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Sammanfattning 
Bakgrund: Världens länder utvecklas hastigt till mångkulturella länder. Sjuksköterskan som vårdar 
individer med annan kulturell bakgrund bör besitta kulturell kompetens för att tillämpa 
personcentrerad och god vård. Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att beskriva sjuksköterskans 
erfarenheter av tvärkulturella vårdmöten inom hälso- och sjukvården. Metod: En litteraturöversikt 
med kvalitativ metod utfördes. Totalt valdes 12 vetenskapliga artiklar ut för granskning och analyserades 
enligt Fribergs fem stegsanalys. Resultat: Sammanställning av artiklarna formade två kategorier: 
sjuksköterskor erfarenhet av organisatoriska samt språkliga barriärer och sjuksköterskors erfarenhet av 
kulturella och etiska barriärer. Varje kategori delades in i ytterligare tre underkategorier. Slutsats: 
Bristande förståelse för individer med annan kultur bidrog till att vården blev av sämre kvalité. 
Sjuksköterskans kulturella kompetens bör utökas för att säkra vården genom att utbildning på skolor 
och i verksamheter. 
 
Nyckelord: Kulturell kompetens, kommunikationsbarriärer, kommunikationsstrategier. 
Sjuksköterska, omvårdnad. 
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Summary 
Background: The world's nations are expanding into multicultural nations at a fast rate. Nurses who 
cares for individuals with a different cultural background should possess cultural knowledge to 
implement personcentered and good care. Aim: The aim of the study was to describe nurses experiences 
with transcultural meetings in healthcare. Method: A literature review with qualitative method was 
conducted. A total of 12 scientific studies was chosen for examination and was analysed in accordance 
with Fribergs five steps analysis. Result: Compound of the articles formed two main categories: nurses 
experience with organizational and language barriers and nurses experience with cultural and ethical 
barriers. Each main category was divided into three subcategories. Conclusion: Lack of awareness 
toward individuals from other cultural backgrounds contributed to low quality care. Nurses cultural 
competence must increase to secure the given care through education in schools and organizations. 
 
 
Keywords: Cultural competence, communication barriers, communication strategies, nurse, 
healthcare. 
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Inledning 
 
Flertal länder har utvecklas till mångkulturella nationer hastigt och osynligt. Majoriteten av flyktingarna 
härstammar från Syrien, Afghanistan, Iran, Irak och Somalien (Hodes, et al., 2017).  Det uppskattas vara 
mer än 70,8 miljoner människor i världen just nu som tvingats fly från sina hem. Av de 70,8 miljonerna 
inväntar 3,5 miljoner människor svar på asylansökan, 25,9 miljoner är flyktingar och 43,5 miljoner är 
flyktingar inom sitt egna land (UNHCR, 2019). Antalet personer med annan nationalitet, språk och 
kultur som söker sig till hälso- och sjukvården har ökat på grund av det höga antal människor på flykt 
(Statistiska centralbyrån, 2019). Sjuksköterskan har som skyldighet enligt hälso- och sjukvårdslagen att 
tillgodose patientens behov av kontinuitet, trygghet och ge vård på lika villkor (HSL, 2017:30; 
2008:344). Vårdpersonal måste ha öppet sinne för omvårdnaden kring patienter med annan kulturell 
bakgrund (Dalheim Englund & Rydström, 2012).  Tidigare forskning visar på att sjuksköterskan besitter 
låg kulturell kompetens (Berlin, Johansson & Tornkvist, 2006).  

Bakgrund 

Kultur  
Kultur definieras som ett beteende som utvecklats under längre tid och påverkas av det sociala umgänget 
och personens religiösa tro. Ur omvårdnadssynpunkt kan kultur definieras hur människor lever sitt liv, 
gemensamma riktlinjer, åsikter och kommunikationsstrategier (Momeni, Jirwe & Emami, 
2008).  Kulturer formas av normer, värderingar, övertygelse samt praxis som delas av andra personer i 
samma kultur. Dessa uttryck förs vidare från generation till generation (Giger & Davidhizar, 1999). 
Kommunikation varierar i olika kulturer, men även könsrollerna varierar. I vissa kulturer får kvinnan 
ingen medicinsk information utan mannen har huvudansvaret och därmed även ansvaret för familjens 
hälsa (Pergert, Ekblad, Enskär & Björk, 2007). 
 

Närstående 

I vissa kulturer visas respekt och tacksamhet för omsorgen från barndomen gentemot sina äldre 
släktingar genom omvårdnad och omsorg vid ålderdom och sjukdom (Lundberg, 2000).  För att uppleva 
välbefinnande och god hälsa är det väsentligt att ha sina familjemedlemmar nära. Släktingar bidrar med 
emotionellt stöd och motiverar patienten till att hantera och övervinna ohälsa samt att leva ett liv med 
sjukdom och ändå uppleva välbefinnande (Emami et al., 2001). Att besöka sjuka släktingar eller vänner 
anses vara av god handling (Lundberg, Bäckström & Widen, 2005). Sjuksköterskan bör arbeta efter att 
bevara patientens och närståendes integritet och värdighet. Eftersom alla patienter och deras 
närstående är unika med individuella behov, förväntningar och besitter olika resurser (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017). Det är av stor vikt att sjuksköterskan skapar en god relation med 
närstående till patienter med annan kultur. För patienterna är närstående viktigt för hälsan och 
tillfrisknandet. Har sjuksköterskan negativ relation till närstående kan detta skapa negativa känslor 
kring vårdprocessen och vårdrelationen mellan patient och sjuksköterska (Pergert et al., 2007).  

 

Sjuksköterskans omvårdnadsansvar 
Omvårdnaden är sjuksköterskans ansvarsområde. Målet med omvårdnaden är att den vårdsökande ska 
uppleva hälsa och om möjligt vara självständig. Både patient och närstående ska känna trygghet, 
delaktighet och upplevelse av respekt. Sjuksköterskan skall respektera vårdsökandes olikheter och 
rättigheter (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) bör 
sjuksköterskan arbeta efter att undvika vårdskada. Patientsäker vård grundar sig på vård av god kvalité, 
lätt tillgänglighet, respekt för patientens autonomi, integritet och att tillgodose patientens behov av 
kontinuitet och säkerhet i vården. Patientsäkerhet handlar om att vidta de åtgärder som behövs för att 
patienten inte skall utsättas för skada i samband med hälso- och sjukvårdande åtgärder (Socialstyrelsen, 
2017). Åtgärderna innebär att tillämpa riskbedömningar, identifiera förbättringsarbeten, handha 
läkemedel på ett säkert sätt samt att använda standardiserade metoder för säker informationsöverföring 
(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 
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Autonomi betyder självbestämmande och är en viktig faktor inom den svenska sjukvården. Principen 
handlar om att patienten själv ska få bestämma över den vård och behandling som är aktuell (Statens 
medicinsk-etiska råd, u.å-a). Autonomi i förhållande till egenvård och hälsa har olika betydelser för olika 
kulturer. Vilket kan innebära att upprätthålla kulturell autonomi för att besitta god hälsa, men även att 
individer med annan kultur upplever att de blir negligerade när sjuksköterskan tar hänsyn till 
självbestämmandet (Emami et al., 2001). Läkare ses som överförmyndare åt patienter i vissa kulturer 
och att ansvaret och bestämmande över vården och behandlingar ligger hos läkaren, inte hos patienten 
själv (Pergert et al., 2007).  Integritet kommer från latin och betyder orörd, hel och avser varje enskild 
person. Integritet är knutet till personens värde och värdighet, till exempel att ingen har rätten att 
undersöka personens kropp utan godkännande. (Statens medicinsk-etiska råd, u.å-b). Sjuksköterskan 
ska bevara och respektera patientens integritet genom att arbeta ur ett personcentrerat förhållningssätt, 
vilket innebär att forma vården tillsammans med patient och närstående utifrån behov och önskemål. 
(Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  

