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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund: Sverige har genomgått en förändring i demografi där en allt större del av 
befolkningen inte har svenska som modersmål. Samtidigt går ambulanssjukvården från att 
vara en transportfunktion där destinationen alltid varit akutsjukhus till att vara patientens 
första möte i en obruten vårdkedja. I detta nya uppdrag ingår att inhämta information, 
bedöma, vid behov behandla och slutligen transportera eller hänvisa patienten till rätt 
vårdnivå. Grunden för detta är en korrekt anamnes, bedömning och triagering. Detta ställer 
krav på individanpassad och differentierad vård. Språkförbistring på sjukhus har visat sig 
resultera i ökad handläggningstid, en större mängd undersökningar och fler vårdskador. 
Prehospitalt har forskning på språkförbistring inriktat sig på larmsamtal.  
 
Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka ambulanspersonalens upplevelse att 
bedöma och vårda patienter vid språkförbistring. 
 
Metod: Syftet besvarades genom en kvalitativ studie med induktiv kvalitativ 
innehållsanalys. Deltagarna utgjordes av sex ambulanssjuksköterskor och två 
ambulanssjukvårdare som alla hade erfarenhet av att bedöma och vårda patienter vid 
språkförbistring. Intervjudeltagarna rekryterades genom bekvämlighetsurval från ett 
mellansvenskt län. Data inhämtades med semistrukturerade enskilda intervjuer och 
analyserades med hjälp av induktiv innehållsanalys.  
 
Resultat: Fyra huvudkategorier framträdde. En mer fysisk bedömning beskrev hur 
ambulanspersonalen vid språkförbistring i större utsträckning nyttjade yttre, fysiska attribut 
för att göra en skattning av patientens kontaktorsak och allvarlighetsgrad. Att kommunicera 
annorlunda rörde hur vårdarna sökte kommunicera med patienten trots språkförbistring. Att 
handlägga utan information avhandlade information som ambulanspersonalen trots försök 
upplevde svår att klarlägga samt hur detta påverkade deras handläggning av patienten. 
Slutligen presenterades kategorin att skapa en relation vid språkförbistring som belyste hur 
intervjudeltagarna upplevde att deras mellanmänskliga vård påverkades vid språkförbistring.  
 
Slutsats: Studiens resultat påvisar att ambulanspersonals upplevelse av bedömning och vård 
vid språkförbistring karaktäriserades av osäkerhet och en önskan om att kompensera för 
informationsluckor. Denna kompensation yttrade sig genom en noggrannare, bredare fysisk 
undersökning och bedömning samt en handläggning och vård som arbetar efter modellen 
”hängslen och livrem”. Detta upplevdes också som begränsande då vårdarna avhöll sig från 
vissa åtgärder, såsom smärtstillning eller omstyrning till närakut, primärvård eller geriatriskt 
sjukhus. Då patienten var kritiskt sjuk upplevde inte personalen att omhändertagandet 
skiljde sig mot ett möte utan språkförbistring. Vid de tillfällen patienten inte var uppenbart 
akut sjuk upplevde personalen att de inte kunde ge samma möjligheter till en 
individanpassad vård och handläggning. En del av denna problematik skulle kunna 
adresseras genom ett utökat och anpassat besluts- och översättningsstöd för 
ambulanspersonalen. 
 
Nyckelord: ambulanser, sjuksköterskor, ambulanspersonal, kommunikation, 
kommunikationshinder, omvårdnad, specialistsjuksköterskor 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 
Background: Sweden is going through a demographic change in which a larger part of the 
population no longer has swedish as its first language. At the same time the ambulance 
service is transforming from a purely transporting service to an integrated part of the patients 
overall healthcare. This new mission involves to gather information, to assess, when needed 
to treat and finally to transport or direct the patient to the most suited level of care. This 
process is based on a correct patient history, assesment and triage. Previous research has 
shown that language barriers in hospitals result in an increased risk of delays, costly 
examinations and injuries. Prehospital research on language barriers have traditionally 
focused on the emergency phone-call.  
 
Aim: The purpose of this study was to explore ambulance staffs experiences and perceptions 
of assessing and caring for patients where language was a barrier.  
 
Method: This was a qualitative study using a qualitative content analysis. Participants 
included six Swedish ambulance nurses and two ambulance nursing assistants who all had 
experience in assessing and caring for patients where language had been a barrier. 
Participants were recruited based on convenience. Data was collected through semi-
structured interviews and analysed using inductive content analysis.  
 
Results: Four main categories emerged. A more physical evaluation encompassed how the 
providers increased the importance of outside physical attributes to assess the patients 
condition and level of urgency. To communicate differently comprised hos staff despite 
language barriers sought to communicate with the patient. To process without information 
described information that staff despite attempts were unable to map and how this affected 
their assessment and decision-making. The final category regarded to create a relationship 
through the language barrier and how participants perceived that their interpersonal care 
was affected by language difficulties.  
 
Conclusion: The ambulance staff perceived and experienced the assesment and care where 
language was a barrier as characterised by a higher degree of uncertainty and a wish to 
compensate for a lack of information. This compensation manifested itself through a more 
thorough, wider physical examination and an assessment based on the principle of ”belt and 
suspenders”. This was perceived as a limitation as staff abstained from certain actions, such 
as administering pain relief or directly admitting the patient to primary care or a geriatric 
ward. The assessment and care for the critically ill patient did not differentiate from that of 
the everyday case. The moderately ill patient however was perceived as not to be given the 
same options to an individually adapted care and handling. Part of this problematique could 
be adressed through an expanded and adapted language- and decision making-tool for the 
crews.  
 
Keywords: ambulances, nurses, emergency medical technicians, communication, 
communication barriers, nursing care, nurse specialist 
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INLEDNING	  
	  

“Listen to the patient - he is telling you the diagnosis” 
        -      Sir William Osler (citerad i Spencer, 2003, s. 594). 
  

William Osler (1849-1919) räknas som en av den moderna medicinens förgrundsgestalter, 
och citeras än idag när sjuksköterskor och läkare skall lära sig möta och lyssna till sina 
patienter (Spencer, 2003). Till skillnad från Osler, som var verksam i 1800-talets 
engelsktalande Kanada, möter dagens ambulanspersonal en ny form av utmaning: hur 
lyssnar de till patienten om de inte förstår vad denne säger? 

  
Sveriges befolkning översteg tio miljoner invånare under början på år 2017. Sedan årsskiftet 
2016-2017 har befolkningen ökat ytterligare med nästan 58 000 personer, vilket främst beror 
på ökad invandring. Nästan 1,9 miljoner personer som bor i Sverige är födda i ett annat land, 
vilket är nästan var sjätte person (Statistiska centralbyrån [SCB], u.å.). Dessutom har antalet 
ambulansuppdrag ökat i en högre grad än vad både den ökade sjukligheten och den ökade 
befolkningsökningen motsvarar (Stockholms läns landsting [SLL], 2016). Enligt 
Riksförbundet för Ambulanssjuksköterskor [RAS], 2015) har det mellan år 2011 och 2015 
skett en tioprocentig ökning av ambulanstransporter nationellt, och i Stockholm en ökning 
med 31 procent mellan år 2009 och 2015. Mot denna förändring i demografi och belastning 
planeras även att ambulansens uppdrag skall förändras fram till år 2025; från att transportera 
patienter till akutmottagningar skall den prehospitala vården agera första linje i en 
vårdkedja, där patienten både bedöms och vid behov transporteras till rätt vårdnivå (SLL, 
2016). I Stockholm finns det i dagsläget inget formaliserat stöd för ambulanspersonalen vid 
mötet med patienter som inte talar svenska (SLL, 2017). Detta trots att en stor del av den 
prehospitala bedömningen baseras på verbal kommunikation. Så hur förhåller sig 
ambulanspersonalen till mötet med patienter där den språkliga kommunikationen fallerar? 
Vid triagering och bedömning innebär ett överskattande av en patients kontaktorsak, tecken 
och symtom att belasta ett redan pressat sjukvårdssystem, medan ett underskattande av dessa 
riskerar resultera i skada och i värsta fall död (Parenti, Reggiani, Iannone, Percudani, & 
Dowding, 2014). Kan personalen göra denna bedömning trots ett ofullständigt gemensamt 
språk?  

  
  

  
BAKGRUND 
	  
Kommunikationen och språkförbistring i vården  
 
Kommunikation har sin grund i latinets ”communicare”, vilket kommer ur att något skall 
göras gemensamt (Nilsson & Waldemarsson, 2007). Kommunikation har lingvistiska, 
kulturella, spirituella och materiella dimensioner, och innefattar inte endast talat språk utan 
även kroppsspråk, ansiktsuttryck och tonfall. I vårdsammanhang syftar kommunikation till 
att bygga relation, att förbereda, svara på frågor, förklara och bekräfta att informationen är 
korrekt (Bolund, 2007). Inom anglosaxisk forskning används benämningen limited english 
proficiency (LEP) för att beteckna grupper som inte behärskar samhällets majoritetsspråk 
engelska. Dessa utgörs i huvudsak av migrantgrupper som av olika skäl sällan nyttjar 
engelska annat än vid myndighetskontakt (Tate, 2015).  
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Svårigheter att meddela sig då olika språk talas benämns som språkförbistring. Ordet 
stammar ur lågtyskans vorbisteren som innebär “komma vilse, föra vilse” 
(Nationalencyklopedin, 2017). 

  
Språkförbistring i vårdkontext kan ha både sociala, socioekonomiska och biologiska orsaker 
(Linell, 2007). Exempelvis framkom i en studie att många utlandsfödda äldre med 
demenssjukdom tappar sin svenska eller blandar upp den med hemspråket allteftersom 
sjukdomen fortskrider (Rittemar-Melin, Wahlund & Höln, 2001). 

  
Internationellt har språkförbistring på sjukhus visat sig resultera i flertalet negativa 
konsekvenser för både patient och samhälle, såsom större mängder invasiva ingrepp, 
kommunikationsmissar och ökade vårdkostnader (Bauer & Alegria, 2010; Chandrika, Koss, 
Schmaltz & Loeb, 2007; Cohen, 2005; Flores, 2005; Flores, 2006; Hampers, 2002; Karliner, 
Jacobs, Chen & Mutha, 2007). Exempelvis framkom att personer som talar bristfällig eller 
obefintlig engelska utsattes för långt fler diagnostiska blodprover och undersökningar 
jämfört med engelsktalande patienter, med bland annat tre gånger så många 
röntgenundersökningar av buken (Waxman & Levitt, 2002). Wasserman, Renfrew, Green, 
Lopez, Tan-McGrory och Bach (2014) identifierade i en studie tre huvudsakliga orsaker 
bakom felbehandlingar vid språkförbistring: patientens kultur och tradition, vårdgivarens 
tilltro till sin egen språkförmåga samt nyttjandet av familjemedlemmar eller annan 
sjukhuspersonal som tolkar. I svensk sjukhuskontext har bland annat bristande 
språkkunskaper hos personal och otillräckliga sjukhustolkar visat sig vara del av patientens 
negativa upplevelse när dessa tillfrågats (Krupic, Sadic & Fatahi, 2016). Även för svensk 
sjukhuspersonal upplevdes språksvårigheter som en försvårande omständighet när de 
vårdade patienter som talar bristfällig eller obefintlig svenska (Hultsjö & Hjelm, 2005). 

  
Forskning på språkförbistring i prehospital kontext har generellt inriktat sig på mottagare av 
larmsamtal och svårigheter att få fram korrekt information över telefon. Vid förfrågan 
uttryckte larmoperatörerna att tredjepartstolkar var den föredragna lösningen, men även 
frustration över att få tag på tolkarna uppfattades som tidsödande (Tate, 2015). I en 
undersökning av Tate, Hodkinson, Meehan-Cousee & Cooperstein (2016) framkom att 
ambulanspersonal hanterade språkproblem genom att nyttja förbipasserande, flerspråkiga 
kollegor samt icke-verbal kommunikation. Detta upplevde personalen i denna studie som 
problematiskt då det kunde resultera i sekretessbrott, felaktig översättning samt en förlust av 
tid både för patient och personal. 

  
Även i svensk kontext har ambulanspersonal påtalat problematik kring språkförbistring. 
Vårdarna som intervjuades av Hultsjö och Hjelm (2005) uppgav sig inte ha tillgång till 
språkstöd eller tolk, utan behövde istället förlita sig till teckenspråk och ansiktsuttryck. Detta 
upplevdes som ett problem då både verbal och icke-verbal kommunikation skiljer sig mellan 
olika kulturer, vilket för patienterna riskerade att leda till felaktiga bedömningar och 
åtgärder (Hultsjö & Hjelm, 2005). 

  
 
Arbete i ambulansen 

  
Vård i ambulans innefattar en handlingsberedskap inför oförutsedda och varierande uppdrag, 
ibland med knapphändig information och under ostrukturerade förhållanden (Tate, 2015). 
Patientmötet innebär att bland annat kunna bedöma och prioritera vårdåtgärder för både akut 
och icke-akut sjuka patienter. Vårdarbetet skall präglas av ett etiskt förhållningssätt samt 
möta individen med dennes subjektiva behov och erfarenheter av sjukdom, skada och ohälsa 
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(RAS, 2015). Vidare skall personal i ambulansen medverka till att patienten möter rätt 
vårdnivå genom samverkan med andra vårdgivare, exempelvis specialistsjukvård, 
primärsjukvård eller kommunal sjukvård (SLL, 2016). 
 
