukvårdspersonalen 

om kulturella olikheter. Sjuksköterskorna får i sin utbildning lära sig om kulturella 

skillnader, men det tar lång tid att får genomslag för jämlikhetstanken (Prosen, 

2015).  

I uppsatsen framkommer att patienter med invandrarbakgrund värdesätter när 

vårdpersonalen anpassade information och kommunikationen efter patienternas 

behov. Attre (2001) skriver att patienterna uppskattade när vårdpersonalen 

engagerade sig för att kunna föra en dialog med dem. Vidare visar studien att en 

öppen kommunikation mellan patient och vårdpersonal skapar en bra vårdrelation.  

Om patienterna är informerade om sin egen vård behöver de inte uppleva 

utanförskap och kan ställa frågor utan att det känns besvärligt (Ulrey & Amason, 

2001). I uppsatsen framkom att patienterna kände sig utsatta och hjälplösa då 

kommunikationen inte fungerar. Det kan inte ta in information som gäller deras 

vård. Patienterna undviker att ta hjälp från vårdpersonalen då de tycker att de inte 

tas på allvar. Det uppstår missförstånd och de blir förödmjukade av vårdpersonalen 

när de inte kan göra sig förstådda. Patienterna vill inte att vårdpersonalen ska se dem 

som en belastning. 

Resultatet visar att när kommunikationen brister har tolk stor betydelse för att 

översätta informationen mellan vårdpersonal och patienter. Tillgänglighet av tolk är 

ibland avgörande för att kunna skapa en bra vårdrelation och att kunna ge en 

personcentrerad vård. Inom sjukvården är det viktigt med teamarbete mellan 

patienten och olika professioner. Tolken är som en ’’brygga’’ mellan vårdpersonal och 

patienter som kan föra vidare informationen . Men att få tag i en tolk vid exakt 

tidpunkt är inte alltid enkelt. När man inte får tag på en tolk brukar anhöriga tolka åt 

patienten. Detta påverkar patientsäkerheten då anhöriga kan undanhålla information 

för patienten. MacFarlane et al., 2009 samt Hsieh (2006) anser att då anhöriga tolkar 

kanske inte allt översätts för patienten då man inte vill oroa hen. Patienten får höra 

fel diagnos och kan inte vara delaktig i sin vård. Garcia & Duckett & Garcia (2009) 

säger motsatsen att när vårdpersonalen inte kan få tag i en tolk vill patienterna att 

anhöriga ska tolka då de tycker att någon måste informera hen om behandlingen och 

vården efteråt.  
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Kliniska implikationer  

En patient med invandrarbakgrund som söker vård har svårt att göra sig förstådd. 

Språkbarriären gör det omöjligt att förklara på ett rättvisande sätt vad som är 

problemet. Vårdpersonalen ska därför använda sig av någon form av icke-verbalt 

språk, t.ex. kroppsspråk, bilder. En kurs i teckenspråk för personalen kanske kan 

bidra med bättre förståelse.   Vårdgivaren ska vara medveten om att olika kulturer 

kan påverka patientens inställning till vården och kunna avhjälpa i situationer när 

patienten inte kan göra sig förstådd genom språket. Vårdpersonalen gör sin insats 

med hjälp av tolk eller närstående som tolkar. Det sker sedan ingen dokumentation  

av detta och det följer heller inget förbättringsarbete för att överbrygga denna brist. 

Det borde införas en rutin på sjukhuset att alltid dokumentera varje enskilt 

tolktillfälle. En auktoriserad tolk skulle finnas tillgänglig, kanske kunde det skapas en 

pool varifrån lediga tolkar anlitades.   Studier har visat behovet av att riktlinjer tas 

fram för hur kommunikationen ska förbättras mellan patient och vårdgivare. En 

broschyr som illustrerar ett samtal icke-verbalt, kanske kunde tas fram och delas ut 

till patienterna.  En personcentrerad vård som strävar efter att engagera hela 

människan samt dess närstående i hela vårdprocessen från inläggning på sjukhus till 

utskrivning leder i förlängningen till bättre kvalitet och högre patientsäkerhet.  

