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❙ ❙ Idag möter vi inom vården människor med ursprung från
ett stort antal länder. Av befolkningen i Sverige på 8,9 mil-
joner har 1,6 miljoner utländsk härkomst. Deras ursprung
och bakgrundsförhållanden varierar kraftigt. Årtiondena ef-
ter andra världskriget förekom en betydande arbetskraftsin-
vandring, främst från våra nordiska grannländer, men också
från Jugoslavien, Grekland och Turkiet. De senaste decen-
nierna har invandringen huvudsakligen bestått av flyktingar
från krigshärjade områden som Iran, Irak, Kurdistan, Liba-
non, Etiopien–Eritrea och Jugoslavien [1, 2]. 

Landstingen ansvarar sedan 1997 för hälso- och sjukvår-
den för flyktingar och asylsökande. Kunskapen om migra-
tionsmedicin är dock bristfällig bland stora grupper vårdper-
sonal, och ämnet upptar en mycket liten del av utbildnings-
tiden på läkar- och sjuksköterskeutbildningen [3].

Studier har inte kunnat visa någon betydande överdödlig-
het för personer födda utanför Norden [4]. Däremot är mor-
biditeten förhöjd mätt som antal sjukskrivningsdagar, före-
komst av förtidspension, sjukvårdskonsumtion eller upple-
velse av sjukdom [1, 2, 5, 6]. Till ett ökat sjukvårdsbehov
kommer, åtminstone de första åren i landet, ett behov av lång
konsultationstid på grund av språksvårigheter. Endast ett få-
tal studier har gjorts som belyser sjukvårdskonsumtionen hos
människor med utländsk bakgrund [1, 5]. 

Vid Kronoparkens vårdcentral i Karlstad har personalen
sedan länge haft uppfattningen att arbetet med tolkberoende
patienter tagit betydligt längre tid i anspråk än arbetet med
svensktalande patienter. Det har också funnits en uppfattning
att dessa patienter utretts och remitterats i större utsträckning.
För att bedöma riktigheten i dessa antaganden genomförde vi
en studie med syftet att kartlägga tidsåtgången vid arbete med
tolkberoende patienter samt remissfrekvensen för dessa pati-
enter.

❙ ❙  Material och metoder
I centrala Kronoparken, där vårdcentralen är belägen, bor
7 600 människor. Här har 24 procent invandrarbakgrund
jämfört med 9 procent för vårdcentralens övriga upptag-
ningsområde (5 700 människor), 13 procent för hela Karl-
stad och 18 procent för Sverige [1].

Vårdcentralen har 6,5 ordinarie läkartjänster samt ett par
utbildningsläkare, 2 barnmorskor och 6 sjuksköterskor. Un-

der den aktuella tidsperioden tjänstgjorde totalt 12 läkare på
hel- eller deltid. Hälften av läkarna och all övrig personal del-
tog aktivt i studien. 

Indexgruppen bestod av tolkberoende patienter som sökte
på vårdcentralens allmänläkarmottagning, mödravårdscen-
tral eller barnavårdscentral under september 1997–november
1998. Behovet av tolk bedömdes av tjänstgörande läkare el-
ler sjuksköterska utifrån de regler som gäller för Landstinget
i Värmland. Som jämförelsepatient valdes nästa sökande utan
tolkbehov, matchad med avseende på kön och åldersgrupp
(förskolebarn, skolbarn, vuxen i arbetsför ålder eller ålders-
pensionär). Före undersökningens början gjordes en ansökan
till Forskningsetikkommittén i Örebro, som svarade att studi-
en kunde betraktas som en arbetsplatsundersökning och där-
för inte krävde särskilt godkännande.

Data insamlades med en för ändamålet konstruerad enkät.
I enkäten registrerades tidsåtgång hos de olika personalkate-
gorierna, typ av tolk (närvarande auktoriserad tolk, telefon-
tolk eller samtalshjälp från annan person), kontaktorsak, ef-
fekterna av besöket i form av remisser, röntgenundersök-
ningar och antal recept. Dessutom registrerades bakgrunds-
fakta som ålder, modersmål, hemland, asylsökande/innehav
av uppehållstillstånd och ankomstår till Sverige. Eftersom vi
på förhand visste att en stor del av patienterna icke var läskun-
niga gavs muntlig information av aktuell vårdgivare vid be-
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söket. Patienterna inkluderades om de gav informerat sam-
tycke.

❙ ❙ Resultat
Sammanlagt kom 98 tolkberoende patienter att ingå i studi-
en. Ingen erbjuden patient tackade nej till att delta. Flyk-
tingarna kom huvudsakligen från Mellersta Östern, särskilt
Kurdistan, och från forna Jugoslavien. Ett mindre antal per-
soner kom från Eritrea och olika stater i Östeuropa.

Medelåldern var 34 år, 15 procent var barn, 75 procent var
i arbetsför ålder och 10 procent var ålderspensionärer. Av de
deltagande var 75 procent kvinnor. Uppehållstillstånd hade
72 procent, övriga var asylsökande. De flesta, 88 procent,
hade kommit till Sverige under 1990-talet. Medeltalet ge-
nomgångna skolår var 6,0 jämfört med 9,6 hos jämförelse-
gruppen. Utbildningsnivån varierade från icke läskunniga till
högutbildade med universitetsexamen.

