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Abstrakt 

Bakgrund: Den ökade immigrationen till Sverige under senaste decennier har 

inneburit en ökning av antalet patienter med invandrarbakgrund som söker vård. 

Detta betyder att röntgensjuksköterskor oftare kommer att träffa patienter med 

utländsk härkomst. Kommunikation är en röntgensjuksköterskas viktigaste verktyg 

och utgör grunden till alla mänskliga möten. Det kan bli problematiskt när patienten 

inte behärskar svenska språket och ska kommunicera med vårdare. Detta ställer krav 

på röntgensjuksköterskor att hitta lämpliga strategier för att kunna kommunicera 

med patienten på bästa möjliga sätt. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa 

vårdarens strategier vid kommunikation med personer av utländsk härkomst som 

inte behärskar det svenska språket. Metod: Metoden var litteraturstudium med 

kvalitativ ansats, sökningen på artiklarna har gjorts i databaserna CINAHL och 

PubMed och litteraturstudien baseras på åtta vetenskapliga artiklar som har 

analyserats med innehållsanalys. Resultat: Analysen resulterade i två kategorier och 

fem subkategorier. Kategorierna var tolk och icke-verbal kommunikation. Slutsats: 

Röntgensjuksköterskor har ett ansvar att erbjuda jämlik vård på lika villkor till alla. 

Därför ska de använda olika strategier för att kunna kommunicera med patienter som 

inte talar samma språk. Resultatet visade att professionell tolk var den bästa och 

säkraste metoden för kommunikation med sådana patienter. Därför finns det ett 

behov av utbildning för röntgensjuksköterskor angående tolkbokning. Dessutom 

finns det ett behov av tydliga rutiner för att förbättra tolktjänstsystemet när 

professionella tolkar användas i möten med patienter som inte behärskar språket. 

 

Nyckelord: Kommunikation, icke- verbal kommunikation, 

kommunikationsbarriärer, språk, språkbarriärer, sjuksköterska, erfarenhet, 

invandring, patient, flykting, hälsovård, strategier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tyda.se/search/invandring?lang%5B0%5D=en&lang%5B1%5D=sv


 

 

Abstract 

Background: The increased immigration to Sweden during the last decades has 

resulted in an increased number of patients with an immigrant background seeking 

care. This means that radiographers will often meet patients of foreign origin. 

Communication is the radiographers’ most important tool and is the basis for all 

human encounters. It can become problematic when the patient does not speak the 

Swedish language and needs to communicate with carers. This puts demands on 

radiographers to find appropriate strategies for communicating with the patient in 

the best possible way. Objective: The aim of this study was to elucidate the carers’ 

strategies for communicating with people of foreign origin who do not master the 

Swedish language. Method: Method was literature study with qualitative approach. 

The search for articles has been made in the databases CINAHL and PubMed and 

literature study based on eight scientific papers that have been analyzed with content 

analysis. Result: The analysis resulted in two categories and five subcategories. The 

categories were Interpreter and non-verbal communication. Conclusion: 

Radiographers have the responsibility to provide equal care on equal terms to all 

patients. Therefore, they use different strategies to communicate with patients who 

do not share the same language. The results showed that the use of professional 

interpreters was the best and safest method of communication with such patients. 

Therefore there is a need for training and education for radiographers regarding 

booking of interpreters. There is also a need for clear procedures to improve 

interpreter services system and to use professional interpreters in meetings with 

patients who do not master the language. 

 

Keywords: Communication, nonverbal communication, communication barriers, 

language, language barriers, nurse, experiences, emigration, patient, refugee, 

healthcare, strategies. 
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Bakgrund 

Att arbeta som röntgensjuksköterska innebär att jobba med människor. Detta 

betyder att vårdare möter patienter varje dag i arbetet. I mötet uppstår en 

kommunikation mellan vårdgivare och vårdtagare där bägge parter är involverade 

och där de försöker uppnå ömsesidig förståelse genom kommunikation. Ord ska 

sägas, höras och förstås. Detta korta möte kan dock präglas av svårigheter, speciellt 

om patienter kommer från andra länder med olika kultur, religion, och språk. Enligt 

Hanssen (2007, 60) kan kommunikationsproblem uppstå när patienter talar ett 

annat språk och har annan kulturell bakgrund än vårdaren och denne ska kunna 

kommunicera med patienten. Det är viktigt att vårdaren kan lära sig att bemöta dessa 

patienter och kommunicera med dem på rätt sätt för att skapa en bra miljö för 

patienten så att de känner sig välkomna och får en adekvat vård. Sverige är ett 

mångkulturellt samhälle där alla människor har rätt till en likvärdig vård och omsorg 

oavsett deras bakgrund, kön, hudfärg och religion (Vårdförbundet 2008). 

 

I Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763 3§) beskrivs att: ’’Varje landsting skall 

erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som är bosatta inom landstinget. 

Detsamma gäller dem som är kvarskrivna enligt 16 § folkbokföringslagen 

(1991:481) och stadigvarande vistas inom landstinget. Även i övrigt skall 

landstinget verka för en god hälsa hos hela befolkningen.’’ 

 

Sverige är ett land där människor med olika kulturella bakgrunder och nationalitet 

möts. En stor del av Sveriges befolkning består idag av personer med utländsk 

bakgrund. Enligt Statistiska Centralbyrån (2013) ökar antalet invandrare i Sverige 

varje år. Under 2012 var antalet utrikesfödda boende i Sverige 1 473 256 personer, 

d.v.s. 15,4 % av befolkningen i Sverige. Det innebär att röntgensjuksköterskor i det 

vardagliga arbetet kommer att möta patienter från olika länder med olika kulturella 

bakgrund.  

 

Röntgensjuksköterskans roll 

Enligt Vårdförbundet (2008) arbetar röntgensjuksköterskan i en högteknologisk 

miljö. Dessutom har hon ansvar för omvårdnad, medicin, metodik och medicinsk 

teknik. Röntgensjuksköterskan ska ha förmågan att erbjuda god omvårdnad till 

patienten och genomföra undersökningar med hög kvalitet med hänsyn till minskad 
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stråldos och patientsäkerhet. “Röntgensjuksköterskan ansvarar för att minimera 

stråldoser vid undersökningar och behandlingar” (Vårdförbundet, 2008). 

 

Röntgensjuksköterskans omvårdnad ska inte påverkas av patientens ålder, hudfärg, 

trosuppfattning, kultur, handikapp, sjukdom, kön, sexuell läggning, nationalitet, 

politisk åsikt, ras eller social status. Röntgensjuksköterskan ska även visa respekt för 

mänskliga rättigheter, kulturella skillnader, rätten till liv och människans värde. En 

stor del av röntgensjuksköterskans ansvar är att förmedla information samt stödja 

patienten inför undersökningar. Detta ska genomföras genom att hon respekterar 

vårdtagarens rätt till självbestämmande och visar sitt stöd till dennes beslut. Detta 

kan genomföras genom att patienten är delaktig och intar en aktiv roll i sin 

behandlingsprocess. Enligt Eldh (2009, 45) är patientens delaktighet en viktig grund 

i vård och omvårdnaden. Eldh anser att ny forskning visar att patientens delaktighet i 

sin behandling kan leda till bättre resultat i behandlingen. Detta kan nås genom en 

bra kommunikation mellan röntgensjuksköterska och vårdtagare – en av 

röntgensjuksköterskans viktigaste faktorer i sitt arbete. 

 

Kommunikation 

Heister Trygg (2008, 11-17) definierar kommunikation som förmedlandet av budskap 

från en person till en annan. Kommunikation används för att uttrycka behov och 

önskningar där människor delar sina tankar och känslor. Det är därför viktigt att 

utrycka sig på ett begripligt sätt. Enligt Angel och Hjern (2004, 107) är 

kommunikation inte problematisk när bägge parterna har samma kultur och kan 

förstå varandra. Emellertid kan kommunikationen bli problematisk när parterna är 

från olika kulturer och ska möta varandra. Detta kan skapa missförstånd och hinder i 

kommunikationen och leda till otrygghet hos patienten. Heister Trygg (2008, 14-17) 

anser att en bra kommunikation skapar glädje medan en bristande kommunikation 

skapar frustration. 

 

Enligt Fossum (2007, 24) kan kommunikation vara verbal eller ickeverbal. Verbal 

kommunikation uttrycks genom språk, tal, skrift och det tysta språket som tolkas 

mellan raderna i ett samtal, t.ex. ironiska uttalanden som inte ska tolkas bokstavligen 

och som kräver att man har förståelse för sammanhanget och den språkliga och 
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kulturella kontexten. Ickeverbal kommunikation är kommunikation som utförs 

genom kroppsspråket.  

 

Enligt Hanssen (2007, 45) används icke verbal kommunikation för att uttrycka 

känslor och tankar utan att behöva använda ord genom kroppsspråk, ögonkontakt, 

ansiktsuttryck, tonfall och fysisk beröring. Hanssen fortsätter att svårigheter i icke- 

verbal kommunikation uppstår då det är svårt att ha kontroll över det icke-verbala 

beteendet. Icke- verbala uttryck präglas av kulturen och kan ha olika betydelse i olika 

kulturer. Därför uppmanar Hanssen alla vårdgivare till försiktighet vid användning 

av icke- verbala uttryck då det kan leda till feltolkning hos patienten.  

 

Användning av tolk vid kommunikation med patienten 

Enligt Hanssen (2007, 60) har språkbarriären varit det stora problemet för 

personalen i personliga kontakter med patienten i vårdmötet. Problemet kan lösas 

genom användning av tolk när personalen och patienten inte talar samma språk. 

