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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Kommunikation är utbyte av betydelsefull information mellan individer och kan 

förmedlas via verbalt och icke-verbalt språk. Genom att vårdpersonal skapar en 

mellanmänsklig relation till patienten uppnås ömsesidig förståelse som är grunden för att 

bedriva personcentrerad vård. I interkulturell kommunikation kan det däremot vara svårt att 

nå full förståelse på grund av otillräckliga språkkunskaper och kulturella skillnader.  

 

Syfte: Syfte med studien var att beskriva betydelsen av språklig och kulturell förståelse i 

kommunikationen mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal.   

 

Metod: En allmän litteraturstudie med systematisk ansats baserad på kvalitativa 

vetenskapliga artiklar genomfördes. Artikelsökningar gjordes i PubMed och Cinahl.  

Följande sökord användes i sökningar: communication, communication barriers, experience, 

health care, health personal, immigrant, interpreter, language, migrant, nurse-patient relations.  

 

Resultat: Ömsesidig förståelse, språklig och kulturell, är nyckeln för att vårdpersonal ska 

kunna förstå patienten och bedriva god vård. Resultatet baserades på 15 artiklar och består av 

tre tema: Kommunikation och relation, Invandrare i vården och Tolkning.  

 

Konklusion: Otillräckliga språkkunskaper är ett hinder för invandrare att komma i kontakt 

med vården, förmedla sina behov och nå full förståelse för given information. För 

vårdpersonal är språkbarriären ett hinder för att kunna bedriva patientsäker och 

personcentrerad vård. Båda parter är beroende av en tolk för att uppnå ömsesidig förståelse.   

 

Nyckelord: Hälso- och sjukvårdspersonal, invandrare, kommunikation, språkbarriär, tolk.  



 

Abstract 
 

Background: Communication is an exchange of significant information between individuals 

and can be conveyed through verbal and non-verbal communication. When health personnel 

establish interpersonal relationships with the patient, mutual understanding will be obtained 

which is the basis for person-centered care. However, in intercultural communication it can be 

difficult to achieve full understanding due to insufficient language knowledge and cultural 

differences. 

 

Aim: The aim of this study was to describe the importance of linguistic and cultural 

understanding in communication between patient and health personnel. 

 

Method: A literature study with a systematic approach based on qualitative articles was 

conducted. Article searches were made in PubMed and Cinahl. 

The following keywords were used in search process: communication, communication 

barriers, experience, health care, health personnel, immigrant, interpreter, language, migrant, 

nurse-patient relations. 

 

Results: Mutual understanding, linguistic and cultural, is the key for healthcare professionals 

to understand the patient and provide good care. The result was based on 15 articles and 

consists of three topics: Communication and relationship, Immigrants in healthcare and 

Interpreting. 

 

Conclusion: Insufficient language knowledge is an obstacle for immigrants to come into 

contact with healthcare, communicate their needs and gain full understanding of given 

information. Language barrier is an interference fpr healthcare professionals to be able to 

deliver patient-safe and person-centered care. Both parties are dependent on an interpreter to 

achieve mutual understanding. 

 

Keywords: Communication, health personnel, immigrant, interpreter, language barrier. 
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Definitioner 
Definitioner av nedanstående begrepp är utformade av författarna till denna litteraturstudie 

och beskriver hur författarna har valt att tillämpa dessa begrepp.  

 

Invandrare – Personer som har immigrerat från sitt hemland till ett annat land och i det nya 

landet är personer med utländsk bakgrund.  

 

Invandrarstatus – Invandrarens migrationsstatus, det vill säga om invandararen är 

asylsökande, papperslös eller har uppehållstillstånd.  

 

Språkbarriär – Kommunikationshinder på grund av otillräckliga språkkunskaper. 

 

Äldre invandrare – Äldre invandrare har inte definierats utifrån ett åldersspann, 

eftersom olika synsätt på åldrande inom olika kulturer gör att övergången till fasen när man 

blir en äldre person definieras olika. 
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1 Inledning 
Fler människor än någonsin har under 2015 tvingats flytta från krigsdrabbade länder för att 

söka skydd. Över en miljon människor har sökt asyl i EU, och Tyskland är det landet som har 

tagit emot flest asylsökande, därefter kommer Sverige, följt av Italien och Frankrike [1]. År 

2015 var 16 % av Sveriges befolkning födda utomlands, vilket motsvarar ca 1,6 miljoner 

människor [2] och en väsentlig ökning av invandring till Sverige har skett sedan 2010 [3]. 

 

Utrikesfödda avstår från att söka vård, trots behovet, i större utsträckning jämfört med 

inrikesfödda [4,5,6]. Bristande språkkunskaper kan begränsa patientens förmåga att förmedla 

sina tankar och känslor till omgivningen och om patienten inte förstår innehållet i 

informationen kan förståelsen för dennes sjukdomstillstånd, behandling, följsamhet och 

delaktighet i beslut kring dennes sjukdom påverkas [7].  

 

Språkligt bristande kommunikation är inte enbart ett praktiskt moment utan även ett etiskt 

dilemma [8]. Vårdpersonal har makt i grunden i förhållande till patienten relaterat till att de 

utövar vård som patienten är beroende av [9]. Gentemot patienter med otillräckliga språkliga 

kunskaper blir maktförhållandet ännu större. Vårdpersonal kan utöva makt genom att hindra 

patienten att uttrycka sina känslor och behov. En person som inte kan framföra sina känslor 

och behov samt förstår inte det som förmedlas, kan varken säga emot eller ställa krav utan är 

tvungen att acceptera situationen. Även familjemedlemmar kan utöva makt i förhållande till 

patienten om de agerar som anhörigtolk [7]. 

 

Språkbarriären är troligtvis den allra svåraste och det allra viktigaste problemet att hantera i 

en relation mellan patient och sjuksköterska [8].  
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2 Bakgrund 

2.1 Kommunikation 
Kommunikation är utbyte av betydelsefull information mellan individer med hjälp av ett 

gemensamt system av symboler. Ett gemensamt system av symboler är nödvändigt för 

kommunikation och är mer än verbalt och icke-verbalt språk. Utöver språkliga kunskaper 

måste vi ha gemensam förståelse för världen omkring oss och hur vi ska leva som människor i 

den [8]. 

 

Kommunikation är grunden i mötet mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal [10,11]. 

God kommunikation handlar inte bara om verbala och icke-verbala uttryck [12,13]. Det är 

lika viktigt att visa respekt och förståelse för patienten. Det är viktigt att sätta sig in i 

patientens sjukdomshistoria och behandling genom att förbereda sig inför samtalet. 

Professionell, omvårdnadsorienterad kommunikation är stödjande för patienten med syfte att 

främja och återställa hälsa samt minska lidande. I en stödjande kommunikation är det viktigt 

att sjuksköterskan skapar en mellanmänsklig relation till patienten samt tolkar verbala och 

icke-verbala uttryck [12,14]. Sjuksköterskan bör lyssna aktivt på patienten, möta patientens 

behov, informera på ett tydligt sätt samt främja patientens resurser. Sådan kommunikation är 

patientinriktad eftersom den lyfter patientens perspektiv och gör denne delaktig [12].  

 

2.1.1 Verbal kommunikation 

Verbal kommunikation är såväl skriftlig som muntlig. Orden är symboler för att förmedla vad 

vi upplever, tänker och känner samt vår världsbild. Kulturen och miljön har betydelse för hur 

vi tänker och använder språket. Vid översättning från ett språk till ett annat kan betydelsen gå 

förlorad och skapa missförstånd [7,15]. Detta kan uppstå exempelvis på grund av att ordförråd 

inom olika språk skiljer sig åt. I svenska språket finns flera nyanser av ordet ledsen, 

exempelvis nedstämd, bedrövad, dyster, missmodig, sorgsen, medan i andra språk kan ordet 

ledsen ha den sammanfattade innebörden [7]. Även om personer talar samma språk kan orden 

som sägs ha olika innebörd, exempelvis fasta innebär för vårdspersonal att patienten inte äter 

och dricker något efter midnatt, medan för muslimer innebär det att vara fastande mellan 

soluppgång och solnedgång [8]. Även om personen har lärt sig det nya språket kan det vara 

svårt att förstå och tillämpa alla nyanser, exempelvis att i sjukdomssammanhang beskriva 

smärta. Att vara sjuk påverkar också förmågan att nyttja språkkunskaper [7].  
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2.1.2 Icke-verbal kommunikation 

Icke-verbal kommunikation utgör cirka en tredjedel av all kommunikation och är dels inlärd 

och dels medfödd [7] samt förstärker den verbala kommunikationen [7,16]. Exempel på icke-

verbal kommunikation är ögonkontakt och blickar, mimik, röstvolym och tonfall, huvud- och 

kroppsrörelser och fysisk beröring. Sådan kommunikation ger ofta en sannare bild av 

personens tankar och känslor, men tolkas olika inom olika kulturer [7,17]. Leendet kan vara 

uttryck för glädje, men kan också vara ett sätt att dölja riktiga känslor, till exempel sorg och 

vrede. Det sistnämnda ses särskilt i östasiatiska kulturer, som ett sätt att ta hänsyn till andra 

samt för att dölja sin sårbarhet. Även närhet i ett samtal tolkas olika inom olika kulturer. I de 

nordiska länderna håller människor avstånd vid samtal vilket kan upplevas som kyligt och 

brist på intresse [7]. Vårdpersonal skall vara lyhörda och ifrågasättande om de förstår 

patientens kroppsspråk rätt samt om det tolkas på rätt sätt [7,16]. 