 
Yrkeskategorier i ambulansen 
 
I Sverige bemannas ambulansen av två individer fördelat på tre yrkeskategorier; 
ambulanssjukvårdare, grundutbildad sjuksköterska samt specialistsjuksköterska (Suserud, 
2016).  
 
Ambulanssjukvårdarna utgör den grupp som funnits längst tid inom ambulanssjukvården. 
Idag räknas ambulanssjukvårdare som påbyggnadsutbildning till undersköterska (SOSFS 
1999:17). Sedan sjuksköterskor infördes i ambulanssjukvården får ambulanssjukvårdare inte 
administrera läkemedel. Ansvarsmässigt har ambulanssjukvårdare ett personligt yrkesansvar 
för de åtgärder som de vidtar i sin yrkesutövning, även om de sker enligt riktlinjer samt 
sjuksköterskans instruktioner och ordinationer (SLL, 2017). 

  
Grundutbildade sjuksköterskor har ingen specialistutbildning som är anpassad specifikt för 
ambulanssjukvård (Suserud & Lundberg, 2016). Dock får samtliga yrkeskategorier som 
skall verka i ambulanssjukvården en introduktionsutbildning innan tjänstgöring påbörjas. 
Denna skall anpassas efter tidigare erfarenhet och utbildning (Ambulanssjukvården i 
Stockholm AB [AISAB], u.å.). 

  
År 2005 infördes krav på att minst en specialistsjuksköterska skall finnas på samtliga 
ambulanser i bland annat Storstockholms län (SLL, 2004, 2008). Skälet som anfördes till 
detta var att patienten skulle föras till korrekt vårdnivå (SLL, 2011) Detta innebär en 
skärpning gentemot flertalet andra län i Sverige, där högsta medicinska kompetens kan 
utgöras av grundutbildad sjuksköterska (SOSFS 2009:10). Traditionellt har rollen som 
specialistsjuksköterska på ambulansen fyllts av huvudsakligen anestesi- och 
intensivvårdssjuksköterskor, men även barnmorskor, akut-, psykiatri, distrikt-, operations-, 
barn- samt flertalet andra specialiteter förekommer (Suserud & Lundberg, 2016). 

  
Sedan 1997 finns även specialistsjuksköterska i ambulanssjukvård som egen yrkestitel 
(Suserud & Lundberg, 2016). Specialistsjuksköterska i ambulanssjukvård utgör ett eget 
specialistområde där krav ställs på kompetens över generellt kunnande (SOSFS 1997:18). 
Utbildningen ges genom högskola och är framtagen för att specifikt möta det prehospitala 
behovet att bedöma, omhänderta och behandla patienter under varierande och ibland 
ogynnsamma miljöer (Suserud & Lundberg, 2016)  

  
När det gäller ansvarsfördelning i ambulansen ligger det medicinska ansvaret hos den med 
högst formell medicinsk kompetens. Ambulanssjukvårdare och sjuksköterska som arbetar 
tillsammans har ett gemensamt ansvar för att omhändertagandet av patienten utförs på bästa 
sätt, dock är det alltid sjuksköterskan som ansvarar för att avgöra vem som ska vårda och 
övervaka patient både på hämtplats och på väg in till sjukhus. Vidare skall sjuksköterskan 
också ta ställning till vårdbehov, prioriteringar och medicinska bedömningar. Medicinskt 
behov och allvarlighetsgrad avgör vem i besättningen som vårdar, dvs den som sitter bak i 
ambulansen tillsammans med patienten under färd till destination. När besättningen består 
av två sjuksköterskor är den med mest lämpad kompetens medicinskt ansvarig. De uppdrag 
sjuksköterskan är ålagd att vårda patienten är vid samtliga prio ett uppdrag in till sjukhus, då 
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läkemedel administrerats till patienten, eller vid initial triagering enligt Rapid Emergency 
Triage and Treatment System [RETTS] då triagefärgen blir röd eller orange (SLL, 2017). 

  
  
  

Omvårdnadsteoretiskt perspektiv på det prehospitala vårdmötet   
 
Det prehospitala mötet kan enligt Hagiwara och Wireklint Sundström (2009) delas in i flera 
komponenter: en första och andra bedömning, den fysiska undersökningen, eventuell 
behandling på plats och under färd samt slutligen överlämning till vårdgivare. Vid den första 
bedömningen utförs en snabb bedömning av patientens luftväg, andningsförmåga, 
cirkulation och medvetandegrad. Vid den andra bedömningen skapas ett vårdrum för att 
underlätta undersökning och samtal. Vårdaren gör då också en skattning av vilket tempo 
omhändertagandet kräver; livshotande, akut eller icke akut. Därefter följer 
bedömningssamtalet, där patientens upplevelse och kontaktorsak står i centrum. Eventuella 
vittnen och närstående intervjuas också. I anslutning till detta genomförs även en fysisk 
undersökning av patienten. Utifrån denna information skall vårdaren därefter fatta beslut om 
eventuell behandling på plats och under färd, destination samt vilken hastighet transporten 
bör ha. Under färd utvärderas eventuell given behandling. Vid de tillfällen patienten 
transporteras till akutmottagning skall denne överlämnas och rapporteras till ansvarig 
personal (Hagiwara & Wireklint Sundström, 2009). I anslutning till detta erhåller patienten 
en prioritetsgrad från ambulansen, vilket inom vissa sjukhusorganisationer bestämmer hur 
snabbt patienten skall bli bedömd av läkare (SLL, 2017).  

  
Paralleller står här att finna i den så kallade vårdprocessen. Detta begrepp formulerades först 
av Eriksson (2014) och beskriver hur vårdaren kan ordna och verka på patientmötet utifrån 
den enskilda patientens förutsättningar. Till dessa förutsättningar inräknas både fysiska 
attribut, såsom funktionsgrad eller skada, och patientens subjektiva upplevelser av hälsa och 
sjukdom. Människan kan således inte särskiljas från sina upplevelser, utan skall snarare 
betraktas som en okränkbar helhet. Wiklund (2003) menar att bedömningen intar en central 
roll i vårdprocessen. Bedömningen består i sin tur av två komponenter: datainsamling och 
dataanalys. Genom reflekterade iakttagelser och observationer genererar vårdaren en serie 
hypoteser kring vad de kan innebära. Hypoteserna viktas därefter mot tidigare erfarenheter 
och eventuell teoretisk kunskap. I detta analysskede kan vårdaren också avgöra om 
ytterligare information eller data behövs innan ett beslut kan fattas. Förfarandet får karaktär 
av hermeneutisk cirkelprocess, där vårdaren går från det specifika till det allmänna, för att 
därefter gå tillbaka till det specifika. Bedömningen ligger därefter till grund för 
sjuksköterskans planering, genomförande och utvärdering av given vård (Wiklund, 2003).  
 
Wireklint Sundström (2005) och Goldman (1990) menar att bedömning inom vårdande kan 
ses som en kognitiv beslutsprocess där vårdaren samlar data, sätter upp hypoteser, tolkar 
symtom och utvärderar genom uteslutningsmetod baserat på sannolikhet. Ellis (1997) 
identifierade två processer när sjuksköterskor fattar beslut i akutmiljö: en målorienterad 
process, där mål och medel redan var stipulerade, och en uteslutningsprocess. Vid 
uteslutningsprocessen skapas en serie hypoteser som därefter successivt avverkas till dess att 
endast en återstår. Denna process låg därefter till grund för identifikation av problemet, hur 
det uppkommit samt hur det på bästa sätt skall åtgärdas.  
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Prehospital anamnes, omhändertagande och triagebedömning 

Anamnes härstammar ur grekiskans hågkomst och rör patientens sjukdomshistoria. 
Tillsammans med patientens tillstånd och ytterligare fysiska fynd skapar anamnesen 
utgångspunkt för kontakten mellan patient och vårdare. Ett gott anamnesförfarande ställer 
krav på vårdgivaren att anpassa språket efter situation, ålder, egen erfarenhet och sjukdom. 
Hur patienten svarar påverkas av hur frågorna ställs, och en otillräcklig anamnes kan resultera 
i att tecken eller symtom på sjukdom förbises (Salö, 2016). 

Vid initialt omhändertagande och anamnes nyttjar flertalet ambulansorganisationer och 
sjukhus i Sverige Advanced Medical Life Support [AMLS]. Vid triagering används Rapid 
Emergency Triage and Treatment System [RETTS] (Predicare, 2017). Dessa två 
bedömningsverktyg används parallellt vid åtgärder och bedömning av allvarlighetsgrad (SLL, 
2017). Triage kommer ursprungligen från franskans trier, vilket kan översättas som sortera, 
välja eller separera. Tanken med triagering är att en patients medicinska angelägenhet baseras 
på hur skadan uppstod, patientens tecken, symtom samt fysiologiska parametrar (Göransson, 
Eldh & Jansson, 2008). Detta kommer i sin tur avgöra tiden till slutgiltigt omhändertagande. 
Idag finns flertalet triagesystem. Gemensamt är dock att de genom olika kriterier rangordnar 
patienter på en fallande skala; från ett omedelbart omhändertagande till olika längd på 
väntetid. Beroende på land och system används färg eller siffror för att indikera 
allvarlighetsgrad (Göransson, Eldh & Jansson, 2008). Inom svensk akutsjukvård erhåller 
patienten en triagegrad efter bedömning, antingen vid ankomst till akutmottagningen eller, när 
transport sker med ambulans, redan i bilen (SLL, 2017). 

AMLS -konceptet kommer ursprungligen från USA och bygger på att genom ett 
standardiserat arbetsförfarande öka säkerheten både för patient och vårdare. 
Omhändertagandet är uppdelat i två bedömningar: en primär och en sekundär (National 
Association of Emergency Medical Technicians [NAEMT] 2017). 

Den primära bedömningen följer den fallande minnesramsan ABCDE och syftar till att 
identifiera omedelbara fysiologiska hot mot patientens liv. Eventuella avvikelser och problem 
korrigeras omedelbart innan nästa steg påbörjas. När detta är avklarat påbörjas den sekundära 
bedömningen där patientens anamnes, en riktad undersökning och vitalparametrar avhandlas. 
Denna del av samtalet rör patientens allergier, medicinering, tidigare sjukdomar, senaste 
måltid och toalettbesök, händelser innan insjuknandet samt riskfaktorer (NAEMT, 2017; SLL, 
2017). 

Majoriteten av akutmottagningar och 95 procent av Sveriges landsting nyttjar i dagsläget 
RETTS (Predicare, 2017). Systemet skall också användas prehospitalt för att bedöma 
allvarlighetsgraden hos patienten och hastigheten på omhändertagande och transport 
(Westergren, Ferm & Häggström, 2014).  

RETTS bygger på två komponenter; patientens kontaktorsak och anamnes samt 
vitalparametrar (Westergren, Ferm & Häggström, 2014). Dessa två sammantaget resulterar i 
en allvarlighetsgrad; en triagefärg. Till vitalparametrar räknas fysiologiska värden såsom puls, 
syremättnad, blodtryck, andningsfrekvens, temperatur och medvetandegrad (Westergren, 
Ferm & Häggström, 2014). Grad på eventuell avvikelse från fastslagna referensvärden 
resulterar automatiskt i en högre triagegrad. Sökorsak bygger på vilka tecken och symtom 
patienten söker för. Exempel på detta kan vara bröstsmärta, huvudskada eller känselbortfall. 
Utöver sökorsaken beaktas också eventuell händelse bakom insjuknandet, associerade 
symtom samt patientens tidigare sjukdomar och mediciner vid triagering (Westergren, Ferm 
& Häggström, 2014).  
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Problemformulering 
 
Sverige har genomgått en förändring i demografi där allt fler människor inte har svenska 
som modersmål. Samtidigt förändras ambulanssjukvården från att vara transportverksamhet 
till att vara patientens första möte i en individanpassad vårdkedja. I detta nya uppdrag ingår 
att inhämta information, bedöma, vid behov behandla och slutligen transportera eller hänvisa 
patienten till rätt vårdnivå. Grunden för denna bedömning och omhändertagande är en 
korrekt anamnes, bedömning och triagering. Studier har visat på att språkförbistring på 
sjukhus resulterar i missförstånd, felbehandlingar och felbedömningar. Detta kan resultera i 
lidande för patienten och ökade kostnader för samhället. Genom att belysa 
ambulanspersonalens upplevelse av att bedöma och vårda patienter vid språkförbistring kan 
det leda till att förbättra omhändertagandet av denna patientgrupp.  

SYFTE 
	  

Syftet med studien var att undersöka ambulanspersonalens upplevelse av att bedöma och 
vårda patienter vid språkförbistring. 

METOD 

Ansats / Design 
  

Studien var en empirisk semistrukturerad intervjustudie med kvalitativ design. Ansatsen var 
induktiv då målsättningen var att så långt som möjligt förutsättningslöst tolka 
intervjudeltagarnas erfarenheter och tankar (Polit & Beck, 2016).  