Angel och Hjern (2004, 145) anser att användning av tolk är nödvändig för att uppnå 

en bra kommunikation mellan vårdgivare och vårdtagare. Enligt Entrena (2007, 310) 

ska patienter inte nekas tolk från personalen när de så begär. Förvaltningslagen 

(1986:223 8§) statuerar även att; ”När en myndighet har att göra med någon som 

inte behärskar svenska eller som är allvarligt hörsel- eller talskadad, bör 

myndigheten vid behov anlita tolk.”  

 

Tolkningstjänsten är en rättighet för patienter som bor i Sverige men som inte 

behärskar svenska språket. Entrena (2007, 310) hävdar att beslutet att använda tolk i 

ett vårdmöte ska vara ömsesidigt. Detta betyder att både parterna, vårdgivare och 

vårdtagare har rätt att begära tolk och detta ska respekteras. Entrena påpekar även 

att det kan finnas patienter som klarar svenska språket i vardagslivet men som inte 

gör det när de blir sjuka, särskilt i komplicerade undersökningar där patienten ska få 

viktig informationen om undersökningen. Angel och Hjern (2004, 145) anser att en 

del utlänningar saknar svenska språkkunskaper för att förstå komplicerad 

information utan tolk.  

 

Enligt Entrena (2007 , 311) är tolkningstjänster kostsamt. Emellertid kan det bli 

dyrare när patienten får fel diagnos eller missförstår informationen om 
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undersökningen. Detta kan leda till återbesök och kan skapa otrygghet och lidande 

hos patienten. Även personalen kan anklagas för felbehandling på grund av 

kommunikationssvårigheter med sina patienter. Enligt Entrena (2007, 317) inträffar 

en del allvarliga misstag inom vården på grund av att personalen inte har använt 

professionell tolk. I sådana situationer ligger hela ansvaret hos personalen. 

Personalen ska inte lita på patienters vänner eller familj för tolkning så länge det 

finns möjlighet att skaffa professionell tolk. 

 

Enligt Entrena (2007, 312) ska professionella tolkar som har utbildat sig och som ska 

arbeta inom sjukvården dessutom gå i genom ett auktorisationsprov samt ett annat 

prov i särskild kompetens inom sjukvård. 

Angel och Hjern (2004, 146) rekommenderar att professionella tolkar ska användas 

eftersom de har bra förmåga att förmedla information. En professionell tolk ska vara 

neutral, översätta samtalet ord för ord och inte ta en aktiv roll i samtalet och omfattas 

av tystnadsplikt. Entrena (2007, 316) visar att en del familjemedlemmar inte 

översätter samtalet ordagrant och vill filtrera samtalet för att inte ge dåliga besked till 

patienten. Deras förklaring är att de inte vill göra patienten orolig.   

 

Röntgensjuksköterskan möter i sitt dagliga arbete ofta patienter med utländsk 

härkomst. Som ovan beskrivit kan det många gånger vara svårt att på ett effektivt sätt 

kommunicera med dem för att exempelvis berätta om den undersökning de ska 

genomgå eller liknande. Författaren till detta arbete har inte funnit några studier som 

visat på olika kommunikationsstrategier som röntgensjuksköterskor använder sig av i 

mötet med dessa patienter. Likartade problem kan dock upplevas av andra vårdare 

inom hälso- och sjukvården och som kan vara till hjälp i röntgensjuksköterskans 

arbete. Syftet med litteraturstudien var att belysa vårdarens strategier vid 

kommunikation med personer av utländsk härkomst som inte behärskar det svenska 

språket. 

 

Metod 

Sökmetoder 

Metoden som valdes var en litteraturstudie med kvalitativ ansats inspirerad av Polit 

och Beck (2012). Artiklar till studien söktes i databaserna CINAHL och PubMed. 

Sökord som användes var ”Communication”, ”Nonverbal communication”, 
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”Communication barriers”, ”Language”, ”Language barriers”, ”Nurse”, ”Experiences”, 

”Emmigration”, ”Patient”, ”Refugee”, ”Healthcare”, ”Strategies” och ”Strategy”. 

Sökorden har använts i olika kombinationer för att hitta artiklar relevanta för 

studiens syfte. För att kombinera sökorden har den booleska termen AND använts. 

Eftersom författaren utgick från olika kombinationer av sökord redovisas enbart de 

artiklar som ingår i studieresultatet i tabell 2. 

 

Begränsningar som gjordes vid sökning i databaserna var ”English”, ”abstract 

available”, ”peer reviewed”, ”English language” och ” Research Article”. Syftet var att 

finna artiklar som var relevanta för studien. Inklusionskriterier var att utvalda 

artiklar skulle vara publicerade mellan åren 2001 -2014 samt vara studier gjorda i 

USA, United Kingdom, Australian och Sverige.  

 

Urval 

Urvalet av artiklar skedde i fyra steg. I första steget, läste författaren titeln på 

artiklarna som valdes genom sökord (träffar). I andra steget, valdes ett antal artiklar 

ut och abstraktet på dessa lästes igenom (urval 1 i tabell 1). I tredje steget, läste 

författaren genom de artiklar vars abstrakt var relevant för studien (urval 2). I fjärde 

steget, valdes artiklar vars resultat var relevant för syftet för analys (urval 3). Totalt 

valdes åtta artiklar till analysen.  

De artiklar som ingår i arbetet har genomgått en kvalitetsgranskning enligt Willman, 

Stoltz och Bahtsevani (2011, 175-176) (Se bilaga 2). 

 

Analys  

Enligt Friberg (2012, 140-141) kan man vinna på att göra en översikt över de 

väsentliga punkterna i studier. Analys genomförs enligt Friberg i tre steg. I det första 

steget ska artiklarna läsas i flera omgångar för att få förståelse för innehåll och få en 

övergripande bild av det som har skrivits på området. I det andra steget ska man 

kartlägga likheter och skillnader i syfte och resultat i utvalda artiklarna. I det sista 

steget ska resultatinnehållet presenteras genom sortering av valda artiklar, utifrån 

likheter och skillnader som kategoriserats. I enlighet med Fribergs förslag har 

författaren fokuserat på punkter i resultatet som var viktiga för att kunna besvara 

författarens syfte i denna studie. Artiklarnas resultat lästes flera gånger. Författaren 

använde gula postit-lappar för att skapa en sådan översikt över det mest väsentliga i 
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varje artikel då väsentliga punkter i varje artikel skrevs på skilda lappar som sedan 

klistrades på väggen bredvid varandra. Genom denna metod fick författaren en 

överblick över likheter och skillnader mellan väsentliga punkter i studierna. Några 

punkter exkluderades från studien då författaren vid överblicken insåg att de, dock 

intressanta, saknade relevans för att besvara denna studies specifika syfte. De 

överlappande punkterna i studier som berörde samma område sammanställdes till en 

kategori. Denna process ledde fram till två kategorier: Tolk och Icke-verbal 

kommunikation  

I tabell 3 (bilaga 3) presenteras de i analysen använda artiklarna med titel, författare, 

år, land, tidskrift, syfte, metod, deltagare, huvudresultat, etiskt granskad, och kvalitet 

evidensgrad.  

 

Resultat  

Resultatet av denna litteraturstudie baseras på åtta kvalitativa artiklar. Resultatet 

visar på att vårdare använder sig av två huvudstrategier i samband med 

kommunikation med personer med utländsk härkomst; tolk och icke-verbal 

kommunikation. 

Tabell 1. Översikt av kategorier- och subkategorier 

Kategorier Subkategorier 

Tolk 
Professionell tolk 
Tvåspråkig personal 

Familjemedlemmar och vänner 

Icke-verbal kommunikation 
Kroppsspråk 

Kommunikations hjälpmedel 

 

Tolk 

Resultatet visade att effektiv kommunikation var grundläggande för ett gott 

tvärkulturellt vårdmöte. Resultatet visar att ett sätt att kommunicera med personer 

som har ett annat språk är att använda sig av tolkar. Dessa kan vara professionella, 

personal som är tvåspråkiga eller familjemedlemmar eller andra vänner. 

 

Professionell tolk  

Återkommande i flera studier som gjorts var att professionella tolkar hade en stor 

betydelse i kommunikationen mellan vårdare och patienter (Gerrish, 2001; Fatahi et 

al., 2010a; Fatahi et al., 2010b; Carroll et al., 2007). Fatahi et al. (2010a) fann i sin 
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studie att i känsliga och komplicerade radiologiska undersökningar var användning 

av professionella tolkar nödvändig. De skapade trovärdighet och säkerhet i 

kommunikationen mellan vårdare och patient. Vårdarna i Gerrish (2001) studie 

påpekade att om ingen familjemedlem var närvarande skulle vårdare ordna en tolk 

och om en patient ansågs ha ett "känsligt" problem (till exempel inkontinens) söktes 

tjänster av en professionell tolk med samma kön som patienten om ingen lämplig 

släkting var tillgänglig.  

 

Vårdarna i Gerrish et al. (2004) studie har använt professionell tolk för de patienter 

som det skulle träffa för första gången och för komplicerade patientmöten om 

familjemedlemmar inte hade tillräcklig kunskap för tolkning. Deltagarna (vårdarna) i 

Fatahi et al. (2010a) studie förslog att tolkning kunde ske per telefon i akuta fall då 

tolkar inte kunde vara närvarande. Användning av telefontolk visade sig dock vara 

besvärlig och svår och fungerade inte bra (Cioffi 2003; Jirwe, et al., 2010). 

 

Tvåspråkig personal  

Användning av tvåspråkiga kollegor uppfattas som en effektiv och bekväm 

kommunikationsstrategi (Lee, et al., 2006). Jirwe et al. (2010) visar i sin studie på 

positiva aspekter av användningen av tvåspråkiga kollegor som tolk. Alla deltagarna i 

studien talade två språk varav hälften av dem som hade invandrarbakgrund talade 

ytterligare några språk. Vårdarna använde sina tvåspråkiga förmågor (engelska och 

svenska) för att kommunicera och patienterna fick välja vilket språk de ville prata på 

under mötet. 