 

2.1.3 Interkulturell kommunikation 

Interkulturell kommunikation innebär att personer från olika kulturer möts och för en 

kommunikation med varandra. Att nå full förståelse i sådan kommunikation kan vara svårt 

[18]. Det är en viktig del i vårdpersonalens profession att ha kunskap kring interkulturell 

kompetens [10,18]. Sådan kunskap börjar med förståelse för hur mycket den egna kulturen 

påverkar en själv, ens sätt att leva, se på sjukdom, sjukvård och hälsa [18]. Grundläggande 

hinder i interkulturell kommunikation är bristande språkkunskaper. Kulturella skillnader 

påverkar alltså kommunikation rörande hälsa och sjukdom, vilket kan medföra oförståelse 

[10,18] och att vårdpersonal uppfattas som inkompetent [18]. Även hur man ser på livsstil, det 

vill säga kost, motion och andra vanor som har betydelse för hälsa och välbefinnande, är olika 

inom olika kulturer [10,18]. 

 

I interkulturella möten, där bristande språkkunskaper förekommer, är icke-verbal 

kommunikation särskilt viktig, men kan lätt missförstås. Fysisk närhet mellan människor kan 

uppfattas som ett känsligt område eftersom det finns olika regler i alla kulturer för hur nära 

människor kan komma varandra. Gester och röstton kan missförstås och även uppfattas som 

provocerande [18].  
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Otillräckliga språkkunskaper medför att information inte når mottagaren och fullständig 

förståelse går förlorad [19]. Även om en person har goda kunskaper inom ett visst språk kan 

myndighetsspråk eller jargong vara svår att förstå [17,19]. Vårdrelaterad information, 

medicinska termer och namn på inre organ kan vara svåra att förstå för patienter med utländsk 

bakgrund [20]. 

 

2.2 Interkulturellt möte 
Vårdpersonal möter i sitt arbete människor från olika kulturer och med olika etniskt ursprung. 

Det kan var turister eller människor som har emigrerat hit [7]. Dessa människor kan ha olika 

tankar och behov. De kan ha en annan syn och ett annat beteende än vad vårdpersonalen är 

van vid. Människors förväntningar och beteende grundar sig i kulturell bakgrund, uppfostran, 

livserfarenhet och psykologiska särdrag [7,21]. Vissa människor kommer att absorbera 

mycket av den nya kulturen de hamnar i, andra kommer att bevara sin ursprungliga kultur [7]. 

Bakgrunden en person har kommer att påverka hur denna ser på sitt hälsotillstånd [7,21] samt 

förväntningar på vård och behandling [7]. 

 

Om patient och vårdpersonal kommer från helt olika sjukvårdssystem kan det uppstå problem. 

Patienten som söker hjälp kan uppfatta ett vårdteam som oförstående och att de inte kan 

hjälpa en. En behandling, efter västerländsk modell, kan uppfattas som främmande, 

skrämmande och obegriplig för patienten [7]. 

 

Synen på sjukvårdssystemet och hälsan är olika i världen. I flertalet länder behöver patienter 

inte boka tid när de söker läkare, utan de går direkt till mottagningen och sätter sig och väntar. 

Läkartillgänglighet är större och väntetiden är kortare. Patienter behöver inte vänta på 

akutmottagningen, utan träffar en läkare direkt. Dessa är de största skillnaderna jämfört med 

det svenska sjukvårdssystemet. Synen på sjuksköterskans roll är också annorlunda, hen anses 

ha låg kompetens och är den som servar läkaren, vilket medför att förtroendet för 

sjuksköterskor är litet [18].  
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2.2.1 Äldre invandrare i vården  

Antalet äldre ökar och förväntas fortsätta öka successivt relaterat till ökat antal levnadsår. 

Detta medför att äldreomsorgen står inför ett ökat vård- och omsorgsbehov [22]. I en 

jämförelse med andra ekonomiskt likvärdiga länder är Sverige bland de sämsta på att ge äldre 

patientcentrerad vård [23]. 

 
Äldre invandrare är en osynlig grupp i vården relaterat till att många av dem tas om hand av 

sina anhöriga [7]. För att hjälpa äldre invandrare är det viktigt att familjen är involverad i 

vården för att äldres behov skall vara tillgodosedda [7,24]. Många äldre invandrare har 

otillräckliga språkkunskaper och därmed svårt att förmedla sina tankar och behov, vilket i sin 

tur leder till att de inte får den vård de behöver [7,25]. På grund av språksvårigheter söker 

äldre invandrare ofta vård hos läkare med samma etniska bakgrund [7]. 

 

2.3 Sjuksköterskans roll 
Sjuksköterskans grundläggande ansvar är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa 

och lindra lidande. Sjuksköterskan har även ansvar för att patienten får korrekt, tillräcklig och 

kulturellt anpassad information [26]. För att kunna främja personens hälsa ska sjuksköterskan 

arbeta utifrån personens tolkning av vad hälsa innebär för den enskilde individen, sätta 

personens behov framför sjukdomen [27] och se personen som en värdefull och jämlik part i 

vården [9,27]. Det är viktigt att sjuksköterskan lyssnar på personens berättelse och dennes 

förståelse av sin situation samt använder denna information i planering och genomförande av 

vård och omsorg [27]. 

 

2.4 Mellanmänsklig relation  
Patienten måste ses som en unik individ och en mellanmänsklig relation till patienten måste 

skapas. Genom kommunikation skapas en sådan relation som i sin tur är ett medel för att möta 

patientens behov och uppfylla omvårdnadens syfte. Omvårdnadens syfte, enligt Travelbee, är 

att hjälpa en person, familj eller samhälle att förebygga eller hantera upplevelsen av sjukdom 

och lidande samt ensamhet. Travelbee menar att sjukdom och lidande är nära sammankopplat 

och genom en mellanmänsklig relation kan personens syn på lidande påverkas, till exempel 

genom att finna mening i det [28].  
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Kommunikation mellan sjuksköterska och patient är centralt i omvårdnadsprocessen. Goda 

kommunikationsfärdigheter innebär bland annat att sjuksköterskan använder sig själv som 

verktyg i terapeutiskt syfte. Sjuksköterskan skall se en patient som en unik person och inte 

tillskriva patienten sina tankar, känslor och förväntningar. Empati är viktigt för att kunna 

förstå patienten, men det är inte tillräckligt. Det krävs också sympati, vilket innebär att 

omtanke, intresse och vilja att stödja patienten visas. Enligt Travelbee är det viktigt både hur 

sjuksköterskan förhåller sig gentemot patienten, men även vad sjuksköterskan känner i 

förhållande till patienten. I slutändan utvecklas relationen mellan sjuksköterska och patient 

mot ömsesidig förståelse baserad på ömsesidig tillit, en relation där båda parter har förmåga 

att förstå varandras känslor [28]. 

 

2.5 Personcentrerad vård  

Begreppet personcentrerad vård används för att beskriva en vårdform där patienten står i 

centrum. Personcentrering i praktiken grundas i att en relation skapas mellan sjuksköterska 

samt andra vårdgivare och patient samt dennes närstående. Grunden för personcentrerad vård 

är ömsesidig respekt och förståelse för den enskilda personen och dennes rätt till 

självbestämmande [29]. 

 

Patienter är unika individer och ska inte reduceras till sin sjukdom. Personens medvetenhet, 

styrkor, framtida planer och rättigheter bör beaktas. Det är viktigt att involvera patienten och 

att patienten är delaktig i sin egen vård och beslutsfattande kring vården. Personcentrerad syn 

sätter patientens åsikter och dennes livssituation i centrum. Personens berättelse om sin 

sjukdom, symtom och deras inverkan på livet ger information om personens lidande i det 

vardagliga livet, till skillnad från en medicinsk berättelse som speglar processen för att 

diagnostisera och behandla. När hänsyn tas till personens erfarenhet, känslor, tro och 

preferenser, på denna punkt, skiftar fokus från sjukdomen till personen med sjukdomen [30]. 
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2.6 Hälso- och sjukvårdens ansvar 
Det är en grundläggande mänsklig rättighet att erhålla sjukvård på lika villkor samt slippa bli 

diskriminerad i vården [31,32]. Diskrimineringsombudsmannen påvisar i sin rapport att 

dagens sjukvård har brister i bemötande och behandling av vårdtagare på lika villkor. 

Sjukvården skall dock inte behandla alla vårdsökande lika, utan anpassa vården utifrån den 

specifika personen. Det som påpekas är att alla människor skall behandlas likvärdigt. 