 

Urval 

Undersökningsgruppen valdes ut med hjälp av ett bekvämlighetsurval. Enligt Polit och Beck 
(2016) är bekvämlighetsurval vanligt förekommande inom kvalitativa studier då 
begränsningar finns i tid och resurser. Inklusionskriterier var att intervjudeltagarna skulle 
arbetat minst två år inom ambulanssjukvården samt ha erfarenhet av att bedöma och vårda 
patienter vid språkförbistring. Kravet på två års tjänst formulerades utifrån en förhoppning 
från författarna att intervjudeltagarna då hunnit bli bekväma i sin yrkesroll och börjat inta ett 
mer reflekterande förhållningssätt. Inget krav på mängden patienter eller dessas 
kontaktorsak specificerades. Yrkesgrupper som tillfrågades var ambulanssjukvårdare, 
grundutbildad sjuksköterska eller specialistsjuksköterska. Att inkludera samtliga 
yrkesgrupper skedde medvetet, då samtliga möter patienter vid språkförbistring och 
förväntades ha erfarenhet av omhändertaganden av dessa. Urvalet resulterade i åtta 
intervjudeltagare, varav den första att anmäla sig valdes ut för pilotintervju. Åtta till tio 
intervjuer är enligt Polit och Beck (2016) en lämplig mängd intervjudeltagare vid 
semistrukturerade studier. Syftet med pilotintervjun var att pröva och utvärdera hur 
intervjuguide och inspelningsapparatur fungerade (Kvale, 1997).  
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Datainsamling 

Undersökningens material utgjordes av semistrukturerade intervjuer som genomfördes i ett 
län i Mellansverige. Genom ett intervjuförfarande ges också intervjudeltagaren möjlighet att 
utveckla tankar och resonemang som framkommer under samtalets gång (Bryman, 2002; 
Polit & Beck, 2016). Valet av semistrukturerade intervjuer innebär att forskarna genom 
intervjufrågorna får ökad inblick i ett visst fenomen utan att för den delen låta deltagare i 
studien svara på frågor som är för korta eller slutna (Polit & Beck, 2016). Slutligen 
möjliggör ett semistrukturerat förfaringssätt genom intervjuguide att intervjuerna kan 
genomföras även om en författare skulle vara frånvarande (Bryman, 2002). Målet var att 
bägge författarna skulle delta på samtliga intervjuer.  

När verksamhetschefen gett sitt godkännande fördes dialog med denne kring lämpligaste sätt 
att få tillgång till intervjudeltagare. Från författarna utgick en förfrågan om att få tillgång till 
mail- och kontaktlista för aktuella deltagare. Intervjuförfrågan och information om frivilligt 
deltagande i studien gick via mail och en företagsgemensam informationsplattform till 
berörda medarbetare på samtliga stationer hos en av länets ambulansentreprenörer. Utöver 
detta önskade författarna också få möjlighet att informera om studien på 
ambulansstationernas arbetsplatsträffar (APT). 
 
De som önskade delta i studien kunde anmäla intresse genom mailkontakt eller via telefon 
till författarna. Till följd av tidsbrist beslutades att intervjuerna skulle genomföras snarast 
möjligt i anslutning till att en deltagare anmält intresse. Detta innebar att intervjuerna pågick 
parallellt med rekryteringen av intervjudeltagarna. Totalt anmälde tio personer intresse att 
delta i studien, varav två intresseanmälningar tillkom i ett senare skede och inte kom att 
inkluderas. 
 
Innan intervjun erhöll intervjudeltagarna ett informationsbrev kring syftet med studien, 
inklusionskriterier och tidsåtgång för intervjun. Där informerades också om konfidentialitet 
samt att studien var frivillig och att intervjudeltagarna kunde avbryta närhelst de önskade 
utan att särskilt skäl angetts. I samband med intervjutillfället gavs intervjudeltagarna 
möjlighet att läsa igenom informationsbrevet ånyo. Därefter fick dessa skriva under ett 
samtyckesformulär. Samtyckesformuläret förvarades inlåst. 
  
Intervjudeltagarna tillfrågades kring tid och plats som dessa önskade genomföra intervjun, 
detta för att de skulle känna sig bekväma med intervjumiljön (Bryman, 2002; Polit & Beck, 
2016). Det var även önskvärt att intervjuerna hölls i avskildhet för att minska 
störningsmoment samt säkerställa ljudkvalitet och konfidentialitet (Polit & Beck, 2016). Vid 
de tillfällen intervjudeltagarna själva önskade förslag på intervjuplats föreslogs dennes 
arbetsplats, dvs. en ambulansstation. Vikt lades vid att intervjun ej gjordes under pågående 
arbetspass eller i nära anslutning till detta, då det kunde antas att detta skulle inverkat på 
intervjun. Vid pilotintervjun framkom det att intervjuguide och inspelningsapparatur 
fungerade väl och genererade information lämplig för studiens syfte. 
 
Då utfallet av pilotintervjun blev gott kom även denna att inkluderas i undersökningens 
resultatdel. Intervjumaterialet spelades in digitalt, transkriberades och destruerades efter att 
studien godkänts av examinator på Sophiahemmets Högskola. 
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Intervjuguide 
	  
Utifrån studiens syfte formulerades en intervjuguide i mindmapform inspirerad av Kvale 
(1997). Mindmap-bubblorna organiserades i teman som följdes av mer eller mindre 
specifika och slutna följdfrågor. Målsättningen var att frågorna skulle vara av ”hur”-karaktär 
och inte kunna besvaras genom ett ja eller nej. Frågorna söktes formuleras tillräckligt brett 
för att intervjudeltagaren inte skulle tvingas till förhastade eller slutna svar, men samtidigt 
specifika nog för att täcka fenomenet som skulle undersökas (Bryman, 2002; Polit & Beck, 
2016). Intervjuguiden återfinns i bilaga 3. 
 
Grundtanken med intervjuguiden var att intervjudeltagaren fritt skulle få redogöra för ett 
patientmöte där språkförbistring förekommit. Intervjuguiden innehöll även ett flertal teman. 
Dessa formulerades utifrån Hagiwara och Wireklint Sundströms (2009) definition av det 
prehospitala vårdmötet. Ifall de inte nämndes av intervjudeltagaren själv vävdes frågorna 
antingen in i intervjun eller diskuterades vid dess slut. Detta förfarande ställer krav på 
intervjuaren att vara lyhörd inför vad intervjudeltagaren berättar, men kan också ge rikare 
och mer uttömmande svar än vid en sluten intervjuguide (Bryman, 2002). Intervjun 
avslutades med att intervjudeltagaren tillfrågades ifall det var något denne önskade tillägga, 
ville ändra på eller hade åsikter kring avseende intervjun. Detta var dels för att säkerställa att 
intervjudeltagaren känt att denne fått komma till tals, men även ifall något skulle varit 
jobbigt, upprivande eller upplevts som kränkande (Kvale, 1997). I händelse av detta hade 
intervjudeltagaren erbjudits möjlighet till ytterligare samtal. 

  
Målsättningen var att båda författarna skulle närvara vid samtliga intervjuer då detta 
förhoppningsvis skulle öka rikedomen i både frågor, svar och databearbetning. Intervjuarens 
uppgift var att uppmuntra intervjudeltagare att fritt redogöra för ämnet med egna ord. Vid 
slutet av intervjun fick även den observerande författaren möjlighet att ställa frågor ifall 
något hade kommit upp under intervjuns gång. 
 
Samtliga intervjuer spelades in på två olika inspelningsapparater, detta för att säkerställa god 
ljudkvalitet samt minska risken för tekniska fel. Dock finns risken att intervjudeltagaren kan 
känna sig utsatt eller på annat sätt obekväm ifall för mycket inspelningsapparatur nyttjas, 
vilket också behövdes beaktas (Bryman, 2002). Fördelen med att spela in samtalen är både 
att risken för att intervjuaren minns fel eller mer eller mindre omedvetet förvanskar 
informationen minskas. Vidare riskerar ett alltför ihärdigt antecknande påverka 
intervjusituationen genom att verka störande både för intervjuare och intervjudeltagare 
(Bryman, 2002; Polit & Beck, 2016). 

  

Databearbetning 
	  
Sammantaget resulterade datamaterialet i åtta intervjuer. Tidsåtgången för intervjuerna var 
mellan 35 och 45 minuter. Samtliga intervjuer transkriberades av författarna själva. 
Transkriberingen skedde ordagrant, där även upprepningar och syftningsfel skrevs ned inför 
analysförfarandet. Den transkriberade texten genomlästes i sin helhet av båda författarna 
flertalet gånger, detta för att skapa en helhetsbild av dess innehåll inför analys.  
 
Transkriberad text analyserades med kvalitativ innehållsanalys efter modell av Graneheim 
och Lundman (2004). Denna syftar till att identifiera skillnader och likheter i materialet 
tillhörande intervjuerna (Graneheim & Lundman, 2004). Vid analys beaktades både det 
manifesta och latenta innehållet. Manifest innehåll definieras som det som sägs explicit av 
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intervjupersonerna, medan det latenta är det implicita, det som sägs “mellan raderna” 
(Graneheim & Lundman, 2004). De transkriberade intervjuerna färgkodades därefter med en 
enskild färg. Detta innebar att hela den transkriberade intervjun markerades och erhöll en 
färg i ett ordbehandlingsprogram. Denna färg behölls därefter genom hela analysförfarandet. 
Tanken bakom detta var dels att dels skapa överblickbarhet men även kunna spåra enskilda 
citat ifall dessa riskerat tagits ur sina originalsammanhang i ett senare skede.  
 
Meningsbärande enheter identifierades vilka bildade grund för analysen. Enligt Graneheim 
och Lundman (2004) utgör en meningsbärande enhet ord, meningar och stycken som kan 
relateras till varandra genom innehåll och kontext. Identifikationen av meningsbärande 
enheter gjordes i två steg. Initialt skedde genomläsning och identifikation av materialet 
enskilt, för att därefter jämföras och diskuteras författarna sinsemellan.  
 
De meningsbärande enheterna kondenserades därefter ner till koder. Likartade koder bildade 
subkategorier, vilka slutligen resulterade i huvudkategorier (Graneheim & Lundman, 2012). 
En målsättning var att båda författarna skulle röra sig mellan meningsbärande enhet och 
kategori samt föra en öppen dialog sinsemellan för att minimera risken för att resultaten 
feltolkats eller förvanskats, även detta efter modell av Graneheim och Lundman (2004). För 
exempel på analysförfarandet, se tabell nedan. 
 
 
Tabell 1. Exempel på analysförfarande. 
 
Meningsbärande enheter Koder Sub 

kategorier 
Huvud 
kategorier 

”Tycker jag ändå att att man kanske 
går ännu mer på den där kliniska 
blicken liksom ehm” 
 
 
”Det gör jag ju direkt när jag kommer 
in genom dörren och det gör jag på 
alla patienter vare sig man är barn, 
gammal, vuxen, talar svenska, utan det 
gör jag direkt när jag kommer in. Så 
den undersökningen skiljer sig inte.” 
 
”…att man inte kan kommunicera med 
en person verbalt så blir man kanske 
lite noggrannare rent tekniskt, att då 
arbetar man med mer sinnena, vad ser 
vad känner jag vad kan jag hitta för, 
avvikande parametrar” 
 
”…man kan se ledtrådar liksom man 
kan se insulinsprutor man kan se, ja, 
stickmärken, och man också, man kan 
se om de har skadat sig ehm… och 
plåster och grejer,” 

Utför den initiala 
bedömningen med 
bland annat hjälp av 
den ”kliniska blicken” 
 
Utför även initial 
bedömning med hjälp 
av parametrar 
 
 
 
 
Utför en noggrannare 
undersökning vid 
språkförbistring 
 
 
 
 
Letar ledtrådar i 
omgivningen vid 
oklarheter 
 
 

Att bedöma 
genom den 
kliniska 
blicken 
 
Att bedöma 
genom 
vitalparametrar 
 
 
 
Att bedöma 
genom 
noggrannare 
undersökning 
 
 
 
Att bedöma 
genom 
omgivningen 
 
 

En mer 
fysisk 
bedömning 
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Forskningsetiska övervägande 
	  
Forskningsplanen och bilagor överlämnades till verksamhetschefen för en 
ambulansentreprenör i mellersta Sverige som skulle godkänna att arbetet utfördes innan 
datainsamling påbörjades.  

  
Då detta var en studie på avancerad nivå inkluderas den inte av riksdagens lag om 
etikprövning (SFS 2003:460). Dock beaktades de av Vetenskapsrådet (2002) framtagna 
principerna för humanvetenskaplig forskning. Dessa innefattar kraven på information, 
samtycke, konfidentialitet och nyttjande. Intervjudeltagarna informerades redan vid 
förfrågan både muntligen och skriftligen om studiens upplägg och syfte via ett 
informationsbrev (Bilaga 1). Vidare säkerställdes konfidentialitet genom kodning och 
hanterades på ett sätt att enskilda individer aldrig skulle kunna knytas till eventuella resultat. 
Enbart författarna hade tillgång till data från studien då materialet skyddades med en 
kodnyckel. Den inspelade och transkriberade informationen har hanterats på ett sätt som 
sökte säkerställa konfidentialitet och att utomstående inte kunde få tillgång till materialet, 
bland annat genom att det var inlåst när det inte bearbetades. Slutligen utgick garantier att 
inhämtat material endast kommer användas till denna studie, samt destrueras efter studiens 
godkännande av examinatorn vid Sophiahemmets Högskola. Denna information gavs både 
muntligen och skriftligen genom forskningsinformation och ett samtyckesformulär som 
undertecknades av intervjudeltagaren (Bilaga 2). Samtyckesformuläret angav att 
intervjudeltagarna när som helst under studiens gång kunde avbryta sitt deltagande utan att 
uppge orsak till det. Vidare har författarna under hela arbetets gång kontinuerligt diskuterat 
den egna förförståelsen och risken kring att mer eller mindre aktivt förvanska eller 
undanhålla delar av undersökningens resultat (Polit & Beck, 2016). För vidare diskussion, se 
“metoddiskussion”.  
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RESULTAT 

 
Resultatet beskriver ambulanspersonalens upplevelser av att bedöma och vårda patienter vid 
språkförbistring. Fyra huvudkategorier framkom. Presentationen av dessa följer i viss mån 
det prehospitala handläggandet; från det initiala mötet till dess att patienten avrapporterats 
till mottagande vårdinstans. En mer fysisk bedömning rör hur vårdarna nyttjade yttre, fysiska 
attribut för att göra en skattning av patientens kontaktorsak och initiala allvarlighetsgrad. Att 
kommunicera annorlunda rör hur vårdarna sökte kommunicera med patienten trots 
språkförbistring. Att handlägga utan information avhandlar information som 
ambulanspersonalen trots försök upplevde svår att klarlägga samt hur detta påverkade deras 
handläggning av patienten. Slutligen presenteras kategorin att skapa en relation vid 
språkförbistring som belyser hur intervjudeltagarna upplevde att deras mellanmänskliga 
vård påverkades vid språkförbistring.  
 