Cultural Care Diversity – Tvärkulturell omvårdnad  
Kulturell kompetens och tvärkulturell omvårdnad studerades redan 1950 av sjuksköterskan Madeleine 
Leininger. Hon utvecklande omvårdnadsteorin Cultural Care Diversity, som är den första 
omvårdnadsteorin som rör tvärkulturell omvårdnad med fokus på vård och hälsa. Sjuksköterskan skall 
fokusera på patientens kulturella bakgrund och levnadssätt eftersom det är av stor vikt inom 
omvårdnaden (Leininger & McFarland, 2002). Hänsyn mot patientens individuella behov och faktorer 
som kön, religion, sexuell läggning och livserfarenhet ska beaktas i transkulturell omvårdnad (Momeni 
et al., 2008). I Leiningers teori ingår soluppgångsmodellen. Modellen beskriver kulturella 
omsorgsskillnader och omsorgslikheter. Guiden är till för att identifiera potentiella faktorer och 
vårdfenomen som har betydelse för patientens hälsa, välbefinnande och vård.  Soluppgångsmodellen 
beskriver begrepp inom teorin som leder till god kulturell omvårdnad. Patienternas syn på teknologiska, 
ekonomiska och miljömässiga faktorer skall identifieras av sjuksköterskan. Vilket betyder att ta hänsyn 
till patientens erfarenhet och åsikt kring tekniska hjälpmedel. Hänsyn ska tas till patientens ekonomiska 
förutsättningar och hur ekonomin påverkar patientens hälsa. Sjuksköterskan ska samla information om 
patientens bakgrund och tidigare erfarenheter som kan påverka pågående vårdprocess. Andra faktorer 
som ska tas i beaktande enligt Leininger (2002) är hur politiska och juridiska faktorer kan påverka och 
spegla patientens syn på vården. Sjuksköterskan ska respektera patientens utbildningsnivå och hur 
utbildning kan ha betydelse för patientens hälsa. Hänsyn ska även tas till patientens önskan kring 
sjuksköterskans kompetens och utbildningsnivå. Identifieras faktorerna och hänsyn tas till patienternas 
åsikter och erfarenheter ökar chanserna till att vården blir individuell och att varje enskild patientens 
behov och önskemål tas i beaktande. Omvårdnadsteorin ska hjälpa sjuksköterskor att överkomma 
fördomar, missförstånd och därmed öka kvalitet på sjukvården (Leininger, 2002).   

Sjuksköterskans kulturella kompetens 

 Leiningers teorin ska hjälpa sjuksköterskan att öka kunskapen om hur olika kulturella faktorer påverkar 
människans villkor. Kulturrelaterad omvårdnad uppnås inte om inte alla begrepp tas i beaktande. 
Faktorerna baseras på individperspektiv. Genom att samla in data med hjälp av soluppgångsmodellen 
får sjuksköterskan grunden till god kulturell omvårdnad. Fullständig omsorg uppnås genom att dessa 
begrepp och faktorer tas i beaktande (Leininger & McFarland, 2002). Kulturer är individuellt och under 
ständig förändring så sjuksköterskan bör vara flexibel i tvärkulturella vårdmöten (Tavallali et al., 
2014).  Bristande kulturella kunskap kan leda till att patienten inte upplever delaktighet eller belåtenhet 
(Leininger & McFarland, 2002) Enligt Hälso-och sjukvårdslagen som är en central lag för den svenska 
hälso-och sjukvården ska vården vara av god kvalité, tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet 
och säkerhet, vara lättillgänglig för alla samt bygga på patientens integritet och autonomi (SFS: 
2017:30).  

Kulturell kompetens innebär att individen är medveten om sin egen kultur och därmed har förståelse 
för kulturella skillnader. Kompetensen leder till medvetenhet kring egna attityder och fördomar. 
Sjuksköterskan bör kunna göra kulturella bedömningar vilket innebär att erhålla information om 
patientens syn på hälsa, sjukdom, sjukvård, familj, sociala relationer och utbildning/yrke. Sista delen i 
kulturell kompetens innebär tvärkulturella kommunikationer. Bristande kommunikation leder till 
försämrad vårdrelation (Leininger & McFarland, 2002). Bristande vårdrelation leder till att patienten 
upplever misstro gentemot vårdpersonalen och tackar nej till fortsatt vård (Nkulu Kalengayi, Hurtig & 
Ahlberg, 2012).  
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 Kommunikation 
Gott informationsutbyte och gemensam förståelse är grundläggande för relationen mellan patienten och 
sjukvårdspersonal. Sjuksköterskan bör besitta god grammatik och syntax, ha god förmåga att rådgiva 
och undervisa patienter. Språket är väsentligt för god kommunikation, därför kan 
kommunikationsbarriärer uppstå om individer inte talar samma språk (Crawford, Candlin & Roger, 
2017). Patienter beskriver missnöjdhet över vården om sjuksköterskan inte kan upprätthålla god 
kommunikation (Attre, 2001). Inom mångkulturell omvårdnad är både det icke verbala och verbala 
språket viktigt (Ekblad, Emilsson & Marttila, 2000). Verbal kommunikation är avsiktligt och förmedlar 
ett syfte (Larsson, Palm, Rahle & Hasselbalch, 2008), medan icke-verbal kommunikation handlar om 
allt förutom ord och tal: Det innefattar kroppsspråket, gester, ansiktsuttryck, kläder, beteende vid verbal 
kommunikation, pauser, tonläget och var betoningen är under samtalet (Nilsson & Waldemarson, 
2007). Kommunikationen med patienter och anhöriga ska ske på ett respektfullt och etiskt sätt. 
Identifiering av komplexa behov gällande till exempel kommunikation och kulturella faktorer ingår i 
sjuksköterskans kompetens. Sjuksköterskan ska anpassa kommunikationen till patientens individuella 
behov, mål och stödja individens situation. För att tillämpa god kommunikationen och personcentrerad 
omvårdnad ska sjuksköterskan genomföra säker kommunikation och informationsöverföring genom 
hela vårdprocessen (Svensksjuksköterskeförening, 2017).  
 

Tolk inom hälso- och sjukvården  

När patienter med utländskt ursprung inte förstår språket som talas i landet ökar nödvändigheten för 
tolk som mellanled för sjukvården och patienten. Sjuksköterskan skall observera patientens behov och 
tillämpa resurser som krävs för att utforma vården efter patientens möjligheter och kunskap (Sahlsten, 
2007). Patientens behovs skall tillgodoses vid bokning av tolk för att kunna tillämpa god omvårdnad och 
tolkning (Hadziabdic, Björn, Heikkilä & Hjelm, 2014).  Efterfrågan av tolkspråk har fördubblats på kort 
tid, mest eftertraktad är språken arabisk, dari, somaliska och tigrinja (Socialstyrelsen, 2016). Den ökade 
efterfrågan av tolkar har bidragit till brist på kvalificerade tolkar. Att vara kvalificerad innebär att 
personen genomgått grundutbildning på yrkeshögskolan. Statistik visar på viss problematik gällande, i 
somliga fall uteblir eller avbokar tolken vårdmötet sent. Annan problematik är felaktig och otillräcklig 
språkkompetens, tillexempel läggs felaktig information till i översättningen. Tolkning via telefon kan 
vara oprofessionell eftersom tolken inte tar hänsyn till sekretessen. På grund av bristerna som råder 
kring tolkar framkommer det att anhöriga hjälper den vårdsökande med översättning (Socialstyrelsen, 
2016). När kommunikation som inte var direkt till sjuksköterskan utan med hjälp av tolk eller 
närstående upplevde patienter att privat information uteblev samt att synpunkter och förslag från 
sjuksköterskan försvann i översättningen (Dogan, Tschudin, Hot & Özkan, 2009).  