 

It was a mix of languages but mostly English, he knew Swedish but maybe he spoke 

more English because he was nervous…it could be that he went back to English since 

it was more natural for him, he was able to ask more detailed questions in his own 

language which I also understood (Participant 5, Swedish background, Jirwe et al., 

2010, 440). 

 

Deltagarna i Fatahis et al. (2010a) studie tyckte att tvåspråkiga kollegor var 

tillfredsställande. Tolkning kunde ibland åstadkommas genom dem. Deltagarna 

ansåg att deras professionella medicinska kunskaper (t.ex., kunskap om de olika 

stegen i en radiologisk undersökning) var en stor fördel men att tvåspråkiga kollegor 
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endast skulle användas som tolk om det var absolut nödvändigt. Cioffi (2003) visade i 

sin studie att tvåspråkig vårdpersonal som delar samma språk och kulturell bakgrund 

med patienten bättre kunde kommunicera med patienten, särskilt i känsliga lägen. 

De kunde vara till stor hjälp för att minska patientens ångest. 

If we have a situation where there is a lot of emotion the bilingual health workers 

are very helpful. They’re a sort of a go-between the family and what is perceived as 

institutional. It just diffuses the situation and reduces tension a lot (Participant 7, 

Cioffi, 2003, 302). 

 

Vårdarna i Cioffis (2003) studie hävdade dock att denna strategi att använda 

tvåspråkiga vårdare också hade negativa konsekvenser för patienter då de ofta fick 

vänta tills den tvåspråkiga vårdares skift började för att kunna kommunicera med 

patienter som behövde tolk. Tvåspråkiga och icke- tvåspråkiga vårdare 

(sjuksköterskor) uttryckte oro över risker i samband med den fördröjda 

kommunikationen. Dessutom visade det sig att det inte fanns tillräcklig många 

tvåspråkiga vårdare som kunde hjälpa alla patienter med tolkning. Förutom detta, 

saknades tvåspråkiga vårdare när det gällde vissa språkgrupper. 

 

We have bilingual health workers here. I find the types are not enough to cater for 

the diverse patients that we have in this hospital. We don’t have anyone for 

Vietnamese or Turkish (Participant 10, Cioffi 2003, 302).  

 

Utöver detta påpekade den tvåspråkiga personalen att vissa faktorer kunde 

komplicera kommunikationen med patienten, t.ex., när samma ord uttalas på olika 

sätt på grund av olika dialekter som kan finnas i ett och samma språk (Cioffi, 2003). 

As one bilingual nurse said: I find that a lot of times they’ll say ‘Do you speak 

Chinese?’ … There can be a problem because Malaysian Chinese is different from 

Hong Kong Chinese. Not just with the dialect but some slangwords are quite 

different (Participant 6, Cioffi, 2003, 303). 

 

Familjemedlemmar och vänner  

Vårdare hade en positiv inställning till familjetolkar och ansåg att familjetolkar 

spelade en viktig roll i kommunikation mellan vårdare och patient (Lee, et al., 2006; 
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Jirwe et al., 2010).  It doesn’t bother me either way . . . family interpreters tend to 

work probably just as well as the professional interpreter (Lee et al., 2006, 171). 

 

Cioffi (2003) och Fatahi et al. (2010a) anser å andra sidan att användningen av släkt 

och vänner som tolk ibland är det enda alternativet för kommunikation med 

patienten. I en studie av Gerrish et al. (2004) visade det sig att även om vårdarna 

visste om brister i tolkning genom familjen valde ändå många deltagare att nöja sig 

med denna bristfälliga vård. I samma studie visade det sig att många vårdare 

förlitade sig på familjemedlemmar för att tolka. När det gällde kvinnliga patienter 

som inte pratade engelska var det ofta deras män som tolkade, och när det gällde 

äldre människor så antog ofta en vuxen son eller dotter rollen som tolk.  

 

I en annan studie av Gerrish (2001) visade det sig att trots att deltagarna 

huvudsakligen förlitade sig på anhöriga för att tolka valde de ändå att ordna en tolk i 

situationer där inga familjemedlemmar var närvarande. Återkommande i flera 

studier var att det påpekades att barn inte ska används som tolk (Fatahi et al., 2010a; 

Gerrish et al., 2004 Gerrish, 2001; Jirwe et al, 2010) och Gerrish et al. (2004) 

betonar att barn kan används endast i undantagsfall som tolk; I think the principle of 

using children is really bad. I’d nervous a child unless I was in a real tight corner 

and then I’d only use the child to say, ‘I can’t talk to you, I’m going to try and 

arrange something else (Specialist nurse, Gerrish et al., 2004, 410). 

 

Icke-verbal kommunikation 

Förutom ovannämnda strategier, visar resultatet att andra 

kommunikationshjälpmedel såsom kroppsspråk eller skyltar kan användas för att 

förbättra och underlätta kommunikationen mellan vårdare och patient. Studierna 

visar att i situationer när tolk inte fanns att tillgå eller andra situationer valde 

vårdarna att kommunicera på annat sätt genom att använda sig av sitt kroppsspråk 

eller andra kommunikationshjälpmedel.  

 

Kroppsspråk 

Användning av kroppsspråk när tolken inte är närvarande återkommer i flera studier 

som gjorts. Deltagarna i studierna ansåg att användning av icke-verbal 

kommunikation i mötet med patienten som inte talade samma språk eller kunde lite 
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var ett bra sätt att kommunicera på. (Lee et al., 2006; Fatahi et al., 2010a; Jirwe et 

al., 2010; Cioffi, 2003).  

 

You use body language instead and a smile…we have learnt that 70% of 

communication is body language so why not use it; it is a great tool for 

communication (Participant 10, Iranian background, Jirwe et al., 2010, 440).  

 

En av vårdarna i en studie av Lee et al. (2006) beskrev hur hon använde icke-verbal 

kommunikation för att överföra ett meddelande till en patient: It’s amazing how you 

can get by with demonstrations, just the same as dance and music is international 

with portraying something, well you can do the same with physio [physiotherapy] 

really (Lee et al., 2006, 171). 

 

En kommunikationsteknik för att underlätta förståelsen av hur vårdare ska 

kommunicera med patienten när det inte fanns ett gemensamt språk för att vårdaren 

lättare skulle kunna sympatisera och visa medkänsla med patienter var att vårdarna 

försökte spegla patienternas känslor och lyssna aktivt på dem (Jirwe et al., 2010);  

 

What I did was that I mirrored her emotions, it was something we were taught 

during the first semester… her facial expressions, when she showed that she was 

unsatisfied I showed the same to confirm that I had understood her right 

(Participant 1, Finnish background, Jiwre et al., 2010, 440). 

 

Vårdarna uttryckte patientens känsla av misstro och osäkerhet som provocerades av 

t.ex. gester, vissa former av ögonkontakt och det fysiska avståndet. Dessa faktorer 

pekar på att icke-verbal kommunikation spelar en viktig roll för kommunikationens 

utfall mellan vårdare och patienter (Fatahi et al., 2010b). I en studie gjort av Carroll 

et al. (2007) diskuterade deltagarna många icke-verbala egenskaper hos en deltagare 

vilket gjorde att de lättare kunde prata om eller ifrågasätta diagnos- och 

behandlingsplaner. Exempel på dessa egenskaper som betraktades som viktiga var att 

vårdaren log och visade vänlighet, var tillgänglig att prata med, hade tålamod och 

visade intresse och förståelse för det somaliska språket och den somaliska kulturen. I 

Gerrish (2001) studie använde sig vårdarna av teckenspråk för att kommunicera med 
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patienten men resultatet var inte tillräcklig tillfredsställande för att kommunicera 

med patienten. 

 

Kommunikationshjälpmedel  

Kommunikationshjälpmedel kan allmänt delas i två kategorier: Rena hjälpmedel som 

skyltar och verbala (språkliga) hjälpmedel som vissa nyckelord i ett visst språk. 

Cioffi (2003) och Jirwe et al. (2010) fann att flera av deltagarna i deras studier 

berättade om situationer där de ansträngde sig och försökte egna metoder för att 

underlätta kommunikationen med patienter: t.ex. genom att lära sig några nyckelord 

på olika språk, använda diagram eller skyltar, visa bilder och etc.;  

 

If they can’t speak English I use a lot of sign language just pointing at things for 

your basic activities of daily living. Sometimes I pick up on their words, familiarise 

myself with some of their language, ask family members to write on a sheet of 

paper general things like pan, drink, food, things like that. So we can point at that 

(Participant 19, Cioffi, 2003, 303). 

 

Deltagare i Lee et al. (2006) studie försökte lära sig ord fonetiskt från deras 

patienters språk och använda dem i mötet med patienterna. Detta ledde till att 

patienterna kände sig välkomna. En fara med denna strategi som framkom var dock 

att vårdarna inte kunde garantera att korrekt information förmedlades till patienten 

och att patienten kunde inte ge respons till vårdaren.   

