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SAMMANFATTNING
Bakgrund: De kommunikativa hindren till följd av språkliga svårigheter ökar successivt i och
med migration. Konsekvenser till följd av språkliga hinder kan, inom vården, leda till att
information mellan patient och vårdpersonal misstolkas eller ej framkommer. Utbudet av
auktoriserade sjukhustolkar är betydligt lägre än efterfrågan från patienter i behov av tolk.
Svensk Patientlag fastställer att alla patienter ska vara informerade om sin sjukdomssituation,
kommande behandling och eftervård.
Syfte: Att beskriva patienters upplevelser av att använda tolk inom hälso- och sjukvården.
Metod: En systematisk litteraturstudie av elva vetenskapliga artiklar. Sökningar gjordes i
databaserna PubMed och CINAHL.
Resultat: Analysen av inkluderade artiklar resulterade i sex teman, vilka var jämlik vård,
tillfredställelse med individanpassad tolk, bristande tillit, funktionshinder, rädsla för
missförstånd och när tolken är en familjemedlem.
Slutsats: Patienter upplever det positivt att få tillgång till en professionell tolk. Dock finns det
betydande brister med tolkar inom sjukvården. Möjligheten till att uppnå en personcentrerad
vård försvåras i och med de brister som patienter upplever med tolksamtal. Likaså försvåras
patienternas möjlighet till delaktighet i sin egen vård.

NYCKELORD
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ABSTRACT
Background: Commutative obstacles due to language difficulties are gradually increasing
with migration. Consequences due to linguistic barriers may lead to misunderstandings or
failures of information between patients and healthcare professionals. The availability of
authorized hospital interpreters is significantly lower than the demand from patients who are
in need for an interpreter. The Swedish Patient Act determines that all patients should be
informed about their disease situation, upcoming treatment and aftercare.
Aim: To describe patients' experiences of using interpreters in healthcare.
Method: A systematic literature study of eleven scientific articles. Searches were made in the
PubMed and CINAHL databases.
Result: The analysis of included articles resulted in six themes, which were equal care,
satisfaction with individualized interpreters, lack of trust, disability, fear for misunderstanding
and when the interpreter is a family member.
Conclusion: Patients experience access to a professional interpreter positively. However,
there are significant deficiencies regarding interpreters in healthcare today. The ability to
achieve person-centered care is complicated by the shortcomings that patients experience in
the conversation via interpreter. Likewise, patients' ability to participate in their own care
situation is complicated.
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BAKGRUND
Sverige har, som många andra länder, påverkats av den ökade flyktingströmmen på olika sätt.
Människor flyr från olika delar av världen för att skapa sig ett nytt liv i ett annat land och
möts då av en ny kultur och ett främmande språk (Migrationsverket, 2017). Att komma till ett
nytt land och inte kunna språket leder ofta till kommunikationsproblem på olika vis, inte
minst inom vården där belastningen också ökat i och med ökad invandring.
Kommunikation mellan vårdgivare och vårdtagare är en viktig del av vården. Det kan gälla
information om varför patienten söker vård, tidigare sjukdomar, information om diagnos,
läkemedel, behandling men också att ge stöd och tröst vid svår sjukdom eller allvarlig
händelse i livet. Konsekvenser av kommunikationsproblem inom vården kan leda till att viktig
information missförstås av patient eller anhörig och det finns risk att det kan leda till ökat
antal vårdskador samt minskad patientsäkerhet. Det är därför viktigt att all vårdpersonal har
kunskap om hur kommunikation mellan patient och anhörig med annat modersmål än svenska
görs så bra som möjligt (Meuter, Gallois, Segalowitz, Ryder, & Hocking, 2015).

Vård på lika villkor – en mänsklig rättighet
År 2011 presenterade riksdagen ett förslag om en författningsändring ‘’Vård efter behov och
på lika villkor – en mänsklig rättighet’’ Förslagsändringen innebar att papperslösa så väl som
asylsökande skulle ha rätt till sjukvård i Sverige. En del av sammanfattningen formulerades
på följande vis (Statens offentliga utredningar, 2011):
‘’I avvaktan på att beslut om utvisning eller avvisning kan verkställas, antingen frivilligt eller
med tvång, ska emellertid alla personer som befinner sig i Sverige kunna få tillgång till hälsooch sjukvård. ‘’
I januari 2013 trädde denna förändring i kraft och i samband med denna förändring stiftades
även en lag om att asylsökande som ej talar eller förstår svenska skall ha rätt till en
professionell tolk inom alla möten med offentlig myndighet, inkluderat hälso- och sjukvården
(Förvaltningslagen, 1986:223). Trots rättigheten till tolk visar en kartläggning av tolkbehovet
inom hälso- och sjukvård (2016) att tillställningsgraden, det vill säga tillgången till tolk
utifrån bokningar, har minskat. Tillsättningsgraden av tolk i vårdsammanhang i Sverige var
95–99% våren 2014, men i fjol påvisade samma undersökning att tillsättningsgraden minskat
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till 87–99%. Statistiken påvisar att det finns en brist inom den svenska sjukvården att tillgå
tolk vid behov. Den minskade tillgången till tolk i vårdsammanhang beror dels på den låga
lönen samt att tolkar inom hälso-sjukvården upplever att samtalen sker på ett opraktiskt sätt
(Socialstyrelsen, 2016).
Kommunikationens betydelse inom vården
Kommunikation beskrivs som överföring av information mellan människor. För att
möjliggöra detta krävs ett gemensamt språk eller kod. Man behöver likaså ett medel för att
överföra informationen, vilket inkluderar kroppsspråket (Nationalencyklopedin, 2017).
Tillfället då vårdpersonal och patient möts är kärnan i hälso-och sjukvårdens verksamhet. Det
är under mötet som patient kan förmedla information kring sin hälsa, information som sedan
vårdpersonal tar in och analyserar för att kunna ställa rätt diagnos samt ge rätt behandling. Det
mest optimala är om information delges i en dialog mellan vårdpersonal och patient
(Socialstyrelsen, 2015). Inom hälso- och sjukvården är kommunikationen grundläggande för
omvårdnaden. Det är vårdpersonalens ansvar att undvika kommunikativa hinder. Ett medel
för att bryta dessa kommunikativa hinder är att tillkalla tolk (Carlsson & Björk-Brämberg,
2014).
Kommunikation via tolk
År 2016 fanns det totalt 891 auktoriserade tolkar tillgängliga i Sverige och 157 av dessa var
auktoriserade sjukvårdstolkar (Socialstyrelsen, 2016). En auktoriserad tolk som arbetar i
Sverige måste anlitas av en myndighet och arbeta under sekretesslagen (Svensk
författningssamling, 2014:821). Den auktoriserade tolkens uppgift är att förhindra språkliga
hinder och kulturella skillnader för att underlätta kommunikation. Att arbeta som tolk inom
vården kräver även att man erhåller ett särskilt bevis som bevisar att en har kompetens för
tolkning inom ett visst område, till exempel vara inom hälso- och sjukvård. En professionell
tolk kan både arbeta på plats, det vill säga genom direktkommunikation med patienten eller
via telefon.
Inom svensk sjukvård används idag olika former av tolkar. Tolk per telefon är ett alternativ
vilket ofta förekommer i akuta situationer, svåra tidpunkter på dygnet eller ovanliga språk.
Utöver professionella tolkar är informella tolkar förekommande. Med informella tolkar menas
familjemedlemmar och flerspråkig personal. Det är visat att familjemedlemmar ofta används
som tolk i behövande situationer. Flerspråkig personal är ett annat alternativ för tolkning. Det
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beskrivs att flerspråkig personal kan reducera antalet multikulturella missförstånd inom
vården (Ekblad, Janson & Svensson 1996; Leininger & MacFarland, 2002).