Diskriminering behöver inte ske utifrån en specifik och medveten handling från en enskild 

person, utan själva systemet kan bidra med den diskriminerande effekten. Personer med annat 

modersmål än svenska är en av de grupper människor som upplever ett sämre bemötande i 

vården [33]. 

 

Vårdpersonal skall så långt det är möjligt försäkra sig om att mottagaren till informationen har 

förstått innehållet och betydelsen av denna information. Om det behövs, ska information även 

lämnas skriftligen. Information ska anpassas till mottagaren utifrån dennes ålder, mognad, 

erfarenhet, språkliga bakgrund och andra individuella omständigheter [34].  

  

Tillgång till kvalificerade tolkar är viktigt för hälso- och sjukvården, för att bland annat få en 

korrekt sjukdomsbild utifrån patientens beskrivning [15,33,35]. Hälso- och sjukvården måste 

även vara säker på att ordinationen följs av patienten. Tolktillgång är en viktig del i 

patientsäkerheten [33]. 

 

2.7 Tolk 
Att tolka innebär inte enbart att förmedla en uppsättning av ord, utan tolkens uppgift är att 

framföra budskapet så att det blir likvärdigt för båda parter. En tolk måste dessutom ha vistats 

i och ha förståelse för samtliga kulturer där de språk hen tolkar talas, alltså inte bara vara 

tvåspråkig utan tvåkulturell [7]. Relaterat till otillräckliga språkkunskaper samt avsaknaden av 

förståelse för den specifikt kulturella kommunikationen anses anhörigtolk vara otillräcklig 

och kan leda till feltolkning [8,35]. Språkliga och kulturella hinder gör det svårt nå fram med 

information relaterad till sjukvård [33]. Språkliga hinder kan medföra att patienten avstår från 

vårdkontakt [33,35]. Det förekommer även att vårdgivare inte frågar om en tolk behövs, utan 

förväntar sig att medföljande närstående skall agera som tolkar. Det är vanligt att även barn 

blir tvungna att tolka medicinsk information [33]. 
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Tillgång till tolk är av stor vikt för att vård på lika villkor skall ske och för att kunna bedriva 

patientsäker vård [36]. I varken hälso- och sjukvårdslagen, patientlagen eller tandvårdslagen 

uttrycks patientens rättighet till kontakttolk [31,34,37]. Enligt hälso- och sjukvårdslagen är 

vårdgivaren enbart skyldig att erbjuda tolk för barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och 

hörselskadade [31]. Vårdgivare bör men är dock inte skyldiga att anlita en kontakttolk. Inte 

heller vid beslut om tvångsvård enligt förvaltningslagen är vårdgivare skyldig att anlita tolk 

[33]. 

 

Enligt många landsting i Sverige, är det brist på kvalificerade tolkar, särskilt på auktoriserade 

tolkar med sjukvårdskompetens. Tolkar väljer även bort uppdrag inom hälso- och sjukvården 

på grund av lågt arvode och sämre villkor i jämförelse med vad statliga myndigheter erbjuder 

[36]. 

2.7.1 Patientsäkerhet 

Bristen på tolkar kan riskera patientsäkerheten och leda till allvarliga konsekvenser för 

patientens integritet. Akutsjukvård och vård i en glesbygdsområden drabbas mest av 

tolkbristen. Om en tolk uteblir från sitt uppdrag fördröjer det patientens vård och möjlighet till 

undersökning, diagnostisering och behandling vilket kan leda till att patientens 

sjukdomstillstånd förvärras. Om tolken har otillräckliga språkkunskaper kan det leda till 

missförstånd för både patienten och vårdspersonalen [36]. Detta kan leda till att symtom 

misstolkas och fel diagnos ställs alternativt att fel behandling sätts in. Det missgynnar även 

följsamheten eftersom patienterna inte följer de givna råden eller behandlingen [35,36].  
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3 Problemområde 
Utifrån nedanstående fallbeskrivning, som är ett verkligt fall från ett svenskt sjukhus med en 

av författarna medverkande problematiseras vidare studiens syfte.  

 

En äldre kvinna med utländsk bakgrund söker till VC på grund av bröstsmärta. Hon kommer 

till mottagningen med sitt barnbarn som ska hjälpa till att tolka. Den äldre kvinnan blir 

undersökt och skickas omgående med ambulans till sjukhuset med misstanke om hjärtinfarkt. 

Kvinnan blir inlagd på en avdelning och är mycket orolig, främst för 

kommunikationssvårigheter. Barnbarnet lämnar sina kontaktuppgifter till personalen på 

avdelningen och meddelar att de kan ringa när som helst om tolkhjälp behövs. Under de 

närmsta dagarna ringde ingen av vårdpersonalen självmant till barnbarnet och ingen tolk 

anlitades i något av samtalen med vårdspersonal. En läkare kom med ett papper där 

meddelandet ’Ditt hjärta är bra’ var översatt till den äldre kvinnans språk. Den äldre kvinnan 

var frustrerad, hade varken någon att prata med, kunde inte förstå vårdpersonalen, fick få 

besked kring sin vård samt kunde inte påverka eller framföra sina basala behov. Hon 

uttryckte: ’Alla bara ler och säger något jag inte förstår’. Den äldre kvinnan betraktade 

personalens leende som ett hån mot henne när hon i frustration försökte med gester och sitt 

modersmål uttrycka sina behov, men ingen förstod henne.  

 

4 Syfte 
Syfte var att beskriva betydelsen av språklig och kulturell förståelse i kommunikationen 

mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal.   
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5 Metod  

5.1 Design 
För att besvara syftet genomfördes en allmän litteraturstudie med systematisk ansats baserad 

på kvalitativa vetenskapliga artiklar. En litteraturstudie beskriver det nuvarande 

forskningsläget inom problemområdet. En förutsättning för att kunna genomföra en 

litteraturstudie är att syftet är tydligt formulerat och att det finns tillräckligt med vetenskapliga 

artiklar för att besvara syftet. Litteraturstudiens syfte besvaras genom att identifiera, värdera, 

välja och analysera relevant forskning [38].  

 

5.2 Urval  
Inklusionskriter var kvalitativa refereegranskade originalartiklar skrivna på engelska. 

Deltagarna skulle vara personer över 18 år och vara vårdpersonal, tolkar, patienter och/eller 

närstående. Ingen avgränsning gjordes till specifikt hälso- och sjukvårdsområde eller till 

geografiskt läge. Ursprungligen valde författarna att inkludera artiklar publicerade mellan 

2007 och 2016 men i sökprocessen begränsades årspannet till 2015-2016 vilket redovisas mer 

detaljerat under rubriken Tillvägagångsätt.  

 

5.3 Datainsamling 
Initialt, i september 2016, gjordes en pilotsökning för att få uppfattning om antalet relevanta 

artiklar inom området i olika databaser. För att hitta en bra balans mellan hög sensivitet och 

hög specifitet i sökprocessen uteslöts icke relevanta sökord, relevanta sökordskombinationer 

identifierades samt en kombination av fritextord och Mesh-termer användes. Genom att fånga 

in alla relevanta artiklar ökar studiens sensivitet och genom att utesluta icke relevanta artiklar 

ökar studiens specifitet [39,40].  

Efter pilotsökningen valdes följande sökord för att användas i fortsatt sökning: 

communication, communication barriers, experience, health care, health personal, immigrant, 

interpreter, language, migrant, nurse-patient relations (MeSh-termer markerade kursivt). 

Varje sökning begränsades med hjälp av booleska operatorer AND och/eller OR samt 

trunkering (*) i kombination med ovan angivna sökord. 

 

För att få tillgång till relevanta vetenskapliga artiklar genomfördes fyra sökningar i PubMed 

och fyra i Cinahl mellan 2 oktober 2016 och 17 januari 2017 (Tabell 1). 
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Tabell 1 - Artikelsökning 
 

Databas Sökord Antal 
träffar 
 
Filter 
2007 –  
2016 

Antal 
lästa 
abstracts 
 

Antal utvalda 
artiklar efter 
manuell 
begränsning  
2015-2016 
(dubletter)  

Antal 
artiklar lästa 
i fulltext 
(dubbletter) 

Antal 
kvalitets- 
granskade 
artiklar 
(dubbletter) 
 

Inkluderade 
artiklar 
 

Pubmed Nurse-patient 
(relations*) AND 
Communication barriers 
AND Experience* 
 

117 25 6 5 4  4 

Pubmed Health personal AND 
(immigrant* OR 
migrant*) AND 
Communication 
 

91 27 7 3 1  1 

Pubmed Migrant* AND 
Experience* AND 
Language 
 

167 38 17 8 6  5 

Pubmed Health care AND 
interpreter* AND 
(immigrant* OR 
migrant*) 
 

186 75 18 8 5  4 

Cinahl Nurse-patient relations* 
AND Communication 
barriers AND 
Experience* 
 

56 
 

7 0 0 0 0 

Cinahl Health personal AND 
(immigrant* OR 
migrant*) AND 
Communication 
 

40 14 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 

Cinahl Migrant* AND 
Experience* AND 
Language 
 

80 21 5 (5) 2 (2)  1 (1) 1 (1) 