Problematisering  
I dagens samhälle möter sjuksköterskorna allt oftare på patienter med annan kulturell bakgrund. som därmed har 

andra värderingar, åsikter och normer. Detta kan skapa dilemman utifrån ett sjuksköterskeperspektiv. Eftersom 

sjuksköterskan har som mål att erbjuda vård av god kvalitet och säker informationsöverföring ställs krav på den 

kulturella kompetensen. Litteraturöversikten avser att skapa kunskap kring sjuksköterskans erfarenhet kring 

tvärkulturella vårdmöten.  

 

Syfte 

Att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av tvärkulturella vårdmöten inom hälso- och sjukvården. 

Material och metod 

Design 
Artiklarna som inkluderades i litteraturöversikten var av kvalitativ metod. Litteraturöversikten 
utfördes enligt kvalitativ design med och innebär att skapa helhetsperspektiv inom ett område. 
Kvalitativa studier innebär att skapa djupare förståelse för individens känslor och upplevelser (Friberg, 
2017). Litteraturöversikten fokuserade på sjuksköterskeperspektivet. 
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Urval och datainsamling 
Artiklarna samlades in via databaserna MEDLINE och CINAHL. Inklusionskriterierna för 
litteraturöversikten var artiklar med kvalitativ ansats för att fånga sjuksköterskans erfarenheter. Endast 
studier som var etiskt granskade valdes till litteraturöversikten. Sjuksköterskestudenters och 
specialistsjuksköterskors perspektiv medräknades samt artiklar från hela världen. Begränsningarna var 
artiklar från åren 2010–2019, artiklar skrivna på engelska, peer reviewed och endast vuxna. Sökorden 
var nurs*, immigrant*, communication, interpreter*, communication barrier, cultural competence, 
experience, nurse. Boolesk sökteknik är ett sätt att visa hur olika sökorden kan kombineras. De tre 
vanligaste sök-operatorerna är AND, OR och NOT. Sök-operatorn AND användes under 
artikelsökningarna. Trunkering användes i sökningarna genom att skriva med en asterix (*) i slutet av 
sökorden. Trunkering användes för att inkludera alla böjningar på ordet och därmed utöka sökningar 
(Friberg, 2017). Granskningen av artiklarna genomfördes enligt “Protokoll för basala kvalitetskriterier 
för studier med kvalitativ metod ”som är framtagen av avdelningen för omvårdnad vid hälsohögskolan 
i Jönköping. Protokollet för basala kvalitetskriterier för studier med kvalitativ metod består av 12 
kriterium och är uppdelat i två delar, varje kriterium besvaras med ja eller nej. Artiklarna skulle bevaras 
med ”ja” på del ett för att gå vidare till del två. Studierna värderades till hög, medel eller låg kvalité. Hög 
kvalité innebar artiklar som besvarades med minst elva “ja”. Kravet för medelkvalité var artiklar med 
minst nio “ja”. Artiklar som bedömdes vara av låg kvalité uppfyllde mindre än nio “ja”.  

 

Dataanalys 
Urvalet av studier efter datainsamlingen analyserades enligt Fribergs femstegsanalys. 
De 12 utvalda artiklarna lästes noggrant igenom med fokus på artiklarnas syfte, metod och resultat för 
att kontrollera att studierna svarade mot litteraturöversiktens syfte. När förståelsen för artikeln skapats 
låg fokus enbart på artiklarnas resultat. Artiklarnas resultat lästes igenom flera gånger för att återigen 
avstämma att det svarade mot litteraturöversiktens syfte. Stycken som svarade på syftet markerades och 
överfördes till egengjord mall. Mallen innehöll alla artiklar och markerade stycken lades in efter ansvarig 
artikel och därmed skapades en överblick av det som skall analyseras. Stycken från artiklarna jämfördes 
där likheter och olikheter identifierades. Artiklarna hade mestadels likheter vilket slutligen skapade 
rubriker och underrubriker i litteraturöversiktens resultat (Friberg, 2017).  

Etiska överväganden 
De valda och analyserade artiklarna till litteraturöversikten var godkända av etisk kommitté. Hänsyn 
togs till Helsingforsdeklarationens etiska regler för forskning som involverar människor (WMA, 2018). 
Mer specifikt gällande att utsätta sårbara grupper för förnedring genom att förmedla fel syfte. 
Helsingforsdeklarationen influerar med de mänskliga rättigheter som bland annat säger att varje enskild 
person har rättigheter oavsett kön, ras, etnicitet, språk, religion samt annat ursprung (FN-förbundet, 
2008).  Litteraturöversikten handlar om minoritetsgrupper och grupper med annan kulturell bakgrund 
vilket kan räknas som sårbara grupper. Alla personer har rätt till bevarad självbestämmande enligt 
Belmont rapporten. Personer som besitter låg autonomi har rätten till skydd. Vikten ligger även i att 
skydda personer från skada. Principen vänlighet handlar om att göra gott (Human research protections, 
2018). Förförståelse fanns genom kliniska erfarenheter inom hälso- och sjukvården där möte med 
immigranter och migranter förekommit. Litteraturöversikten genomfördes på ett neutralt sätt som inte 
påverkade resultatet eftersom medvetenhet om förförståelsen fanns. Diskussion fördes innan 
uppsatsskrivandet började, detta för att se vart kunskapen kring ämnet låg. Förförståelsen för ämnet 
och problematiken kring tvärkulturella vårdmöten var bristfällig. Trots tidigare arbetserfarenhet är det 
viktigt att skaffa sig evidensbaserad kunskap som sjuksköterska (Friberg, 2017). Förförståelsen kan ge 
utrymme för feltolkningar om det inte tas i beaktande.  
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Resultat 

Resultatet grundar sig på 12 vetenskapliga artiklar och presenterades i form av två kategorier med tre 
respektive två underkategorier. Dessa kategorier reflekterar sjuksköterskans erfarenhet av 
tvärkulturella vårdmöten inom hälso-och sjukvården.  
  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjuksköterskans erfarenhet av organisatoriska och språkliga barriärer  
  

Språkbarriärer och sjuksköterskans kommunikationsstrategier 
 
Kommunikationssvårigheterna mellan patient och sjuksköterska grundar sig i språkbarriärerna. Att inte 
förstå varandra har negativa följder, till exempel leder språksvårigheterna till att sjuksköterskan 
upplevde misstroende från patienterna, på grund av patientens erfarenheter av kommunikation i 
tidigare vårdmöten (Ali & Watson, 2018). Svårigheterna att kunna informera patienterna verbalt 
upplevde sjuksköterskorna som frustrerande. Kommunikationsbarriärerna medförde att 
sjuksköterskan inte fick information angående patientens symtom, samt att patienten inte fick 
fullständig informationen gällande vårdprocessen (Karatay, Bowers, Karadag & Demir, 2016; Sevinc, 
2017; Jirwe, Gerrish & Emami, 2010). Sjuksköterskans vårdrelation med patient och närstående blev 
därför av sämre kvalité (Hart & Mareno, 2014). Sjuksköterskor upplevde även att de fokuserade mer på 
deras egna brister gällande språket än på patientens problem vilket medförde att viktig information som 
patienten hade förmedlat glömdes bort (Coleman & Angosta, 2017). Upplevelser angående 
kommunikationen med patienter och närstående som talar annat språk och var av annan kultur var 
tidskrävande; kommunikationen tog tid relaterat till att sjuksköterskan behövde förklara flera gånger 
för att patient och närstående skulle förstå (Coleman & Angosta, 2016; Ian, Nakamura-Florez & Lee, 
2016). Det framkom situationer där närstående till patienten stod bredvid och pratade på sitt språk 
vilket tog tiden från kommunikationen mellan patienten och sjuksköterskan (Coleman & Angosta, 
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2016). Många sjuksköterskor upplevde att omvårdnaden blev mekanisk och opersonlig med patienterna 
som inte talade samma språk eftersom sköterskan inte kunde förklara vad som skulle ske, vilket 
resulterade i att uppgiften utfördes under tystnad (Jirwe et al., 2010).  Information till närstående 
gällande sjukhusets regler var bristfällig eftersom de inte talade samma språk som sjuksköterskan 
(Sevinc, 2017).  
 