 
Tabell 2. Presentation av resultatet i form av huvudkategorier och subkategorier. 
 
Huvudkategorier Subkategorier 
En mer fysisk bedömning Att bedöma genom den kliniska blicken 

Att bedöma genom vitalparametrar 
Att bedöma genom noggrannare fysisk 
undersökning 
Att bedöma genom omgivningen 

Att kommunicera annorlunda Att kommunicera genom det fysiska 
Att ändå kommunicera språkligt 
Att kommunicera genom elektroniska 
hjälpmedel 
Att kommunicera genom anhörigtolk 

Att handlägga utan information Frånvaro av abstrakt information 
Att alltid åka till akutmottagning 
Att överrapportera 
Att rapportera över deskriptivt 

Att skapa en relation vid språkförbistring Svårigheter att skapa en vårdrelation 
Strategier för att förmänskliga mötet 

 
 
 
En mer fysisk bedömning  
 
Att bedöma genom den kliniska blicken 
Flertalet intervjudeltagare menade att en den allvarligt sjuka patienten kunde identifieras 
utan ett gemensamt talat språk. Denna identifikation skedde näst intill direkt genom den 
primära bedömningen. Ett ord som vårdarna använde för att beskriva denna bedömning var 
den kliniska blicken. Förfarandet påbörjades redan när vårdaren gick in genom dörren och 
på avstånd observerade patienten. Den kliniska blicken beskrevs av intervjudeltagarna som 
svårdefinierad och som en erfarenhetsbaserad kunskapsbas som dessa nyttjar vid samtliga 
patientmöten. Denna kunskapsbas beskrevs som kumulativ och ett resultat av flera års 
patientmöten som involverat både friska och sjuka patienter. 
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“det är sånt som man arbetar in år efter år tror jag, man matar på med bilder av sjuka patienter 
kontra sånt som inte är så sjuka, jag vet att i början, när jag var ny på ambulansen hade man inte 
alls samma känsla” (7) 
 
Genom en serie yttre attribut såsom medvetandegrad, kroppsspråk, hudfärg, rörelse- och 
andningsmönster bildade sig vårdaren en uppfattning om vilken typ av sjukdoms- eller 
skadepanorama denne hade att göra med. Även närmiljön vägdes in då ord såsom 
“stämning” och “lukt i rummet” nyttjades för att beskriva den kliniska blicken. Denna 
process skedde utan att en språklig relation behövde etableras. 
 
Även möten där språkförbistring varit en faktor agerade erfarenhet när vårdaren nyttjade sin 
kliniska blick. Detta vägdes ihop gentemot patientens aktuella kontaktorsak:  
 
”Men sedan är det ju såklart att man har erfarenheter också från, och det här blir en faktor i liksom: 
den här patienten söker för bröstsmärta, talar inte språket. Då går man väl in i någon form av 
erfarenhetsbank som är patient-pratar-inte-svenska, eller engelska och har ont i bröstet”. (3) 
 
Att använda sin kliniska blick vid språkförbistring upplevdes dock inte som helt 
oproblematiskt. Vissa intervjudeltagare uttryckte att en allt för stor tilltro till den egna 
erfarenhetsbanken och förförståelsen riskerade leda dem fel, och att de istället projicerade 
sina egna tolkningar på patienten.  
 
 
Att bedöma genom vitalparametrar 
Även mät- och observerbara data i form av patientens vitalparametrar gavs större utrymme i 
brist på ett gemensamt språk. Avvek dessa från normala referensvärden upplevdes 
bedömningen som relativt oproblematisk, då patienten snabbt kunde klassas som kritisk och 
eventuell vård eller transport påbörjas. Språklig information uppgavs då som underordnad, 
och något som kunde överlåtas till akutsjukhuset i ett senare skede.  
 
 
Att bedöma genom noggrannare fysisk undersökning 
Utöver att observera patientens fysiska uppenbarelse och vitalparametrar tryckte 
intervjudeltagarna också på vikten av en noggrannare och mer genomgående fysisk 
undersökning. Då vårdaren inte verbalt kunnat utröna vad den specifika kontaktorsaken var 
valde denne att helgardera sig med samtliga till buds stående medel i form av 
undersökningar och medicinteknisk apparatur. Till dessa åtgärder räknades bland annat en 
noggrannare neurologisk undersökning, att alltid lyssna med stetoskop på lungor och mage, 
att noggrant inspektera och känna igenom kroppen samt undersöka hjärtat med 
elektrokardiogram (EKG). Genom detta förfarande menade många vårdare att denna 
patientgrupp får ett bättre omhändertagande jämfört med svensktalande patienter då 
undersökningen blir grundligare och mer genomgående. En intervjudeltagare exemplifierar 
detta genom mötet med en svensktalande patient med buksmärta:  
 
“Kan du prata med en patient och du frågar ”har du ont i magen?” “Nej, det kommer från hjärtat.” 
Eller tvärtom: “har du ont i hjärtat? “Mer ont i magen…” Och så fastnar du på magspåret och då 
skiter du kanske i att ta ett EKG, så att jag tror nog att så… Man kan nog missa mer [genom] att 
kunna prata med en patient för då får man bli trygg i det och kanske tar saker och ting för givet. Här 
kan du inte ta saker och ting för givet utan då måste du göra allt, allt som, alla mätinstrument du 
har, all, all klinisk kunskap och klinisk blick, den måste du sätta till, de här du verkligen inte kan 
prata med, eller göra dig förstådd med…” (8) 
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Att bedöma genom omgivningen 
I vissa fall upplevde intervjudeltagarna att bedömning vid språkförbistring var att jämställa 
med att bedöma en medvetslös patient då denne inte kunde svara för sig själv. Utöver de 
noggrannare fysiska kontrollerna lade vårdaren extra möda på att söka information om 
patientens omgivning i syfte att klarlägga ett orsakssamband. Intervjudeltagarna menade att 
alla prehospitala möten innehöll mer eller mindre av vad de beskrev som detektivarbete, 
men att detta förfaringssätt fick större utrymme vid språkförbistring. Exempel på detta vara 
att gå igenom kylskåp, söka efter dokument såsom papper från myndigheter och 
läkemedelslistor, leta efter begagnade insulinsprutor, och att analysera patientens närmiljö 
för att avgöra ifall det exempelvis funnits någon avsats patienten kunde fallit från.  
 
 
Att kommunicera annorlunda 
 
Många intervjudeltagare sökte nyttja sig av egna sätt att kommunicera då de upplevde stödet 
från den egna organisationen som obefintligt. Dessa strategier involverade papperslappar, 
kroppsspråk och gester, att kommunicera på patientens hemspråk, att förenkla svenskan, att 
använda internationella ord, elektroniska hjälpmedel samt anhörigtolkar. En 
intervjudeltagare refererade till detta som ”husmorslösningar”. Dock framhölls också att 
grundläggande vid kommunikation är att både vårdare och patient är villiga att 
kommunicera. En intervjudeltagare exemplifierade detta genom att berätta när 
kommunikationen fallerat utan språkförbistring: 
 

“”Jamen vad är det som har hänt?” “Jamen jag ramlade i trappan.” “Men vaddå ramlade i 
trappan, du har ju, får jag kolla under tröjan?” Så har han ju knivhugg. “Ja men det här kan du ju 

inte fått om du ramlade i trappan?” “Ja men jag tänker inte säga vad som hänt”. Jag bara: “Okej.” 
Alltså förstår du, en sådan! Folk kan ju också, om inte, om han säger att han ramlat i trappan, om 
jag ska tro på honom, så tittar jag under tröjan och ser knivhugg, [...], han hade lika gärna kunnat 
varit medvetslös, och inte sagt, och inte berättat vad som hänt och så tittar jag under tröjan och ser 

knivhugg”. (6) 
 

Lika mycket som en ovillig patient kan försvåra patientmötet uttryckte vårdarna att en 
kontaktsökande och hjälpsam patient kan underlätta bedömning och 
informationsinhämtningen, trots kommunikationssvårigheter. 
 
 
Att kommunicera genom det fysiska 
I ett försök att överbrygga språksvårigheter uppgav vårdarna att de använde sig av 
kroppsrörelser, mimik och gester för att inhämta information. Genom ljud, handrörelser och 
minspel försökte vårdarna illustrera sjukdomsyttringar såsom smärta, uppkastningar, diarré 
och blödningar.  

 
“Då får man ju försöka med kroppsligt språk, man kan ju ändå peka, jag menar, om man har 

ögonen, även om man inte har språket så kan man ju förmedla en viss kontakt, men nyper mig själv, 
trycker över bröstet och frågar och pekar ”har du ont där?” “Har du kräkts?” Man visar med 
händerna kanske, man försöker hitta sätt, hitta sätt att kommunicera, kan få ut vissa saker” (5) 
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Att ändå kommunicera språkligt 

Flertalet vårdare uttryckte att de trots språkförbistring sökte använda verbal kommunikation i 
syfte att inhämta information. Detta kunde ske genom att de använde sig av enklare fraser på 
patientens hemspråk eller nyttjade ord de ansåg vedertagna internationellt sett, såsom 
diabetes: 

 
“Och sen så har man varit tvungen att lära sig lite annorlunda språk också. Spanska kan jag nog 
intervjua en patient på. Även fastän jag inte kan spanska så kan jag nog intervjua en patient på 

spanska” (8) 
 
Andra vårdare använder sig av svenska för att ta reda på information. Dock sökte de 
begränsa och anpassa svenskan för att inte förvirra patienten, bland annat genom att använda 
sig av enklare ord och kortare meningar utan utfyllnadsord.  
 
 
Att kommunicera genom elektroniska hjälpmedel 
Flertalet intervjudeltagare hade testat att använda elektroniska översättningsverktyg. Vissa 
upplevde detta som relativt oproblematiskt medan andra tvärtom endast haft dåliga 
erfarenheter: 
 

“Och återigen, jag vet inte vad Google translate faktiskt översätter, även om jag skriver in en 
mening så kan den ha en mening, så kan den ha en annan betydelse för mig, så sägs på det där 

språket, för det är en ordagrann översättning, det finns liksom inga nyanser i det vilket gör att den 
översättningen blir helt knasigt på deras språk. Och så ska de svara och så ska jag tolka den tolkade 
texten, alltså det finns så himla många moment, när jag känner jag vet inte vad jag får för svar, så 

jag har slutat att göra det.” (4) 
 

Intervjudeltagarna upplevde förfarandet som en slags visklek, där denne inte kunde 
säkerställa vilken information som förmedlats till patienten då verktygen inte var 
kvalitetssäkrade eller anpassade för medicinska termer. Denna osäkerhet förstärktes 
ytterligare när patienten därefter skulle svara och detta översattes tillbaka till vårdaren 
genom applikationen. Även detta upplevdes som en felkälla.  
 
 
Att kommunicera genom anhörigtolk 
Flertalet intervjudeltagare uttryckte att de på ett eller annat sätt var tvungna att förhålla sig 
till anhöriga och dessas förmåga eller önskan att tolka. Anhöriga beskrevs som ett 
komplement till, men alltid underordnade, den fysiska undersökningen och den kliniska 
blicken. Att involvera anhöriga i undersökning och intervju upplevdes som etiskt 
problematiskt då vårdarna kände att sekretessbelagda och privata uppgifter diskuterades med 
tredje part. Flertalet valde att jämföra med att intervjua en minderårig patient med dennes 
förälder. Inte heller kunde de skapa den avskildhet och förtrogenhet som ett enskilt samtal 
hade gjort. Denna problematik upplevdes som extra påtaglig gällande frågor kring sexualitet, 
graviditet, våld och relationer.  
 
“Vi säger att något råkat ut för våld till exempel, det har jag varit med om många gånger, och man 

vet inte om en anhörig till exempel har någon roll i det här. Och då sitta och låta den personen tolka 
med saker begränsar kanske mitt, mitt, frågorna jag vill ställa.” (5) 
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För att hantera detta sökte vårdarna begränsa mängden anhöriga vid undersökning, undvek 
att ställa vissa frågor, eller väntade till dess att patient och vårdare var ensamma i bak i 
ambulansen. Även detta förfarande upplevdes dock inte som oproblematiskt. Detta då 
intervjudeltagarna också påtalade att majoriteten anhöriga föreföll genuint oroliga för 
patienten, och att ett för tydligt misstänkliggörande riskerade sabotera hela patientmötet.  
 