Cinahl Health care AND 
interpreter* AND 
(immigrant* OR 
migrant*) 
 

92 50 5 (2) 2 (1)  1  1 

Totalt: 829 257 59 (8) 33 (4)  19 (2) 17 (2) 
I tabellen ovan redovisas databaser och sökordskombinationer, antal träffar, antal lästa abstracts, antal 
lästa artiklar i full text, antal kvalitetsgranskade artiklar samt antalet artiklar inkluderade i resultatet. 
Sökningar ovan är utförda mellan 2 oktober 2016 och 17 januari 2017.  
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5.4 Tillvägagångssätt  
Databassökningar gav totalt 829 träffar och samtliga titlar lästes för att göra en första 

bedömning om artiklarna kunde vara relevanta för litteraturstudien. Totalt 257 abstract lästes 

och om inget abstract fanns tillgängligt lästes hela artikeln överskådligt. Artiklar som 

eventuellt kunde uppfylla urvalskriterierna, 153 st varav 22 dubbletter, sammanställdes i en 

söktabell kategoriserat efter databas, sökordskombination och årtal. Därefter gjordes en 

manuell begränsning till 2 år (2015-2016) genom att äldre artikeltitlar plockades bort från 

tabellen och då återstod 59 artiklar varav 8 dubletter. Totalt 29 artiklar valdes ut av författarna 

för att läsas i full text. Efter att hela artikeln lästes sammanfattades kort resultatet i en tabell. 

Artiklar, n=12, som inte besvarade syftet och inte uppfyllde urvalskriterier exkluderades.  

 

Totalt valdes 17 artiklar ut för fortsatt kvalitetsgranskning och granskades med hjälp av 

Linköpings Universitet godkända granskningsmall ”Granskningsmall för patientupplevelser – 

kvalitativ metod” [41]. Samtliga artiklar granskades först av båda författarna var för sig och 

därefter fördes en diskussion och gemensam granskning av samtliga artiklar.  

För att värdera artikelns kvalitet skapades ett poängsystem där varje fråga i 

granskningsmallen gav 1 poäng om svaret var positivt och 0 poäng om svaret var negativt 

eller delvis. Artiklarna som uppnådde 17-21 poäng av 21 möjliga  (80-100%) betraktades vara 

av hög kvalitet och de som uppnådde 13-16 poäng (60-80%) var av medelhög kvalitet [39]. 

Om etiska ställningstaganden eller godkännande från etisk kommitte inte fanns med i studien 

skattades artikeln ha låg kvalitet utan fortsatt kvalitetsgranskning. 

 

Slutligen inkluderades 15 artiklar i analysen, varav sju var av medelhög och åtta av hög 

kvalitet [38]. 
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5.5 Analys  
En kvalitativ innehållsanalys med fokus på manifest innehåll valdes för att besvara syftet.  

Manifest innehållsanalys innebär att det som uttrycks direkt i texten analyseras istället för att 

tolka textens innebörd (latent innehållsanalys). Författarna påbörjade analysen genom att läsa 

artiklarna med fokus på studiernas resultat. Artiklarna lästes av båda författarna var för sig ett 

flertal gånger för att få en helhetsbild av innehållet, för att undvika egna tolkningar samt finna 

likheter och skillnader vilket stärker trovärdigheten i analysen. Meningar, fraser och/eller 

citat, så kallade meningsbärande enheter, som ansågs vara relevanta för att besvara studiens 

syfte färgmarkerades i artikeln. Det meningsbärande innehållet kondenserades därefter till 

kärninnehållet genom att korta ned texten tillräckligt mycket utan att fragmentera innehållet. I 

nästa steg kodades de meningsbärande enheter och genom diskussion grupperades i 

undertema så att den meningsbärande enheten placerades i endast en relevant undertema. 

Efter att kategorisering var slutförd kunde författarna verifiera olika teman. Innehållsanalysen 

genomfördes i flera steg, fram och tillbaka mellan ovan beskrivna moment [42].  

 

5.6 Etiska ställningstaganden 
Etiska ställningstaganden gjordes av författarna, både i urvalsprocessen av relevant 

vetenskaplig forskning och i presentationen av resultatet, genom att kritiskt ha granskat och 

analyserat vetenskapliga artiklar så objektivt som möjligt samt tagit med resultat som både 

stöder och förnekar författarnas hypotes [38].  

 

Helsingforsdeklarationen är en samling av etiska principer som måste beaktas när forskning 

utförs på människor. Etiska principer innebär bland annat att personer som ingår i en studie 

ska ha gett sitt samtycke och att respekt för individens integritet visas [43].  

Studier som ingått i denna litteraturstudie har fått tillstånd från en etisk kommitté alternativt 

har etiska överväganden gjorts i studierna. I flertalet studier krävdes inte godkännande från 

etisk komitté relaterat till att ingen personlig information redovisades i studien.  
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6 Resultat 
I resultatet ingick 15 vetenskapliga studier gjorda i Storbritannien, Iran, Sverige, Norge, 

Finland, USA, Australien och Holland, varav 6 artiklar var från Sverige. Vårdpersonalens 

upplevelser (95 sjuksköterskor, 28 läkare, 27 barnmorskor, 1 arbetsterapeut och 19 

kommunalt anstälda vårdgivare) belystes i 8 artiklar och patienternas, n = 130, samt 

närståendes, n = 19, upplevelser belystes i 7 artiklar. Av totalt 15 studier var 2 studier 

baserade på kvalitativ samtalsanalys där trepartssamtal mellan patient-vårdpersonal-tolk 

analyserades. Resultatet består av tre tema och tolv undertema som redovisas nedan i tabell 2. 

 

Tabell 2  – Resultatöversikt 

TEMA UNDERTEMA 

Kommunikation och relation 

ú Vikten av kommunikation 

ú Att tala samma spark 

ú Språkbarriär 

ú Hantering av språkbarriär 

Invandrare i vården 

ú Kulturella skillnader 

ú Vårdpersonalens förhållningssätt 

ú Äldre invandrare 

Tolkning 

ú Tolkens roll 

ú Tolk i vården 

ú Tvåspråkiga sjuksköterskor 

ú Närstående som tolk 

 

6.1 Kommunikation och relation 
Interaktion mellan människor hjälper dem att lära känna varandra bättre och om de känner 

varandra kan kommunikationen förbättras. En positiv attityd och vilja att kommunicera med 

andra människor är viktigt för att skapa en mellanmänsklig relation [44]. 

 

6.1.1 Vikten av kommunikation  

Kommunikation är nödvändig för att en person ska känna sig lugn, säker samt förebygga 

ensamhet [44]. Det är viktigt att kommunikationen anpassas till den enskilde individen [44-

46] samt att vårdpersonal har tillräckligt med tid för kommunikationen [47,48]. Tillit är också 
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viktigt i en vårdande relation [45,48] och kan uppnås genom att uppmärksamma och lyssna på 

den andra personen [45], vilket gör kommunikationen effektivare [49]. Dessutom är 

förtroendefull relation särskilt viktig i kommunikation om känsliga ämnen, exempelvis om 

våld i nära relationer [45]. 

 

En person kan kommunicera verbalt men även uttrycka sig genom icke-verbal 

kommunikation [44,47,50]. Icke-verbal kommunikation kan både närma människor till 

varandra och likaså föra bort ifrån varandra, exempelvis om en av samtalsparter skrattar kan 

det tolkas som att denne skrattar med den andre eller åt den andre [46]. När det gäller 

ansiktsuttryck kan de exempelvis visa om patienten har smärta och beröring kan användas för 

att interagera [44]. Genom att använda kroppsspråk, prata ansikte mot ansikte samt upprepa 

information kan det underlätta för personen att förstå det vårdpersonal förmedlar [50]. 

 

6.1.2 Att tala samma språk 

Språket är nödvändigt för att kunna uttrycka sig [50,51] och möjliggör socialisering [44,50]. 

Ömsesidig språkförståelse är nyckel för att vårdpersonalen ska kunna förstå patientens 

situation [45,48], identifiera patientens behov och kunna ge en god vård [48]. Förståelig 

kommunikation bidrar till att personen känner sig säker, lugn [44,49,52], trygg, 

omhändertagen [49,52] och tillfreds [51] samt återhämtar sig snabbare [49]. Skriftlig 

information är ofta en god komplettering till ett samtal [45], särskilt om det är översatt till 

patientens språk [53]. 

 

Språket bör förenklas i ett vårdande sammanhang, medicinska termer [46,47] och skämt bör 

undvikas [47]. Patienter uppskattar förenklat språk och långsamt tal [54]. Förenklat språk kan 

dock riskera att nyanser försvinner, försvårar kommunikationen mellan parter och leder till 

missförstånd [45,46]. Dessutom kan uttryck för sjukdomar och symtom vara olika inom olika 

dialekter inom samma språk [55]. Det är viktigt att de frågor som ställs skall vara anpassade 

till patientens språk och kultur för att uppnå full förståelse av innebörden [56]. 