Personcentrerad vård - sjuksköterskans ansvar
Idag finns det mycket kunskap om att patienter ofta blir reducerade till sin sjukdom i möten
inom vården och på så vis exkluderas patientens egna tolkningar och känslor om sin
sjukdomssituation. För att minska objektifiering av patienter inom vården är det av stor
relevans att sjukvårdspersonal fokuserar på en god personcentrerad omvårdnad.
Personcentrerad omvårdnad innebär att behandla patienter som individer, likväl att sätta
patienten i centrum och således inkludera hen i alla vårdbeslut. Genom att arbeta utifrån ett
patientcentrerat perspektiv uppnås en god etisk omvårdnad (Edvardsson, 2010).
ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2014) tar upp riktlinjer för hur god etisk omvårdnad kan
uppnås. I ett stycke av ICN beskrivs det att sjuksköterskan ansvarar för att alla patienter ska få
korrekt och tillräckligt information på ett kulturellt anpassat sätt. Informationen ska vara
lämpligt och språkligt anpassat till individen och ska ses som grunden för samtycket till vård
och behandling. Sjuksköterskan ska även verka för social rättvisa och jämlikhet vid
förmedlandet av resurser, så att alla oavsett ursprung och bakgrund har samma tillgång till
hälso-och sjukvård.
När man som sjuksköterska vårdar en person med annan kulturell och språklig bakgrund är
det viktigt att se varje person som unik. Det är viktigt att ta reda på om personen just att
kommit till landet eller varit i Sverige under en längre tid. En person som är nyanländ kan ha
svårt att anpassa sig till den nya omgivningen vilket kan påverka personen både fysiskt och
psykiskt. Därför är det viktigt att som sjuksköterska ta reda på patientens upplevelser till den
nya geografiska miljön, det vill säga upplevelser gällande ett eventuellt nytt samhällssystem,
en ny miljö, politiska skillnader etc. I sin professionella roll som sjuksköterska bör man vara
kulturkompetent och inse att utlandsfödda inklusive personer med en annan språklig bakgrund
har rätt till vård och att alltid bli behandlade med respekt och värdighet. För att säkerställa
detta och komma över språkbarriärerna som kan uppkomma har sjuksköterskan som plikt att
tillkalla medicinsk tolk (Kersey-Matusiak, 2015).
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Delaktighet
Forskning visar på att patienter emellanåt kände sig negligerade på grund av språkbarriärer.
En känsla av vilsenhet i vården har beskrivits. De kände en bristande delaktighet och kunde
uppleva att de kände sig förbisedda av vårdpersonalen i och med att de inte kunde uttrycka
sina viljor och önskningar (Martinsson, Edberg & Janlöv, 2013).
En av de mänskliga rättigheterna enligt FN:s deklaration är rätten, som individ, att uttrycka
sina åsikter. Likaså inom sjukvården är det, enligt svensk Patientlag (SFS, 2014:821) en
rättighet att som patient vara delaktig i sin vård, vara informerad i sin sjukdomssituation och
kommande behandling samt eftervård.
Forskning och litteratur poängterar ofta att patientens delaktighet i beslutsfattande inom
sjukvården är det mest grundläggande. Patientens medverkan i beslutsfattande är en aspekt av
delaktighet men det finns ytterligare aspekter (Eldh, 2014). I en studie av Eldh, Enfors och
Ekman (2004) beskriver patienter att delaktighet är starkt sammankopplat till förståelse
gällande sitt sjukdomsförlopp. Det handlade om förståelse av given information, förståelse för
sin egen kropp och förståelse för behandling samt den specifika sjukdomen. Förståelse för
kroppen var beskrivet som att förstå kroppens reaktioner, kunna uppmärksamma symtom och
varför de uppkommer samt vilka symtom som är allvarliga och inte. Förståelsen gällande
sjukdom och behandling handlade om att förstå syftet och konsekvenserna med behandlingen
och dess eventuella effekter/bieffekter. Delaktighet beskrivs av patienter genomgående som
att söka och upprätthålla en känsla av kontroll genom vårdtiden.
För skapa förutsättningar för delaktighet i vården krävs det således information. Både muntlig
och skriftlig. För att uppnå optimal informationsförmedling vårdpersonal och patient emellan
krävs en dialog. Det krävs att informationen överförs på korrekt sätt för att kunna omvandlas
till kunskap (Eldh 2014).