!
!
Slutsatser 
Resultatet visar att om vårdpersonalen och patienter kommunicerar dåligt kan det 

uppstå brist på information. Patienterna lämnas ovetande om behandling och vård.  

Om informationen inte går fram kan det ge allvarliga konsekvenser. Patienterna 

känner sig utanför, blir oroliga och besvikna. Informationsbrist leder till misstroende 

mot personalen och kan försämra vårdkvalitén. Missförstånd kan också bli följden av 

en dålig kommunikation och skapar en sämre självkänsla. Missförstånd kan vara av 

kulturellt slag, varför kunskap om olika kulturer är behövlig. Bemötandet är mycket 

viktigt. Det är både vad som sägs och vad som uttrycks icke-verbalt.  När personalen 

inte förstår patienten kan denne känna sig objektifierad. Det talas över hans huvud. 

Patienten ska vara delaktig i sin vård och personalen ska se patienten som en person 
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och bidra till att hen blir väl omhändertagen.  Vårdpersonalen använder sig av tolk 

för att underlätta kommunikationen. Många studier visar att tolktjänst är viktigt när 

man ska ge vård och information till patienten. Vårdpersonalen använder sig av olika 

metoder i situationer som uppstår vid kommunikationsproblem, men detta räcker 

inte. Det är livsviktigt att patienter får rätt information och vård. Vårdpersonalen bör 

använda sig av auktoriserad tolk eftersom anhöriga som tolkar kan undanröja viktig 

information för att inte oroa patienten. Vårdpersonalens omtanke om dem som har 

kommunikationsproblem är som en läkande kraft. Ömsesidigheten, förståelsen och 

vårdpersonalens respekt för patienter från olika kulturer framgår i många studier 

som väsentligt för en framgångsrik vård.  
Kommunikationsproblemen ledde till att det blev ett dilemma för patienterna 

eftersom de var tvungna att hantera både kommunikationsproblemet och sjukdomen. 

!
!
!
Förslag på vidare forskning 
Vårdpersonalen kan få nytta av resultatet på uppsatsen genom att använda det inom 

sjukvården då det råder kommunikationsbrist. Allvaret i konsekvenserna av 

kommunikationsproblemen ger anledning till ökad forskning inom området. Genom 

patientintervjuer och enkäter skulle man få del av patienternas känslor och tankar, 

detta kan göra underlätta för vårdpersonalen att förstå den vårdsökande och utgå 

ifrån dennes behov. Dessa kan ligga till grund för en större undersökning som 

omfattar alla sjukvårdskategorier.  De skulle kunna bidra till att det utarbetas 

nationella riktlinjer om kommunikation mellan sjukvårdspersonal och patienter med 

invandrarbakgrund. För att kunna övervinna detta är att använda sig av tolk eller 

icke-verbal kommunikation. Det behövs mera forskning om vilka andra alternativer 

som finns för att kunna hantera kommunikationsbristen. Vidare behövs det mera 

forskning om kommunikationsproblem följder och dess hantering i Sverige, även i 

andra världsdelar för att få kunskap om hur det ser ut där. Det är nästan omöjligt för 

vårdpersonalen att genomföra ett bra samtal när språket haltar och inte är 

sammanhängande. Om man inte förstår innebörden, kan det också vara svårt att visa 

empati. Detta tas inte på största allvar.  
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Caroll, J., Epstein, R., 
Fiscella, K., Gipson, T., 
Volpe, E., Jean-pierre, P.
(2007).  

Caring for Somali 
women: implication for 
clinician-patient 
communication. Patient 
education and 
counselling 66(3) 
337-345. doi: 10.1016/
j.pec.2007.01.008. !!!

Syfte: 
Att identifiera egensk
aper förknippade 
med gynnsam behand
ling och 
förebyggande sjukvår
d av afrikanska flykti
ngkvinnor 

Metod:  

34 somaliska 
kvinnor som 
deltog i studien.  

