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Publikationsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2005, USA 
 
 

Bernard, A.C.,  
Summers, A.,  
Thomas, J., Ray,.M., 
Rochich, A.,  
Barnes, S.,  
Boulanger, B.,  
Kearney, P. 

Novel Spanish 
translators for acute 
care nurses and 
physicians: usefulness 
and effect on 
practitioners´stress 

Att utvärdera effekten 
av ett nytt 
översättningsredskap 
som översatte från 
engelska till spanska. 
Hypotesen var att 
redskapet skulle vara 
användbart och skulle 
minska stressnivån 
hos sjuksköterskor och 
läkare som arbetade 
med spansktalande 
patienter. 

Kvantitativ metod 
n=57 
 
25 st. läkare och 25 st. 
sjuksköterskor 

Redskapet var användbart i den mest 
kritiska vården som sjuksköterskan 
och läkaren gav.  
Vårdpersonalen och då främst 
sjuksköterskor upplevde mindre 
stress då de använde 
översättningsredskapet. 

 
III 

2006, USA 
 

Bernard, A.,  
Whitaker, M.,  
Ray, M., 
Rockich, A., 
Barton-Baxter, M., 
L.Barnes, S., 
Boulanger, B., 
Tsuei, B., 
Kearney, P. 

Impact of language 
barrier on acute care 
medical professionals 
is dependent upon role 

Att undersöka en 
hypotes om att 
språkbarriärer ofta 
uppkom i akutvården 
och att dessa barriärer 
var en källa för 
arbetsrelaterad stress. 

Kvantitativ metod 
n=97 
 
36 st. läkare och 61 st. 
personal från en 
akutvårdsavdelning 
varav övervägande var 
sjuksköterskor 
 

Språkbarriärer var en källa till stress.  
Sjuksköterskorna rapporterade att de 
upplevde mer stresspåverkan 
relaterat till språkbarriärer än läkarna 
Studien visade även att de upplevde 
stress i relation till olika 
sammanhang. Därför ansågs att olika 
strategier och redskap att komma 
förbi språkbarriärer behövde 
anpassas efter professionernas olika 
arbetsuppgifter. 

 
II 

USA, 2002 Bernstein, J., 
Bernstein, E., Dave, 
A., Hardt, E., James, 
T., Linden, J., 
Mitchell, P.,  
Oishi, T., & Safi, C. 

Trained Medical 
Interpreters in the 
Emergency 
Department: Effects 
on Services, 
Subsequent Charges, 
and Follow-up 

Att undersöka vilken 
inverkan 
tolkanvändning hade 
på effektiviteten i akut 
avdelningens service, 
utnyttjande av resurser 
och kostnader. 
 

Kvantitativ metod 
 
Personer som talade 
Engelska, Spanska, 
Haitian Creole och 
Portugisiska 

Vid användandet av tränad tolk var 
servicen vid en akutavdelning mer 
effektiv, patienternas följsamhet var 
bättre och det fanns ett samband med 
användandet av en professionell tolk 
och minskat antal upprepade besök. 
 
 

 
 

III 



 

                                                                                                                                                                                                                                                              Bilaga 2:II 
USA, 2002 Burbano O'Leary, S., 

Federico, S., & 
Hampers, L.C. 

The truth about 
language barriers: one 
residency program's 
experience 

Att beskriva hur 
personalens kunskaper 
i spanska inverkade på 
kommunikationen 
med spanskspråkiga 
familjer som hade 
begränsade kunskaper 
i engelska. 

Kvalitativ studie 
n=59 
 
Personal inom en 
"house staff” vid en  
filial till barnhospital 
vars 10-20% av 
patienter hade 
begränsade kunskaper 
i engelska  

Personalen som inte hade tillräckliga 
kunskaper i spanska var övertygade 
om att deras oförmåga att 
kommunicera hindrade 
omvårdnaden. Trots det använde de 
sällan en professionell tolk. Istället 
förlitade de sig på egna bristfälliga 
språkliga färdigheter, sina 
språkkunniga kollegor eller undvek 
kommunikationen med patienter 
som hade begränsade kunskaper i 
engelska. 
 

 
I 

Australien, 2003 Cioffi, R.N.J. Communicating with 
culturally and 
linguistically diverse 
patients in an acute 
care setting: nurses' 
experiences 

Att undersöka och 
beskriva 
sjuksköterskors 
upplevelser av 
kommunikationen 
med patienter från 
olika kulturer och 
deras familjer. 