Sjuksköterskor inhämtar strategier för att överkomma språkbarriärer och åstadkomma fungerande 
verbal kommunikation med patienterna (Alm- Prefrunder, Falk, Vicente & Lindström, 2018). Enligt 
sjuksköterskor handlar vården om att ge patienterna tid, speciellt till patienterna som inte talade samma 
språk. Strategierna som sjuksköterskor använde sig av inkluderade olika hjälpmedel, bland annat att gå 
in till patienterna med inställningen att ge patienten tid och att mötet var mer tidskrävande än hos 
patienter som talade samma språk (Coleman & Angosta, 2017).  Strategierna var att ta hjälp av 
närstående som talar språket för att föra den verbal kommunikationen. Icke-verbala hjälpmedel 
användes, till exempel genom kroppen samt olika föremål i miljön. Patienten lokaliserade smärtan 
genom att peka på den smärtande kroppsdelen. Patienten nyttjade klockan för att informera om när 
smärtan startade. Även olika gester används, genom att nicka, skaka på huvudet, tummen upp och 
tummen ner fick sjuksköterskan ytterligare information till datainsamlingen. A-E strukturen var också 
sjuksköterskornas strategi. Grundlig genomgång av A-E resulterade i att vårdgivaren inte missade 
någonting. A-E innebär att granskning av patientens vitala delar utförs. Nackdelen blev att fokus 
hamnade på patientens medicinska behov och inte omvårdnadsbehovet (Alm- Prefrunder et al., 2018). 
Sinnen betonades som en viktig strategi vid kommunikationssvårigheter. Genom synen, känseln, lukten 
och hörseln kunde sjuksköterskan få fram viktig information om patienten hälsa trots bristande 
kommunikation (Alm- Prefrunder et al., 2018). Sjuksköterskan kunde skapa förtroende hos patienten 
genom att förklara vårdprocessen samt ge information om läkemedel som administrerades trots 
språkbarriärerna. Omvårdnadsstrategier som nyttjades för att skapa förstående var i somliga situationer 
i form av små gester, till exempel ge en varm filt (Coleman & Angosta, 2017).  

 

Sjuksköterskans erfarenhet av tolkanvändning vid kommunikationsbarriärer 

Sjuksköterskor betonade vikten av kvalificerade tolkar som en kommunikationsstrategi i vårdmötet där 
språkbarriärer var ett hinder. Närvarande tolkar i mötet med sjuksköterskan och patienten som inte 
talade språket gav möjlighet till säkrare vård och ökade upplevelsen av trygghet för patienten (Fatahi, 
Hellström, Lundgren & Mattsson, 2010). Tolken medförde till möjlig dialog mellan sjuksköterska och 
patient som bidrog till ömsesidig förståelse och tillförlitlighet. Genom att använda samma tolk i mötet 
mellan sjuksköterskan och patienten stärktes sjuksköterska-patient relationen och patienten vågade 
öppna upp sig mer. (Rifai, Janlöv & Garmy, 2018). Sjuksköterskor ansåg att tolkar vara det effektivaste 
alternativet för översättning (Krupic, Grbić, Čustović, Hamrin Senorski, & Samuelsson, 2019; Fatahi et 
al., 2010; Coleman & Angosta, 2017). Fördelen med formella tolkar inkluderade i mötet mellan 
sjuksköterskan och patienten var tolkens objektivitet, således skapades korrekt uppfattning av 
patientens situation (McCarty, Cassidy, Graham & Tuohy, 2013). 

Trots effektiviteten av tolkar i vårdmötet framkom även att sjuksköterskor upplevde begränsningar då 
tolkar inte är tillgängliga dygnet runt och svårigheter med att boka dem vid behov. Tolkarnas 
tillgänglighetsproblem orsakade att patienter avbokade och onödiga fördröjningar. Sjuksköterskor 
medgav att missförstånd och tolkningsfel uppstod trots att tolken närvarade. Orsaken var att tolken 
hade bristande kunskap om medicinska termer (Ali & Watson, 2018). Tolkar som hade mycket på 
schemat stressade genom mötet för att hinna med andra uppbokade tider, vilket orsakade att kvalitén 
av kommunikation mellan patienten och sjuksköterskan blev sämre. Om tolken lämnar vårdgivaren och 
vårdtagaren för tidigt riskeras vårdkvalitén och patientsäkerheten. (Fatahi et al., 2010). Enligt turkiska 
sjuksköterskor var det brist på arabisktalande tolkar. Tolkarnas inadekvata språkkunskaper orsakade 
misstro gentemot sjuksköterskor (Svenic, 2017). Kommunikationen via tolken, att informera patienten 
och anamnesen var exempel på hinder för tidseffektiviteten (Ian et al., 2016).  

Sjuksköterskans erfarenhet av telefon och andra tekniska hjälpmedel vid 
kommunikationsbarriärer 

Formell telefontolk var en resurs som används för kommunikation med patienter, det 
framkom problematik med detta alternativ för översättning. Tolkning via telefon var 
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tidskrävande och komplicerat då patienter till exempel hade nedsatt hörsel, försämrad 
kognition eller medvetandepåverkan. Påföljden av problematiken var att en tolk bokades och 
närvarade i vårdmötet istället (Ali & Watson, 2018). Telefontolkning ansågs i Coleman och 
Angostas (2017) studie vara huvudsakligen positivt. Nyttjandet av telefontolk var 
underlättande och nödvändigt men motsvarade inte fysiskt närvarande tolkar. Det var ett sätt 
att försäkra sig om att korrekt information överfördes till patienten (Coleman & Angosta, 
2017). Tekniska hjälpmedel som Google Translate var en resurs för översättning, men metoden 
upplevdes vara ineffektiv. Det ansågs vara ett tidskrävande hinder snarare än stödjande 
hjälpmedel. Identifiering av språket som patienten talade var problematiskt och 
sjuksköterskor uttryckte svårigheter med användandet av teknologin (Alm- Prefrunder, et 
al.  2018). 

 

Sjuksköterskans erfarenhet av kulturella och etiska barriärer 

 

Sjuksköterskans erfarenhet av kulturella barriärer  
 
Mångkulturella länder har invånare med många etniska grupper och kulturer, därav uttryckte 
sjuksköterskor svårigheter att erhålla god kulturell kompetens. Största problemet enligt sjuksköterskor 
var antalet kulturer. Sjuksköterskorna hade svårt att skilja på kulturerna och viktiga delar inom varje 
kultur (Hart & Mareno, 2013). Bristande kulturell kompetens orsakade oro, aggression och frustration 
bland sjuksköterskestudenter, samt upplevelse av att inte kunna bidra med god vård till patienterna 
(Krupic et al., 2019) Inkompetensen var orsakat av bristfällig utbildning inom området, vilket orsakade 
att sjuksköterskor stereotyperat patienter snarare än att vidga sina perspektiv (Hart & Mareno, 2013). 
Sjuksköterskor som deltog i Krupic et al. studie (2019) upplevde att kulturella barriärer uppstod i mötet 
med immigranter. Somliga patienter nekade vården på grund av att sjuksköterskan var av motsatt kön.  
Sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter upplevde svårigheter i att undersöka kvinnors kropp. 
Upplevelsen grundades i att kvinnornas kultur och religion skapade ångest hos kvinnorna vilket även 
försvårade sjuksköterskornas och studenternas uppgift att ge god vård, svårigheterna ökade mer om 
sjuksköterskan var manlig (Karatay et al., 2016; Svenic, 2017). Oerfarna sjuksköterskor kände ängslan, 
rådfrågade erfarna kollegor och förberedde sig mer inför mötet med patientgrupper som hade annan 
kultur. I en annan artikel observerade sjuksköterskor även att immigrerade patienter hade större 
familjer samt bättre familjerelationer och uttryckte att det ofta var många personer som sällskapade i 
patientrummen. Påföljden var mindre utrymme för sjuksköterskan att arbeta på vilket skapade 
frustration. Trots frustrationen försökte de vara empatiska, eftersom stödet av närstående främjar 
patientens välmående och påskyndar tillfrisknandet (Coleman & Angosta, 2017). 
Sjuksköterskestudenter upplevde hinder i att skapa en god vårdrelation till patienter med annan 
religiös/etnisk bakgrund på grund av låg kulturell kompetens hos studenterna samt tidigare politiska 
konflikter, i somliga fall kunde patienterna avstå vård på grund av fördomar gentemot 
sjuksköterskestudenterna (Karatay et al., (2016). 