 

6.1.3 Språkbarriär  

Språkbarriären är en av flera kommunikationssvårigheter [44], och är ett stort hinder för 

invandrare när de kommer i kontakt med sjukvården [52,57]. Till följd av språkbarriären blir 

kommunikationen begränsad och det leder till negativa konsekvenser för patienten [50]. 
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Samtalsparter är beroende av en tolk när språkbrist förekommer [45]. Personer som inte kan 

det nya språket är i underläge på grund av att de inte vet var de kan söka informationen [53]. 

Det förekommer att vårdpersonal hänvisar till internet som informationskälla [52,53], men på 

grund av bristande språkkunskaper är det komplicerat, att kunna hitta och förstå 

informationen [52]. 

 

Skriftlig information är svår att förstå, exempelvis brev från hälso- och sjukvården eller 

information kring operation eller hälsoundersökning [52,53,56]. Information på främmande 

språk kan hindra patienten från att komma på bokad besökstid [55]. Däremot kan kallelse med 

detaljerad information med bifogad karta, även om det är på främmande språk, göra patienten 

nöjd och mindre orolig [52]. Även om skriftlig information som ges till patienten är på dennes 

språk, bör vårdpersonalen ha patientens läskunnighet i åtanke [45]. Patienter som efterfrågade 

provresultat fick antingen svar ’allt är bra’, alternativt fick ett papper med skriftlig obegriplig 

information [54]. Otillräckliga språkkunskaper leder till ofullständig förståelse kring sjukdom, 

symtom, biverkningar och behandling, vilket i sin tur  kan leda till oro och förvirring [53]. 

 

Invandrare med otillräckliga språkkunskaper är osäkra och rädda för att söka vård [52]. På 

grund av otillräcklig information om hälsa och hur invandrare söker vård bryr de sig mindre 

om sin hälsa, är vårdslösa mot sig själva och söker vård i ett sent skede av sjukdomsförloppet 

[57]. På grund av kommunikationshinder kan invandrare vara och bli isolerade [26,32,39]. 

Patienter kan vara hindrade att förmedla information vid akut tillstånd, exempelvis att hen är 

nära på att svimma [54]. Det försvårar även för vårdspersonalen att förstå patientens besvär 

[49,57] samt kunna behandla deras tillstånd [49].  

 

6.1.4 Hantering av språkbarriär  

Invandrare använder olika coping-strategier för att förstå information och komma i kontakt 

med hälso- och sjukvården [52,53,55]. De vanligaste strategierna är: be närstående eller andra 

invandrare som har goda språkkunskaper om hjälp med översättning/tolkning, online 

ordbok/översättare för att översätta skriftlig information [52,53,55] samt söka information på 

internetsidor från hemlandet [53]. Medicinsk ordbok används för att utöka det egna 

medicinska ordförrådet inför läkarbesöket [52]. Flyktingar är isolerade på grund av språkbrist 

och detta begränsar deras möjlighet att få stöd i tolkning/översättning från andra invandrare 

[54], som i sin tur också kan ha bristande språkkunskaper [55].  
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6.2 Invandrare i vården  
Invandrarstatus kan styra rättigheten till vård [52,55,57] samt rättigheten till tolk i samband 

med vårdtillfället [47]. Invandrarstatus har även betydelse för hur invandrare blir bemötta av 

vårdspersonalen [55]. 

 

6.2.1 Kulturella skillnader  

Det är svårt att navigera i främmande hälso- och sjukvårdssystem på grund av bristande 

kunskap om systemets funktion [45,52,57] och rättigheter [45] samt på grund av språkbrist 

[52]. Invandrare har en annan syn på sjukvårdssystemet och vårdspersonalen [52]. Vissa blir 

besvikna att de får träffa en sjuksköterska istället för läkare [55]. På grund av missförstånd 

relaterat till språkbrist samt större tillit till sjukvårdsystemet i hemlandet söker invandrare 

vård i hemlandet istället. Däremot uppskattar invandrare möjligheten att kunna boka tid till 

läkare samt att inte behöva muta läkaren som i hemlandet för att få vård, att alla behandlas 

likvärdigt oavsett socioekonomisk status [52].  

 

Vissa invandrare tror att om läkaren förskriver fler läkemedel så har denne ställt en bättre 

diagnos [39]. Annorlunda bemötande och behandling än i hemlandet kan orsaka att patienten 

känner sig diskriminerad och förlorar förtroende för vårdpersonalen. Även misstro kring 

allmänläkarens kompetens förekommer [52].   

 
Invandrare kan vara blyga och detta kan hindra dem att söka vård relaterad till genitala-

urologiska-rektala besvär, detta ses särskilt hos kvinnor [57]. I dessa sammanhang önskar 

invandrare tolk av samma kön [47,51,54]. Vårdpersonal uppger att det är svårt att övertyga 

och utbilda vissa patienter på grund av misstro gentemot dem. Invandrare uttrycker sina 

symtom på olika sätt, behandlar sig själva, byter ofta läkare och följer inte givna 

rekommendationer. Kroniska sjukdomar är vanligare bland invandrargruppen på grund av 

oregelbunden uppföljning i vården och inadekvat information [57]. Psykisk ohälsa hos 

invandrare framkommer oftast genom fysiska symtom. Det förekommer även kulturella 

trosuppfattningar och tabun kring psykisk ohälsa, invandrare kan bland annat tro att de är 

demoniserade om de är psykotiska [48]. 
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6.2.2 Vårdpersonalens förhållningssätt 

Flera invandrare anser att de inte tas på allvar av vårdspersonalen [46,52,55] och många 

undviker att söka vård trots behovet på grund av personalens attityd [55]. Vänligt bemötande 

och attityd är viktiga i mötet mellan vårdspersonal och patient vilket motverkar känslor av 

diskriminering. Många uppskattar vänligheten och påpekar att sjuksköterskor ler alltid i 

Norge [52]. Flera invandrarpatienter har positiva upplevelser av att tolk erbjuds [52,58] samt 

att patienten blir tillfrågad om modersmålet, tolkens kön och dialekt [58]. Det förekommer 

dock att tolk nekas [47,52-54] med förklaringen att tolk är dyrt för organisationen [47,52,54] 

och att patienten skall ha med sig någon som kan tolka [52,54]. Det förekommer negativt 

bemötande från vårdpersonalens sida med kommentarer att patienten bor nu i värdlandet och 

ska tala värdlandets språk [55]. Brister i utbildningen gällande interkulturell kompetens, enligt 

de intervjuade sjuksköterskorna, medför att sjuksköterskor inte vill använda tolkar eller ta 

emot invandrarpatienter [47]. Kunskap om kulturell och religiös uppfattning relaterat till 

hälsa, familjeliv, värderingar och våld anses vara nödvändiga [45]. 

 

6.2.3 Äldre invandrare  

Äldre invandrare som inte kan komma till tals och bli förstådda, känner sig ensamma och 

ledsna [44,50] och lider i högre grad av depression [44]. De kan även ha svårt att 

kommunicera med varandra och kan i slutändan bli isolerade och undvika sociala 

sammanhang [44,50]. 

 
Äldre invandrare med demenssjukdom kan förlora inlärda språket och modersmålet förblir det 

enda sättet att kommunicera. På grund av språkligt missförstånd kan äldre diagnostiseras med 

demenssjukdom och hamna på fel vårdenhet. Familjemedlemmar och tvåspråkig vårdpersonal 

är viktiga resurser för god kommunikation med äldre på ett vårdboende [50]. 

 

6.3 Tolkning 
En tolk i hälso- och sjukvårdssammanhang bör skapa förutsättningar för att kommunikationen 

mellan patient och vårdpersonal blir så lätt och korrekt som möjligt, som om tolken inte ens är 

närvarande i rummet [46]. 
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6.3.1 Tolkens roll 

En tolk förväntas framföra korrekt tolkning, med hög nivå av professionalism och 

noggrannhet [58]. Utöver breda språkkunskaper skall en tolk ha kulturell förståelse och etisk 

förhållningssätt. Att ha ett etiskt förhållningssätt innebär att vara neutral, konfidentiell och 

respektfull mot patienten och vårdpersonalen. En tolk kan ses som en kulturell bro som knyter 

an två språk och kulturer, alternativt som en översättningsmaskin [47]. 

 

Tolken kan ses av patienten som en medhjälpare, vän eller en främling. Att en tolk ses som en 

vän av patienten beror troligen på grund av delad språklig och kulturell bakgrund. Tolkens 

närvaro kan påverka relationen mellan patienten och vårdpersonal negativt om tolken ses som 

en främling, detta ses särskilt när barn är patienter. Samtliga parter i samtalet, patient, 

vårdpersonal och tolk, skall sitta på lika avstånd från varandra och forma en triangel. På detta 

sätt skapas jämlikhet och tolkens roll neutraliseras. Om vårdpersonalen vänder sig till 

patienten under samtalets gång medan patienten vänder sig tillbaka till tolken istället kan det 

medföra att vårdpersonalen känner sig utanför i samtalet [47]. 

 

6.3.2 Tolk i vården 

Samtal genom tolk är komplicerat [46,55] och kan orsaka missförstånd [55]. Tolkar beskrivs 

som okunniga, oprofessionella och det blir ofta fel på grund av dem [55]. Tolken kan vara 

försenad, dyker inte upp på besöket, feltolkar informationen och kan även vara arrogant [58]. 