Kvalitativ 
n=23 
 
Sjuksköterskor och  
barnmorskor 
 
 

I kommunikationen med patienter 
från olika kulturer och med annat 
språk användes tolk, tvåspråkig 
personal och en kombination av 
olika strategier. I kommunikations-
processen visade de flesta 
sjuksköterskor empati och förståelse 
till patienter med begränsade 
språkkunskaper. Få sjuksköterskor 
ansåg att patienter bör anstränga sig 
mer i att lära sig språket. 
 

 
I 

Australien, 2005 Eckhardt, R., 
Mott, S., &  
Andrew, S.  

Nursing for the 
masses: Is it an 
effective way to 
provide care to non-
English speaking 
patients? 

Att undersöka hur 
äldre tyska patienter 
som inte talade 
engelska upplevde 
sjuksköterskornas 
omvårdnad i 
akutvården. 

Kvalitativ studie 
n=6  
 
Tysktalande kvinnliga 
patienter som någon 
gång under de senaste 
5 åren har vårdats på 
en hospital i New 
South Wales, 
Australien.  

Patienter upplevde omvårdnaden 
som allmän, reserverad och 
generaliserad.  

 
I 



 

                                                                                                                                                                                                                                                           Bilaga 2:III 
2001, England 
 

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

Att undersöka vilka 
slags kommunikations 
svårigheter som fanns 
mellan sjuksköterskor 
och syd asiatiska 
patienter och vilka 
effekter de kunde få 

Kvalitativ studie 
 
Distriktsköterskor  
 
 
 

Resultatet väckte en oro beträffande 
den kvalitet på vården som gavs till 
patienter som inte talade engelska.  

 
II 

2004 
England 
S3N18 

Gerrish, K.,  
Chau, R.,  
Sobowale, A., & 
Birks, E. 

Bridging the language 
barrier: the use of 
interpreters i primary 
care nursing. 

Att undersöka 
användandet av tolk 
service i primärvården 
sett från 
sjuksköterskans, 
tolkens och 
patienternas 
perspektiv 

Kvalitativ metod 
 
Distriktssköterskor, 
health visitors, 
sjuksköterskor, 
barnmorskor, special 
sjuksköterskor, tolkar 
från olika 
tolkförmedlingar, och 
patienter från de 
största etniska 
minoritetsgrupperna 
(Arabien, Bengali, 
Somalia, Urdu och 
Cantonese) 

Resultatet föreslog att utbildning för 
både personal och tolkar skulle 
underlätta och förbättra användandet 
av tolk och förbättra kvaliteten på 
själva interaktionen i tolkmötet. 
 

 
II 

2005 
Sverige 
 

Hultsjö, S., & 
Hjelm, K. 

Immigrants in 
emergency care: 
Swidish health care 
staff´s experiences 

Att undersöka om 
personalen inom 
somatisk och 
psykiatrisk akut vård 
upplevde problem i 
samband med 
omhändertagande av 
immigranter.  

Kvalitativ metod 
n=35 
 
Sjuksköterskor och 
undersköterskor. 

Resultatet visade att de största 
problemen upplevdes av 
sjukvårdspersonal i situationer då de 
skulle ge vård till asylsökande. 
Akutvården beskrev oväntade 
beteende som kunde relateras till 
kulturella skillnader. Psykiatriska 
vården beskrev problem då 
immigranter vägrade äta och dricka. 
Ambulanspersonalen hade flera 
falska akututryckningar som 
orsakades av språk problem 

 
I 



 

                                                                                                                                                                                                                  Bilaga 2:IV 
England, 2006 Irvine, Roberts, 

Jones, Baker 
&Williams 

Communicative 
sensitivity in the 
bilingual healthcare 
setting: a qualitative 
study of language 
awareness 

Att undersöka vilka 
faktorer som 
påverkade i vilken 
utsträckning hälso 
professioner 
uppmärksammade 
Welshiska patienters 
önskan om det språk 
de ville bli 
omhändertagna på: 
Engelska eller 
Welshiska.  
 

Kvalitativ 
n = 83 
 
sjuksköterskor, 
barnmorskor, kliniker 
och andra 
hälsoprofessioner  

Individuella och organisatoriska 
faktorer var betydelsefulla när det 
gällde språkbruk inom tvåspråkiga 
hälso inrättningar: frånvaro av rutin 
och personalens attityder till 
Welshiska patienter försämrade 
omvårdnad. 