  
Sjuksköterskans erfarenhet av närstående som tolkar utifrån kulturella och etiska barriärer 
 
När tolkar inte var tillgängliga övervägdes alternativa metoder för översättning, till exempel anhöriga 
(Krupic et al., 2019). Sjuksköterskor ansåg att närstående som närvarade i mötet med patienten och 
tolkade var en bra strategi för att övervinna språkbarriärerna. Nackdelen med närstående som tolkade 
var att översättningen inte blev ordagrann samt risken att de tog över, vilket hindrar sjuksköterska- 
patient relationen (Jirwe et al., 2010). Risken att information undanhölls för patienten fanns när 
anhöriga tolkade. Upplevelsen av att sjukhusmiljön var hektisk kunde resultera i att kommunikationen 
blev av sämre kvalité. (Fatahi et al., 2010). Närstående undanhöll information för patienten på grund av 
rädsla för att tala sanning och kunde inte tolka korrekt, därav krävdes en formell tolk som närvarade i 
vårdmötet (McCarty et al., 2013). Sjuksköterskor försökte undvika att använda patientens barn som tolk, 
främst på grund av barnens sårbarhet. Även för att barnen inte förstår vilket kan orsaka ytterligare oro 
med frågor som ställs. Sjuksköterskor behövde ibland använda närstående som tolkar över telefon vilket 
upplevdes osäkert. Osäkerheten grundades på om patientens närstående förmedlade korrekt 
information mellan sjuksköterskan och patienten (Alm- Prefrunder et al., 2018). 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 
 
Syftet med litteraturöversikten var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av tvärkulturella 
vårdmöten inom hälso- och sjukvården. Huvudfynden som valdes ut för diskussion var 
kommunikationsbarriärer mellan sjuksköterskan, patienten och närstående samt kulturella barriärer i 
tvärkulturella vårdmöten. 

Resultatet visade på att sjuksköterskans största utmaning i tvärkulturella vårdmöten var 
kommunikationssvårigheterna. Barriärerna riskerar patientsäkerheten i vardagliga moment som utförs 
av sjuksköterskan, till exempel vid administrering av läkemedel, smärtskattning, samt datainsamling 
som blev otillräcklig.  Tidigare studier visar att språksvårigheterna orsakar onödigt lidande för patienten 
och vården blir av sämre kvalité (Van-Rosse, De Bruijne, Suurmond, Essink- Bot & Wagner, 2016). 
Redan 2000 belyste Attre problemet kring att bristande kommunikation ledde till försämrad vårdkvalitet och 

missnöjdhet hos patienterna (Attre, 2001) 

Resultatet visade på språkbarriärer mellan sjuksköterska, patient och närstående med annan kulturell 
bakgrund vilket tyder på att det finns ett ökat behov av tolkar. I resultatet framkom att sjuksköterskorna 
hade goda och positiva erfarenheter av att använda tolkar. Tidigare studier har påvisat att vårdmöten 
med tolkar ökade förståelsen och tillförlitligheten mellan sjuksköterska och patient (Hadziabdic, et al. 
2014). Användning av tolk hade även negativa effekter visar andra studier. Patienter vågade inte prata 
om känsliga ämnen och undanhöll viktigt och känslig information (Dogan, et al. 2009).  Resultatet visar 
på att när kvalificerade tolkar inte var tillgängliga användes istället närstående. Sjuksköterskor hade 
negativa erfarenheter av den alternativa metoden för tolkning, vilket även närstående i tidigare studier 
upplevde eftersom de bland annat var inkapabla till objektivitet när de skulle tolka känslig information. 
Detta visar på att en utökning av tolkar inom hälso-och sjukvården behövs (Hadziabdic et al., 2014).  
Candlin et al. (2017) beskriver att använda närstående som tolkar bidrog inte lika starkt till 
personcentrerad och säker vård som vid användning av kvalificerade tolkar. En fungerande 
kommunikation ökar den personcentrerade vården och patientsäkerheten. Leininger och McFarland 
(2002) beskriver att kommunikationsbarriärerna hindrar god vårdrelation. 
  
I resultaten framkom även att sjuksköterskans kulturella kompetens har inverkan på 
vårdmötet.  Svårigheterna som sjuksköterskorna upplevde som störst var antalet kulturer, kompetensen 
kring olika kultur och den låga kulturella kompetensen. Sjuksköterskans kulturella kompetens innebär 
öppenhet och respekt för individuella olikheter, genom att till exempel fråga patienten om personliga 
behov och önskemål, det motsatta kan leda till diskriminering och rasism (Leininger & McFarland, 
2002; Momeni et al., 2008). Forskning visar att sjuksköterskan bör ha förståelse för att politiska-, 
ekonomiska-och utbildning är några av faktorerna som kan leda till medicinska problem för patienten 
(Seffo, Grbic, Krupic & Fatahi, 2014). Ovannämnda faktorer är även tre faktorer som enligt Leininger 
ska tas i beaktande vid kulturell omvårdnad för att skapa vård som är av god kvalitet (Leininger & 
McFarland, 2002).  

Ny forskning visar att sjuksköterskans kulturella kompetens ökar sjuksköterskans empati för 
patienterna (Zarei, Salmabadi, Amirabadizadeh & Vagharseyyedin, 2019). Leininger beskriver att i 
sjuksköterskans kulturella kompetens ingår familjerelationer och att sociala faktorer ska tas i beaktande 
för att uppnå god tvärkulturell omvårdnad (Leininger & McFarland, 2002). Enligt somliga kulturer 
anses det vara familjens plikt att vårda äldre och sjuka familjemedlemmar, eftersom det är en del av de 
traditionella normerna (Kiwi et al., 2018) vilket är viktigt att respektera enligt Leiningers tvärkulturella 
teori (Leininger &McFarland,2002). Identifiering av patientens behov och arbete utifrån 
personcentrerat förhållningssätt ska tillämpas av sjuksköterskor för att främja patientens hälsa (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017). Studier visar att problematiken kring låg kulturell kompetens leder till 
frustration, irritation och känsla av otillräcklighet gentemot patienterna men även till att vårdmötet blir 
av sämre kvalitét (Tavallali, et al, 2014). Kulturell kompetens bör uppmärksammas och tillämpas i 
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utbildningsprogram för sjuksköterskor enligt Tavallali et al. (2014) medan andra studier ansåg att 
utbildning inte skulle underlätta kulturella möten eftersom problematiken låg i sjuksköterskans 
personlighet (Dogan, et al., 2009). Senare studier bekräftar att vårdpersonalen måste ha öppet sinne för 
omvårdnaden kring patienter med annan kultur (Dalheim et al., 2012).   