Invandrare beskriver att tolkar kan ha bristande kunskaper i värdlandets språk, sakna kunskap 

om de medicinska termerna, fråga patienten om korrekta ord [58], tolka utan att anpassa 

informationen och uttalet till patientens modersmål samt säga till patienten vad denne ska 

svara [56]. Tolken kan även göra egna antaganden, förenkla och därmed feltolka 

informationen [46]. Bristande förståelse för vad patienten egentligen svarar kan leda till 

felaktig bedömning från vårdpersonalens sida [56].  

 

Frånvaro av tolk kan göra patienten ledsen, arg, besviken och frustrerad, allt det i kombination 

med stress och ångest [58]. Men det finns även positiva upplevelser, att patienten kan lita på 

att tolken förmedlar all information samt att det blir klart och tydligt [53]. 
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Patientsäkerheten anses vara hotad när tolk medverkar i samtalet [48]. Relaterat till 

invandrarnas smala etniska och kulturella krets kan tolkens sekretessplikt bli ifrågasatt 

[45,47,54,55] och det finns risk att patientrelaterad information kan bli samhällsskvaller. På 

grund av det kan patienter föredra telefontolk [54]. Misstro till tolk är den mest 

förekommande orsaken till patientens ovilja att använda tolk eller prata om sina hälsoproblem 

[47]. 

 

Vårdpersonalens erfarenhet av arbete med tolk är att det kräver mer tid [45,47,54] och tiden 

för besöket är begränsat [45,47]. Det underlättar planeringen om patienten meddelas om 

besökets syfte i början av besöket. Det är även tidskrävande att boka in en tolk. Tolktillgång 

är också problematisk, särskilt i akuta situationer. Bristande tillgång till samma tolk vid 

återbesök medför problem i kontinuitet och förtroende [47]. Tolken bokas ofta vid första 

besöket, men sällan vid återbesök [53,54], då telefontolk istället föredras [54]. Telefontolk 

kan dock ses som en begränsning på grund av den onaturliga situationen den skapar i 

vårdande möte [45]. Det förekommer även att tolk bokas med annan språkkunskap eller annan 

dialekt än vad som krävs [54,55]. Vårdspersonalen kan dock boka tolk med rätt språkkunskap 

och dialekt, däremot kan tolkförmedlingen boka in fel tolk [58]. 

 

6.3.3 Tvåspråkiga sjuksköterskor 

Genom att prata samma språk med patienten blir denna införstådd i given information 

[49,50,53] vilket också kan säkras genom ömsesidig förståelse [49]. Kommunikation på 

gemensamt språk minskar även patientens oro eftersom patienten och sjuksköterskan delar 

samma kultur, språk och landsursprung.  Patienter kan dock förvänta sig mer från 

sjuksköterskan om hen pratar samma språk som dem, exempelvis ordna sjukskrivning [49]. 

Om sjuksköterskan agerar som tolk åt sina kollegor ökar arbetsbelastningen och medför ökad 

stressnivå [49,58]. Det blir svårt att avsluta sina arbetsuppgifter och sjuksköterskan kan 

missbrukas i sin roll som tolk [49].  

 

Majoriteten beskriver att kollegorna och engelsktalande patienter är öppna och positiva till att 

sjuksköterskorna kommunicerar på annat språk med vissa patienter. Men det fanns även 

negativ inställning till tvåspråkighet. Kollegor kan vara misstänksamma, att samtalet på 

främmande språk är riktat mot eller om dem. Det finns ett implicit antagande att 

sjuksköterskorna ska inte tala med patienten på dennes språk [49]. 
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6.3.4 Närstående som tolk 

Närstående i sin roll som patientens tolk är en stor etisk fråga. Det kan skapa problem [47] 

och bidra med omvända roller i familjen, särskilt om barnen agerar som tolkar [47,51]. 

 

Invandrare har ofta någon med sig som kan tolka åt dem, närstående eller vänner, av flera 

skäl; på grund av att vårdpersonal förväntar sig detta [44,47,50,52-54], på grund av patientens 

önskan att närstående ska tolka [47,51,54], på grund av att närstående själva insisterar [54] 

eller på grund av att tolk inte är en rättighet i värdlandet [48]. Viss vårdpersonal anser dock att 

anhörigtolk är olämplig [53,54,58], särskilt i samtal om känsliga ämnen, exempelvis våld i 

nära relationer [45]. Det framkommer även att vårdpersonal kan förlita sig på 

familjemedlemmar inte bara i tolkningen men även i beslutsfattande kring patientens vård 

istället för patienten [54].  

 
Närstående som tolk är ett olämpligt alternativ på grund av bristen på neutralitet, otillräckliga 

språkkunskaper samt att de kan tolka endast delar av given information [51,58]. Närstående 

kan känna sig tvungna att följa med och tolka, vissa insisterar på att tolka åt sin partner och 

vissa kan hindra en tolk från att tolka delar av given information om de medverkar under 

samtalet [54]. 

 
Patienter kan föredra familjemedlemmar istället för professionella tolkar på grund av större 

tillit. Utöver tolkrollen kan närstående agera i patientens intresse och vara patientens 

hälsoadvokat genom att överdriva symtom för att denne skall tas på allvar. Anhörigtolk kan 

öka patientens makt men samtidigt även minska den relaterat till beroendeställning [51]. 

Andra roller som anhörigtolk kan ha är till exempel boka besök [51,53], följa med patienten 

till vårdenheten, hämta ut och hålla reda på förskriven medicinering samt fungera som 

patientens minne [51]. 
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7 Diskussion 

7.1 Resultatdiskussion 
Litteraturstudiens syfte problematiserades utifrån tidigare beskrivet verkligt fall. Båda 

författarna har erfarenhet av språkliga och kulturella missförstånd i kommunikationen mellan 

patient och vårdpersonal. Detta har observerats av båda författarna i roller som patient, 

närstående och sjuksköterskestuderande. Författarna ville studera detta ämne djupare för att 

stärka alternativt motbevisa författarnas hypotes att språkliga och kulturella missförstånd i 

vårdmöten är ett vanligt och komplext problem som medför konsekvenser för båda parter i ett 

sådant möte.  

 

7.1.1 Missförstånd 

Människor är beroende av kommunikation för att interagera med varandra och framföra sina 

behov [44]. Verbal kommunikation, skriftlig och muntlig, påverkas av otillräckliga 

språkkunskaper. Det är svårt att förstå varandra fullständigt i ett interkulturellt möte, dels på 

grund av språket, dels på grund av kulturella skillnader [7]. Kulturen påverkar vår förståelse 

för världen omkring oss och hur vi lever som människor i den, vilket leder till att förståelsen i 

sin tur påverkar hur personen kommunicerar och tolkar den andres symboler.   

   

Kulturen styr hur vi tolkar icke-verbala symboler och även i en sådan kommunikation kan 

missförstånd uppstå. I fallbeskrivningen tolkar patienten ett leende som ett hån vilket 

författarna anser är ett missförstånd relaterat till kulturella skillnader samt att icke-verbal 

kommunikation är det enda sättet att kommunicera. Icke-verbal kommunikation kan närma 

människor till varandra [44,30,50], men även skapa missförstånd och föra människor bort 

ifrån varandra [46]. Enligt Hanssen [7] skall vårdpersonalen vara lyhörd och ifrågasättande 

om de förstår och tolkar patientens kroppsspråk korrekt. Författarna anser att vårdpersonalen 

även bör vara lika ifrågasättande i hur de uttrycker sig själva icke-verbalt och hur det kan 

tolkas av patienten. Nordby [59] beskriver att det finns ett samband mellan etik och 

kommunikation. Moralisk inställning i sjuksköterskans agerande beror både på dennes egna 

kommunikativa avsikter men även på hur sjuksköterskans verbala och icke-verbala symboler 

tolkas av patienter.  
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För att bedriva personcentrerad vård krävs en mellanmänsklig relation som i sin tur byggs på 

god omvårdnadsorienterad kommunikation. Utan ömsesidig förståelse kan inte 

sjuksköterskan förstå patientens situation [45,48], identifiera behov och ge en god vård 

[49]. Det innebär att om språkbarriären inte åtgärdas uppfyller inte sjuksköterskan de krav 

som ställs på henne, det vill säga; främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt 

lindra lidande, genom korrekt, relevant och kulturellt anpassad kommunikation [26].  

Vårdpersonalen bör säkra att patienten har förstått given information vilket lämpligen kan 

göras genom att be patienten återberätta. Patientens ’Ja’ innebär inte per automatik att denne 

har förstått informationen, utan kan vara ett artigt svar [8]. Om patienten har bristande 

språkkunskaper och ingenting görs för att försäkra sig om att given information är förstådd 

uppfylls inte vårdpersonalens plikt enligt patientlagen.  