Datainsamlin
g: individuella 
djupintervjuer 

Dataanalys: 
Analys utgick 
från grundad 
teori.

Resultat:  

Patienterna 
önskade ha 
effektiv verbal och 
icke-verbal 
kommunikation, 
att känna sig 
uppskattade, 
respekterade och 
förstådda samt ha 
tillgång till 
kvinnliga tolkar 
och läkare.

Kvalité: 

Del1 4/4 

del 2 7/8 !!
H ö g 
kvalité

Cornell, K.J.,Hasnain, 
M.,Menon, U., 
&Tranmer, P. (2010). 
Patient-Centered Care 
for Muslim Women: 
Provider and Patient 
Perspectives. Journal Of 
Woman’s Health,20(1): 
73-83. Doi: 
10.1089=jwh.2010.2197

Syfte: 
Patientcentrerad vård 
av muslimska 
kvinnor I USA 

Metod: 80 
vårdgivare och 
27 muslimska 
kvinnor deltog. 

Datainsamlin
g: kvalitativ 
studie med 
intervjuer  !!
Dataanalys: 
tvärsnittsstudie 
designades

Resultat:  

Det fanns både 
kulturella och 
språkliga 
kommunikationsp
roblem i den 
personcentererad
e vården. Det var 
viktigt att ta 
hänsyn till 
patienternas 
behov. 

Kvalité:  

d e l 1  
4/4 

D e l 2  
8/8 !
H ö g 
kvalité

Jonkers, M., Richters, A., 
Roosmalen. J.V., Zwart, 
J., & Öry, F. (2011). 
Severe maternal 
morbidity among 
immigrant women in the 
Netherlands: patients' 
perspectives. BMC 
Health Serv Res,144-153. 
Doi: 
10.1186/1472-6963-11-10 !!

Syfte_: Allvarlig 
mödrasjuklighet hos  
immigrantkvinnor i 
Nederländerna

Metod: 40 
immigrantkvinn
or och 10 av 
holländskt 
ursprung deltog 
i studien 

Datainsamlin
g: fördjupade 
intervjuer  !
Dataanalys: 
kvalitativ studie 

Resultat: De 
invandrade 
kvinnorna 
upplevde fler 
allvarliga 
komplikationer 
under  
graviditeten och 
förlossningen än 
de infödda 
holländska till 
följd av låg 
hälsokunskap och  
språkproblem. 

Kvalité:  

del 1  
4/4 

d e l 2  
8/8 !
H ö g 
kvalité
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!

Butow, P., Sze, M., 
Dugal-Beri, P., Mikhail, 
M., Eisenbruch, M., 
Jeffrod, M., Schofield, P., 
Girgis. A., King, M. & 
Goldstein D. (2011).  

From inside the bubble 
migrants´perceptions of 
communication with the 
cancer team. Supportive 
care in cancer. 
Australien 

Syfte: Att 
identifiera hälso-och 
sjukvårdsrelaterade b
rister och 
kommunikationsprob
lem hos migranter 
som utvecklar cancer.

Metod: 
73 cancerpatien
ter och 18 
vårdare deltog !
Datainsamlin
g : 
Semistrukturera
de intervjuer. !
!

Resultat: 
Patienterna 
kände sig 
ensamma och 
missförstådda. De 
hade svårt att 
förstå 
instruktioner krin
g medicineringen, 
pga 
språkbarriären 

Kvalité: 
d e l 1   
4/4 

d e l 2  
7/8 !
H ö g 
kvalité

!
Sevince, S.P., Ajghif, M., 
Özturk, M. H& Karadad 
E. (2016).  

Difficulties encountered 
by hospitalize Syrian 
refugees and their 
expectations from 
nurses. International 
Nursing Review. 

Turkiet

!
Syfte: Beskriva 
Syriska flyttningars 
förväntning på  
kommunikation med 
sjuksköterskor

!
Metod:  

19 kvinnor och 
11 män deltog.  