Svårigheter vid tillämpning av tolk inom hälso- och sjukvård
När patient och vårdpersonal inte talar ett gemensamt språk är tillgång till tolk avgörande för
god kommunikation (Kersey-Matusiak, 2015). Användning av tolk är trots detta problematisk.
Hadziabdic, Heikkilä, Albin & Hjelm (2010) beskriver flera rapporterade problem gällande
professionella tolkar inom hälso-sjukvården. De flesta problemen som rapporterades var
relaterade till organisationens rutiner och tillgången av tolkar med rätt språk, speciellt arabisk
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talande tolkar. Ofta rapporterades även att tolkarna inte hade tillräckliga svenskkunskaper,
vilket försvårade kommunikationen mellan tolken och sjukvårdspersonalen vilket i sin tur
leder till kommunikationsproblematik mellan alla inblandade i samtalet. Sjukvårdspersonal
rapporterade att ett av de största problemen var att tolkar inte dök upp till bokade möten.
Dessa problem ledde till konsekvenser för vården av den berörda patienten. Det beskrivs hur
problemen med tolken ledde till fördröjd behandling och även ökad arbetsbelastning på
sjukvårdspersonalen. Det behövs ett tydligare samarbete mellan tolk agenturerna och hälsooch sjukvården för att uppnå policyn att använda tolk för att garantera personcentrerad vård
med god kommunikation.

Teoretisk referensram
Interaktion ses som en grundpelare för omvårdnaden. Ett centralt begrepp inom
interaktionsteorin är kommunikationen (Jahren-Kristoffersen, 2006). Joycee Travelbee (2002)
förespråkade kommunikationen som ett av sjuksköterskans viktigaste redskap för att se
individen bakom patienten. Kommunikationen är en process som gör det möjligt att skapa en
medmänsklig relation till patienten. Betydelsen av en god kommunikation mellan
sjuksköterska och patient är grundläggande för en patientcentrerad vård då patientens känslor
och tankar fångas upp. Det är på så vis patienten får möjlighet till att uttrycka sina upplevelser
och åsikter. Travelbee belyser även vikten av att som sjuksköterska ta hänsyn till patientens
kulturella bakgrund, då det ses som en fundamental beståndsdel i patientens välmående.
Travelbee (2002) belyser i sin omvårdnadsteori att det väsentliga för god omvårdnad är att
sjuksköterskan får en helhetsbild av patienten. Omvårdnaden ska fokusera på patientens
känslor kring sin sjukdom snarare än diagnosen. Syftet och målet med omvårdnaden uppnås
endast genom etablering av en genuin relation sjuksköterska och patient emellan. När
kommunikationen är bristfällig, till exempel till följd av avsaknad av gemensamt språk,
uppstår ett hinder för sjuksköterskans möjlighet att se patienten som en unik individ. Det
krävs då en tredje part, det vill säga en tolk, för att uppnå detta.

Problemformulering
Som Travelbee belyser ska omvårdnaden fokusera kring patientens känslor gällande sitt
sjukdomsförlopp och patienten ska ständigt vara i centrum. Statistiken påvisar att det finns en
brist på antal tolkar inom sjukvården. Det som ej framgår ur statistiken är hur patienterna som
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talar ett främmande språk upplever vårdsituationer där tolk används. Det är därav väsentligt
att undersöka hur patientgruppen, som är i behov av tolk, upplever kommunikationen.

Syfte
Syftet är att beskriva patienters upplevelser av att använda tolk inom hälso- och sjukvården.

METOD
Design
En systematisk litteraturstudie valdes som design för arbetet. Denna design tillämpades för att
skapa en ökad förståelse gällande patienternas upplevelser kring tolkar inom hälso- och
sjukvård. En systematisk litteraturstudie som metod innebär att befintlig forskning
identifieras, analyseras och värderas för att kunna besvara eventuell frågeställning (Forsberg
& Wengström, 2016).

Sökstrategi
Urval av databaser
Litteratursökning skedde via databaserna CINAHL och PubMed. Genom sökning i CINAHL
återfanns inga artiklar av relevans. Samtliga artiklar identifierades via PubMed, vilket gav ett
brett utbud av artiklar med omvårdnadsvetenskapligt fokus (Forsberg & Wengström, 2016).
De artiklar som valdes gjordes utifrån en kvalitativ ansats, detta för att fånga artiklar som
behandlade upplevelser och erfarenheter.

Inklusions- och exklusionskriterier för artiklarna
Begränsningar som gjordes i urvalet var att exkludera artiklar som var 20 år eller äldre.
Artiklar med låg kvalité och artiklar som ej var etiskt granskade exkluderades. Rewievartiklar
exkluderades likaså. Artiklar som behandlade patienter som var i behov av tolk på grund av
andra hinder än språkhinder så som exempelvis afasi eller dövhet exkluderades också.
Artiklarna skulle vara skrivna på engelska eller svenska och vara av kvalitativ ansats.

Sökord och sökstrategi
Baserat på syftet och problemformuleringen utformades sökorden. Orden valdes först på
svenska och översattes därefter på engelska. Efteråt omformulerades vissa av de engelska
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orden till mesh-termer utifrån MESH (2017) för att kunna fånga mer lämpade sökord
anpassade till PubMed. Den initiala litteratursökningen gjordes med vägledning av
bibliotekarie. Sökorden som valdes var följande: Interpreter, Interpreters, Communication
barriers, Patient experience, Immigrants, qualitative study, language barriers, immigrant.
Utifrån ovanstående sökord söktes artiklar där två eller flera av orden söktes i sökrutan med
AND som sammankoppling. Sökordet AND användes för att få en större spann av artiklar
som behandlade flera av sökorden. Sökordet ‘’interpreter/interpreters’’ var alltid med i
sökningen däremot kunde resterande ord variera. Likväl gjordes manuella sökningar efter att
ha granskat utvalda artiklars referenslistor. Samtliga artiklar som valdes hittades i PubMed, se
bilaga 1.
Forskningsetiska överväganden
Etiska överväganden ingick i kvalitetsbedömningen av artiklarna. Studierna granskades
utifrån om de har fått tillstånd från etisk kommitté där fördjupade etiska överväganden hade
utformats (Forsberg & Wengström, 2016). Den forskningsetiska kommittén utgår ifrån fyra
huvudprinciper vid granskning av studier. Dessa fyra huvudprinciper inkluderar:
Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.
Informationskravet hänvisar till att forskaren ska ha gett information gällande studiens syfte
till alla deltagande i studien. Samtyckeskravet hänvisar till att deltagarna har rätt själva
bestämma över sin medverkan. Konfidentialitetskravet hänvisar till att alla personuppgifter
som används i studien ska förvara och behandlas på ett sådant sätt att oberörda inte har
tillgång till dem. Slutligen hänvisar nyttjandekravet till att uppgifter gällande enskilda
personer endast får användas för forskningsändamålet (CODEX, 2017).