 

I resultatet framkommer att språket i vårdande sammanhang bör förenklas, medicinska termer 

bör undvikas [46,47], samtidigt som det visar sig försvåra kommunikationen i ett 

interkulturellt möte [45,46]. Författarna anser att informationen inte bör förenklas till enklare 

språk utan förmedlas så korrekt som möjligt och anpassas under samtalet gång till den 

enskilde individens förståelse, kultur och språk. Enligt Nordby [59] kan medicinska termer 

vara främmande för patienten, men genom att vara medveten om patientens kunskapsnivå och 

genom att förklara terminologi kan sjuksköterskan säkra att interaktion med patienten baseras 

på samma förståelse.   

 

7.1.2 Hälso- och sjukvård 

Patienter kan vara hindrade att söka vård på grund av flera barriärer; språkbrist, främmande 

sjukvårdssystem, ekonomi och försäkring samt patientens rättighet till vård, som kan skilja sig 

åt i olika länder [60]. 

 

I fallbeskrivningen får den äldre kvinnan hjälp att komma i kontakt med vårdcentralen och 

tack vare tolkassistansen komma vidare till sjukhuset. Patienter stöter på språkhinder redan 

när de behöver boka tid på en mottagning eller i samband med telefonrådgivning. I det här 

skedet kan patienten avstå från att ta kontakt med vårdgivaren alternativt kan information 

missuppfattas av både patienten och sjuksköterskan om kommunikationen inte baseras på 

ömsesidig språkförståelse.  
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Enligt Gil-González et al. [60] söker invandrare vård i mindre omfattning på grund av 

otillräckliga språkkunskaper och en konsekvens av detta kan bli som beskrivs i resultatet att 

patienten är vårdslös mot sig själv, bryr sig inte om sin hälsa samt söker vård i ett sent skede 

av sjukdomsförloppet. Resultatet kan sägas beskriva att personer med bristande 

språkkunskaper är tvångsberoende av andra människor för att komma i kontakt med vården 

och måste förlita sig på deras tolkning. Författarna anser att en person kan bli diskriminerad 

av systemet på grund av att tillgång till vården och informationen om hälsa blir begränsad för 

denna patientgrupp, särskilt för de som är isolerade på grund av språkbarriären.  

 

I studien från Sverige [61] samt i fallbeskrivningen lyfts att ett kort svar från vårdpersonalen 

’allt är bra’ förekommer och kan öka patientens frustration. Författarna anser att även om 

svaret framför ett positivt budskap kan det kännas otillräckligt för patienten och bland annat 

innebära att vårdpersonalen saknar tid eller vilja att förklara mer ingående. Enligt Farahani et. 

al. [62] talar sjuksköterskor snabbt, svarar kort samt visar ovilja att förklara och Silva et. al 

[63] lyfter att invandrare får mindre information på grund av tidsbrist. Författarna håller med 

Steinberg et. al [64] att invandrare inte ber om klargörande och inte lyfter frågor för att inte 

vara till besvär för vårdpersonalen, relaterat till känsla av att vara en börda på grund av 

språkbristen som försvårar kommunikationen och kräver tolkassistans.  

 

7.1.3 Transkulturell omvårdnad 

Kulturella skillnader mellan patienten och vårdpersonalen kan leda till ömsesidig 

missförstånd [60] och kan bidra med en diskriminerande effekt [60,64]. Annat bemötande och 

behandling än i hemlandet, kan uppfattas av patienter som diskriminerande men kan även 

upplevas som mänskligt, likvärdigt och respektfullt [52]. Författarna anser att patientens 

livserfarenhet, kulturell syn samt hur denne tolkar symboler styr om patienten uppfattar 

vårdpersonalens bemötande och behandling som positiv, främmande eller diskriminerande.  

 

Författarna instämmer med Fatahi et al. [65] och vill lyfta vikten av att erhålla kunskap om 

transkulturell omvårdnad redan under grundutbildningen. Enligt Reynolds [66] är omvårdnad 

och kultur omöjliga att skila åt i omvårdnadsarbetet och olika kulturer uppfattar och bedriver 

omvårdnad på olika sätt. Omvårdnad bör anpassas till personens norm, tro och livsstil, vilket 

innebär att sjuksköterskan inte kan behandla alla patienter likadant [67]. Som nämns i 



 25 

resultatet kan kulturkompetens medföra att sjuksköterskorna känner sig säkrare i möten med 

invandrare [45,47] och även är mer villiga att använda tolkar [47]. 

 

7.1.4 Tolkanvändning   

Patientsäkerheten kan hotas om en tolk inte medverkar i mötet mellan patient och 

vårdpersonal [47]. Vårdpersonalen i Sverige är inte skyldiga att erbjuda språktolk men är 

däremot skyldiga att bedriva god och patientsäker vård [31]. Författarna anser att patientens 

behov, enligt denne själv, bör styra om en tolk ska medverka i mötet. Genom att inte ha en 

tolk närvarande, kan patienten diskrimineras genom att ta ifrån denne möjligheten att dela 

makt, vara en jämlik part och kunna uttrycka sig.  

 

Enligt Diskrimineringsombudsmannen [33] kan själva systemet bidra med den 

diskriminerande effekten. Författarna anser att systemet kan diskriminera patienten när tolk 

nekas exempelvis på grund av att tolk är dyrt för organisationen [47,52,54] och detta går före 

plikten att förse patienten med nödvändig individanpassad information.  

   

Den här studien beskriver förekommande brister i tolkningen samt vilka konsekvenser dessa 

medför för patientens vård och hälsa. Detta kan motverkas enligt författarna genom att 

använda ackrediterad tolk med sjukvårdskompetens. Rätt tolk ska beställas avseende rätt 

språkkunskap, inte nationalitet, samt rätt dialekt [65]. Särskilt är detta viktigt när information 

förmedlas om diagnos, behandling och medicinsk terminologi samt under utredning och 

diagnostisering. En annan viktig aspekt är kontinuitet enligt Eklöf et. al. [47], det vill säga att 

samma tolk medverkar vid patientens återbesök. 

 

Även om närstående i tolkrollen anses vara olämpliga [51,58] litar patienten mer på dem 

[51,64], de kan vara patientens stöd [51,53] och hälsoadvokat [51,68], exempelvis genom att 

ställa frågor och kräva vård när patienten inte vågar. Närstående kan exempelvis vara det enda 

alternativet i akutvården [65] eller inom äldreomsorgen [50]. Författarna anser att närstående 

inte bör föredras framför professionella tolkar, däremot ses som tillgång när en professionell 

tolk inte kan medverka och närståendes språkkunskaper är tillräckligt goda för att kunna 

förmedla informationen. Det viktga är inte bara att sjuksköterskan frågar om en professionell 

tolk behövs, utan hur hon ställer denna fråga [69], eftersom både patient och närstående kan 

bli förolämpade, om deras språkkunskaper uppfattas som otillräckliga [7].  
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 7.1.5 Patientsäkerhet 

”…It is not like buying bread – it is your health. If you do not understand something, it can be 

dangerous” [52, s.6]. Bristfällig kommunikation utan ömsesidig förståelse som beskrivs i 

resultatet kan leda till missförstånd [46,56], feldiagnostisering [56] men även mortalitet [62]. 

Om omvårdnaden inte anpassas kulturellt kan det leda till konsekvenser för patienten, bland 

annat förlänga sjukdomstiden, öka lidande eller till och med förorsaka oväntat dödsfall [67]. 

Författarna anser att tolktillgång är av särskild vikt i akutrum och ambulans, i samband med 

operation och undersökning samt vid specialistbesök. Enligt Brooks et al. [68] är det just i 

dessa sammanhang tillgång till tolken är särskilt bristfällig. 

 

7.1.6 Åtgärder 

Författarna anser att sjuksköterska bör och ska använda sina språkkunskaper i omvårdnaden 

av patienten denne har en vårdrelation till, men däremot vara bestämd i att inte tolka åt andra. 

Ömsesidig språk- och kulturell förståelse som kan åstadkommas tack vore tvåspråkighet kan 

gynna båda parter i en vårdrelation [64]. Även Socialstyrelsen lyfter vikten av att utveckla 

skriftlig information på andra språk samt ta tillvara språkkompetensen hos vårdpersonalen 

[36]. 

 

Ordlistor och pekböcker kan användas för att kompensera språkbarriären när en tolk inte finns 

tillhands [70]. Genom att exempelvis rita en klocka, markera klockslag samt skriva upp 

läkemedelsdoser kan följsamheten gynnas. Simuleringsträning under 

sjuksköterskeutbildningen kan även vara ett stöd för framtida yrkesutövare [71].  

För att förbättra tolkassisterat möte med patienten kan det vara bra att förbereda sig inför 

samtalet genom att planera vad ska diskuteras samt vilken terminologi som ska användas [63] 

och anpassa samtalet utifrån det som är viktigt för patienten. Enligt Forsgren et. al. [44] är 

innehållet i samtalet viktigare än längden och samtalsämnet bör vara något viktigt för den 

enskilde individen. Genom att vara lyhörd och observant kan en sjuksköterska få en god 

uppfattning om tolken tolkar korrekt. Detta kan göras exempelvis genom att lyssna om 

frasernas längd och rytm är likvärdiga i båda språken. 
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Författarna instämmer att det finns inget bättre än att kunna fråga på sitt modersmål [64] och 

tala oberoende av andra [51]. Det är även viktigt att nämna att språkbarriären kan förekomma 

omvänt, det vill säga att vårdpersonalen är invandrare och inte behärskar det nya språket 

tillräckligt väl i mötet med patienten alternativt att både sjuksköterska och patient är 

invandrare och har olika språk och kulturer [71]. I dessa sammanhang bör vårdpersonalen 

vara lika medvetna om sitt verbala och icke-verbala språk samt ha insikt i hur den egna 

kulturen påverkar vårdpersonalen i dennes roll. 