“man vill ju ha en god relation till både familj och patient och det kan ju var svårt när man begär att 
någon ska gå ut och ta en tolk… eh man bryr ju sig. Jag själv hade ju blivit, kanske irriterad, om jag 

var inne med min mor… eller min sambo och någon ber mig och gå ut, alltså naturligtvis om dom 
vill det, men, men ändå om kommunikationen sviktar och det gör om man känner sig 

misstänkliggjord. “ (5) 
 

Att behöva lita på andra människors översättning återkom när intervjudeltagarna resonerade 
kring anhörigtolkar. Även detta upplevdes som en visklek där vårdaren inte kunde 
säkerställa vad som förmedlades från vårdare till patient via anhörigtolk och från patient till 
vårdare via anhörigtolk.  
 

“Och då tolkade hon det till patienten till kvinnan och där, jag utgår ju från att hon tolkar på rätt 
sätt, men det är ju det som är så svårt, jag vet ju inte vad det är för information som kommer dit och 

tillbaka.” (3) 
 
Denna oro rörde dels tolkens medicinska kompetens och om huruvida denne var kapabel att 
översätta medicinska termer. Vid de tillfällen anhörigtolken presenterat sig som läkare 
upplevdes detta som en trygghet och tillgång.  
 

“Det… Ja det är ju tacksamt i den händelse dom presenterar, många presenterar sig som ”ja jag 
jobbar som läkare” och då vet man oftast att informationen är rätt, relevant, dom vet vad dom 

pratar om.” (3) 
 

När de anhöriga inte var medicinskt skolade upplevdes kommunikationen som mer 
problematisk. Utöver rena översättningsfel påtalade intervjudeltagarna också en oro över att 
de inte kunde säkerställa att anhörigtolken genom egna värderingar mer eller mindre 
medvetet förvanskade översättningen: 
 

“[...] och då kan ju dom lägga in sina värderingar i, vad det är som har hänt egentligen här eller 
hur hon mår, så jag, jag, det kan bli lite problematiskt att man liksom pratar om en, en, jag pratar 

med tolken fast den sjuke ligger där…” (6) 
 

 
 
Att handlägga utan information  
 
Flertalet intervjudeltagare framförde att de vid språkförbistring var tvungna att göra 
bedömningar och fatta beslut där en varierande mängd information på ett eller annat sätt 
saknades. Denna osäkerhet påbörjades i vissa fall redan före ankomst till patienten, då den 
ibland bristfälligt inhämtade informationen från larmmottagaren gjorde att dessa inte visste 
vad de hade att vänta sig. Detta upplevde intervjudeltagarna som problematiskt av flertalet 
anledningar. Bland annat uttrycktes att det normala förfarandet; att under färd förbereda sig 
med tänkbara arbetshypoteser, åtgärder och eventuella styrdokument begränsades. Vidare 
menade en intervjudeltagare att denne inte heller kunde göra en skattning av säkerhetsläget 
på plats: om det överhuvudtaget var säkert att gå in eller om polis hade behövt tillkallats 
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innan. Detta påverkade i sin tur hela omhändertagandet då personalen konstant behövde 
tänka i termer av säkerhet.  
 
Vid själva patientmötet upplevdes bristen på information som extra påtagligt när patienten 
uppvisade normala vitalparametrar eller där kontaktorsaken var oklar. Mötet liknades vid ett 
pussel, där flertalet bitar saknas.  
 
“Det blir ju svårt att jag inte kan ställa, det blir en utmaning, absolut men samtidigt så, man, jag vet 
inte hur man ska säga, man tänker ju på ett helt annat, eller jag tänker på ett helt annat sätt när jag 

undersöker någon som jag inte kan prata med.”  (3) 
 

Denna vilja att tänka annorlunda och söka information uppgav intervjudeltagarna som 
beroende av enskilda vårdares initiativförmåga och energi, vilket de kunde relateras till på 
både personlighet och dagsform.  
 
 
Frånvaron av abstrakt information 
Trots försök upplevde många intervjudeltagare att viss information var svår, ibland omöjlig, 
att få fram då den inte gick att utröna genom fysiska signaler eller tecken. Dessa rörde bland 
annat vad som föregått insjuknandet, eventuella tidigare sjukdomar, graviditeter, mediciner, 
toalett- och kostvanor, läkemedelsallergier, afasier samt smärtbeskrivning. 
 
 

“Jag hade ju kunnat få, fått en djupare förklaring eh jag hade också kunnat utröna tidpunkt för 
patientens symtom, jag hade kunnat fått om man, man, man tittar på vårat sätt att bedöma, om man 
säger AMLS-konceptet som vi arbetar genf…va, hur skedde det här, hade du gjort något speciellt i 
samband med debuten, jag skulle kunna fått en bättre anamnes gällande smärta, jag skulle kunna 
fråga patienten om han hade druckit eller intagit tabletter eh… få fram vart patienten bodde.” (5) 

 
Att behöva förhålla sig till flertalet osäkerhetsfaktorer gjorde även att vårdarna upplevde att 
deras sätt att handlägga och behandla patienten påverkades och begränsades.  
 

“Och sedan för att, det finns ju ett visst mått av förberedelse i en anamnes, vad är det jag är har 
framför mig, ehm, vad kan jag förvänta mig under den här färden in… När man inte får svar på de 
frågorna man som man själv har då när jag inte vet vad jag har att förvänta mig, så blir det lite av 

en rysk roulette, jag vet inte vad det är jag kan förvänta mig det kan verkligen bli en jättejobbig resa 
eller så kanske det inte händer någonting.” (4) 

 
Denna osäkerhet resulterade i att vårdarna antog en “säkra-för-det-osäkra”-mentalitet, som 
både innebar att medvetet avhålla sig från vissa åtgärder samt medvetet bedöma, handlägga 
och behandla patienten för att minimera skador i ett senare skede. Vissa intervjuade uppgav 
att de upplevde osäkerhet kring att ge läkemedel då de dels inte visste vad de behandlade, 
dels inte visste ifall patienten kunde reagera med allergi då denna inte kunnat klarläggas.  
 
 
Att alltid åka till akutmottagningen 
Även att handlägga patienten till rätt sjukhus och vårdnivå upplevdes som problematiskt vid 
språkförbistring. Att hänvisa patienten till fortsatt egenvård, dvs att patienterna skall avvakta 
och själva uppsöka sjukvården i ett senare skede upplevdes som nästintill uteslutet. Detta då 
vårdarna dels upplevde sig arbeta med en för stor mängd okända faktorer, dels inte heller 
kunde säkerställa att patienterna tagit till sig information och förhållningsregler om 
exempelvis medicinintag eller om när de skall ringa larmnumret igen. 
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“Ehm… det är väl där det är skönt att köra in de här patienterna ändå, jag är mer bekväm, 
jag är mindre bekväm med att lämna hemma de här patienterna, för det har inte gått fram 
riktigt känns det som, lämnar hemma en patient som jag har berättat allt, att allting ska 

vara, att allt ska det ska vara överens och om att allting och att de förstått informationen 
och så, det kan man inte garantera sig om på samma sätt om, om språket inte funkar, om vi 

inte pratar samma språk, så jag är nog ganska frikostig med att köra in de här” (7) 
 

Informationsluckorna gjorde även att ambulanspersonalen upplevde att de inte hade 
möjlighet att transportera patienten direkt till närakut eller geriatrisk klinik. En 
intervjudeltagare exemplifierar detta med att ett närliggande geriatriksjukhus behövde veta 
om huruvida patienten haft diarréer eller magsjuka innan insjuknandet, något som utgör ett 
hinder för direktinläggning:  
 

“Ja, jag tänkte klassiska med att [geriatriksjukhuset] inte vill att, eller vill ju veta liksom om 
de är kräkning, diarréer, det kan man ju inte [...] du ser ju inte om en patient ifall de kräkts 

liksom de senaste dagarna, eller diarréer…” (7) 
 

Resultatet blev att patienterna undantagslöst medföljde till akutmottagning. Detta då 
personalen upplevde att de i vissa fall inte hade tillräckligt med information att styra 
patienten till rätt vårdnivå, i andra fall inte kunnat utröna orsaken till patientens besvär. 
Känslor som uttrycktes i anslutning till detta var ofta resignation men även en känsla av att 
patienten inte kunnat ges möjlighet att påverka och informeras kring sin egen vårdprocess. 
Detta upplevdes som problematiskt ur ett jämlikhetsperspektiv.  
 
En patientgrupp som återkom som problematisk var fertila kvinnor med buksmärtor där 
graviditet eller gynekologisk problematik inte kunnat uteslutas. Vårdarna sökte då 
kompensera för denna osäkerhet genom att medvetet transportera patienten till ett 
akutsjukhus där både gynekologisk och kirurgisk kompetens fanns tillgänglig: 

 
“Jag brukar ju, i dom fallen jag är tveksam så kör jag ju dom till ett sjukhus som har både gyn- och 
kirurgkompetens för att man inte ska utsätta patienten för onödiga transporter. Och om det blir akut 
att hjälpen finns från två håll, så brukar jag tänka, ehm, vare sig om de ska dit eller inte så känner 

jag att jag inte kan utesluta det och därför måste jag tillgodose patientens alla tänkbara behov.” (1) 
 

 
Att övertriagera 
Även vid triagering och bedömning av vårdtempo valde vårdarna att ta det säkra för det 
osäkra, och hanterade osäkerheten genom att tilldela patienten en högre allvarlighetsgrad 
utan att den upplevdes vara medicinskt befogad:  
 
“eftersom jag inte kan, jag kan inte göra en fullständig bedömning av vad den här patienten… Och 
det är så mycket luckor som saknas, så då måste jag på något sätt ta det säkra för det osäkra och 

säga att det här är, det här kan vara potentiellt livshotande... “ (3) 
 

Detta förfarande diskuterades ofta i anslutning till patientsäkerhet. Dels anfördes det som ett 
sätt att kompensera för eventuellt missad information i det prehospitala mötet och ett sätt att 
snabbt öka mängden undersökningsmöjligheter genom provtagning och läkarkontakt. Dels 
uttryckte intervjudeltagarna olustkänslor över att dessa patienter skulle kunna komma att bli 
liggande lång tid i korridoren i en av länets större akutmottagningar med begränsad 
möjlighet att påkalla hjälp:  
 
“nu får vi åka till doktorn och doktorn får titta på henne direkt, hon ska inte ligga, vad heter det, i en 

korridor på [akutsjukhuset] i sex timmar med en pågående hjärtinfarkt” (3) 
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Att tilldela en högre allvarlighetsgrad, att “övertriagera”, skapade ambivalens hos vårdarna. 
Vissa menade sig inte ha några som helst problem med att “larma in” eller ”förvarna” vid 
osäkerhet. Att larma innebär att ambulansen i förväg annonserar patientens ankomst genom 
radio. Patienten bedöms och omhändertas därefter omedelbart av ett team bestående av 
läkare, sjuksköterskor och undersköterskor i ett för syftet avsatt rum. Samma 
intervjudeltagare uttryckte dock att ett regelbundet övertriagerande skulle vara orimligt ur ett 
samhälls- och resursperspektiv:  
 

“Ett sjukhus kan ju bara ta ett visst antal larm, och jag tänker att de som jobbar i sådana områden 
där svenska som modersmål är lägre och kanske stöter på de här patienterna dagligen, mer 

dagligen, kanske liksom fyra fem gånger på en dag. Då kanske det skulle bli förvarningar hela tiden 
till de sjukhusen, och det är inte hållbart. Men, jag vet inte hur man, hur man skulle lösa det.” (3) 

 
 
Att rapportera över deskriptivt  
När väl patienten rapporterades över till mottagande akutmottagning uppgav personalen att 
de i högre grad rapporterade deskriptivt; att de endast rapporterade eventuella fynd och 
patientens vitalparametrar utan att göra någon tolkning av vad detta kunde innebära, något 
som också präglade journalföringen. Detta menade de skiljde sig mot ordinarie 
överrapportering, där information om exempelvis konflikter i hushållet eller traumatiska 
händelser kunde vägas in och förmedlas i relation till patientens symtomyttringar. 
 

“att man då ger en insikt i det att det är inte jag som skiter i att skriva journal utan att jag får 
verkligen inte fram mer, jag [har] tittat på patienten, jag beskriver det att patienten har färg i 

ansiktet, patienten har tonus i kroppen, jag kunde inte förmå patienten att göra något vettigt akuttest 
men patienten rör på både armar och ben jag kunde inte se några ytliga skador. Jag beskrev väl 

också patientens ja, kaosa socialis, intrycket som ”patienten luktar alkohol, patienten luktar starkt 
av svett, har smutsiga kläder” och försöka ge en helhelsbild och även hur det ser ut på plats.” (5) 

 
 
 
Att skapa en relation vid språkförbistring  
 
Utan ett gemensamt talat språk upplevde ambulanspersonalen att deras vård och 
mellanmänskliga relationsbyggande blev annorlunda. I detta innefattades svårigheter att 
skapa en vårdrelation, men även sätt att försöka komma förbi dessa barriärer. Dessa 
strategier involverade att visa omtanke genom utökade fysiska kontroller, att visa närvaro 
genom kroppsspråk, att använda det begränsade språk som ändå finns samt nyttjandet av 
fotografier.  
 