Bearbetning och analys
Det totala antalet sökningar blev 536 artiklar, varav 37 artiklar var av relevans för studien. Av
dessa 37 valdes 11 artiklar ut, se bilaga 1. I början av bearbetningen tillämpades ett
helikopterperspektiv (Friberg, 2012). Detta innefattade att sammanfattningarna av relevanta
artiklar lästes. De artiklar med relevant sammanfattning i förhållande till denna studiens syfte
valdes ut. Artiklarna granskades utifrån kvalitetsbedömning från Statens beredning för
medicinsk och social utvärdering (2014), se bilaga 3. Kvalitén bedömdes utifrån ett
poängsystem. Totalt fanns det 21 frågor relaterade till studiens kvalité. Kvalitén bedömdes på
så sätt att studier som svarade “ja” på 0–7 kriterier bedömdes som låg kvalité. Studier som
svarade “ja” på 7–14 kriterier bedömdes som medelhög kvalité, och studier som svarade “ja”
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på 14–21 kriterier bedömdes som hög kvalité. Författarna kvalitetsgranskade fem respektive
sex artiklar var. Resultatet av kvalitetsgranskningarna diskuterades sedan för att få ett
helhetsperspektiv över granskningen. En sammanställning av de artiklar som valts ut gjordes i
tabellform med fyra huvudrubriker, se bilaga 2. Modellen för sammanställningen utgick från
Forsberg & Wengström (2016).
Den initiala resultatanalysen innefattade att resultaten från de elva utvalda artiklarna
kondenserades och den data som var relevanta för syftet bevarades (Friberg, 2012).
Utformningen utfördes genom att meningsenheter från de elva vetenskapliga artiklarnas
resultat plockades ut. Samtliga artiklar var skrivna på engelska så de meningsenheter som
valdes ut översattes först från engelska till svenska, därefter omvandlades meningsenheterna
till kondenserade meningsenheter. Utifrån dessa utformades teman i koppling till syftet
(Danielson, 2017). Exemplifiering av detta redovisas i tabell 1 nedan.

Tabell 1. Exempel på formulering av tema
Meningsenhet

Kondenserade

Tema

meningsenheter
Att använda en tolk

Funktionshinder och

uppfattades som ett

minskad integritet.

Funktionshinder

funktionshinder. Det
skapade en känsla av
beroende och
minskad integritet i
vårdrelationen.

RESULTAT
Patienters upplevelser av att använda tolk
En översikt över inkluderade studier presenteras i bilaga 2.

Jämlik vård
Patienterna menade att möjligheten till professionell tolk var ett sätt att uppnå en mer jämlik
vård då avsaknad av gemensamt språk förelåg (Ahhavan & Tillgren 2016). Majoriteten av
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patienterna föredrog en professionell tolk. Det beskrev hur det förbättrade möjligheten till att
få korrekt behandling (Hunter-Adams & Rother 2017). Tolkarnas tidigare utbildning
tillsammans med en vård av hög kvalité hjälpte deltagarna att bli förstådda och förstå själva.
Patienterna beskrev hur tolken bidrog till att tankar, känslor och oro förmedlades på rätt sätt
till vårdpersonalen (Hadziabdic, Heikkilä, Albin & Hjelm, 2009; Hadziabdic & Hjelm, 2014).
I studien gjord av Akhavan & Tillgren (2016) beskrev patienterna att tvåspråkig personal var
ett bra alternativ till tolk då professionell tolk inte fanns tillgänglig. Tvåspråkig personal
föredrogs framför att använda familjemedlemmar. Patienterna upplevde att tvåspråkig
personal som tolkservice kunde bidra till en mer jämlik vård. Patienter som uttryckte ett
missnöje med tvåspråkig personal som tolkade menade att samtalen blev stressiga då
personalen hade andra sysslor att utföra än själva tolkandet (Krupic et al., 2016).
Patienterna beskrev även hur tolken kunde finnas där för att guida dem genom
sjukvårdssystemet. De kunde hjälpa till att översätta skyltar, beskriva vart patienten kunde
vända sig, ge vägbeskrivning etc. Detta upplevdes som positivt av patienterna (Hadziabdic et
al., 2009).
Yttre faktorer som bidrog till ett gott tolksamtal var bland annat att samtalet skedde i ett
avskilt rum, speciellt under känsliga eller fysiska undersökningar. Att tolken bar neutrala
kläder beskrevs också som en viktig faktor samt att ingenting utifrån distraherade
kommunikationen (Hadziabdic et al., 2009). Det beskrevs även att tillräcklig tid var viktigt.
Patienter beskrev upplevelser av stress och förklarade därmed att tillräcklig avsatt tid kunde
bidra till mer effektiva och givande samtal (Sturman, Farley, Claudio & Avila, 2017).
Det beskrevs att telefontolk ofta förekom i akuta sammanhang och när den professionella
tolken inte hade möjlighet att komma till avsatt möte. Användandet av telefontolk upplevdes
smidigt och bra eftersom patienterna kunde förbli anonyma (Sturman et alt., 2017; Hadziabdic
& Hjelm, 2014).

Tillfredsställelse med individanpassad tolk
Det beskrevs positiva upplevelser kring att få tillgång till en och samma tolk under
vårdvistelsen. Dock beskrev patienterna att detta sällan skedde. Om en tolk ansågs som bra
förklarade patienterna att de gärna ville behålla hen för att kunna skapa en relation med tillit
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och trygghet (Hadziabdic et al., 2009). Yelland, Riggs, Szwarc, Casey, Duell-Piening,
Chesters, Wahidi, Fouladi & Brown (2016) beskriver i sin studie hur afghanska kvinnor
upplevde förlossningsvården i samband med tolkar. Patienterna beskrev vikten i att ha en
kvinnlig tolk. De förklarade att de inte var bekväma med att prata om känsliga ämnen genom
manliga tolkar. En kvinna beskriver att hon vid samtal med läkare genom en manlig tolk
behöll alla frågor för sig själv på grund av att hon kände sig förlägen kontra den manliga
tolken.