Datainsamlin
g:  
semistrukturera
de intervjuer. !
Dataanalys:  
kvalitativ studie

!
Resultat: 
Flyktningarna 
hade svårt att 
kommunicera. De 
kunde inte följa 
informationen 
som de hade fått 
om behandlingen 
eller uttrycka sina 
önskemål

!
Kvalité: 

del 1  
4/4 

del 2  
8/8 !
H ö g 
kvalité

Garret,P., Dickson, 
H.,Young, L., Whelan, 
A. & & Forero, R. 
(2008).  

What do non-English-
speaking patients 
value in acute care? 
Cultural competency 
from the patient's 
perspective: a 
qualitative study. 
Ethnicity & Health. 
Australien

Syfte:   
Att undersöka p
atienternas erfa
renheter utav k
ulturell kompet
ens inom akutv
ården. 

Metod  
7 fokusgrupper, 
49 patienter och
 10 anhörigvård
are mednedsatt
a språkkunskap
er  deltog  
Datainsamling: 
Fokusgruppsint
ervjuer. !
Dataanalys: 
Konstruktionistisk g
roundtheory  

Resultat:   

Beskrivning av 
patienters 
upplevelse av 
sjukvården, där 
språktillgång 
ansågs vara 
huvudprobleme
t. Alla 
teman genomsy
rades av 
patienternas 
upplevelse av 
maktlöshet.   !!

Kvalité: 

del 1:4/4 

del 2:8/8 !!
Hög kvalité
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Levine, C., S & 
Ambady, N. (2013).  

The role of non-verbal 
behaviour in racial 
disparities in health 
care: implications and 
solutions. Medical 
Education, 47(9), 
867-876. doi:10.1111/
medu.12216

Syfte:  

Belysa problem 
med patienter 
som har en 
annan hudfärg. 
De får sämre 
bemötande 
än’’vita’’patient
er

Metod:  

Kvalitativ studie 
med intervjuer !
Datainsamlin
g: intervjuer  

Dataanalys: 
kvalitativ studie

Resultat:  

Patienter från 
minoritets 
gruppen kände  
att de är mindre 
delaktiga i sin 
vård. 

Kvalité:  

del 1:4/4 

del 2:8/8 !
Hög kvalité

Johansson, S. E., 
Saleh-Stattin, N., 
Sundquist, J., & 
Wiking, E. (2009).  

A description of some 
aspects of the 
triangular meeting 
between immigrant 
patients, their 
interpreters and GPs 
in primary health care 
in Stockholm, Sweden. 
26(5):377-83. Doi: 
10.1093/fampra/
cmp052

Syfte:  

Möte mellan 
invandrare 
patienter, tolkar 
och läkare i 
primärvården 

Metod: 
52 patienter, 65 
läkare och 65 
tolkar 

Datainsamlin
g:  intervjuer. !
Dataanalys: 
1 8 2 
respondenterna
, k v a l i t a t i v 
studie

Resultat:  

De flesta 
patienterna 
med 
kommunikation
sproblem 
skyllde  på  
språksvårighete
rna. Det 
framkom att 
professionella 
tolkar behövs 
för att göra en 
korrekt verbal 
och kulturell 
tolkning och att 
patientcentrera
d 
kommunikation 
är avgörande 
för ett 
framgångsrikt 
samtal.

Kvalité: 

del1 4/4 

del2 8/8 !
Hög kvalité
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!!!!
Bilaga 3- Meningsbärande enheter  

Meningsenhet Kategori Underkategor
i

I don't speak Dutch well, and if you're in 
pain then it's easier to speak Spanish. The 
doctors thought something had happened, 
and they didn't tell me. There was a 
complication, and I wasn't told about it. 
And I had an indwelling stent I wasn't 
informed about. I'm still in pain now, and 
I have totally lost trust.

Kommunikationsproble
m leder till negativ 
vårdkvalité

  
Informationsbri
st

Patient, through interpreter: Yes. On the 
one hand, the daughter of the woman 
communicated the information, but on the 
other hand, the care providers did not 
read the patient record. They did not pay 
attention. Hence, the woman does not 
think her care was taken seriously.