Svårigheter skapa en vårdrelation 
Även om det rent medicinska omhändertagandet fungerade uttryckte flertalet 
intervjudeltagare att de saknade vardagssamtalet, de små historierna och livsberättelserna. 
Detta upplevdes som ett hinder när en mellanmänsklig relation mellan vårdare och patient 
skulle etableras. Tydligast framkom detta under transport in till sjukhus, när patienten låg på 
brits och vårdaren satt intill. Även svårigheter att förmedla information kring abstrakta 
koncept såsom vissa undersökningsförfaranden och personalens tystnadsplikt upplevdes som 
hinder för att bygga en förtroenderelation: 
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“Kan man … kan man kalla det omvårdnad, nej det kan man inte, för den finns ju där ändå, men eh, 
samtalet försvinner, kommunikationen, de... talet är inte där. Sedan gör jag mitt jobb lika bra ändå, 
men, men mötet blir ju inte på samma sätt, upplever jag i alla fall, även om dom kan ju upplevt att 
det gick jättebra, och dom var jättenöjda och då, kan man ändå sakna samtalet som inte fanns där, 

ja att det blir mer stelt, förstår ni, hur jag menar? Mer opersonligt kanske… “ (6) 
 

Strategier för att förmänskliga mötet 
Intervjudeltagarna påtalade dock strategier för att skapa förtroende utan gemensamt talat 
språk. Flertalet valde att använda sig av ett tydligare kroppsspråk, mimik och att tydligt 
demonstrera undersökningsapparatur, ibland på sig själva. Detta kunde te sig dråpligt och 
ledde ofta till skratt från både patient och vårdare, vilket upplevdes som befriande. Genom 
blickkontakt, kroppskontakt och sättet de satt i stolen intill patienten försökte vårdarna visa 
att de tog patientens sjukdomsyttring på allvar. Detta kompletterades också genom en utökad 
mängd kontroller, såsom kontroll av patientens blodtryck och syremättnad på ett sätt som 
inte gjorts annars. Vid vissa tillfällen valde personalen att ändå kommunicera språkligt, 
antingen genom att bedriva samtal på svenska medan patienten svarade på sitt hemspråk, 
vilket genom tonläge ansågs bidra till en mer mellanmänsklig relation, eller enklare fraser på 
patientens hemspråk, något som uppfattades som väldigt uppskattat från patientens sida. En 
vårdare påtalade att denne nyttjade fotografierna på sin egen och patientens telefon för att 
bygga en relation: 
 
“[...] alla har tusen foton i telefonen, och då får man någonstans på något sätt, då får man inblick i, 
man kan se deras familjesituation, kanske kan se bilder från hemma, de har bilder från flykten, när 

de kom till Sverige, så får de se små bilder på mig, hur jag har det här i Sverige, och då får de 
kanske en liten bild av hur jag verkar ha det här i Sverige. Det kräver ju att vi har en liten stund in 

till sjukhuset. Så man kan ju komma de här patienterna nära.” (8) 
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DISKUSSION 
 
Metoddiskussion 
 
Syftet med föreliggande studie var att undersöka ambulanspersonalens upplevelse av att 
bedöma och vårda patienter vid språkförbistring. Detta genomfördes genom en kvalitativ 
intervjustudie med induktiv ansats. Valet av metod skall alltid motsvara studiens syfte (Polit 
& Beck, 2016). Att använda en kvalitativ design med semistrukturerade intervjuer anser 
författarna varit passande för att kunna besvara det valda syftet. I kvalitativa intervjuer är 
intresset riktat mot den intervjuades ståndpunkter, medan en kvantitativ undersökning i 
större utsträckning hade reflekterat forskarens frågeställningar. Genom ett intervjuförfarande 
gavs också intervjudeltagaren möjlighet att utveckla tankar och resonemang som 
framkommit under intervjuns gång genom följdfrågor (Bryman, 2002; Polit & Beck, 2016). 
Valet av semistrukturerade intervjuer innebar att författarna kunde få ökad inblick i ett visst 
fenomen utan att för den delen låta deltagare i studien svara på för korta eller slutna frågor 
(Polit & Beck, 2016). Genom att låta intervjudeltagarna fritt resonera kring det undersökta 
fenomenet gavs dessa också möjlighet att själva belysa vad de ansåg viktigt och centralt på 
ett sätt som inte kunnat åstadkommas i en kvantitativ enkätstudie. Däremot innebar 
nyttjandet av ett semistrukturerat förfaringssätt genom teman och intervjufrågor att 
författarnas förförståelse riskerar snedvrida och styra hela intervjun, och i slutändan dess 
resultat. Detta diskuteras vidare under rubriken ”förförståelse”. Nackdelen med en 
intervjustudie är att den inte ger svar på ett fenomens frekvens eller förekomst i större 
sammanhang, vilket hade kunnat besvaras genom en kvantitativ studie, exempelvis i 
enkätform.  
 
Urval 
 
För att besvara studiens syfte valde författarna ut undersökningsgruppen med hjälp av ett 
bekvämlighetsurval. Detta då det fanns begränsningar i tid och resurser. Initialt vad målet ett 
så kallat ändamålsenligt urval, med maximal variation av informanternas ålder, bakgrund, 
och arbetslivserfarenhet. Önskvärt var då att uppnå en så jämn fördelning som möjligt 
mellan samtliga yrkesgrupper, kön samt en bred fördelning efter verksamma år inom 
ambulansen. Detta kom senare att ändras till att intervjudeltagaren endast behövde uppfylla 
inklusionskriterierna, då intervjuerna behövde påbörjas till följd av tidspress. Intervjuerna 
och intresseanmälan att delta i studien pågick därefter parallellt. Inklusionskriterierna var att 
respondenterna skulle ha arbetat inom ambulanssjukvården minst två år som 
ambulanssjukvårdare, sjuksköterska eller specialistsjuksköterska samt ha erfarenhet av att 
vårda patienter vid språkförbistring. Inget krav på antal patienter eller deras kontaktorsak 
stipulerades. Totalt uppgav tio personer möjlighet att inkluderas i studien, varav två inkom i 
ett senare skede och uppgav att de kunde delta vid behov. Båda dessa var 
specialistsjuksköterskor. Vid detta skede hade majoriteten av intervjuerna redan bedrivits 
och ett flertal ämnen och huvudkategorier började kunna skönjas i intervjudeltagarnas svar. 
Detta är en process som enligt Kvale (1997) är vanlig inom kvalitativa intervjustudier och 
innebär en känsla hos forskaren att intervjudeltagarnas svar börjat upprepa sig. Denne menar 
då att en studies resultat inte skulle påverkas av en ytterligare mängd informanter. Till följd 
av resurs- och tidsskäl valde författarna då att tacka ytterligare intervjudeltagare för visat 
intresse. Undersökningsgruppen kom i slutändan att bestå av sex ambulanssjuksköterskor 
och två ambulanssjukvårdare. Fyra av dessa identifierade sig som kvinnor och fyra som 
män. Arbetslivserfarenheten i ambulanssjukvården varierade mellan två till tjugo år. 
Samtliga intervjudeltagare gav skriftligt samtycke att delta i studien och fick information om 
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att de kunde avbryta när de önskade under processen utan att skäl angavs. Ingen valde att 
avbryta. 

  
Att rekrytera intervjudeltagare på frivillig basis är även det förenat med flertalet 
betänkligheter, då det kan spekuleras i att vissa individer har ett intresse av att förmedla en 
överdrivet positiv eller negativ bild av fenomenet som undersöks (Polit & Beck, 2016). 
Valet av intervjuplats skedde utifrån praktiska faktorer såsom närhet, tidsbegränsning för 
studien och intervjudeltagarnas stationstillhörighet. Inom det undersökta länet bedrivs 
ambulanssjukvården till dags datum genom tre entreprenörer; två privata och ett 
landstingsägt bolag. Denna studie inkluderade endast deltagare från en av aktörerna. Det är 
möjligt att en förfrågan till samtliga aktörer resulterat i andra svar och resultat. Flertalet av 
intervjudeltagarna hade dock bytt arbetsgivare, arbetsplats och distrikt under sina karriärer.  

   
 
Datainsamling 
 
Efter att verksamhetschefen godkänt studien mailades samtliga entreprenörens anställda 
verksamma inom ambulansen med förfrågan om att delta i studien. Målet var även att 
författarna skulle informera om studien på de olika stationernas APT, men på grund av att 
dessa var fullbokade kunde detta inte utföras. En annan uppsättning och fördelning av 
intervjudeltagarna och ett annorlunda resultat hade då eventuellt kunnat vara möjligt. 

  
Intervjudeltagarna fick själva önska tid och plats där intervjuerna hölls, utanför arbetstid 
samt i avskildhet. Enligt Polit och Beck (2016) bör en tyst miljö med minimal risk för 
störningar eftersträvas. Under intervjun var målet att bägge författare skulle delta, där en 
intervjuade och den andre var observatör. Detta kunde uppnås vid fem av åtta av 
intervjutillfällen till följd av sjukdom. En svaghet med detta var att möjligheterna för 
observatören att ställa ytterligare frågor försvann. Frånfället kompenserades dock genom att 
den frånvarande författaren genomförde transkriberingen samt hade tillgång till 
intervjudeltagarens kontaktuppgifter för eventuella uppföljande frågor. Ingen uppföljande 
intervju genomfördes då båda författarna upplevde att relevant information genererats vid 
samtliga intervjuer.  
 
Intervjuunderlaget i form av en intervjuguide i mindmapform skapades medvetet bred för att 
ge intervjudeltagarna möjlighet att själva välja fokus på vad de ansåg viktigast. 
Målsättningen under intervjuns gång var att fokusera på breda frågor av “hur”-karaktär och i 
största mån undvika frågor av ”ja/nej”-karaktär, så kallade slutna frågor (Bryman, 2002). 

  
En testintervju utfördes för att garantera att intervjuguiden motsvarade syftet och genererade 
relevant information utifrån studiens syfte. Efter att bägge författarna lyssnat igenom 
intervjun och diskuterat dess utfall var bägge överens om att inga ändringar behövde göras 
samt att intervjun höll så god kvalitet att den kunde inkluderas i studien. Totalt åtta 
intervjuer utfördes. Innan intervjustart fick intervjudeltagaren chans att läsa igenom 
samtyckesformuläret med information om studiens syfte samt metod. Intervjuerna började 
med att intervjudeltagarna i största mån fritt fick berätta om ett patientmöte där 
språkförbistring förekom. I intervjuguiden återfanns en serie stödpunkter för intervjuaren där 
respektive område i det prehospitala vårdmötet avhandlades. Under intervjuernas gång 
framkom att dessa ämnen till stor del avhandlade sig självt redan vid den fria berättelsen, 
vilket också var grundtanken. Vid de tillfällen intervjudeltagaren själv inte tog upp enskilda 
moment vävdes dessa in i samtalet mot intervjuns slut. Innan inspelningen avslutades 
tillfrågades både observatören och respondenten om de hade något att tillägga eller utveckla.  
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Dataanalys 
 
Intervjumaterialet spelades in på två mobiltelefoner där inspelningsprogram användes. Vid 
val av inspelningsprogram valdes medvetet applikationer som inte automatiskt skickade data 
till en extern molntjänst, utan sparade allt på mobiltelefonens hårddisk. Datan överfördes 
därefter genom kabel som filer från mobiltelefon till dator och förvarades på hårddisk. 
Hårddiskarna skyddades genom lösenord. Under intervjun var mobiltelefonerna på 
flightmode för att begränsa störande mobiltrafik. Polit och Beck (2016) menar att 
intervjuerna ska transkriberas snarast för att utvärdera ljudkvaliteten samt säkerställa att 
inspelningen är komplett. Detta utfördes mellan noll till tre dagar efter inspelning. Vid 
transkribering delades intervjuerna upp mellan författarna. En risk med detta förfarande är 
att olika författare kan transkribera på olika sätt, något som i slutändan riskerar prägla 
tolkningar och resultat. Denna problematik försökte hanteras genom att författarna innan 
transkriberingen påbörjades fastslog hur och på vilket sätt transkriberingen skulle utföras. 
Efter genomförd transkribering fick den andre författaren läsa utskriven text samtidigt som 
denne lyssnade på det inspelade samtalet för att korrigera eventuella avvikelser eller 
oklarheter. Intervjuerna kodades sedan genom en färg. 
 
Författarna har valt att analysera materialet genom en innehållsanalys inspirerad av 
Graneheim och Lundman (2004). Analysen syftar till att utgå från likheter och skillnader i 
den transkriberade texten (Polit & Beck, 2016). Författarna har gått igenom texten, funnit 
meningsbärande enheter som kodats av bägge författarna i ett ordbehandlingsprogram. 
Därefter har texterna skrivits ut i färg, klippts ut i meningsbärande enheter och sorterats i 
underkategorier. Denna process genomfördes gemensamt av bägge författarna och kunde 
således diskuteras fram och tillbaka. Om det under analysprocessen hade uppkommit tvivel 
om huruvida text från intervjuerna förlorat sitt sammanhang fanns möjligheten att gå tillbaka 
i materialet och både avlyssna samt läsa transkriberad text i sitt ursprungsutförande. Detta 
för att minimera misstag. Slutligen har underkategorierna delats in i kategorier. All data har 
noga genomlästs och ingenting har uteslutits för att det inte funnits någon passande 
underkategori eller kategori (Polit & Beck, 2016).  
 