 Metoddiskussion  

Uppsatsen skrevs som en litteraturöversikt och grundar sig på att skapa en översikt över kunskapsläget 
inom ett område. Översikten baserades på studier med kvalitativ metod eftersom syftet var att belysa 
sjuksköterskans erfarenhet av tvärkulturella vårdmöten. Artiklar med kvalitativ metod beskriver 
personers känslor, upplevelser och erfarenheter. Examensarbetet hade kunnat utföras som en 
intervjustudie med kvalitativ metod om mer tid var utsatt till arbetet för att skapa en uppfattning om 
sjuksköterskors erfarenheter i det regionala området. Nackdelen med att använda kvalitativ metod är 
att studierna genomförs på mindre studiegrupper än vid kvantitativ metod och anses därför ha mindre 
tillförlitlighet. Anledningen är för att vid kvantitativa metoder är det större grupper som studeras 
(Willman, 2016). Kvantitativ metod ansågs inte vara relevant då metoden är objektiv och inte belyser 
känslor eller upplevelser (Friberg, 2017). 

Utifrån syftet för litteraturöversikten kunde inte andra artiklar väljas ut. Syftet var att undersöka 
sjuksköterskors erfarenheter. Under processen att söka efter artiklar uppstod svårigheter i att hitta 
tillräckligt många artiklar. Fokus låg först på artiklar som genomförts i Sverige. På grund av för få 
artiklar utökades sökningen till studier som var gjorda i Norden. Problematiken sågs dock finnas i hela 
världen vilket utökade sökningen till artiklar från hela världen. Sökorden som användes var för att hitta 
artiklar som relevanta till syftet, till exempel sökordet immigrant, där tvärkulturella vårdmöten ofta 
framkommer eftersom de har annan kultur. Urvalet av artiklar inkluderar studier som kommer från fem 
olika länder, Sverige, USA, Storbritannien, Irland och Turkiet. Genom att använda artiklar från olika 
länder och världsdelar skapas en ökad trovärdigheten och bredare perspektiv om tvärkulturella 
vårdmöten. Artiklar med sjuksköterskestudenter och sjuksköterskor med specialistutbildning 
inkluderades eftersom tvärkulturella möten genomförs i alla sjukvårdsinrättningar. Analys av artiklar 
med studenter som deltagare visade på likheter i resultatet som artiklar med legitimerade 
sjuksköterskor, därav inkluderades artiklar med studentperspektiv. Urvalet avgränsades till artiklar som 
var maximalt tio år gamla. Äldre artiklar ansågs inte relevanta, eftersom de sänker tillförlitligheten på 
litteraturöversikten då samhället ständigt utvecklas. 

En av artiklarna som inkluderades i resultatet hade medel kvalitet och var en pilotstudie från en tidigare 
studie.  Pilotstudien bedömdes enligt “protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvalitativ 
metod” ha medelkvalitet, eftersom studiens metoddiskussion saknas. Den inkluderades ändå eftersom 
studien har en utförlig metod. Metoden innehåller hur de valt ut deltagarna samt att deltagarna innan 
studien genomfördes fått en “inbjudan” att delta. I metoden nämns eventuella bortfall. Bortfallen visar 
på att studien har ett etiskt förhållningssätt eftersom deltagarna fått möjligheten att avbryta deltagandet 
och att information om studiens givits via inbjudan. Pilotstudien inkluderades eftersom resultatet var 
relevant till litteraturöversiktens syfte. Resultatet hade även likheter med andra artiklar som valdes till 
resultatet. Studien utfördes 2019 vilket ökade tillförlitligheten på resultatet.  

Analysen valdes att göra efter Fribergs (2017) femstegsanalys. Analysen upplevdes mest relevant för en 
litteraturöversikt med kvalitativ ansats. Analysen gick ut på att finna nyckelfynden och med hjälp av 
dem skapa kategorier och underkategorier. Analysen innehöll specifika steg som underlättade 
kategoriseringen. Genom att följa alla fem steg lästes artiklarna noggrant igenom och ökade förståelsen 
för studiens resultat. Steg fyra i Fribergs femstegs analys innefattar att identifiera likheter och olikheter 
i artiklarna. Artiklarnas resultat visade på likheter och endast en olikhet mellan artiklarna.  

För att öka litteraturöversiktens trovärdighet och bekräftelsebarhet bör diskussion föras med andra 
individer för att försäkra sig om att resultatet är grundad på data och att analysprocessen är tydligt 
beskriven (Henriksson, 2017). Handledare och medstudenter läste och granskade uppsatsen vid fem 
olika tillfällen och överlämnande kritisk återkoppling. Litteraturöversiktens pålitlighet ökar vid 
noggrann diskussion kring förförståelse (Henriksson, 2017). Ämnet diskuterades innan 
uppsatsskrivandet startade för att klargöra förförståelse.  Förförståelsen har diskuterats och tagits i 
beaktande därmed påvisas pålitligheten i litteraturöversikten.  
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Granskning av artiklarna genomfördes först individuellt vilket kan sänka kvaliteten på granskningen 
(Henricsson, 2017). För att öka kvaliteten och trovärdigheten genomfördes granskningen även 
gemensamt. Artiklarna granskades enligt “protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med 
kvalitativ metod” från hälsohögskolan i Jönköping. Protokollet valdes eftersom det ansågs vara 
lätthanterligt och anpassat för kvalitativ metod. Granskningsprotokollets punkter diskuterades innan 
användning för att undvika feltolkningar samt gränserna mellan hög, medel och låg kvalitet 
diskuterades.   

Slutsatser 

Sjuksköterskornas låga kompetens kring kultur bidrog till låg vårdkvalité. Sjuksköterskorna upplevde 
osäkerhet i mötet med individer med annan kulturell bakgrund och kulturernas specifika egenskaper. 
Låg kulturell kompetens bidrog till att sjuksköterskorna inte kunde arbeta efter ett personcentrerat 
arbetssätt eftersom de inte kände till patientens behov och resurser. Riskerna för generalisering av 
patienter med annan kulturell bakgrund ökade. Sjuksköterskors låga kulturella kompetensen riskerar 
patientsäkerheten, vilket bör tas på största allvar. Kulturella kompetensen bidrog till hur vårdkvaliteten 
blev. Till följd av generalisering av patienter arbetade inte sjuksköterskan efter personcentrerad 
omvårdnad vilket ingår i sjuksköterskans kärnkompetenser. Tidigare forskning visar att kulturell 
utbildning på sjuksköterskeprogrammet inte var tillräcklig. Sjuksköterskor kommer oavsett arbetsplats 
inom hälso- och sjukvården möta på människor med annan kultur, därför bör förståelsen för människor 
med annan kulturell bakgrund utökas för att lättare kunna erbjuda dem vård av god kvalité.  

 

Kliniska implikationer  

 
Aktuell forskning kan implementeras i verksamheter för att belysa problemet kring sjuksköterskans 
kompetens. Genom att belysa problemet kan sjuksköterskornas kunskap identifieras och förbättras vid 
behov. Förbättringar kan ske med hjälp av kontinuerliga utbildningar. Nyexaminerade sjuksköterskor 
upplevde osäkerhet i mötet med patienter från annan kultur och rådfrågade erfarna sjuksköterskor om 
hjälp. För att underlätta mötet för nyexaminerade sjuksköterskor bör ledningen i organisationerna 
tillämpa möjligheten till “faddrar”. Faddrarna ska vara erfarna sjuksköterskor som nyexaminerad 
sjuksköterska kan ta stöd av vid möten med patienter med annan kulturell bakgrund. Sjuksköterskan 
bör med fördel få mer utbildning och vetskap kring hjälpmedel som finns för att överkomma 
språkbarriärer. Hjälpmedel som finns är till exempel Google translate. Genom att öka sjuksköterskans 
vetskap om olika hjälpmedel underlättas vårdmöten eftersom chanserna till fungerande 
kommunikation ökar. 