 

7.2 Metoddiskussion 
Ursprungligen ville författarna intervjua personer som har ryska eller albanska som 

modersmål och som har stött på hinder i kommunikationen med vårdpersonal. Idén valdes 

bort på grund av att det skulle vara svårt att följa den vetenskapliga arbetsprocessen relaterat 

till att intervjuerna skulle genomföras på andra språk än svenska samt på grund av tidsbrist.  

 

En litteraturstudie med systematisk ansats som baseras på kvalitativa artiklar utfördes för att 

besvara syftet. Inom kvalitativ forskning beskrivs människors subjektiva upplevelser av 

omvärlden [38]. Författarna ansåg även att en litteraturstudie skulle ge bredare svar på syftet 

relaterat till utökat geografisk omfattning, patienter med olika modersmål samt möjlighet att 

få med vårdpersonalens och närståendes perspektiv. Hela hälso- och sjukvården och alla 

vårdyrken inkluderades i urvalet eftersom författarna ansåg att kommunikationen är 

allmängiltig.  

 

För att få en översikt över antalet relevanta artiklar i det valdra problemområdet samt för att 

identifiera lämpliga sökord genomfördes en pilotsökning. Ett möte bokades med en 

bibliotikarie på Medicinska bibloteket I Linköping för att förbättra sökningen genom att hitta 

bra sökordskombinationer i kombination med booleska sökoperatorer och trunkering (*).  

 

Databassökningarna genomfördes i databaser PubMed och Chinal som innefattar både 

medicinsk och omvårdnadorienterad forskning vilket var relevant för att besvara studiens 

syfte. Genom att kombinera olika databaser i litteratursökningsprocessen ökades sensiviteten 

[38]. För att få bästa resultat, genom att identifera många relevanta studier inom området, 

kombinerade författarna fritextord med MeSh-termer vilket ökade ytterligare sensiviteten. 

Irrelevanta sökord och sökordskombinationer uteslöts i sökprocessen vilket därmed ökade 
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specifiteten. Sökorden kombinerades med AND och OR samt trunkeringstecken [24]. Boolesk 

sökoperator OR gjorde sökningen bredare och därmed ökades sensiviteten medan AND 

begränsade sökningen och gjorde den mer specifik. Sökningen specifierades ytterligare 

genom att begränsa tidsintervall när artiklarna publicerades [40].  

 

Sökningen begränsades ursprungligen till de senaste 10 åren (2007-2016). Under 

sökprocessen insåg författarna att sökordkombinationen med fritextordet ’interpreter’ och 

’language’ bidrog med många relevanta sökträffar. Författarna valde att fortsätta med samma 

begränsning på 10 år istället för att göra om sökningar med ny tidsbegränsning. Relevanta 

artikeltitlar sammanställdes i en tabell, strukturerat efter databas, sökordskombination samt 

årtal. Genomförda sökningar i Cinahl bidrog med få relevanta sökträffar och gav dubbletter. I 

slutet av sökprocessen gjordes en manuell begränsning till 2 år (2015-2016) genom att äldre 

titlar togs bort från tabellen. Abstracts lästes ytligare en gång och 29 artiklar valdes ut för att 

läsas i full text. 

 

Artiklar utvalda för att läsas i full text lästes av båda författare var för sig. Genom diskussion 

valdes sedan 17 artiklar ut för kvalitetsgranskning. Kvalitetsgranskning gjordes först 

individuellt och sedan gemensamt för att stärka sensiviteten vid kvalitetsgranskning. Två 

artiklar bedömdes ha låg kvalite på grund av att inga etiska ställningstaganden fanns och 

därmed exkluderades dessa. Artiklar, n=15, inkluderades i analysen som utfördes i flera steg 

enligt Graneheim & Lundman [42]. Båda författarna markerade var för sig de 

meningsbärande enheterna i artiklarna för att sedan tillsammans sammanställa dem i 

undertema och tema.  

 

Kvalitetsgranskningen och analysen gjordes av författarna var för sig och tillsammans vilket 

stärker studiens trovärdighet och tillförlitlighet. För att ytterligare stärka studiens trovärdighet 

inkluderas endast artiklar som hade medelhög och hög kvalitet samt innehöll etiska 

ställningstanden [39].  

 

Överenstämmande resultat utifrån olika perspektiv, vårdpersonal med olika yrkesroller samt 

patienter och närstående, stärker studiens tillförlitlighet och överförbarhet [42]. 
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7.2.1 Studiens brister 

Syftet täckte en bred frågeställning där var och en av teman kunde ha beskrivits var för sig. 

Om författarna hade fokuserat exempelvis enbart på patienternas eller vårdpersonalens 

upplevelser kunde resultatet eventuellt bli mer nyanserat. Snävare frågeställning och utökat 

tidsspann samt inkludering av artiklar med enbart hög kvalitet kunde ha ökat studiens 

trovärdighet. Författarna ville dock beskriva hur samtliga parter påverkas i en kommunikation 

där språkbrist förekommer, eftersom kommunikation aldrig är ensidig.  

 

Begränsning på två år kunde ha gjorts urpsprungligen för att därmed kunna göra fler 

sökningar i samma och andra databaser vilket eventuellt kunde ha bidragit till ett mer 

nyanserat resultat samt ökat sökningens specifitet. Dock relaterat till att de inkluderade 

artiklarna hade likformig resultat kan det diskuteras om den ursprungliga begränsningen på 10 

år med manuell begränsning som följd i sökprocessen var en brist.  

 

Resultatets trovärdighet och överförbarhet kunde ha stärkts ytterligare om kvantitativa 

artiklar, utöver kvalitativa, inkluderats i studien. Kvalitativa studier beskriver upplevelser och 

resultatet kunde ha stärkts ytterligare av kvantitativa artiklar genom att påvisa frekvensen av 

dessa upplevelser [38]. 

 

Författarna valde att använda sig av poängsystem vid kvalitetsgranskning av artiklarna. 

Poängsystem kan peka ut kvalitetsbrister men kan även leda till en falsk bedömning eftersom 

vissa faktorer kan undervärderas eller övervärderas [39] 

 

7.2.2 Överförbarhet  

Författarna anser att beskrivet resultat kan överföras till alla länder, vårdsystem och 

yrkesroller inom vården, som har direktkontakt med patienter, på grund av överensstämmande 

resultat. Överförbarheten till den svenska hälso- och  sjukvården och sjuksköterskans 

yrkesroll kan göras då majoriteten av studier inkluderade i denna litteraturstudie var gjorda i 

Norden och majoriteten av deltagarna utifrån vårdprofessioner var sjuksköterskor.  
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8 Klinisk implikation och fortsatt forskning 
Invandrare med otillräckliga språkkunskaper är en grupp som bör uppmärksammas mer i 

vården. Sjuksköterskor bör vara trygga i sin roll och våga möta dessa patienter, med eller utan 

tolk, samt utgå från personcentrerad vård. Användning av tolk, även om det är tidskrävande 

och medför ökad arbetsbelastning, är ett krav för att bedriva patientsäker vård och minimiera 

vårdskador samt öka patientens tillfredställse med vården. Litteraturstudien ger även konkreta 

exempel på hur brisfällig kommunikation på grund av språkbarriären kan förbättras.  

 

Författarna anser att det i dagsläget finns mycket forskning om vuxna patienternas och 

vårdpersonalens upplevelser av språkbarriären i vårdmötet. Däremot kan det vara relevant att 

undersöka hur patient och vårdgivare från ett och samma möte upplever kommunikationen. 

Intressant vore även undersöka äldres upplevelser av språkbarriären, nytta och konsekvenser 

av vårdpersonalens tvåspråkighet, strategier samt utveckling av kommunikativa hjälpmedel 

som kan förbättra kommunikationen när språkbrist förekommer. Författarna upplevde under 

litteratursökningen att dessa områden belyses i mindre grad i vetenskaplig forskning. 

 

9 Konklusion 
Otillräckliga språkkunskaper är ett omfattande hinder för invandrare att komma i kontakt med 

vården, nå full förståelse i given information samt få korrekt handläggning av sitt problem. 

För vårdpersonalen är språkbarriären ett stort hinder för att kunna etablera en mellanmänsklig 

relation samt bedriva personcentrerad vård. Vårdpersonal och patient är beroende av en tolk 

när språkbrist förekommer. Korrekt tolkning kan motverka språkbarriären samtidigt som 

bristfällig tolkning kan leda till negativa konsekvenser och hota patientsäkerheten. 
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