 

En annan strategi som deltagarna i Lee et al. (2006) studie använde sig av bestod av 

användningen av förkortade kommandon som ''Walk'', ''Stand'' och ''Sit'', och ofta 

med högre samtalsvolym än det normala. I vissa fall mimade vårdaren dessa åtgärder 

om klienter misslyckades med att förstå de verbala kommandona. Vårdarna 

observerade att enstaviga instruktioner kunde vara problematiska eftersom de var 

otydliga. I en studie använde sig vårdarna av anteckningar för att kommunicerar med 

patienterna men resultatet var inte tillräcklig tillfredsställande för att uppnå en 

tillfredställande kommunikation med patienten (Gerrish, 2001). 
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Diskussion  

Resultatdiskussion  

Syftet med litteraturstudien var att belysa vårdarens strategier vid kommunikation 

med personer av utländsk härkomst som inte behärskar det svenska språket. Viljan 

att vårda patienter är en central roll i röntgensjuksköterskans dagliga arbete. Detta 

möte ska grundas på att röntgensköterskan och patienten kan förstå och 

kommunicera med varandra. Mötet kan dock bli problematiskt när 

röntgensköterskan och patienten inte talar samma språk. Eftersom språkbarriärer 

kan vara ett stort problem i kommunikationen mellan vårdare och patienter med 

utländsk härkomst innebär det att vårdare måste använda olika strategier för att 

kunna kommunicera med patienter som talar ett annat språk. Som det framkom i 

resultatet spelade professionella tolkar en stor roll i kommunikationen mellan 

vårdare och patienter. Detta stöds även av andra studier (Jones et al, 2003; Jones, 

2008; Garrett et al., 2008; Giger & Davidhizar 2002; Murphy & Macleod Clark 1993; 

Angel & Hjern, 2004; Tuohy et al., 2008). 

 

Vad vårdarna hade gemensamt var att de ville minska användning av tolk. I Nielsen 

och Birkelunds (2009) samt Høye och Severinssons (2008) studier undvek vårdarna 

att beställa tolk. I Nielsen och Birkelunds (2009) studie beställdes tolk endast om det 

uppstod ett allvarligt problem eller när det gällde intima situationer. Giger och 

Davidhizar (2002) anser att vid tolkning av känsliga ämnen ska tolk av samma kön 

användas. Att få en tolk av ”rätt” kön kan dock vara svårt att nå vid vissa tillfällen.  

 

Ett annat problem som visade sig i några av studierna var att tolkar måste bokas två 

dagar i förväg vilket innebar att det var svårt att skaffa tolk i akuta situationer eller 

när vårdare verkligen behövde dem, något som även har konstaterats av Jones 

(2008). Deltagarna i Cioffi (2003) studie ansåg att det var enkelt att skaffa tolk för en 

del språk men svårare för vissa minoritetsspråkgrupper. Det var även svårt att skaffa 

tolk på helger och nattetid.  

 

I ett par studier (Jirwe et al., 2010; Gerrish et al., 2004) framkom det att höga 

tolkkostnader var ett hinder för att använda professionella tolkar, något som även har 

bekräftats av Nielsen och Birkelund (2009), samt Entrena (2007, 311). Studier av 

Jirwes et al. (2010) och Gerrish et al. (2004) visar även att vissa av vårdarna hade en 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=H%25C3%25B8ye%20S%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=18468898
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begränsad användning av professionella tolkar på grund av finansiella begränsningar 

som fanns i sjukhus där de arbetade. På grund av höga kostnader för tolktjänster 

undveks därför tolk i enkla undersökningar.  

 

Jacobs et al. (2007) jämförde i sin studie skillnaden mellan sjukhusanställda tolkar 

och tolkar som hyrdes utifrån gällande kostnad och återbesök. Resultatet visade att 

sjukhusanställda tolkar ledde till en minskning av patientåterbesök och påverkade 

inte heller sjukhuskostnaderna. Likartade resultat har visats av Entrena (2007, 311) 

som fann att avsaknad av professionella tolkar leder till tätare återbesök av patienter. 

Även Jones (2008) påpekar i sin studie att anställda professionella tolkar minskade 

kostnaderna för sjukhuset. Till detta tillkommer att enligt lag är tolk en rättighet för 

patienten som inte behärskar svenska i Sverige. Förvaltningslagens 8§ (SFS 

1986:223) statuerar även att; ”När en myndighet har att göra med någon som inte 

behärskar svenska eller som är allvarligt hörsel- eller talskadad, bör myndigheten 

vid behov anlita tolk.”  

 

Tolkning kan ske på olika vis med hjälp av informations- och kommunikationsteknik. 

I två studier (Locatis et al., 2010; Jones et al., 2003) användes telefon- och videotolk. 

Patienterna hade en positiv inställning till detta och ansåg att det var ett bra 

alternativ när tolken inte var på plats. Emellertid visade det sig att patienterna tyckte 

mer om videokonferenser än telefontolk. Vårdaren och patienten kan ha tillgång till 

tolk genom tele- och videokonferens. Patienten bestämmer då om samtalet ska vara 

med eller utan video (Locatis et al., 2010). Klein och Kajbjer (2009) anser att nya 

kostnadsfria teknologiska metoder som exempelvis Skype kan användas när tolken 

inte är på plats och på detta sätt kan patienten, vårdaren och tolken möta varandra 

ansikte mot ansikte. Jacobs et al. (2011) visade även i sin studie att genom att 

använda telefontolk och videokonferens kunde användandet av professionell tolk, 

trots att de inte var fysisk på plats, halvera kostnaderna i jämförelse med kostnaden 

när tolken fysiskt var på plats. Deltagarna i en studie av Fatahis et al. (2010a) menade 

att telefontolk kunde användas i akuta situationer. Motstridiga resultat har dock 

framkommit i andra studier där användandet av telefontolk visade sig vara besvärligt 

och inte väl fungerande.  

 



14 

I vissa röntgenundersökningar spelar kroppsspråket en viktig roll för 

röntgensjuksköterskan då denne ger patienten instruktioner i samband med 

röntgenundersökningar, t.ex. vänder sin fot eller formar sin kropp på ett speciellt sätt 

för att visa patienten och på detta sätt åstadkomma bra röntgenbilder. I sådana 

situationer kan det bli problematiskt att använda telefontolk eller videotolk.  

 

Lundberg et al. (2005) angav i sin studie att det fanns svårigheter att anskaffa tolk 

och även om de kunde anskaffa tolk uppstod i vissa fall kommunikationsproblem på 

grund av att tolken hade otillräckliga kunskaper om vård och omsorg. Det har även 

framkommit att patienter visar misstro till professionella tolkar på grund av att de 

känner sig osäkra på att alla detaljer översätts noggrant (Gerrish, 2001). 

 

Kunskap om medicinsk terminologi är viktig för en tolk. Tolkens ansvar är att 

underlätta kommunikationen mellan patient och vårdare genom att utbildas i 

terminologi och genom att lära sig det radiologiska språket för att genomföra sitt 

arbete på bästa möjliga sätt (Fatahi et al., 2010a). Tolkens kompetens och kunskap 

om speciella medicinska termer är viktig. Brister i detta avseende kan skapa 

missförstånd i kommunikation mellan vårdare och patient (Fatahi et al., 2010b). 

Angel och Hjern (2004, 146) anser att en professionell tolk ska vara neutral, översätta 

samtalet ord för ord och inte ta en aktiv roll i samtalet. Vidare hävdar Fatahi et al. 

(2010a) att tolken ska vara opartisk i förhållande till vårdare och patient. Detta höjer 

undersökningskvalitén och skapar mer trygghet och förtroende hos patienten. 

 

En del svårigheter kan uppstå när vårdare ska skapa en relation med en patient 

genom tredje person (tolk). Jirwe et al. (2010) menar i sin studie att det normala 

sociala umgänge som de annars skulle vara inblandade i under proceduren (d.v.s., 

hade de delat samma språk med patienten) saknades. Detta ledde till att 

omvårdnaden blev mekanisk och opersonlig samt oro väcktes för att vårdare skulle 

ha försummat patienten. Vidare framkom det i flera studier att vid användning av 

professionella tolkar är det svårt att bilda samma relation mellan patienten och 

vårdaren, till skillnad från när de båda talar samma språk. Det är svårt att skapa en 

nära relation genom en tredje person, t.ex. att visa empati och uppmuntra patienten 

att prata. Om det är vårdgivaren själv som tolkar, så är de aktivt involverade, de 
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känner patienten och kan hjälpa till att överbrygga kommunikationsklyftan (Gerrish, 

2001; Cioffi 2003; Murphy & Macleod Clark 1993). 

 

Tidsbrist är ett vanligt problem i röntgenavdelningar. Det innebär att tolkningen kan 

kräva mer tid än den avsedda tiden. Därför borde vårdarna hålla en vis tidsmarginal 

inför bokning av tid för nästa patient då röntgenundersökningar ofta inte brukar följa 

tidsplanen. Personalen hinner ofta inte fullborda undersökningen enligt det 

planerade tidsschemat. Detta kan leda till påfrestning hos tolkar och försämra 

kvalitén på kommunikation mellan röntgensjuksköterska och patient. (Fatahi et al., 

2010a).  

En av deltagarna i Nielsen och Birkelunds studie uttrycker sin irritation när patienten 

inte kan prata eller förstår danska. Vårdaren blir tvungen att använda sina resurser 

och mer tid för att hantera språkbarriären och detta kräver att hon ska lägga mer tid 

på sådana patienter (Nielsen & Birkelund, 2009). 

 

Som det framkom i resultatet är användningen av tvåspråkig personal en effektiv 

kommunikationsstrategi, detta styrks även av andra studier (Garrett et al, 2008; 

Jones, 2008). Deltagarna i Lundberg et al studie ansåg att tvåspråkig personal ibland 

kan lösa kommunikationsproblem (Lundberg et al., 2005). Vissa deltagare i Cioffis 

studie (2003) tyckte att arbetsgivare ska ta hänsyn till anställningen av flerspråkliga 

vårdare då detta kan ses som en tillgång för verksamheten. Man kan kartlägga de 

språk som de flesta patienter talar för att utöva påtryckningar att anställa personal 

som kan de mest frekventa språken (Cioffi, 2003). Givet detta ansåg vissa deltagare 

att denna strategi bara ska användas i nödsituationer (Fatahi et al., 2010a). Som det 

framgår i resultatet, trots positiva aspekter av användandet av tvåspråkig personal så 

visar en del studier på brister i detta avseende då denna strategi kan ha negativa 

konsekvenser för patienter på grund av fördröjning i kommunikationen. Ekblad et al. 