Förslag till vidare forskning  

 
Litteraturöversikten har ökat medvetenheten kring hur viktigt det är att utöka forskningen kring ämnet 
tvärkulturell omvårdnad. I nuläget är området dåligt utforskat och mer forskning behövs kring ämnet.  
Litteraturöversikten visar på problematik för sjuksköterskor men även för patienterna när 
kommunikationen och den kulturella kompetensen inte är tillräcklig. Genom att mer forskning kring 
ämnet sker kan förbättringar för sjuksköterskan identifieras. För att öka möjligheterna till 
personcentrerad omvårdnad och känsla av säkerhet i mötet med patienter med annan kulturell 
bakgrund är det viktigt att identifiera resurser som kan underlätta för sjuksköterskan. Det hade varit 
spännande att se om utbildning kan vara ett hjälpmedel för sjuksköterskor att öka sin kulturella 
kompetens och därmed öka den personcentrerade omvårdnaden.  

Referenser 
*= resultatartiklar  

*Ali, PA. & Watson, R. (2018). Language barriers and their impact on provision of care to patients with 
limited English proficiency: Nurses' perspectives. Journal of Clinical Nursing, 27(5-6), 1152-1160. 
https://doi.org/10.1111/jocn.14204 

*Alm- Prefrunder, A., Falk, A-C., Lindström, V. & Vicente,V. (2018). Prehospital emergency care 
nurses’ strategies while caring for patients with limited Swedish- English proficiency. Journal of 
Clinical Nursing, 27(19–20), 3699–3705. https://doi.org/10.1111/jocn.14484 

https://doi.org/10.1111/jocn.14204
https://doi.org/10.1111/jocn.14204
https://doi.org/10.1111/jocn.14484


 11 

Attre, M. (2001). Patients’ and relatives’ experiences and perspective of ’Good’ and ’Not so good’ 
quality care. Journal of Advanced Nursing 33: 456-66. https://doi.org/10.1046/j.1365-
2648.2001.01689.x  

Bellamy, G. & Gott, M. (2013). What are the priorities for developing culturally appropriate palliative 
and end-of-life care for older people? The views of healthcare staff working in New Zealand. Health & 
Social Care in the Community, 21(1), 26-34. https://doi.org/10.1111/j.1365-2524.2012.01083.x  

Berlin, A., Johansson, SE. & Tornkvist, L. (2006). Working conditions and cultural competence when 
interacting with children and parent of foreign origin: primary child health’ nurses opinion. 
Scandinavian Journal of Caring Sciences 20, 160-168. https://doi.org/10.1111/j.1471-
6712.2006.00393.x  

Crawford, T., Candlin, S. & Roger, P. (2017). New perspectives on understanding cultural diversity in 
nurse–patient communication. Collegian, 24(1), 63-69. https://doi.org/10.1016/j.colegn.2015.09.001 

 
*Coleman, J-S. & Angosta, A. (2017). The lived experiences of acute‐care bedside registered nurses 
caring for patients and their families with limited English proficiency: A silent shift.  
Journal of clinical nursing, 26(5-6), 678-689. https://doi.org/10.1111/jocn.13567  

Dalheim Englund, A C. & Rydström, I. (2012).” I Have to Turn Myself Inside Out”: Caring for 
Immigrant Families of Children With Asthma. Critical Nursing Research, 21(2), 224-242. 
https://doi.org/10.1177/1054773812438915  
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Bilagor 

 

Sökmatris 

Datum för sökning: 2019-11-12 
  
DATABAS: MEDLINE 

Sökord  
  

Träffar Artiklar 
efter lästa 
rubriker 

Artiklar 
efter lästa 
abstract  

Artiklar kvar 
efter lästa 
Artiklar  
(Dubbletter) 

Artiklar kvar efter 
kvalitetsgranskning  

 

Interpreter* AND 
communication* 
AND nurs* 

68 7 7 5 4 
 

Immigrant* AND 
nurs* AND 
communication* 

107 7  7 3 (2)  1 
 

Communication 
barrier  
AND nurse AND 
experience 

224 30 7 4(1) 3 
 

 

Datum för sökning: 2019-11-12 
 
DATABAS: CINAHL  

Sökord  
  

Träffar Artiklar 
efter lästa 
rubriker 

Artiklar 
efter lästa 
abstract  

Artiklar kvar 
efter lästa 
Artiklar  
(Dubbletter) 

Artiklar kvar efter 
kvalitetsgranskning  

Interpreter* AND 
communication* AND 
nurs* 

59 5 2 2 (2)  0 

Immigrant AND 
nurs* AND 
communication  

80 4 1 1 1 

Communication 
barrier AND nurs* 
AND cultural 
competence  

56 10 5  5(2)  3 

 



 

 
 

 

 

Artikelmatris  
 

Författare/ 

år/ Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalité 

Ali, PA. & 
Watson, 
R.  
 

2018 
 

Storbritan
nien  
 

Language 
barriers 
and their 
impact on 
provision 
of care to 
patients 
with 
limited 
English 
proficiency
: Nurses' 
perspectiv
es 

Syftet var att 
undersöka 
sjuksköterskors 
perspektiv av 
språkbarriärer 
och hur det 
påverkar vården 
av patienter som 
har begränsade 
kunskaper i 
engelska. 

Kvalitativ 
metod.  
 

26 
individuella 
intervjuer 
och 3 
fokusgruppe
r. 

N=59 

sjuksköterskor 

 

Språkbarriärer 
identifierades 
som största 
hindret för att 
bidra med god 
vård. Att 
använda tolkar 
var bra men 
hade även sina 
begränsningar. 

Hög 
kvalité 

Alm- 
Pfrunder, 
A., Falk, 
A-C., 
Lindström
, V. & 
Vicente, V. 
 
2018  
 
Sverige   

 

Prehospita
l 
emergency 
care 
nurses’ 
strategies 
while 
caring for 
patients 
with 
limited 
swedish- 
english 
proficiency
. 

syftet med 
studien var att 
undersöka 
ambulanssjukvår
darens strategier 
när de vårdar 
personer med 
begränsade 
svenska och 
engelska 
kunskaper.  

kvalitativ 
metod.  
 
intervjuer 
gjordes och 
snöbollsmeto
den 
användes för 
att 
identifiera 
sjukskötersk
ornas 
erfarenheter.
  

N=17 
ambulanssjukskö
terskor  

(6 bortfall) 

Sjuksköterskorn
a använde sin 
egen kropp för 
att skapa en 
känsla av 
förtroende och 
trygghet.  Övers
ättning 
Samordningar 
och släktingar / 
åskådare 
användes som 
tolkar när det 
var möjligt.  

Hög 
kvalité 

Coleman, 
J-S. & 
Angosta, 
A.  
 
2017 
 
USA 

 

The lived 
experience
s of acute‐
care 
bedside 
registered 
nurses 
caring for 
patients 
and their 
families 
with 
limited 
English 
proficiency
: A silent 
shift. 

syftet med 
studien var att 
undersöka 
sjuksköterskans 
upplevelse av att 
vårda patient 
och närstående 
med begränsade 
engelska 
kunskaper i 
akutsjukvården  

kvalitativ 
metod  

 

N=40 
sjuksköterskor 
 
 

Olika teman 
identifierades, 
att kunna 
kommunicera, 
att få ökad 
kulturell 
kompetens, 
kunna ge rätt 
vård.  

Hög 
kvalité 

Fatahi, N., 
Mattsson, 
B., 
Lundgren, 
S M. & 
Hellström, 
M. 
 
2010 
 
Sverige 

Nurse 
radiograph
ers’ 
experience
s of 
communic
ation with 
patients 
who do not 
speak the 
native 
language. 

Syftet var att 
utforska 
röntgensjuksköt
erskors 
erfarenheter av 
att undersöka 
patienter som 
inte talar samma 
språk. 