 
Giltighet, trovärdighet och överförbarhet 
 
Graneheim och Lundman (2004) samt Polit och Beck (2016) menar att kvalitativa studier 
kan bedömas utifrån giltighet, trovärdighet och överförbarhet.  

  
 
Giltighet 
Enligt Polit och Beck (2016) innebär giltighet att beskriva det som ämnar beskrivas, varav 
ett noggrant genomförande ökar giltigheten i en studie. Bägge författarna har tillsammans 
närvarat vid samtliga faser under arbetets gång. Materialet har analyserats i ensamhet, först 
oberoende av varandra och därefter diskuterats tillsammans. Polit och Beck (2016) menar att 
en extern granskning av materialet är betydelsefullt för en studies giltighet, vilket också 
kontinuerlig gjorts genom handledningstillfällen med handledare och övriga kursdeltagare. 
Under intervjun har även giltigheten direkt prövats genom att författarna testat sina 
tolkningar gentemot intervjudeltagaren via följdfrågor och om forskaren uppfattat 
intervjudeltagaren korrekt (May, 2001). Detta genomfördes även explicit vid det första 
intervjutillfället som agerade pilotintervju.  
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Trovärdighet 
Trovärdighet rör om huruvida forskarna aktivt reflekterat kring sina ställningstaganden 
under processen (Graneheim & Lundman, 2004). Resultatet är noga bearbetat genom 
beskrivna steg som även presenteras genom exempel i form av citat i resultatdelen. 
Författarna har även noggrant beskrivit förfarandet under hela forskningsprocessen, urvalet, 
datainsamlingen samt analysprocessen. 
Eventuell förförståelse och dennes inverkan på intervju, tolkning och bearbetning har aktivt 
diskuterats mellan författarna under arbetets gång. Båda författarna är sedan tidigare 
legitimerade sjuksköterskor, har varit verksamma inom akutsjukvården i det undersökta 
länet samt är vid studiens genomförande verksamma som sjuksköterskor inom ambulansen. 
Till detta är det inte omöjligt att faktorer såsom genus, etnicitet och klasstillhörighet inverkat 
vid samtliga steg i forskningsprocessen (May, 2001). Just kollegialitet kopplat till 
förförståelse har beaktats ytterligare. En hypotetisk fördel med att vara aktiv inom samma 
område som sina intervjudeltagare är att dessa har lättare att ge tillträde till tankar och 
känslor genom en automatisk familjaritet, en process som vid etnografiska studier annars 
kan ta alltifrån timmar till år (Roper & Shaira, 2000). 

  
Familjaritet och kollegialitet är dock förenat med ett antal risker vid intervjusituationer. Det 
finns risk att både intervjudeltagare och intervjuare genom ett tidigare gemensamt fackspråk 
och bakgrund missar nyanser, frågor och förtydliganden på ett sätt som en utomstående 
forskare eventuellt inte gjort. Inom facklitteraturen benämns fenomenet med forskare som i 
för stor grad identifierar sig med sina forskningsdeltagare och tappar syftet som “going 
native” (Bryman, 2002). Vid intervjuns start presenterades denna problematik för 
intervjudeltagaren, och att författaren skulle komma att be om förtydliganden och frågor 
som skulle kunna uppfattas som självklara. Tillfällen när detta gjordes var bland annat när 
intervjudeltagarna nyttjade ord de ansåg vedertagna inom vården i allmänhet och 
ambulansen i synnerhet, såsom ”klinisk blick”, ”handpåläggning” eller att ”larma in”.  

  
Just mötet med en patientgrupp där kommunikationen fallerat är inte oproblematisk då dessa 
mycket väl kan inhysa känslor av misslyckanden och i förlängningen skuld och skam, något 
som mycket väl kan ha påverkat tankar och svar hos intervjudeltagaren. Att en 
intervjudeltagare i vissa fall önskar visa sig från sin bästa sida bör alltid beaktas (Polit & 
Beck, 2016). Detta sökte författarna adressera genom att tydligt beskriva studiens 
konfidentialitet, att dessa var fria att berätta på vilket sätt de än önskade och att det varken 
fanns något rätt eller fel i deras upplevelse.  
 
Överförbarhet 
Överförbarhet rör om huruvida ett undersökningsfynd kan överföras till andra sammanhang 
och till andra grupper (Polit & Beck, 2016). Då studien utförts i ett enda landsting i en 
mellansvensk större stad så kan det mycket väl förekomma skillnader gentemot andra städer, 
delar av landet samt andra landsting. Flertalet av intervjudeltagarna uppgav dock att de varit 
verksamma inom andra regioner och landsting, vilket kan ses som en styrka ur 
överförbarhetssynpunkt. Graneheim och Lundman (2012) menar att författarna skall 
eftersträva att skapa förutsättningar samt ge förslag på överförbarhet (Graneheim & 
Lundman, 2012). Men det är enligt Polit och Beck (2016) läsaren som själv avgör om 
resultatet kan överföras i annan kontext. 
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Resultatdiskussion  
 
En av de större huvudkategorier som framkom var att ambulanspersonal använder sig av en 
utökad bedömning och handläggning när de vårdar patienter vid språkförbistring. Mest 
problematiskt var det när patienten inte hade sviktande vitala funktioner eller uppenbar 
skada. Till denna handläggning räknades fler kontroller av vitalparametrar, noggrannare 
undersökningar och att noggrannare observera miljön runt patienten. Patienterna 
transporterades näst intill undantagslöst till akutsjukhus, och då till ett sjukhus med 
maximalt antal tillgängliga specialiteter. Vid bedömning av allvarlighetsgraden valde 
vårdarna att ta det säkra för det osäkra och tilldela patienten en högre triagegrad. Skälet som 
anfördes till allt detta var osäkerhet, och en önskan från vårdarnas sida att kompensera för 
vad de upplevde som informationsluckor.  
 
En utökad och noggrannare undersökning går i linje med tidigare forskning kring 
handläggningen av patienter med språkförbistring intrahospitalt. Där framkom att denna 
patientgrupp utsätts för en större mängd undersökningar och ingrepp (Bauer & Alegria, 
2010; Chandrika, Koss, Schmaltz & Loeb, 2007; Cohen, 2005; Flores, 2005; Flores, 2006; 
Hampers, 2002; Karliner, Jacobs, Chen & Mutha, 2007; Waxman & Levitt, 2002). Även 
osäkerheten som ambulanspersonalen upplevde stämmer överens med tidigare forskning. I 
en studie av Gadon, Balch och Jacobs (2007) upplevde vårdpersonalen att de vid 
språkförbistring inte kunde skapa sig en fullständig bild av patientens sjukdomshistoria och 
upplevelse. Detta skapade en känsla av att inte kunna ge god vård. I föreliggande 
undersökning kunde vårdarna antingen reagera med resignation, och utan vidare spörsmål 
åka direkt till sjukhus, eller fortsätta med en mer utökad undersökning. Vid granskning av 
nordamerikanska ambulansers uppdragstider framkom att omhändertagandena vid 
språkförbistring antog mer “scoop and run”-karaktär, med kortare tider på hämtplats och 
färre åtgärder jämfört med de där patienten talat engelska. Skälet bakom detta var inte 
klarlagt (Tate, 2015). Diskussion pågår än idag om huruvida ett snabbt omhändertagande är 
att föredra framför ett mer utförligt sådant (Tate, 2015). Utifrån föreliggande studies resultat 
kan en kortare tid på hämtplats tolkas som ett uttryck för resignation och osäkerhet från 
ambulanspersonalens sida.  
 
Vid bedömning och vårdande av den prehospitala patienten pågår det enligt Wireklint 
Sundström (2005) två parallella processer. Å ena sidan finns en klar önskan om att snarast 
möjligt skapa ordning och struktur för att på bästa sätt ge medicinsk hjälp, å andra sidan 
återfinns också en önskan om att låta det obestämda stanna kvar för att kunna vara flexibel 
nog att möta patienten i dennes individuella lidande. Denna ordning, struktur och flexibilitet 
förutsätter dock information. Information intar en central roll både i vårdprocessen enligt 
Wiklund (2003) och den kliniska beslutsprocessen (Goldman, 1990; Wireklint Sundström, 
2005). I dessa processer insamlas data för att därefter generera en hypotes, vilket sedan 
ligger till grund för fortsatt handläggning eller ytterligare informationsinhämtning. Att i brist 
på språklig information istället söka maximera informationsmängden genom utökade 
undersökningar kan tolkas som ambulanspersonalens sätt att skapa ordning och struktur.  
 
Vidare framkom att ambulanspersonalen upplevde det som omöjligt att se till att patienten 
transporterades till annan destination än akutmottagning. Dessa svårigheter bottnade både i 
oförmågan att få tag på kritisk information samt oförmågan att kommunicera eventuella 
förhållningsregler ifall patienten skulle kvarstannat i hemmet. Svårigheter att förmedla 
information såsom förhållningsregler, medicinintag och när eller hur de ska söka vård ånyo 
har paralleller till en studie av Gallagher, Porter, Monuteaux och Stack (2013). Dessa fann 
att patienter med bristande engelskkunskaper var långt mer benägna att återkomma till 
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akutmottagningen inom 72 timmar efter utskrivning då kommunikationen fallerat. Att inte 
kunna få patienten till rätt vårdnivå anser författarna till föreliggande studie som 
problematiskt ur flertalet aspekter. Tidigare forskning har visat att ett besök på 
akutmottagningar ofta innebär långa väntetider för yngre, icke-kritiskt sjuka patienter. För 
den äldre icke-kritiskt sjuka patienten ökar också risken för trycksår, förvärrande av 
grundsjukdom och ökat lidande (Wireklint Sundström, Sjöstrand & Vincente, 2009). Vidare 
är äldre patienter ofta i behov av långsiktiga multiprofessionella insatser avseende kronisk 
sjukdom, medicinöversikt, rehabilitering, vårdplanering och eventuell hjälp i hemmet 
(Wisten, 2013). I dagsläget finns möjligheter för vissa läns ambulansorganisationer att 
direkttransportera patienter antingen till närakuter eller geriatriksjukhus (SLL, 2013). Denna 
möjlighet förefaller dock inte kunna erbjudas patienter vid språkförbistring. Detta kan 
betraktas som problematiskt både rättvise- kostnads- och lagmässigt, då målet för hälso- och 
sjukvården enligt lag skall verka för att vården ges med hänsyn till alla människors lika 
värde, deras behov av sjukvård och samhällets behov av kostnadseffektivitet (Riksdagen, 
1996/97:60).  
 
 
Alternativ kommunikation 
Resultatet visar att när språkförbistring uppstod sökte ambulanspersonalen andra sätt att 
kommunicera på. Då de upplevde att det varken fanns rutin eller stöd från organisationen 
hur de skulle tackla denna problematik skapades egna hjälpmedel. Ambulanspersonalen 
använde sig av kroppsspråk, gester, ljud och elektroniska hjälpmedel. Även verbal 
kommunikation på eget språk, annat språk eller internationella ord och termer brukades. 
Många valde också att använda sig av anhörigtolkar, även om de uttryckte ambivalens kring 
detta. Flertalet intervjudeltagare menade också att all kommunikation bygger på att vårdare 
och patient hade en vilja av att kommunicera.  
 
Kommunikation genom gester och kroppsspråk och ljud beskrev Cioffi (2003) i en tidigare 
studie av sjuksköterskor som ett bra komplement till verbal kommunikation. Dock fanns det 
också risker med gester, symboler och ljud, då vissa kan vara kulturellt, geografiskt och 
tidsmässigt bundna (Linell, 2007). Till gesterna fogade ambulanspersonalen också verbal 
kommunikation, dock genom enklare fraser både på svenska samt patientens hemspråk. 
Detta upplevdes som förtroendeskapande, något som går i linje med en studie av Rezende et 
al. (2015) som påvisade att förtroendet mellan vårdpersonal och patient, trots 
språkförbistring, etablerades via tal, fysisk kontakt samt närvaro. I sjukhuskontext har dock 
vårdarnas tilltro till den egna språkförmågan visat sig resultera i felbedömningar och 
felbehandlingar (Wasserman, Renfrew, Green, Lopez, Tan-McGrory och Bach, 2014). 
 
I föreliggande studie framkom att elektroniska hjälpmedel användes i form av 
översättningsverktyg. Dessa upplevdes dock som osäkra av intervjudeltagarna då det inte 
gick att säkerställa vad som förmedlats mellan patient och vårdare. Flores (2014) menar att 
nuvarande översättningsteknologi, såsom Google translate, inte kan nyttjas för 
säkerhetsberoende sysslor såsom patient-vårdarkommunikation då de inte kan betraktas som 
säkra nog.  
 