(1996) anser att tvåspråkig personal inte ska bytas mot tolkar som har tolkutbildning. 

 

Fatahi et al. (2010a) visar i sin studie att svårigheter kan uppstå i situationer där 

personal med begränsade språkkunskaper används som tolk, t.ex. när persisktalande 

personal med begränsade kunskaper i arabiska används som arabisk tolk eller där 

både personal och patient försökt att kommunicera på det engelska språket som är 

deras andraspråk och när det handlar om dialekter inom samma språk som tolken 
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inte behärskar. Fatahi et al. betonar också att användning av mångspråkig personal 

kan skapa stress hos personalen, något som kan leda till störningar i arbetsflödet 

(Fatahi et al., 2010a). Ytterligare ett problem kan vara att viss tvåspråkig personal 

kan vägra att vara tolk (Lee et al., 2006; Garrett et al., 2008).  

 

Det förekom i resultatet att användning av familjemedlemmar som tolk är ett bra sätt 

för att kommunicera med patienterna. Detta styrks även av Murphy och Clarks studie 

(1993). Deltagarna i Tuohys studie använde oftast familjemedlemmar som tolk 

(Tuohy et al, 2008). Det framgick ochså att ibland kan det enda alternativet för 

kommunikation med patienten vara användningen av släkt och vänner som tolk ( 

Høye & Severinsson, 2008). Trots dessa positiva aspekter av användningen av 

familjmedlemmar visade resultatet på brister i tolkning genom familjen, men i dessa 

situationer valde ändå många vårdare att förlita sig på patientens familj som tolk och 

att nöja sig med denna bristfälliga vård.  

 

Det framgick också från resultatet att barn inte ska användas som tolk utom i 

undantagsfall. Dock påpekas i vissa studier att i akuta situationer, speciellt sent på 

natten när ingen annan lösning finns, har barn använts som tolk (Nielsen & 

Birkelund, 2009; Jones, 2008). I de fall där användning av barn som tolk är det enda 

alternativet ska vårdare tänka genom om detta är lämpligt eller inte innan han/hon 

bestämmer sig för att använda barn som tolk (Tuohy et al, 2008). 

 

Andra studier visar att en del familjmedlemmar inte översätter samtalet ordagrant 

och vill filtrera, redigera och censurera vad som sägs i samtalet då de kan ha egna 

skäl att göra så (Garrett et al., 2008; Gerrish et al., 2004; Fatahi et al., 2010a; 

Entrena, 2007,  316; Lee et al., 2006; Murphy & Clark, 1993). En förklaring kan vara 

att de inte vill ge dåligt besked eller göra patienten orolig (Entrena, 2007, 316). I en 

studie framkom oro för att vårdarna ansåg att familjmedlemmar försökte ta reda på 

känsliga och personliga uppgifter om patienten (Murphy & Clark, 1993). Flera 

deltagare i Fatahis et al. (2010b) studie menade att användningen av vänner eller 

släktingar som tolk gjorde patienterna tveksamma till att avslöja eller prata om 

känsliga frågor i deras närvaro. Ett annat problem som påpekas i Gerrishs (2001) 

studie är att i vissa fall kan det vara svårt för patienten att önska en professionell tolk 

när en närstående finns med då patienten inte vill såra närstående.   

%22http:/--www.ncbi.nlm.nih.gov-pubmed?term=H%C3%B8ye%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18
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I några studier anser deltagarna att användning av familjmedlemmar som tolk kan 

bli problematiskt när patienten inte vill berätta om sina intima problem inför 

familjmedlemmar (Nielsen & Birkelund, 2009; Gerrish et al., 2004; Fatahi et al., 

2010a). Deltagarna i Giger och Davidhizars (2002) studie anser att det kan vara ett 

bra alternativ att vårdare använder en familjemedlem av samma kön som patienten, 

exempelvis vid samtal om känsliga ämnen som preventivmedel, inkontinens, sex, 

reproduktion, cancer, etc. 

 

I flera studier visade sig en misstro hos vårdare mot familjer och anhöriga som tolk 

(Hultsjö & Hjelm, 2005; Jones, 2008; Garrett et al, 2008). Hultsjö och Hjelm (2005) 

fann att anhöriga inte översatte allt som de sa till patienten. Vidare fann Jones 

(2008) och Garrett et al. (2008) att en del anhöriga inte hade tillräcklig kunskap i 

språket för att förstå den medicinska terminologin. Lundberg et al. (2005) fann i sin 

studie att när släktingar hjälpte till med översättningen var det svårt för vårdare att 

förstår vad patienten trodde eller ville ha. Vidare fann Jones (2008) i sin studie att 

det inte fanns möjlighet att kontrollera om anhöriga översatte rätt eller fel. Som en 

följd av detta försökte vårdare istället få tillgång till tolktjänsten (Garrett et al., 

2008).  

 

Enligt Entrena (2007, 317) ska vårdare inte lita på familj och vänner som tolk så 

länge det finns möjlighet att skaffa professionell tolk. Vidare påpekar Fatahi et al. 

(2010a) att släkt och vänner inte är lämpliga som tolkalternativ på grund av två 

faktorer: den mellanmänskliga relationen och miljösituationen. En släkting eller en 

vän kan inte spela en neutral roll som tolk mellan patient och vårdare på grund av 

känslomässiga kopplingar till patienten. Detta kan försämra kvaliteten på tolkningen.  

Att förmedla information till patienter är avgörande för bra röntgenundersökningar 

och ansvaret ligger hos röntgensjuksköterskan att förmedla denna information på ett 

korrekt sätt. Detta kan bli svårt när röntgensjuksköterskan inte verbalt kan 

kommunicera med patienten.  

 

Resultatet visade att användning av icke-verbal kommunikation är viktigt vid 

kommunikation med patienten som inte talar samma språk med vårdarna då genom 

icke-verbal kommunikation kunde vårdare sympatisera och visa medkänsla med 
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patienter. Som exempel kunde deltagarna visa vänlighet och tålamod genom att le 

och visa intresse för patientens språk och kultur. Men som det framgick från 

resultatet visade vissa patienter sina känslor av misstro och osäkerhet som 

provocerades av gester främmande i patientens kultur såsom ögonkontakt och det 

fysiska avståndet. Enligt Hanssen (2007, 45), kan icke- verbalt uttryck präglas av 

kulturen och ha olika betydelse i olika kulturer. Därför uppmanar Hanssen alla 

vårdgivare till försiktighet vid användning av ickeverbala uttryck då det kan leda till 

misstolkningar hos patienten. I vissa situationer får vårdare använda sig av 

teckenspråk (Murphy & Clark, 1993). Men resultatet visade att denna stategi inte 

alltid är tillfredsställande. Garretts et al. (2008) rapporterade att patienterna inte 

hade förstått det teckenspråk som vårdare hade använt och att detta det hade lett till 

missförstånd hos patienterna.  

 

Resultatet visade att ett kommunikationshjälpmedel var att använda egna metoder 

som att använda diagram eller skyltar, visa bilder, etc. för att underlätta 

kommunikationen med patienterna när tolk eller familj inte var tillgängliga. Detta 

styrks av Somervilles studie (2007). Somerville menar dock att metoden endast 

uppnår en ytlig nivå av kommunikation, något som även stöds av Gerrish (2001). 

 

I resultatet framgick att vissa vårdare försökte lära sig några nyckelord eller 

meningar på patienternas språk för att underlätta kommunikationen. Denna stategi 

nämns även i andra studier (se Jones, 2008, och Macfarlane et al., 2009) . Utöver 

detta kunde vårdare möjliggöra kommunikation med patienter genom att prata 

långsamt eller att använda ordbok (Macfarlane et al. 2009), strategier som 

patienterna upplevde som positiva och välkomnande. Denna positiva effekt styrks 

även av Macfarlane et al.s studie (2009). Dock som det framgick från resultatet hade 

dessa strategier nackdelar då de kunde leda till missförstånd hos patienterna och 

även kunde leda till att patienten uppfattade informationen på ett felaktigt sätt och 

därför missade viktig information.  

 

Metoder som att använda sig av bandspelare med via tolk inspelade viktiga fraser 

som sedan spelas upp för patienter (t.ex., ”Du är på sjukhuset”) har visat sig fungera 

(Høye & Severinsson, 2008). Under datatomografiska undersökningar spelas en röst 

och berättar för patienten vad hon/ han ska göra under undersökningen, t.ex., andas 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=H%25C3%25B8ye%20S%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=18468898
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in djupt och hålla andan. Det är viktigt att patienten följer rösten under 

undersökningen för att få bra röntgenbilder. Författaren har egen erfarenhet av att 

det inträffade under verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) att 

röntgensjuksköterskan kunde välja att spela informationen på olika språk och 

författaren anser att detta kan fungera bra i vissa fall då det inte finns tillgång till 

tolk.   

 

Metoddiskussion 

För att beskriva syftet har studien genomförts som en litteraturstudie. Åtta kvalitativa 

artiklar analyserades och presenteras i resultatet. Vid artikelsökningen användes 

databaserna CINAHL och PubMed. De använda sökordern gav flera träffar även när 

de kombinerades med varandra vilket resulterade i ett stort antal artiklar. Vidare 

söktes enbart artiklar som hade med kommunikation med personer av utländsk 

härkomst att göra. Termen kommunikation var ett nyckelord i de sökta artiklarna för 

studien men det finns en röd tråd som är gemensam i alla artiklarna, nämligen 

vårdarens strategier för att kommunicera med patienter med utländsk härkomst.   