Bristande tillit
I flera studier framkom att patienternas tillit till tolken var svag (Fatahi et alt., 2009; Chiang et
al., 2015). Patienterna beskrev att de upplevde att de professionella tolkarna inte alltid levde
upp till förväntningarna. En bristande professionalism upplevdes ofta (Krupic, Hellström,
Biscevic, Sadic &Fathi, 2016). Tolkarna dök inte upp i tid, visade ett dåligt omdöme och
visade bristande medicinska kunskaper (Krupic et al., 2016; Hadziabdic et al., 2009; Komaric,
Bedford & L van Driel, 2012; Chiang, CHopra, Collins, Couper & Tan 2010).
Likaså beskrev kurdiska flyktingar hur de i mötet med tolk kunde känna en bristande tillit. De
upplevde en känsla av att informationen kunde hamna i fel händer. De kunde känna att de inte
vågade berätta hela sanningen av rädsla för att de skulle få negativa konsekvenser för
framtiden som flykting i ett nytt land (Fatahi, Nordholm, Mattsson & Hellström, 2009).
Patienterna beskrev även att de kunde känna en skepsis gällande korrekt översättning (Fatahi
et alt., 2009; Chiang et al., 2015).
Funktionshinder
Patienter från forna Jugoslavien beskrev hur användandet av tolk upplevdes som ett
handikapp. De beskrev tolken som en metafor till att tvingas använda en krycka för att kunna
gå vid svår smärta. Man hamnar automatiskt i beroendesituation till den andra personen.
Intimiteten och integriteten minskade i den vårdande relationen när tolk närvarade.
Patienterna beskrev hur de upplevde en osäkerhet gällande om tolken hanterade sagd
information enligt sekretesslagen. De kände också att relationen och atmosfären med
vårdpersonalen blev negativt influerad av tolken. Allt detta ansåg patienterna kunde leda till
att ämnen förblev osagda till följd av den tredje personen (Hadziabdic et al., 2009).
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Rädsla för missförstånd
Patienterna upplevde att kulturella skillnader låg till grund för missförstånd patient och tolk
emellan. De beskrev vikten av att tolken måste vara införstådd i kulturella aspekter som kan
påverka kommunikationen (Hadziabdic et al., 2009; Komaric et al., 2012). Icke-verbal
kommunikation, grundade i kulturella beteenden, beskrivs vara en ytterligare faktor till
missförstånd. Skillnader i icke-verbal kommunikation, mellan tolk och patient såsom
skillnader i ögonkontakt, fysiskt avstånd mellan båda parterna och gester, beskrevs som en
bidragande faktor till en känsla av osäkerhet och misstro från patienterna (Fatahi et al., 2009;
Hadziabdic et al., 2009).
Det upplevdes som viktigt att tolken och patienten delade samma modersmål. Det beskrevs att
om inte patient och tolk hade samma modersmål involverades tre språk i samtalet; tolkens,
patientens och vårdpersonalens (Fatahi et al., 2009). Även dialekt upplevdes som en viktig
faktor i samspelet mellan tolk och patient. Patienterna upplevde att det lätt kunde uppkomma
missförstånd om patienten och tolken hade olika dialekter (Yelland, Riggs, Szwarc, Casey,
Duell, Piening, Chesters, Wahidi, Fouladi & Brown, 2016; Sturman et alt., 2017).
I motsats till resultatet i studierna av Sturman et al (2017) och Hadziabdic & Hjelm (2014)
framkom det i studien av Hadziabdic och medarbetare (2009) ett missnöje gentemot
telefontolkning. Patienterna upplevde ett hinder i kommunikationen med telefontolk då de
inte kunde observera tolkens kroppsspråk. Det beskrev även att det ofta uppkom tekniska
problem så som dålig ljudkvalité eller att högtalarna på telefonen inte funkade vilket
begränsade kommunikationen. Likväl kunde det upplevas att tolkarna per telefon ibland
uppfattades göra andra saker under tiden som samtalet ägde rum vilket gav intrycket att de
inte var engagerade i samtalet. Patienterna beskrev känslor av osäkerhet vilket påverkade
kommunikationen ytterligare (Hadziabdic & Hjelm 2014).

När tolken är en familjemedlem
Somliga patienter föredrog en familjemedlem som tolk i vissa samtal. Att använda sig av en
familjemedlem som tolk gav en tryggare stämning. Å andra sidan har patienter också beskrivit
att det upplevdes som en börda för familjen när en medlem var tvungen att agera tolk (HunterAdams & Rother, 2017).
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I en studie av Rhodes & Nocon (2003) beskriver patienter hur familjemedlemmar som
agerade tolk blev en nödvändighet för möjligheten till vård. De beskrev att tillgången till
professionella tolkar var bristfällig vilket ledde till att familjemedlemmar som hade
tillräckliga språkkunskaper inte hade något annat val. Både fördelar och nackdelar upplevdes
gällande detta. Fördelarna beskrevs som att familjemedlemmarna bidrog till en större
integritet, ett psykologiskt stöd och en delad förståelse av råd och instruktioner från
vårdpersonalen. Nackdelarna beskrevs av patienterna som att de ibland lät bli att ta upp
specifika ämnen eller väcka vissa frågor framför familjemedlemmar, då speciellt barn. De
beskrev upplevelser av att vara i en beroendeställning till en familjemedlem. Speciellt
komplicerad beroendeställning beskrevs när barn var tvungna att tolka för sina föräldrar.
Likaså saknades kunskap om medicinsk terminologi vilket kunde leda till att viss information
filtrerades bort eller missförstods när familjemedlemmar tolkade. Detta framkom även i
studien av Hadziabdic & Hjelm (2014).
Familjemedlemmar kan även komma att tillämpas som tolkar i mer akuta sammanhang.
Yelland och medarbetare (2017) visar i sin studie att kvinnor under sin förlossning inte hade
tillgång till tolk vilket gjorde att deras män fick tolka under förlossningsförloppet istället.
Detta ansågs vara problematiskt då männen befann sig likväl kvinnan i en stressig situation
under förlossningen vilket kunde missgynna tolkningen och därmed kommunikationen mellan
barnmorskan och kvinnan.