  
Kommunikationsproble
m leder till misstro mot 
vården

Upplevelse av 
att inte bli 
tagen på allvar

‘ ‘A few years ago, I had to consult a 
gastroenterologist. My doctor was male, 
and he did my rectal examination in his 
office. . . . there was no female nurse 
nearby. It left a negative impact on me. 
Being a woman and above this a Muslim, I 
felt it was very negative to be treated by a 
male doctor in the absence of a female.’’ 

‘‘. . . the doctor expressed an arrogant level 
of superiority, when providing the 
treatment; really didn’t take into account 
my questions, concerns, and my past 
medical history.’’

!
Kommunikationsproble
m leder till misstro mot 
vården 

!

  

Utsatthet hos 
patienterna
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The doctor comes, gives an injection and 
serum, and when we call him back, he 
comes and takes it out. May God bless him. 
You people never tell us to go away. I 
think they are perfect; we are pleased with 
them. May God bless both doctors and 
nurses.

Delaktigheten hos 
patienter skapas 
genom tolkstöd

Anpassning av 
mötet

‘The physician … tells the patient [an older 
C h i n e s e w o m a n ] s h e m u s t b e g i n 
medication to treat her newly diagnosed 
high blood pressure, and hands her a 
p r e s c r i p t i o n . T h e p a t i e n t n o d s 
respectfully. A year later the patient is 
seen again and found to have dangerously 
high blood pressure, and it becomes clear 
that she has not been taking her 
medication. [What the doctor has failed to 
understand is] that nodding or smiling in 
many cultures simply means “I hear you 
and I want to show you respect”. It does 
not typically mean “I agree with you and 
commit to taking the treatment you 
prescribe”.

!
Kommunikationsbrist 
leder till negativ 
vårdkvalité

!
Missförstånd 
och kulturell 
okunskap 
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Bilaga 4 
Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvalitativ metod 
Del I.  
Beskrivning av studien 
Beskrivs problemet i bakgrund/inledning?                                      Ja   Nej 
Kunskapsläget inom det aktuella området är                                  Ja   Nej 
beskrivet? 
Är syftet relevant till ert examensarbete?                                        Ja Nej  
Är urvalet beskrivet?                                                                        Ja  Nej             !
Samtliga frågor ska besvaras med ja för att artikeln ska granskas med hjälp av frågorna i Del 
II. Vid Nej på någon av frågorna ovan exkluderas artikeln. !
Del II 
Kvalitetsfrågor 
Beskrivs vald kvalitativ metod?                                                            Ja    Nej  
Hänger metod och syfte ihop?                                                             Ja    Nej  
(Kvalitativt syfte – kvalitativ metod) 
Beskrivs datainsamlingen?                                                                    Ja    Nej 
Beskrivs dataanalysen?                                                                         Ja   Nej 
Beskrivs etiskt tillstånd/förhållningssätt/                                                Ja    Nej  
ställningstagande?  
Diskuteras metoden mot kvalitetssäkringsbegrepp (t ex tillförlitlighet och trovärdighet) i 
diskussionen?                                                                                          Ja    Nej  !
Diskuteras huvudfynd i resultatdiskussionen?                                         Ja     Nej  !
Sker återkoppling, från bakgrunden gällande, teori, begrepp eller förhållningssätt i 
diskussionen?  
                                                                                                                    Ja   Nej  

!41



!
Är resultatet relevant för ert syfte? 
Om ja, beskriv: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
 !
Om nej, motivera kort varför och exkludera artikeln: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
 !
Forskningsmetod/-design (t ex fenomenologi, grounded theory) 
…………………………………………………………. 
………………………………………………………… 
 !
Deltagarkarakteristiska  
Antal……………………  
Ålder…………………....  
Man/Kvinna…………….  
 !
Granskare sign: ………………………………………………. 
 !!!!!!
!
!
 !!!
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