 

Artiklarna analyserades med hjälp av innehållsanalys inspirerad av Fribergs (2012, 

140-141). Eftersom författaren till denna uppsats inte har varit helt van vid denna 

metod kan det ha påverkat resultatet. Alla artiklarna beskrev liknande problem kring 

kommunikationen med patienter av utländsk härkomst, dock är det sannolikt att 

man skulle ha kommit till ett annat resultat om man bara hade fokuserat på möten i 

det svenska sjukvårdssystemet.  

 

De valda artiklarna var utgivna mellan åren 2001-2014. Alla artiklar har lästs och 

analyserats av författaren själv. Detta kan ses som en begränsning då författaren inte 

hade möjlighet att diskutera artiklarna med någon annan. Dessutom är det möjligt 

att resultatet av studien kunde ha påverkats om val av artiklar och analys hade utförts 

av två personer. De analyserade artiklarna kommer från Australien, United Kingdom, 

Sverige och USA. Författaren medger att det kan finnas artiklar som inte kunde 

inkluderas i studien, till exempel artiklar som är skrivna på språk annat än svenska 

och engelska. Alla valda artiklar var skrivna på engelska vilket utgjorde ytterligare 

begränsning då risken för felöversättning till svenska förelåg.  
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Kvalitetsbedömning av artiklarna gjordes efter Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, 

s. 175-176). Författaren medger att brist på tidigare erfarenhet av och kunskap om 

kvalitetsgranskning av vetenskapliga artiklar kan ha lett till bristfälligheter i detta 

avseende. I vissa fall fann jag det svårt att uppskatta kvaliteten på studien. Därför 

valde jag i dessa fall att undersöka relevant litteratur för att utöka mina kunskaper på 

forskningsområdet och på så sätt kunna komma till ett säkrare beslut om kvaliteten 

på artiklarna.  

 

Vad gäller en artikel (Lee et al. 2006) så har denna artikel valts ut genom hjälp av 

bibliotekets personal. En svårighet med artikeln har varit att resultat och diskussion 

är skrivna tillsammans men då resultatet varit tydligt har det ändå gått att skilja från 

diskussionen.  

 

Etiska reflektioner 

Vad gäller urvalet av artiklar har författaren sett över de etiska aspekterna i 

studierna. Dessa aspekter omfattar informerat samtycke, respekt för deltagarnas 

autonomi och personliga integritet, informerat samtycke samt möjligheten att hoppa 

av som deltagare i forskningen. Enligt etikprövningslagen som trädde 1 januari 2004 

(2003:460) så krävs det att deltagarna i forskningen ska informeras om vissa 

aspekter av forskningen. Författaren finner tre av dessa krav relevanta i förhållande 

till den typ av forskning som de utvalda artiklarna involverar: 

 

- Den övergripande planen för forskningen 

- Att deltagande i forskningen är frivilligt 

- Att forskningspersonen har rätt att när som helst avbryta sin medverkan (CODEX - 

regler och riktlinjer för forskning 2013). 

 

Sex av de granskade artiklarna var godkända av någon etisk kommitté. I två studier 

behövdes inte etiskt godkännande då formellt godkännande för studier av detta slag 

inte krävs i Sverige. Emellertid var den undersökning som genomfördes i dessa 

studier i enlighet med allmänna etiska procedurer såsom frivillighet, förmågan att 

avbryta deltagandet när som helst, och skriftlig och muntlig information. 
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Vidare har författaren valt artiklar som berörde uppsatsämnet på ett direkt och 

omfattande sätt. I sin sökning har författaren inte stött på någon artikel som 

presenterar alternativa tolkningar av vad som uppsatsen diskuterar eller som 

emotsätter författarens resultatdiskussion. Dock har författaren enbart sökt efter 

artiklar som är skrivna på engelska eller svenska, därför kan författaren inte 

garantera att det kan finnas artiklar på andra språk som möjligtvist presenterar 

alternativa tolkningar än det som presenteras här.  

  

Betydelse för radiografi 

Resultatet av denna litteraturstudie visar att genom användning av olika 

kommunikationsstrategier genom att använda professionell tolk, tvåspråkig personal, 

familjemedlemmar och vänner eller använda icke-verbal kommunikation som 

kommunikations hjälpmedel eller kroppsspråk kan röntgensjuksköterskor förbättra 

kommunikationen med patienter av utländsk härkomst i röntgenundersökningar. 

Bra kommunikation kan skapa en positiv upplevelse av tillfredsställelse hos bägge 

parter i ett vårdmöte. Möte med människor utgör en grund för 

röntgensjuksköterskans arbete. Detta möte är ofta kort och präglas av tidsbrist och 

försenade undersökningar är ett vanligt problem i röntgenavdelningen.  

 

Undersökningar kan ta ännu längre tid när vårdare och patient inte talar samma 

språk och ska kommunicera med varandra genom tolk eller olika strategier. I 

röntgenundersökningar är det viktigt att patienten förstår och följer information som 

hon/han får från röntgensjuksköterskor. Om patienten inte kan kommunicera och 

följa röntgensjuksköterskas information, kan detta leda till dåliga röntgenbilder som 

måste tas om. Detta kan resultera i onödiga stråldoser för patienter på grund av 

omtagna röntgenbilder, och stress hos röntgensjuksköterskan på grund av tidsbrist, 

ännu längre väntetid för andra patienter, försämring av patientflöde och ekonomisk 

förlust för verksamheten.  

 

Slutsats  

Alla personal som jobbar inom vård skulle kunna ha nytta av denna studie. Studien 

kan användas som en kunskapskälla som bidrar till ökade kunskap om fördelar och 

nackdelar av olika kommunikationsstrategier för den röntgensjuksköterska som 

träffar patienter som inte talar samma språk. Strategier var professionell tolk, 
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tvåspråkig personal, släktingar som tolk, användning av icke-verbal kommunikation 

som kroppsspråk eller andra kommunikationshjälpmedel. Resultatet visade att 

användandet av professionella tolkar är mer pålitligt på grund av att de har kunskap 

inom medicinsk terminologi.  

 

En slutsats är därför att det bör ordnas utbildning för personalen och att det ska 

finnas tydlig policy (regler) kring tolkanvändandet lättillgängligt på avdelningen. 

Riktlinjerna ska höja kunskapen hos vårdare om i vilket språk/dialekt tolk ska bokas 

samt vilket kön tolken ska ha. Vårdaren ska också informera patienten om tolkens 

tystnadsplikt och ta hänsyn till tid för tolksamtal och förseningar (hålla 

tidsmarginalen). Vårdare kan använda professionell tolk genom videolänk eller 

telefon. Vidare kan vårdare använda tvåspråkig personal och släktingar som tolk i 

nödsituation men detta ska inte bli en permanent lösning.  

 

Författaren till denna studie anser att det finns behov av vidare forskning i 

kommunikation inom radiografi. Som akademiskt ämne är radiografi relativt nytt. 

Många studier har riktat sig mot kommunikation inom sjuksköterskornas 

yrkesområde, dock behövs det vidare undersökning för att klargöra i vilken grad 

denna forskning är tillämpbar inom röntgensjuksköterskans yrkesområde.  Dessutom 

behövs det riktad forskning med fokus på röntgensjuksköterskans arbete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

Referenser: 

Angel, B & Hjern, A. 2004. Att möta flyktingar. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur 
 
*Carroll, J., Epstein, R., Fiscella, K., Teresa Gipson, T., Volpe, E & Jean-Pierre, P. 
2007. Caring for Somali women: Implications for clinician–patient communication. 
Patient Education & Counseling 66 (3): 337-345 
 

CODEX - samlingen av regler och riktlinjer för forskning. 2013. Informerat samtycke. 
http://codex.vr.se/manniska2.shtml (Hämtad 2014-06-21). 
 
Ekblad, S, Janson, S. & Svensson, P G. 1996. Möten i vården, transkulturellt 
perspektiv på hälso- och sjukvården. Stockholm: Liber utbildning  
 

Eldh, A K. 2009. Delaktighet och gemenskap. Omvårdnadens grunder, hälsa och 
ohälsa. Edberg, A K. & Wijk, H. (red.), 44-63. Lund: Studentlitteratur 
 
Entrena, E. 2007. Modeller och teorier för kommunikation och bemötande. 
Kommunikation. Samtal och bemötande i vården. Fossum, B. (Red.), 309-328. Lund: 
Studentlitteratur. 
 

*Fatahi, N., Mattsson, B., Lundgren, S M & Hellström, M. 2010a. Nurse 
radiographers' experiences of communication with patients who do not speak the 
native language. Journal of Advanced Nursing 66(4): 774-783.  
 

*Fatahi, N., Nordholm, L., Bengt Mattsson, B & Hellström, M. 2010b. Experiences of 
Kurdish war-wounded refugees in communication with Swedish authorities through 
interpreter. Patient Education & Counseling 78 (2): 160-165   
 
Fossum, B. 2007. Modeller och teorier för kommunikation och bemötande. 
Kommunikation. Samtal och bemötande i vården. Fossum, B. (Red.), 23-39. Lund: 
Studentlitteratur. 
 