DISKUSSION
Resultatdiskussion
Syftet med den systematiska litteraturstudien var att undersöka patienters upplevelser av tolk
inom hälso- och sjukvård. Det väsentliga budskapet utifrån samtliga granskade artiklar visar
att patienter har positiva upplevelser om att få tillgång till tolk, men att det finns betydande
brister i tolksamtalen som missgynnar själva tolkningen. Patienterna beskriver både misstro,
bristande tillit och en osäkerhet gällande tillräckliga kvalifikationer kring de tolkar de möter i
vården.
I resultatet beskriver att patienter med, ett för vårdpersonalen, främmande språk inte får
möjlighet till den kommunikation och delaktighet som det är lag på att alla ska få inom svensk
sjukvård. Enligt svensk Patientlag är det lag på att alla patienter ska vara delaktiga i sin vård.
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Som patient ska en vara insatt i sin sjukdomshistoria, kommande behandling och eftervård
(SFS, 2014:821). Samtidigt beskriver patienter att de kan känna sig negligerade på grund av
språkhinder (Martinsson et al, 2013). Det beskrivs hur patienter upplever att kulturella och
dialektala skillnader mellan patient och tolk kan leda till missförstånd. Tidigare forskning
visar att en av de viktigaste aspekterna av delaktighet var att upprätthålla en känsla av kontroll
och samtidigt ha en förståelse gällande sitt sjukdomsförlopp (Eldh et al, 2004).
Förutsättningen för god delaktighet inom vården grundar sig i tillräcklig information. Om
patienter upplever missförstånd, bristande tillit och osäkerheter gentemot tolken så är denna
delaktighet svår att uppnå.
Patienter beskriver hur kommunikationen via tolk upplevs som ett handikapp, en
beroendeställning med minskad integritet och intimitet. Patienter beskriver att relationen
kunde bli negativt influerad av tolken och om sådana känslor uppstår på grund av tolken är
det svårt att implementera en personcentrerad vård. Att få möjligheten till samma
individanpassad tolk genom hela vårdtiden beskrivs i studierna leda till en mer jämlik vård
och öka trygghetskänslan. Det är viktigt att vårdpersonalen inklusive tolken tillämpar en
personcentrerad syn vid bemötandet av patienter, för att få fram patientens egna tolkningar
och känslor kring sin sjukdomshistoria och för att möjliggöra en vårdande relation patient och
vårdpersonal emellan (Edvardsson, 2010; Travelbee, 2002). Valfrihet, respekt och
kontinuerlig information från vårdpersonal är tre bidragande faktorer till en mer
personcentrerad omvårdnad (Jangland, J. Kitson, A. & Muntlin Athlin, A., 2015). Resultatet
visar att en auktoriserad sjukvårdstolk inte alltid är det önskade valet till tolk av patienterna,
somliga patienter föredrar att ha sina familjemedlemmar som tolk då det ökar tryggheten. En
mer personcentrerad omvårdnad kan därmed uppnås genom att ta reda på vem patienten vill
ha som tolk.
Resultatet beskriver återkommande hur patienter upplever kommunikationsproblematik vid
samtal med tolk. Problem relaterade till olikheter i modersmål, dialekt och ursprung samt
skillnader i ickeverbal kommunikation beskrivs försvåra samtalen. Likaså beskriver
sjukvårdspersonal problem med tolkar som ej hade tillräckliga svenskkunskaper, vilket
försvårade kommunikationen mellan vårdgivare och tolk (Habdziabdic et al, 2010).
Interaktionsteorin belyser vikten av god kommunikation som en möjlighet till att etablera en
medmänsklig relation sjuksköterska och patient emellan. Kommunikationen behövs för att
kunna se individen bakom patienten som Travelbee (2002) belyser i sin omvårdnadsteori.
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Travelbee beskriver att kulturen speglar patientens sätt att tolka livssituationer så som
sjukdom och lidande. Det är genom god kommunikation som sjuksköterskan får möjlighet till
att sätta sig in i patientens kulturella bakgrund och skapa en förståelse gällande patientens
bakgrund. Detta ses som en viktig del för patientens välmående. Som sjuksköterska är det
därav betydelsefullt att inte bara fokusera på de språkliga hinder i patientmötet utan även ta
hänsyn till de kulturella skillnader som föreligger då detta ses som en fundamental
beståndsdel i patientens välmående.
Trots flertalet brister som upplevs av patienterna vid kommunikation via tolk så uppfattas det
positivt att få tillgång till en professionell tolk. När vårdpersonalen och patienten inte talar ett
gemensamt språk upplevs tolken bidra till en mer jämlik vård. Trots beroendesituationen som
uppstår så är tolken betydelsefull för individen för att möjliggöra korrekt vård (Ekblad et al,
1996) I relation till detta ses det då som problematiskt att det nu i Sverige råder brist på
auktoriserade sjukhustolkar (Socialstyrelsen, 2016). Den rådande bristen av utbildade tolkar
inom sjukvård leder till att, som nämnt ovan, familjemedlemmar används vilket i sin tur kan
tänkas leda till etiska dilemman då en inte vet om personen i fråga översätter korrekt.
Likväl som det krävs ytterligare forskning kring detta område krävs det en större medvetenhet
hos vårdpersonalen gällande patienter som är i behov av tolk. Som Travelbee beskriver (2002)
är det viktigt att vårdpersonalen skapar en medmänsklig relation till individen bakom
patienten. Det krävs att vårdpersonalen är medvetna om de känslor patienter kan uppleva vid
samtal via en tredje part för att kunna bemöta dessa och således möjliggöra en vård av hög
kvalité. Det behövs därför en ökad förståelse kring hur personcentrerad omvårdnad uppnås
där en tolk är involverad i en vårdsituation.
Metoddiskussion
För att utforma studien valdes en systematisk litteraturstudie som design. Genom en
systematisk litteraturstudie sammanställdes en syntes av data från empiriska studier för att
undersöka ett redan valt syfte (Forsberg et al., 2014).
Elva vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats valdes ut. Kvalitativ ansats syftar till att
undersöka upplevelser och öka förståelsen vilket ansågs passa studiens syfte (Forsberg &
Wengström, 2016).
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Inklusionskriterierna för litteraturöversikten var studier som ej var äldre än 20 år, med
avsikten att få så nya resultat som möjligt. Artiklarna som inkluderades var publicerade
mellan år 2003 och 2017 vilket gjorde att avsikten uppnåddes. Likaså inkluderades studier
som gjorts på patienter oavsett av ålder, kön, etnicitet etc. Dessa faktorer ansågs inte vara
relevanta, eftersom språkhinder kan uppstå oavsett. Det som skulle vara specifikt för
patienterna var behovet av en tolk på grund av avsaknad av gemensamt språk gentemot
vårdgivaren, och inte på grund av andra kommunikationsproblem, exempelvis
kommunikationsproblem som kan uppstå på grund av dövhet, afasi etc. Studiernas ursprung
ansågs inte heller vara relevant då det sågs som positivt att få ta del av upplevelser från
patienter med olika härkomst. Samtliga artiklar var skrivna på engelska. Översättningen från
svenska till engelska kan ha gett upphov till feltolkning. Detta motverkades med genom en
noggrannhet vid detta moment.
Till sökningsprocessen valdes databaserna PubMed och CINAHL. Båda databaserna
inkluderar studier med ett vårdvetenskapligt fokus vilket ses som relevant till syftet. Dessa
databaser valdes även ut i och med tillgängligheten genom Uppsala universitets
prenumerationer. Att söka i flera databaser med omvårdnadsfokus ökar chansen att hitta
relevanta artiklar och stärker därmed arbetets validitet (Henricson, 2017). Sökningen utgick
från sökord som hade formulerats innan som ansågs vara relevanta för att fånga artiklar som
kunde besvara syftet. Sökorden var specifika för att kunna fånga artiklar som passade syftet.
Risken med denna specificering var att flertalet artiklar av relevans exkluderades. Detta är en
risk författarna valde att ta. Kombinationen av de sökord som valdes varierade.
Litteratursökningen gjordes initialt med vägledning av bibliotekarie. Detta gjorde författarna
för att få en ökad kunskap och säkerhet gällande litteratursökning. De artiklar som valdes ut
för studien kvalitetsgranskades utifrån en mall av SBU (2014). Genom kvalitetsbedömningen
delades artiklarnas kvalité in i kategorierna: låg, medelhög och hög. Kvalitetsbedömningen
gjordes utifrån ett poängsystem som utformats av författarna. Poängsystemet gjorde det lätt att
kategorisera artiklarna i låg, medelhög och hög kvalité vilket underlättade
kvalitetsgranskningen. Nackdelen med poängsystemet var att det inte fanns en specifik källa
som underlag för poängsystemet. Av de elva artiklar som valdes ut var sju av hög kvalité och
resterande av medelhög-kvalité.
Utifrån insamlade data från valda artiklar strukturerades teman enligt modell av Henricsson
och medarbetare (Henricsson, 2017). Detta för att sortera och organisera det insamlade
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resultatet. Denna resultatanalys kan vara diskutabel då det finns risk att data plockas ur sitt
sammanhang. Denna risk minimeras genom noggrann datainsamling.
Studierna som inkluderades var gjorda i Sverige, Australien, Sydafrika och Storbritannien.
Majoriteten av studierna var gjorda i Sverige vilket kan tänkas medföra att resultatet är svårt
att applicera till andra delar av världen. Resultat från studier med kvalitativ innehållsanalys
kan vara svår att generalisera (Danielsson, 2017). Några tydliga skillnader länder emellan har
inte påvisats vilket då skulle kunna förenkla överförbarheten till liknande kontext i andra delar
av världen. En av studierna som inkluderades var både av kvalitativ och kvantitativ ansats.
Författarna valde att endast använda resultatet gällande den kvalitativa delen.
Studien inkluderades då resultatet av den kvalitativa delen var av hög relevans för arbetet.
Ytterligare ett inklusionskriterie var att samtliga studier skulle vara etiskt godkända. Utifrån
kvalitetsgranskningen kontrollerades detta. Genom att studera om artiklarna är etiskt
godkända kan studiens kvalité stärkas (CODEX, 2017). Samtliga artiklar beskrev ett etiskt
godkännande förutom en. Den enstaka artikeln valdes att inkluderas trots detta efter
granskning av tidskriften som artikeln publicerats i. Tidskriften beskriver att de inte publicerar
studier som inte är etiskt granskade, vilket författarna ansåg vara tillräckligt för inkludering i
studien.