 
I 

USA, 2005 Jacobs, E.A., 
Karavios, K., 
Rathouz, P.J.,  
Ferris, T.G., & 
Powell, L.H. 

Limited English 
Proficiency and Breast 
and Cervical Cancer 
Screening in a 
Multiethnic 
Population 

Att undersöka 
förhållande mellan 
förmågan att tala 
engelska och 
mottagande av  pap-
test, kliniska 
bröstundersökningar 
och mammografi 
undersökningar bland 
kvinnor i multietniska 
grupper i USA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvantitativ 
n = 1119 
 

Att tala och läsa annat språk än 
engelska eller att tala och läsa annat 
språk mer flytande än Engelska hade 
negativt samband med kliniska 
bröstundersökningar och 
mammografi undersökningar. 

 
II 



 

                                                                                                                                                                                                                    Bilaga 2:V 
USA, 2003 Murphy, D.A. 

Johnston  
Roberts, K., 
Hoffman, D., 
Molina, A., & 
Lu, M.C. 

Barriers and succeful 
strategies to 
antiretroviral 
adherence among 
HIV-infected 
monolingual Spanish - 
speaking patients 

1. Att fastställa vilka 
barriärer hindrade 
patienter att hålla fast 
vid medicinering av 
bromsade läkemedel. 
 
2. Att fastställa vilka 
strategier underlättade 
för en framgångsrik 
läkemedels 
följsamhet. 
 
3. Att undersöka hur 
relationen mellan 
patient och rådgivare 
inverkade på 
följsamheten av 
läkemedel 
 
 
 
 
 

Kvalitativ och 
kvantitativ 
n=74 
 
HIV/AIDS patienter. 

Strategier som underlättade att 
patienter höll fast vid 
medicineringen var: att lära sig mer 
om medicinering, acceptera att 
mediciner behöver tas, fylla på 
ordinerade läkemedel i tid.  
Barriärer som rapporterades var 
depressioner och glömska. 
Språkbarriärer rapporterades  och 
användning av tolk sågs inte alltid 
som en tillräcklig utväg. 

 
I 

2003 
England 
 

Rhodes, P., & 
Nocon, A. 

A problem of 
communication? 
Diabetes care among 
Bangladeshi people in 
Bradford. 

Att undersöka 
patientens upplevelser 
av att kommunicera 
med vårdpersonal 
genom tolk 
 

Kvalitativ metod 
n=12 
 
I urvalet fanns 
personer som hade sitt 
ursprung i 
Bangladesh.  

Patienten upplevde att deras  
självständighet begränsades när de 
var beroende av en tolk. Genom tolk 
kunde information gå förlorad, 
missuppfattningar kring symtom och 
diagnos kunde ske och liten 
förståelse kunde leda till dålig 
följsamhet i behandlingen. 
 
 
 
 

 
III 



 

 
                                                                                                                                                                                                                  Bilaga 2:VI 
2006 
England 
 

Richardson, A., 
Thomas, V.H., & 
Richardson, A. 

“Reduced to nods and 
smiles”: Experiences 
of professionals caring 
for people with cancer 
from black and ethnic 
minority groups. 

Att undersöka hur 
vårdpersonal och 
socialarbetare inom 
hälsovården upplevde 
sitt arbete med svarta 
och eteniska 
minoritets grupper för 
att se vilket 
utbildningsbehov som 
fanns. 
 

Kvalitativ metod 
n=28 
 
Vårdprofessioner 
varav 22 var 
sjuksköterskor. 
 
 

Personalen kände ett behov av 
utbildning i tolkanvändning. De 
önskade inte mer utbildning om de 
olika kulturerna men de ville ha 
kunskap som kunde hjälpa dem att  
utforska  deras egna attityder och 
antaganden i arbetet med svarta och 
etniska minoritets grupper   

 
I 

Australia, 1999 Small, R., 
Liamputtong  
Rice, P.,&Lumley, J. 

Mothers in New 
Country: The Role of 
Culture and 
Communication in 
Vietnamese, Turkish 
and Filipino Women's 
Experiences of Giving 
Birth in Australia 

Att undersöka hur 
kvinnor med olika   
förmåga att tala 
engelska flyttande 
upplevde 
omvårdnaden under 
sin graviditet, 
förlossning och 
efterföljande vård.  
 

Kvantitativ metod 
n=318 
 
Kvinnliga patienter 
 

En stor majoritet av kvinnorna 
upplevde att det fanns 
kommunikationsproblem vilket 
ledde till att vården upplevdes 
mindre positiv. 

 
II 

 
 