Friberg, f. 2012. Att göra en litteraturöversikt. Friberg, f. (red.), Dags för uppsats. 
Uppl 2. 113-144. Lund: Studentlitteratur  
 
Garrett, P W., Dickson, H G., Young, L., Whelan, A K & 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 13(5): 479-496 
 

*Gerrish, K. 2001. The nature and effect of communication difficulties arising from 
interactions between district nurses and South Asian patients and their carers. 
Journal of Advanced Nursing 33(5): 566-574  
 
*Gerrish, K., Chau, R. Sobowale, A & Briks, E. 2004. Bridging the language barrier: 
the use of interpreters in primary care nursing. Health & Social Care in the 
Community 12 (5): 407-413 
 

Giger, J N & Davidhizar, R. 2002. Culturally competent care: emphasis on 
understanding the people of Afghanistan, Afghanistan Americans, and Islamic 
culture and religion. International Nursing Review 49 (2): 79– 86 

http://codex.vr.se/manniska2.shtml


24 

 
*Gioffi, R N J. 2003. Communicating with culturally and linguistically diverse 
patients in an acute care setting: nurses' experiences. International Journal of 
Nursing Studies 40(3): 299-306  
 
Hanssen, I. 2007. Omvårdnad i ett mångkulturellt samhälle. 3 uppl. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Heister Trygg, B. 2008. Kommunikativ omvårdnad: om alternativ och 
kompletterande kommunikation för personer med demens, förvärvad hjärnskada 
och grav utvecklingsstörning. Malmö: Södra regionens kommunikationscentrum  
 
Hultsjö, S & Hjelm, K. 2005. Immigrants in emergency care: Swedish health care 
staff’s experiences. International Nursing Review 52(4): 276-285 
 
Høye, S & Severinsson, E. 2008. Intensive care nurses’ encounters with multicultural 
families in Norway: An exploratory. Intensive and Critical Care Nursing 24 (6): 
338—348 
 
* Jirwe, M., Gerrish, K & Emami, A. 2010. Student nurses’ experiences of 
communication in cross-cultural care encounters. Scandinavian Journal of Caring 
Sciences 24(3): 436-444 
 
Jacobs, E. A., Leos, G. S., Rathouz, P. J., & Fu Jr, P. 2011. Shared networks of 
interpreter services, at relatively low cost, can help providers serve patients with 
limited English skills. Health Affairs 30(10): 1930-1938 
 
Jones, D., Gill, P., Harrison, R., Meakin, R & Wallace, P. 2003. An exploratory study 
of language interpretation services provided by videoconferencing. Journal of 
Telemedicine and Telecare 9 (1): 51-56 
 

Jones, S M. 2008. Emergency nurses' caring experiences with Mexican American 
patients. Journal of Emergency Nursing 34 (3): 199-204 
 
Klein, G O & Kajbjer, K. 2009. eHealth tools for patients and professionals in a 
multicultural world. Studies in Health Technology and Informatics 297- 301.  
 
*Lee, T S., Sullivan, G & Lansbury, G. 2006. Physiotherapists’ communication 
strategies with clients from culturally diverse backgrounds. Advances in 
Physiotherapy 8(4): 168-174 
 

Locatis, C., Williamson, D., Gould-Kabler, C., Zone-Smith, L., Detzler, I., Roberson, J., 
Maisiak, R & Ackerman, M. 2010. Comparing in-person, video, and telephonic 
medical interpretation. Journal of General Internal Medicine 25(4): 345-350 
 
Lundberg, P C., Bäckström, J & Widén, S. 2005. Caregiving to patients who are 
culturally diverse by Swedish last-year nursing students. Journal of Transcultural 
Nursing 16(3): 255-262 
 
 
 

http://tcn.sagepub.com/search?author1=Pranee+C.+Lundberg&sortspec=date&submit=Submit


25 

Macfarlane, A., Singleton, C & Green, E. 2009. Language barriers in health and social 
care consultations in the community: A comparative study of responses in Ireland 
and England. Health Policy 92(2-3): 203-210.  
 
Murphy K & Clark J M. 1993. Nurses' experiences of caring for ethnic-minority 
clients. Journal of Advanced Nursing 18 (3): 442-450 
 
Nielsen, B & Birkelund, R. 2009. Minority ethnic patients in the Danish healthcare 
system - a qualitative study of nurses’ experiences when meeting minority ethnic 
patients. Scandinavian Journal of Caring Science 23(3): 431-437. 
 
Olsson, I. 2007. Kulturmöten och kulturkrockar i vården, praktisk vägledning för 
personal inom vård och äldrevård. Moris förlag: Grekland 
 
Polit, D F & Beck, C T. 2012. Nursing Research, generating and assessing evidence 
for nursing practice. 9 uppl. Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott 
Williams & Wilkins 
 
SCB (Statistisk centralbyrå): Statistik för alla. 2013. Sida 4. Tabell: Utrikes födda 
boende i Sverige. http://www.scb.se/Grupp/Klassrummet/_Dokument/Statistik-for-
alla/Statistik-for-alla-2013.pdf (Hämtad 2014-03-07) 
 
SFS 1982:763. Hälso- och sjukvårdslag. (Omtryckt: SFS 1992:567, Ändrad: t.o.m. 
SFS 2014:290). Stockholm: Socialdepartementet. 
 
SFS 1986:223. Förvaltningslag. (Omtryckt: SFS 2003:246). Stockholm: 
Justitiedepartementet. 
 

Somerville, J. 2007. The paradox of palliative care nursing across cultural boundaries. 
International Journal of Palliative Nursing 13(12): 580-587 
 
Taylor, S P., Nicolle, C & Maguire, M. 2013. Cross-cultural communication barriers in 
health care. Nursing Standard 27(31): 35-43 
 
Tuohy, D., McCarthy, J., Cassidy, I & Graham, M M. 2008. Educational needs of 
nurses when nursing people of a different culture in Ireland. International Nursing 
Review 55(2): 164–170 
 

Vårdförbundet & Svensk Förening för röntgensjuksköterskor. 2008. Yrkesetisk kod 
för röntgensjuksköterskor. s.1-8 
https://www.vardforbundet.se/Documents/Trycksaker%20-
%20egna/Nationella/Foldrar%20Broschyrer/Yrkesetisk%20kod%20for%20rontgens
jukskoterskor_0809.pdf (Hämtad 2014-03-27) 
 

Willman, A., Stoltz, P. & Bahtsevani, C. 2011. Evidensbaserad omvårdnad, en bro 
mellan forskning & klinisk verksamhet. 3 uppl. Lund: Studentlitteratur. 
 

 

 

http://www.scb.se/Grupp/Klassrummet/_Dokument/Statistik-for-alla/Statistik-for-alla-2013.pdf
http://www.scb.se/Grupp/Klassrummet/_Dokument/Statistik-for-alla/Statistik-for-alla-2013.pdf
https://www.vardforbundet.se/Documents/Trycksaker%20-%20egna/Nationella/Foldrar%20Broschyrer/Yrkesetisk%20kod%20for%20rontgensjukskoterskor_0809.pdf
https://www.vardforbundet.se/Documents/Trycksaker%20-%20egna/Nationella/Foldrar%20Broschyrer/Yrkesetisk%20kod%20for%20rontgensjukskoterskor_0809.pdf
https://www.vardforbundet.se/Documents/Trycksaker%20-%20egna/Nationella/Foldrar%20Broschyrer/Yrkesetisk%20kod%20for%20rontgensjukskoterskor_0809.pdf


 

Bilaga 1  
Tabell 2. Artikelsökning i databaser samt urval 

Databas Sökord Datum Begränsning
ar 

Träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

Pubmed 
 

Communication 
barriers AND 
language AND 
Nurse* AND 
Experiences 

18-04-
2014 

Full text 
available 
English 

39 3 3 2 

CINAHL Language 
barriers AND 
Nurs* AND 

communication 

18-04-
2014 

English 
Language - 

Peer 
Reviewed- 
Research 

Article 

148 10 5 2 

Pubmed Communication 
barriers 

AND 
Emmigration 
AND Patient 
AND Refugee 

18-04-
2014 

Full text 
available 
English 

7 1 1 1 

CINAHL 
 
 

Communication 
AND 

Healthcare 
AND 

Refugee 

18-04-
2014 

English 
Language – 

Peer 
Reviewed- 
Research 

Article 

16 5 3 1 

CINAHL 
 

Communication 
barriers AND 

Nurses 
AND 

Strategies 

18-04-
2014 

English 
Language – 

Peer 
Reviewed- 
Research 

Article 

97 15 4 1 

CINAHL 
 

Nonverbal 
communication 

AND 
Strategy 

AND 
Healthcare 

18-04-
2014 

English 
Language – 

Peer 
Reviewed- 
Research 

Article 

4 1 1 1 

       Totalt 8 
artiklar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Bilaga 2 

Kvalitetsgranskningsformulär  
 
Beskrivning av studien, t.ex. metodval 
Finns tydligt syfte? Ja Nej Vet ej  
Patientkaraktäristika: antal, ålder, man/kvinna  
Är kontexten presenterad? Ja Nej Vet ej  
Etiskt resonemang? Ja Nej Vet ej  
Urval  
- relevant? Ja Nej Vet ej  
- strategiskt? Ja Nej Vet ej  
Metod för  
- urvalsförfarandet tydligt beskrivet? Ja Nej Vet ej  
- datainsamling tydligt beskriven? Ja Nej Vet ej  
- analys tydligt beskriven? Ja Nej Vet ej  
Giltighet  
- är resultatet logiskt, begripligt? Ja Nej Vet ej  
- råder datamättnad? Ja Nej Vet ej  
- råder analysmättnad? Ja Nej Vet ej  
Kommunicerbarhet  
- redovisas resultatet klart och tydligt? Ja Nej Vet ej  
- redovisas resultatet i förhållande till en  
teoretisk referensram? Ja Nej Vet ej  
Genereras teori? Ja Nej Vet ej  
Huvudfynd  
Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs?  
Är beskrivningen/analys adekvat?  
Sammanfattande bedömning Bra Medel Dålig 
Kommentar………………………………………… 
Granskare(sign)…………………………………………



 

Bilaga 3 
 Tabell 3. Artikelöversikt och kvalitetsbedömning 

Titel, Författare, År, 
Land & Tidskrift 

Syfte Metod Deltagare Huvudresultat Etik-
granskad 

Kvalites
-grad 

Student nurses’ experiences 
of communication in cross-
cultural care encounters. 
Emami, A., Gerrish, K and 
Jirwe, M.  
2010 Sweden 
Scandinavian Journal of 
Caring Sciences 

Syftet med studien var 
att undersöka 
sjuksköterskeelevers 
erfarenheter av 
kommunikation i 
tvärkulturell vård 
möten med patienter 
från olika kulturella 
bakgrunder. 
 