Kvalitativ 
metod 
 

Intervjuer i 3 
olika 
fokusgruppe
r 

N=11 
röntgensjuksköte
rskor 

(5 bortfall) 

Behovet av tolk 
beror på typen 
av undersökning 
som utförs. 
Närstående och 
vårdpersonal 
som tolkar är 
inte det ideala. 
Tidsbrist och att 
tolkar har 
bristande 
kunskap 
gällande 

Hög 
kvalité 



 

 
 

 

radiologi är 
problematiskt. 

Hart, P. & 
Mareno, 
M. 
  
2014.  
 
USA  

Cultural 
challenges 
and 
barriers 
through 
the voices 
of nurses. 

 

syftet med 
studien var Att 
upptäcka och 
beskriva 
utmaningar och 
barriärer som 
sjuksköterskor 
upplever i att 
tillhandahålla 
kulturell 
kompetent vård i 
deras dagliga 
möten med olika 
patientpopulatio
ner. 

kvalitativ 
metod  

 

N=374 
sjuksköterskor 
(1626 bortfall) 

Fördomar, brist 
på resurser och 
stor mångfald 
var tre 
kategorier som 
identifierades i 
resultatet.  

Hög 
kvalité 

Ian, C., 
Nakamura
-Florez, E. 
& Lee, Y-
L.  
 
2016 

USA  

Registered 
nurses' 
experience
s with 
caring for 
non-
English 
speaking 
patients. 

Syftet var att 
undersöka 
sjuksköterskors 
upplevelse av att 
vårda patienter 
som inte talar 
engelska, och 
hur det påverkar 
deras kliniska 
tillämpning. 

Kvalitativ 
metod 
 

Enkät med 
öppna frågor 

N=17 
Sjuksköterskor 

Mötet med 
dessa patienter 
ökade kulturella 
kompetensen, 
behövde dock 
mer kunskap för 
att bidra med 
god vård. Det 
var 
tidskrävande. 

Hög 
kvalité 

Jirwe, M., 
Gerrish, K. 
& Emami, 
A.  
 
2010 
 
Sverige  

 

Student 
nurses’ 
experience 
of 
communic
ation in 
cross-
cultural 
care 
encounters
.  

Syftet med 
studien var att 
undersöka 
sjuksköterskestu
denters 
upplevelse av 
kommunikation 
i tvärkulturella 
möten med 
patienter med 
annan bakgrund 

 

Kvalitativ 
metod. 
 

Semistruktur
erade 
intervjuer 

N=10 
sjuksköterskestu
denter 

Sjuksköterskest
udenter har 
mindre 
erfarenhet av att 
kommunicera 
med personer 
med annan 
kultur och 
språk. Vården 
kring patienten 
blir därmed 
opersonlig och 
mekanisk.   

Hög 
kvalité  

Karatay, 
G., 
Bowers, 
B., 
Karadag, 
E.B. & 
Demir, 
M.C. 
 
2016  
Turkiet  

Cultural 
perception
s and 
clinical 
experience
s of 
nursing 
students in 
Eastern 
Turkey 

 

Syftet var att 
undersöka 
turkiska 
sjuksköterskestu
denter och 
vårdmötet med 
en patient som 
har annan 
kulturell 
bakgrund.  

Kvalitativ 
metod.  
 
Intervjuer i 
fokusgruppe
r. 

N=21 
sjuksköterskestu
denter.  

Tre teman 
identifierades, 
Upplevda 
kulturella 
barriärer, att 
uppleva 
kulturella 
handlingar 
underlättar, 
Identifiering av 
kulturella 
handlingar.   

Hög 
kvalité 

Krupic, F., 
Grbić, K., 
Čustović, 
S., 
Hamrin 
Senorski, 
E. & 
Samuelsso
n, K.  
 
2019 
 
Sverige 

Immigrant 
patients in 
brief 
meetings 
with 
anaestheti
st nurses - 
experience
s from 
perioperati
ve 
meetings 
in the 
orthopaedi
c setting. 

Syftet var att 
undersöka 
anestesisjuksköt
erskans 
erfarenheter av 
det korta mötet 
med 
immigranter i 
den preoperativa 
miljön.  
 

Pilotstudie 
med 
kvalitativ 
metod.  
  
Enkät med 
öppna 
frågor.  

N=18 
anestesisjuksköte
rskor 

(4 bortfall) 

Sjuksköterskor 
med mindre 
erfarenheter 
behövde 
förbereda sig 
mer inför mötet 
än erfarna 
sjuksköterskor. 
Mötet med 
dessa patienter 
innebär stort 
ansvar och 
krävde mer 
assistans än vad 
svenska 

Medel 
kvalité 

 
 
Studie
ns 
metod-  
diskuss
ion och 
saknas. 
 
 



 

 
 

patienter 
krävde.  

McCarty, 
J., 
Cassidy, I., 
Graham, 
M. & 
Tuohy, J.  
2013  
 
Irland  

Conversati
ons 
through 
barriers of 
language 
and 
interpretat
ion. 

 

Syftet var att 
undersöka 
sjuksköterskors 
upplevelser av 
språkbarriärer 
och att använda 
tolkar inom 
sjukvården och 
redogöra för 
sjuksköterskans 
upplevelse att 
kommunicera 
med någon från 
en annan kultur. 

 kvalitativ 
metod 

N=14 
n=7 
sjuksköterskestu
denter, n=5 
sjuksköterskor 
och n=2 
psykiatriska 
sjuksköterskor. 
 

 
 
 

Kommunikation
en kan 
förbättras med 
mer information 
om kultur och 
språk. Även om 
sjuksköterskan 
tar lärdom av 
tolkarna.  

Hög 
kvalité 

 

Rifai, E., 
Janlöv, A.  
& Garmy, 
P. 2018 
Sverige 
 

Public 
health 
nurses’ 
experience
s of using 
interpreter
s when 
meeting 
with 
Arabic-
speaking 
first-time 
mothers. 

Syftet var att 
undersöka 
sjuksköterskors 
erfarenheter av 
att använda tolk 
vid mötet med 
arabisktalande 
mödrar, som fött 
barn för första 
gången. 
 

Kvalitativ 
metod med 
induktiv 
ansats.  
 
Semistruktur
erade 
intervjuer. 

11 sjuksköterskor 
 
(5 bortfall) 

Att implicera 
tolkar i mötet 
med mödrarna 
Tolken är en 
viktig del för att 
bygga upp en 
relation med 
mödrarna. 
Tolken kunde 
ibland störa 
dialogen. 

Hög 
kvalité 

 
Sevinç, S. 
2017 
Turkiet 
 

Nurses’ 
Experience
s in a 
Turkish 
Internal 
Medicine 
Clinic 
With 
Syrian 
Refugees. 
 

Syftet med 
studien var att 
beskriva 
sjuksköterskors 
upplevelse av att 
ge vård till 
syriska 
flyktingar på 
medicinkliniker i 
Turkiet. 

Kvalitativ 
metod med 
induktiv 
ansats. 
 
Semistruktur
erade 
intervjuer. 

N=10 
sjuksköterskor 

Sjuksköterskor 
upplevde 
svårigheter med 
att 
kommunicera 
med patienter 
och deras 
närstående. 
Sjuksköterskorn
a var empatiska. 

Hög 
kvalité 

 

 
 
 
 

Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvalitativ metod 

 
Titel:  
Författare:  
Årtal:  
Tidskrift:  

 
Del I.  
Beskrivning av studien 
 
Beskrivs problemet i bakgrund/inledning?  Ja   Nej 
 
Kunskapsläget inom det aktuella området är  Ja   Nej 

https://journals-sagepub-com.proxy.library.ju.se/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Sevin%C3%A7%2C+Sibel


 

 
 

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 – kvalitativt 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 

 
 
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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