Vid 9 procent av besöken användes telefontolk, i 9 procent
av fallen samtalshjälp från bekant/anhörig och i 82 procent
auktoriserad närvarande tolk. Tidsåtgången för tolkberoende
patienter var genomgående längre än för patienterna i jämfö-
relsegruppen (Tabell I). I absoluta tal var differensen störst
när det gällde läkarnas konsultationstid (18 minuter) och ef-
terarbete (6 minuter). 

Antalet personer som remitterades till annan vårdgivare
var 17 procent (6 procent i jämförelsegruppen), 12 procent re-
mitterades till röntgenundersökning (4 procent) och 45 pro-
cent fick recept på i medeltal 1,9 läkemedel (31 procent re-
spektive 2,1 läkemedel).

❙ ❙  Diskussion
Studien beräknades ta fem månader, men tog i praktiken
femton. Orsakerna till detta var flera, bland annat stor per-
sonalomsättning på läkarsidan, hög arbetsbelastning och
ovana hos personalen att genomföra denna typ av datain-
samling.

Det totala antalet konsultationer med tolk under studieti-
den är okänt. Med utgångspunkt från den totala tolkkostnaden
beräknades antalet tolkberoende personer inkluderade i stu-
dien utgöra mellan en tredjedel och hälften av det totala anta-
let. Det stora bortfallet av patienter berodde inte i något fall
på att patienter tackade nej till att delta, utan istället på att fle-
ra läkare inte deltog i studien och att deltagande läkare och öv-
rig personal glömde att fylla i enkäterna.

Påfallande många personer ur gruppen tolkberoende pa-
tienter remitterades till röntgenundersökning eller annan spe-

cialistkonsultation. Detta föranledde diskussion med kolle-
gerna, som angav att en möjlig orsak var kulturella skillnader
i sättet att presentera symtom och sjukdomsbild. Läkarna kän-
de sig därför osäkra i sin diagnostik och önskade oftare be-
dömning av specialist eller mer extensiv utredning.

Studien talar för att det bör avsättas extra tid vid konsulta-
tion med tolk, men också extra tid för efterarbete. Det är tro-
ligt att en generell höjning av den kulturella kompetensen i
migrationsmedicin hos all personal skulle vara av betydelse.
I Sverige finns också en outnyttjad resurs av invandrade lä-
kare och annan sjukvårdspersonal, vars kulturella kompetens
bättre borde tillvaratas. Slutligen bör kvaliteten på tolkning-
en optimeras. Vid tolkbeställning bör man tänka på att det
ibland inte bara handlar om rätt språk utan även om rätt dia-
lekt. Närvarande auktoriserad tolk, där personlig kännedom
mellan patient och tolk inte föreligger, skall vara en själv-
klarhet.

I och med denna studie blev medvetenheten om kostnaden
för tolk större. I tolkkostnaden ingår timpenning till tolk och
reseersättning, men därpå läggs en administrativ avgift på 79
procent. Det har nu införts dagar då tolk är heltid på vårdcen-
tralen för att minimera utgifterna för spilltid och resor. Detta
har lett till minskade kostnader, även när tolken inte har varit
absolut fullbokad. 

Referenser
1. Mångfald och ursprung. Rapport från ett multietniskt Sverige.

Stockholm: Statens invandrarverk, 1997.
2. Ekblad S, Janson S, Svensson PG. Möten i vården, transkulturellt

perspektiv på hälso- och sjukvården. Stockholm: Liber förlag, 1996.
3. Invandrarkunskap i högskoleutbildningen. Stockholm: Socialstyrel-

sen, 1997. 
4. Ringbäck-Weitoft G, Gullberg A, Rosén M. Ingen överdödlighet för

personer födda utanför Norden. Läkartidningen 1998;95:1277-83.
5. Tomson Y, Lichtenstein P. Invandrare söker vid vårdcentral i större

omfattning än svenskar. Läkartidningen 1988; 85: 532-7.
6. Sundquist J, Johansson SE. Sämre somatisk hälsa hos utlandsfödda.

Läkartidningen 1998; 95: 1000-6.

2062 Läkartidningen  ❙ Nr 17  ❙ 2001  ❙ Volym 98

Klinik och vetenskap

Tabell I. Jämförelse av tidsåtgång för besök av patienter i index- (invandrar-) och jämförelsegrupp (Mann-Whitney U-test). 

Indexgruppen Jämförelsegruppen

Tidsåtgång, Tidsåtgång,
Antal minuter Kvartil Antal minuter Kvartil
patienter (median) avstånd patienter (median) avstånd z P-värde

Förarbete läkare 30 5 (2–5) 31 2 (1–3) 3,36 0,001
Förarbete
sjuksköterska/
barnmorska 42 10 (5–10) 17 3 (1,5–5) 3,66 0,000
Konsultation läkare 73  40 (30–45) 72 20 (15–25) 8,49 0,000
Konsultation 
sjuksköterska/
barnmorska 46 17 (10–45) 38 18 (5–30) 1,34 0,180
Provtagning 56                       10 (5–10) 31 5 (5–9) 3,26 0,001
Efterarbete läkare 39       5 (5–15) 42 3 (3–5) 4,50 0,000
Efterarbete
sjuksköterska/
barnmorska 29  5 (5–15) 21 5 (2–10) 1,37 0,170