Kvalitativ studie  
Semistrukturerade 
intervjuer, explorativ. 
 

Deltagarna är 10 blivande 
sjuksköterskor. Fem 
deltagare hade svensk 
bakgrund och fem hade 
invandrarbakgrund. 

Tre teman identifierades i 
samband med 
kommunikation i 
tvärkulturella vårmöten: 
1- Svårigheter med 
kommunikation. 
2- Kommunikation 
strategier.  
3- Faktorer som påverkar 
kommunikationen. 

Ja Hög 

Nurse radiographers’ 
experiences of 
communication with 
patients who do not speak 
the native language 
Fatahi, N., Mattsson, B., 
Lundgren, S M & 
Hellström, M.  
2010 Sweden 
Journal of advanced 
nursing 

Syftet med denna 
studie var att 
undersöka 
röntgensjuksköterskors 
erfarenheter av att 
undersöka patienter 
som inte talar svenska. 
Vilka är hindren och 
hur kan hinder 
övervinnas? 

Kvalitativ studie 
Kvalitativ 
fokusgruppsintervjue
r. 

11 röntgensjuksköterskor Fyra kategorier 
identifierades 
1- Tolkning  
2- Behov av tolkning. 
3- Tolkningskvalitet.  
4- förbättring av tolkning. 

Behövs ej Hög 
 
 
 



 

 

Bilaga 3  
Tabell 3. Artikelöversikt och kvalitetsbedömning 

Titel, Författare, År, 
Land & Tidskrift 

Syfte Metod Deltagare Huvudresultat Etik-
granskad 

Kvalites
-grad 

The nature and effect of 
communication difficulties 
arising from interactions 
between district nurses and 
South Asian patients and 
their carers. 
Gerrish, K.  
2001 
Storbritanien 
Journal of Advanced 
Nursing 

Det övergripande syftet 
med studien var att 
undersöka hur de 
politiska direktiv om 
tillhandahållande av 
individanpassad vård 
ändrades i praktiken 
och vilka konsekvenser 
detta hade för vård som 
ges till patienter från 
olika etniska 
bakgrunder. Denna 
uppsats behandlar en 
aspekt, nämligen att 
undersöka naturen och 
effekterna av 
kommunikationssvårig
heter mellan 
sjuksköterskor och 
sydasiatiska patienter 
och deras vårdare. 

Kvalitativ studie. 
Etnografisk fallstudie 
metod. 

6 olika 
distriktsskötersketeam. 

Mer än hälften av 
sydasiatiska patienter hade 
liten eller ingen kunskap om  
engelska språket och kvinnor 
och äldre var minst benägna 
att tala engelska. Den 
begränsade användningen av 
professionella tolkar och den 
åtföljande starka beroendet 
av familjen medlemmar att 
översätta visade hur patienter 
som tillhör etniska 
minoriteter och vårdare som 
inte talade flytande engelska 
missgynnades. De 
observerade språkbarriärer 
visade att patienerna inte 
förstod helt hållet innehållet i 
råd i frågor om 
behandlingsregimer. 
Psykologiskt stöd för 
patienter och vårdare var  
mycket begränsat. Det faktum 
att uppföljningsbesök 
ordnades för patienter för 
vilka ingen tolk fanns 
tillgänglig begränsade 
pågående bedömning av 
patienternas behov. 

Ja Medel 

 

 

 



 

 
Bilaga 3 

 Tabell 3. Artikelöversikt och kvalitetsbedömning 
Titel, Författare, År, 

Land & Tidskrift 
Syfte Metod Deltagare Huvudresultat Etik-

granskad 
Kvalites

-grad 
Bridging the language 
barrier: the use of 
interpreters in primary care 
nursing 
Gerrish, K., Chau, R. 
Sobowale, A & Briks, E. 
2004 
Storbritanien 
Health & Social Care in the 
Community 
 

Syfte var att undersöker 
användning av 
tolktjänsten av 
sjuksköterskor i 
primärvård ur 
sjuksköterskors, tolkars 
och etniska 
minoritetsgruppers 
perspektiv. 
 

Kvalitativ studie. 
Kvalitativa 
fokusgrupps- 
intervjuer. 

5 grupper om 3-8 
sjuksköterskor med olika 
utbildningsnivå.  
3 grupper om 3-6 tolkar 
rekryteras genom 
tolktjänster som arbetar 
inom närsjukvård.  
5 grupp med 7-13 
medlemmar i någon av de 
identifierade etniska 
minoritetsgrupper  

Resultatet identifieras i 
samband med användning 
av tolktjänst i tre 
huvudkategorier ur 
patientperspektiv, 
sjuksköterskeperspektiv 
och tolkens perspektiv. 

Ja Hög 

Experiences of Kurdish 
war-wounded refugees in 
communication with 
Swedish authorities 
through interpreter. 
Fatahi, N., Nordholm, L., 
Bengt Mattsson, B & 
Hellström, M.  
2010. 
Sweden 
Patient Education and 
Counseling 
 

Studera upplevelser av 
krigsskadade kurdiska 
flyktingar när det gäller 
tvärkulturell 
kommunikation genom 
tolk. 

Kvalitativ studie. 
Semi-strukturerade 
intervjuer 

Tio män Analysen av intervjuerna 
resulterade baserat på tre 
huvudkategorier. 
1-Reflekterar problemet  
om tolkens kvalifikationer.  
2-Behandlar skillnader i 
språk och kultur mellan 
dem som deltar i möten.  
3-Handlar om vikten av 
rädsla och dess inflytande 
på resultatet av 
kommunikationen. 

Bevös ej Hög 
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Titel, Författare, År, 
Land & Tidskrift 

Syfte Metod Deltagare Huvudresultat Etik-
granskad 

Kvalites
-grad 

Caring for Somali women: 
Implications for clinician–
patient communication. 
Carroll, J., Epstein, R., 
Fiscella, K., Teresa Gipson, 
T., Volpe, E & Jean-Pierre, 
P.  
2007. 
USA 
Patient Education and 
Counseling 
 
 
 

Författarna försökte 
identifiera egenskaper 
som förknippas med 
gynnsam behandling i 
mottagandet av 
förebyggande hälso-och 
sjukvård från 
afrikanska 
flyktingkvinnors 
perspektiv.  

Kvalitativ studie.  
Individuell, 
djupintervjuer 

34 somaliska kvinnor I kvaliteter i samband med en 
positiv vårdupplevelse ingår 
effektiv verbal och icke-verbal 
kommunikation, förståelse för 
och värdering av känslor, 
tillgången på kvinnliga tolkar 
och vårdare och känslighet för 
integritet när det kommer till 
gynekologiska problem. 
Deltagarna uppgav att adekvat 
transport, tillgång till sjukvård 
och investeringar i 
samhällsbaserade program för 
att förbättra hälsokunskap om 
kvinnors förebyggande 
hälsovård var förutsättningen 
för ett respektabelt 
sjukvårdsystem. 

Ja Hög 

Gioffi, R N J. 2003. 
Comminicating with 
culturally and linguistically 
diverse patients in an acute 
care setting: nurses' 
experiences.  
Gioffi, R N J.  
2003.  
Australien 
International Journal of 
Nursing Studies 
 

Denna studie beskrev 
sjuksköterskors 
upplevelser att 
kommunicera med 
CLD-patientgrupp och 
deras familjer i en 
akutvård på sjukhus 
med en hög icke-
engelskspråkiga 
patienterpatientgrupp. 

Kvalitativ studie.  
Kvalitativa intervjuer 

23 sjuksköterskor 
 

De viktigaste resultaten var: 
tolkar, tvåspråkig vårdpersonal 
och kombinationer av olika 
strategier användes för att 
kommunicera med CLD 
patienter 

Ja Hög 
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Titel, Författare, År, 
Land & Tidskrift 

Syfte Metod Deltagare Huvudresultat Etik-
granskad 

Kvalites
-grad 

Physiotherapists’ 
communication strategies 
with clients from culturally 
diverse backgrounds.  
Lee, T S., Sullivan, G & 
Lansbury, G 
2006 
Australia 
Advances in Physiotherapy 

Språkbarriärer kan 
påverka resultat i hälso- 
och sjukvård för icke-
engelskspråkiga 
patienter. För att 
bedöma behovet av 
utbildning om detta 
ämne, denna studie 
identifierar de 
strategier som används 
av sjukgymnaster för 
att kommunicera med 
kunder som har 
begränsade kunskaper i 
engelska. 

Kvalitativ studie.  
Semistrukturerade 
intervjuer  

Fem Kvinna och en man 
 

Trots rekommendationer 
från 
hälsovårdsmyndigheterna 
att använda sjukvårdstolkar 
när de kommunicerar med 
klienter som inte talar 
engelska,, visade resultaten 
att sjukgymnaster ofta 
använder andra 
kommunikationsstrategier. 
Dessa strategier 
inkluderade familjetolkar, 
icke - verbal 
kommunikation , förenklad 
engelska , förenklad 
gemenskapsspråk och 
tvåspråkig personal . 

Ja Hög 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