Vidare forskning inom området
Författarna har identifierat ett behov av vidare forskning gällande tolk-service inom hälsooch sjukvården. Det finns bristande kunskaper gällande tolk i vårdande sammanhang och hur
man som vårdpersonal i samarbete med tolk kan uppnå en vård av god kvalité. Ytterligare
kvalitativa studier med intervjumetodik om hur patienter upplever tolksamtal skulle behövas
för att möjliggöra en ökad förståelse kring området.
Slutsats
Studien visar att majoriteten av patienterna var positivt inställda att använda professionell tolk
inom sjukvården. Det beskrivs positiva upplevelser kring att ha tillgång till en
individanpassad tolk, av samma kön med rätt kulturell bakgrund och tillräckliga språkliga
kunskaper. Genom att få tillgång till detta beskriver patienterna att vården blir mer jämlik. De
negativa erfarenheterna var att patienter upplever känslor som bristande tillit och en rädsla för
missförstånd. Det beskrivs att vara i behov av en tolk kan liknas vid ett funktionshinder.
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Patienter upplever att tolkar brister i engagemang och punktlighet. Att ha en familjemedlem
som tolk upplevdes både positivt med en ökad integritet samtidigt som en ogynnsam
beroendeställning gentemot familjemedlemmen kunde uppstå. Slutligen framgår det att
patienter som är behov av tolk erhåller en bristande personcentrerad omvårdnad och bristande
delaktighet. Det finns ett behov av fler medicinska tolkar och en förbättrad kulturkompetens
hos sjuksköterskor.
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Bilaga 1
Databassökning
Databas

Sökord

Antal träffar

Antal träffar

Utvalda

av relevans

artiklar

PubMed

Interpreter AND
patient AND
equity

15

3

1

PubMed

Interpreters
AND migrants
AND
perceptions

11

2

1

PubMed

Interpreting
195
AND
communication
AND experience

10

1

PubMed

Interpreter AND
immigrants
AND
experiences

26

3

1

PubMed

Interpreter AND
patient
perspective

40

5

2

PubMed

Interpreter AND
qualitative
research
AND
communication

108

6

2

PubMed

Communication
barriers AND
translating AND
interpreting

67

5

2

PubMed

Interpreter AND
communication
AND patient
experiences

74

3

1
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Bilaga 2
Översikt över inkluderade studier
Författare, år,
land

Syfte

Akhavan &
Tillgren.

Att undersöka
patienters
(immigranter och
patienter med låga
socioekonomiska
förutsättningar)
upplevelser av jämlik
vård inom svensk
primärvård.

2015
Sverige

Metod, antal
deltagare, etiska
överväganden
Kvalitativ och
kvantitativ ansats.

Kvalitet
Medel-hög
kvalité

Grupp- och
individuella
intervjuer.
Befintliga data
från NPS
användes.

Resultat
•
•
•
•

Vården blev mer jämlik i samband med tolk.
Det krävs att vårdpersonalen har en förkunskap om
behovet av tolkar.
Det krävs att tolkarna besitter tillräckligt bra medicinsk
kunskap.
Tillgång till samma tolk under hela vårdviselsen skulle
kunna bidra till en mer jämlik vård.

n= 22

Chiang et al.
2014
Australien

Att utforska
mandarintalande
patienters upplevelser
av cancervård i
Australien, och om
språkliga hinder
påverkade vården.

Studien är
godkänd av etisk
kommitté.
Kvalitativ metod.
Semistrukturerade
intervjuer.
n=22

Hög kvalité

•
•
•

Ett fåtal av de tolkar de mött hade bidragit till en bättre
vård
Vissa av tolkarna saknade kunskap om onkologiska
termer.
Det fanns brister bland vårdpersonalen att tillkalla tolk
vid behov.
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Studien är
godkänd av etisk
kommitté.
Fatahi et al.
2009
Sverige

Habziabdic et
al.
2009
Sverige

Att utforska kurdiska
krigsskadade
flyktingars upplevelse
av tvärkulturell
kommunikation med
hjälp av tolk.

Att beskriva hur
individer från forna
Jugoslavien,
uppfattade
användandet av tolk
inom svensk hälsooch sjukvård.

Kvalitativ ansats
med
semistrukturerade
intervjuer.
n= 10
Studien är
godkänd av etisk
kommitté.
Kvalitativ ansats.
Fenomenografisk
tillvägagångssätt.

Hög kvalité

•
•
•

Hög kvalité

Semistrukturerade
intervjuer.

•
•
•
•
•

Vikten av en professionell tolk med tillräcklig kunskap
gällande medicinsk terminologi.
Språkskillnader och kulturskillnader ledde ofta till
missförstånd under tolksamtalet.
Tidigare traumatiska upplevelser kan påverka samtalet
med tolken.

Professionella tolkar föredrogs.
Tolksamtal ska äga rum i ett avskilt rum.
Tolken ska vara av samma kön som patienten.
Tolken ska bära neutrala kläder och ha en professionell
attityd.
Använda tolk upplevdes som ett handikapp.

n= 17

Hadziabdic et
al.

Att undersöka
arabtalande
invandrares

Etiska
överväganden
beskrivs.
Explorativ
kvalitativ metod.

Hög kvalité.

•
•

Det föredrogs att ha tolk närvarade vid vårdsamtal,
Upplevelser av skam då privat och känslig information
skulle delges.
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2014

erfarenheter av tolk
inom svensk sjukvård.

Sverige

Semistrukturella
intervjuer. Fyra
fokusgrupper.

•
•
•

n=13

•

Studien är
godkänd av etisk
kommitté.
Hunter-Adams
& Rother.
2017

Utforska immigranters
perspektiv på
förlossningsvården i
Kapstaden.

Sydafrika

Medel-hög
Kvalitativ ansats
kvalité.
med
semistrukturerade
intervjuer.
Individuella
intervjuer och
gruppdiskussioner.

Osäkerhet kring korrekt översättning.
Familjemedlem över professionell tolk föredrogs.
Vårdpersonalen bokade inte alltid tolk när det
behövdes.
Brist av transkulturellt synsätt vid bemötandet av
patienten.

•
•

Problematiskt när familjemedlem agerar tolk
Vikten av en professionell tolk.

•
•

Tillgången av tolk upplevdes som god.
Ökad multikulturell förförståelse behövs hos både
vårdpersonal och tolk.
Förbättrad tillgänglighet av tvåspråkig vårdpersonal kan
reducera språkliga och kulturella hinder.

n=71

Komaric et al.
2012
Australien

Undersöka
immigranter och deras
vårdgivares
upplevelser gällande
vård vid kronisk
sjukdom.

Studien är
godkänd av etisk
kommitté.
Kvalitativ ansats
med
intervjumetod.
n= 50

Hög kvalité.

•
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Studien är
godkänd av etisk
kommitté.
Krupic et al.
2016

Undersöka
immigranters
upplevelser av tolk
inom primärvården.

Sverige

Kvalitativ ansats.

Hög kvalité.

•
•
•
•

Tolkarna kom inte i tid till bokade samtal.
Bristande medicinsk förkunskap hos tolkarna.
Familjemedemar som agerade tolk föredrogs inte.
Vårdpersonalen är i behov av att öka förståelsen för
tillämningen av tolkservicen.

Medel-hög
kvalité.

•

Tillgång till tolk med rätt språkkunskaper saknades
ofta.
Familjemedlem som tolkservice var vanligt
förekommande. Föredrogs stundtals förutom när barn
användes.

Semistrukturerade
gruppintervjuer i
fyra fokusgrupper.
n=24.

Rhodes &
Nocon.
2003
Stor-britannien

Sturman et al.
2017

Undersöka hur
patienter från
Bangladesh med
diabetes typ 1
upplevde
kommunikation med
vårdpersonal och tolk.

Undersöka tolkars,
läkares och patienters
upplevelser av

Etiska
överväganden
beskrivs.
Kvalitativ ansats
med
intervjumetod.

•

n= 12
Etiska
överväganden
diskuteras ej.
Kvalitativt
upplägg

Medel-hög
kvalité.

•
•
•

God tillgängligheten av tolkservice.
Bristande förståelse för kultur och språk hos tolkarna.
Vikten av tillit och möjlighet till en öppen dialog
mellan patient och tolk ansågs som viktigt.
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Australien

tolkbehovet inom
vården.

Semistrukturerade
intervjuer med
tolkar och
semistrukturerad
intervju med
vårdpersonal och
patienter.
n=20.

Yelland et al.
2015
Australien

Undersöka afghanska
immigranters och
vårdgivares
upplevelser av
språkstöd under
mödravård och
förlossningsvård.

Studien är
godkänd av etisk
kommitté.
Kvalitativ ansats
med
intervjumetod.
n= 64
Studien är
godkänd av etisk
kommitté.

Hög kvalité.

•
•
•
•

Språkliga och dialektala skillnader försvårade
tolksamtalen.
Kvinnliga tolkar föredrogs.
Deltagarna blev ofta ombädda att ta med
familjemedlem som tolk vilket ej föredrogs.
Professionella tolkar användes sällan.
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Bilaga 3
Mall för kvalitetsgranskning
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