Vidare framkom att intervjudeltagarna använde sig av anhörigtolkar. I en studie av Gadon, 
Balch och Jacobs (2007) framkom att anhöriga var den mest frekvent nyttjade formen av 
översättning vid språkförbistring. Föreliggande studies resultat visar en stor ambivalens 
kring detta förfarande. Ambulanspersonalen förhöll sig till anhörigtolkar som ett 
komplement till både den kliniska blicken och den fysiska undersökningen. Negativa 
upplevelser kring anhörigtolkar rörde dennes förmåga att tolka, kvalitén och sanningen i 
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informationsutbytet. Ambulanspersonalen upplevde sig begränsade att ställa vissa frågor av 
känslig karaktär samt att sekretessen var hotad. Detta löstes genom att försöka skapa ett mer 
privat vårdutrymme, inte ställa vissa frågor eller vänta tills patienten var ensam. Dessa 
mekanismer återkommer i en studie av Hultsjö och Hjelm (2005) där vårdpersonalen uppgav 
att de hade svårt att lita på anhörigtolkar då de upplevde att dessa inte alltid översatte vad 
som sades. Sjukhuspersonal som intervjuats av Gadon, Balch och Jacobs (2007) uttryckte 
betänkligheter kring konfidentialitetsförluster, bristfällig översättning, det olämpliga i att 
låta små barn översätta samt ansvarsutkrävandet vid felbehandlingar. Även Flores (2005) 
menar att nyttjande av anhörigtolkar och förbipasserande är vanligt vid språkförbistring. 
Denne trycker också på att dessa tolkar i jämförelse med professionella sådana är mer 
benägna att översätta fel, vilket riskerar resultera i vårdskador. Till detta räknar denne att 
anhöriga sällan har kunskap kring medicinsk terminologi och sekretess, ibland intressen som 
står i konflikt med patientens och att deras närvaro begränsar frågor kring våld i nära 
relationer, missbruk, psykiska sjukdomar och könssjukdomar. Problematiken upplevdes som 
extra påtaglig när översättningen gjordes av minderåriga.  
 
Dock framkom det i föreliggande studie också positiva erfarenheter av kommunikation med 
anhörigtolkar, inte minst då tolken var vårdpersonal. Detta stöds av en studie av Garrett, 
Forero, Dickson och Klinken Whelan (2008), där 88 procent av patienterna på den 
undersökta akutmottagningen uppgav positiva erfarenheter av att använda sin anhöriga som 
tolkar. Majoriteten i dessas studie kände sig nöjda, stöttade, bekväma och trygga med sina 
släktingar, vilket bottnade i att de litade på dem. Det fåtal som svarat negativt kände sig 
stressade och underlägsna, att tolkningen var en nödlösning och att läkaren reagerat negativt 
på anhörigtolken.  
 

Kliniska blicken som viktigare vid språkförbistring                                                                  
Flertalet vårdare menade att den kliniska blicken var central vid bedömningen av patienten, 
än mer vid språkförbistring. Detta anfördes framförallt då den initiala bedömningen utfördes 
och avgjorde ifall patienten var akut sjuk eller ej. Den kliniska blicken uppgavs som 
oberoende av språk och byggde på insamlad erfarenhet.  

 
Den kliniska blicken jämställs av Herbing, Bussing och Ewert (2001) som tyst kunskap, och 
kan karaktäriseras som en förmåga hos vårdaren att uppleva att något är fel med en patient, 
trots en avsaknad av konkreta avvikande faktorer såsom vitalparametrar. Känslor uppges 
inte vara ett hinder, utan tvärtom en tillgång när patientens tillstånd bedöms. Vidare innehar 
den tysta kunskapen också en holistisk erfarenhetsdimension, då vårdaren går tillbaka till 
liknande fall och konstaterar att något är annorlunda. Den kliniska blicken beskrevs som en 
erfarenhetsbank som byggs upp under flera år av möten med patienter, alltifrån livshotande 
sjuka till friska (Herbing, Bussing & Ewert, 2001). Även Goldman (1990) menar att tyst 
kunskap är ett genomgående tema i mänskligt handlande, och väljer att jämföra med att 
cykla, identifiera ansikten i en folksamling samt suturera. Genom sin natur är den också svår 
att förmedla och beskriva, då kunskapen genom förklaring istället blir explicit. Vidare anför 
denne också erfarenhet som en viktig komponent för att utveckla tyst kunskap, och att denna 
är svår att nyttja som nyutexaminerad vårdare. Ahl et al. (2005) menar att det finns ett stort 
behov av en person som är novis i ambulanssjukvården att samla erfarenhet, vilket kräver 
praktisk träning med vägledning av en erfaren kollega (Ahl et al., 2005). Även i en studie av 
Ruth-Sahd (1997) framhölls intuition som intimt förbundet med utvecklandet av en klinisk 
blick bland nya sjuksköterskor. Att avgöra om en patient är akut sjuk upplevde 
ambulanspersonalen i föreliggande studie att de med lätthet kunde göra just med hjälp av 
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den kliniska blicken och en snabb fysisk kontroll. Vid akut sjukdom var språkförbistring 
inget hinder. I en studie av Sbaih (1998) tillfrågades sjuksköterskor på en akutmottagning 
hur de bedömde en patients allvarlighetsgrad. Där framkom vid observation att 
bedömningen skedde genom en serie komplexa procedurer, trots det menade 
intervjudeltagarna att de inte gjorde mycket alls. Däremot framgick att de nästan omedelbart 
delade in patienterna i “sjuk” och “icke-sjuk” vilket baserades på yttre attribut såsom gång, 
andningsmönster, hudfärg och ansiktsuttryck. Denna erfarenhet byggde på mängder av 
möten med olika patienter. Ambulanspersonalen i föreliggande studie menade att yttre 
attribut hos patienten även kunde bidra till att identifiera olika typer av tillstånd och 
skadepanorama. Rezende et al. (2015) belyser i en studie att kroppsliga uttryck kan ge 
värdefull information för vårdpersonalen och även avslöja vissa tillstånd.  
 
 
Att skapa en relation vid språkförbistring 
Slutligen framkom att flertalet vårdare upplevde att den mellanmänskliga vården och 
relationsbyggandet antog en annan karaktär när det gemensamma språket inte fanns där. 
Svårigheter som anfördes var att förmågan att se människan bakom sjukdomsyttringarna och 
parametrarna försvårades, något som upplevdes som frustrerande. Denna ambition får stöd i 
en studie av Holmberg och Fagerberg (2010), där tillfrågade ambulanssjuksköterskor 
menade att förmågan att möta patienten som en unik mänsklig varelse var likställt ett gott 
medicinskt omhändertagande, och ett av deras centrala ansvarsområden. 
  
Wiklund (2003) menar att det är i det mellanmänskliga samspelet som människor utvecklas. 
I den vårdande relationen sker detta genom att patienten ges möjlighet att uttrycka behov, 
begär och problem. Detta utgör ett fundament för en fungerande vårdprocess. Vårdrelationen 
i sin tur bygger på tanken om förmågan att ansa, leka och lära (Eriksson, 1994). Ansningen 
innebär att ge möjlighet till att bevara eller återupprätta en känsla av helhet. Detta kan göras 
både genom fysiska medel, men också genom att patienten får diskutera existentiella frågor 
såsom skuld, skam eller dödsångest. 
  
Vid avsaknad av den mellanmänskliga relationen reduceras vården till ett verkställande av 
tekniska arbetsuppgifter, vilket i denna studie kan relateras till vårdarnas upplevelse av att 
patienten reduceras till en serie symtom, vitalparametrar och sjukdomstillstånd. 
  
Paralleller till detta står att finna i Martin Bubers (1985) tanke om mellanmänskliga 
relationer. Denne talar om att människans relationer kan inordnas i Jag-Du och Jag-Det. Då 
människans hållning är tvåfaldig blir hennes värld tvåfaldig, och ett Jag kan inte existera 
utan ett Du eller Det. Att möta en människa som Du innebär det förutsättningslösa, 
ömsesidiga och jämbördiga, utan begreppsmässiga förkunskaper och fantasi. Denna relation 
uppstår omedelbart. Så fort en person inordnas en beskaffenhet, en tidigare erfarenhet, en 
serie egenskaper, någonting som kan beskrivas, jämföras och sönderdelas i komponenter har 
den blivit till ett Det. Genom observationen uppstår en subjekt-objektrelation mellan Jag och 
Det (Buber, 1985). 
  
Att frångå Jag-Det-relationen i vården är enligt Wiklund (2003) omöjligt till följd av dess 
asymmetriska karaktär och fysiska inslag. Däremot menar denne att vårdaren kan låna inslag 
från Jag-Du-relationen genom att visa ömsesidighet, jämlikhet, acceptans och bekräftelse 
gentemot patienten och sträva efter att möta denne som en unik människa med unika behov 
(Wiklund, 2003). I föreliggande studie framkom att fysiska inslag såsom vitalparametrar, 
somatiska yttringar och undersökningar gavs större plats i brist på ett gemensamt språk. 
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Detta innebär att patienten i större utsträckning riskerar reduceras till en kontaktorsak, en 
tidigare erfarenhet och en serie egenskaper: ett Det. 
  
Dock framkom också att vårdarna på olika sätt genom olika strategier sökte skapa 
mänsklighet i mötet, såsom skratt, tonfall, egna och patientens fotografier i telefonen, 
blickkontakt och beröring. Utöver utbytet av fotografier återkommer dessa strategier i en 
studie av Rezende et al. (2015). I denna framkommer att sjukvårdspersonal använder sitt 
kroppsspråk i icke-verbal kommunikation för att komma närmare patienten, klargöra behov 
samt planera vidare vård. När de inte kan kommunicera används mer subtil beröring, mer 
fokus på patienten och mer ögonkontakt. I prehospital kontext menar flertalet vårdare att god 
omtanke kan omsättas till fysisk närhet (Ahl et al., 2005). 
 
 
 
Slutsats 

Studiens resultat påvisar att ambulanspersonals upplevelse av bedömning och vård vid 
språkförbistring karaktäriserades av osäkerhet och en önskan om att kompensera för 
informationsluckor. Denna kompensation yttrade sig genom en noggrannare, bredare fysisk 
undersökning och bedömning samt en handläggning och vård som arbetar efter modellen 
”hängslen och livrem”. Detta upplevdes också som begränsande då vårdarna avhöll sig från 
vissa åtgärder, såsom smärtstillning eller omstyrning till närakut, primärvård eller 
geratriksjukhus. Vid de tillfällen som patienten var kritiskt sjuk skiljde sig bedömningen och 
vården inte nämnvärt gentemot tillfällen utan språkförbistring. Däremot förefaller det som 
att en icke-kritiskt sjuk patient vid språkförbistring inte gavs samma möjligheter till 
differentierad och individanpassad vård. Detta då en stor mängd information inte upplevdes 
gå att utröna. En del av dessa problem torde kunna hanteras genom ett förbättrat och utökat 
stöd till ambulanspersonalen, bland annat genom tillgängligare tolkservice eller medicinskt 
kvalitetssäkrat elektroniskt språkstöd.  

 

Klinisk tillämpbarhet och framtida forskning 

 
Ett av föreliggande studies större resultat visade att vårdarna upplevde det som vanskligt att 
säkerställa information såsom mediciner, tidigare sjukdomar och frågor kring insjuknandet. 
Detta styrde i sin tur vård och handläggning. Flertalet ambulansverksamheter använder i 
dagsläget elektroniska journallösningar i form av pekplattor för dokumentation av journal 
och mätvärden. Vidare finns även telefoner med pekskärm, s.k. smartphones, tillgängliga. 
En medicinskt kvalitetssäkrad elektronisk applikation där bilder, inspelade fraser samt en 
funktion där patienten själv får fylla i en serie fördefinierade frågor är ett sätt att åtminstone 
öka mängden information för vårdaren. Resultatet från denna undersökning skulle kunna 
bidra till utformandet av en sådan applikation.  

Vidare bör denna undersökning kompletteras med en liknande frågeställning på det 
intrahospitala mötet vid språkförbistring, samt hur patienter och anhöriga uppfattar det 
prehospitala omhändertagandet vid språkförbistring. Då denna intervju endast inkluderat ett 
fåtal individer vore det även fördelaktigt att utföra en liknande studie med fler deltagare och 
med en kvantitativ ansats, för att uttala sig om eventuell frekvens och utbreddhet. 
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Författarnas förhoppning är att resultatet som presenterats i föreliggande studie bidrar till att 
öka medvetenheten kring det prehospitala mötet vid språkförbistring, och att detta skall 
bidra till ett utökat språk- och beslutsstöd för personal och patient.  

Vid språkförbistring räckte det inte bara att lyssna till patienten när denne försökte berätta 
sin diagnos. Det krävdes kroppsspråk, handpåläggning, hängslen och livrem. Med resultatet 
från denna undersökning kanske vi kan komma ett steg närmare att ge patienten en egen 
röst.  
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BILAGA 1 

Förfrågan om deltagande i studien 
 
Härmed tillfrågas Du om att medverka i en intervjustudie om ambulanspersonalens 
upplevelse av att bedöma och vårda patienter vid språkförbistring.  
 
Vi är två sjuksköterskor som studerar vid Sophiahemmets Högskola i Stockholm till 
specialistsjuksköterskor inom ambulanssjukvård. I utbildningen ingår att skriva en 
magisteruppsats omfattande 15 poäng, vilket är en del i utbildningen. Magisteruppsatsen 
baseras på en intervjustudie där syftet är att undersöka ambulanspersonalens upplevelse av 
att bedöma och vårda patienter vid språkförbistring 

  
Studiens preliminära titel: Att navigera en ambulans mellan språkförbistringarnas Skylla och 
Karybdis. 

  
Syftet med studien är ambulanspersonalens upplevelse av att bedöma och vårda patienter vid 
språkförbistring. 

  
Inklusionskriterierna i denna studie är att Du ska ha arbetat minst två år som inom 
ambulanssjukvården samt ha erfarenhet av att bedöma och vårda patienter vid 
språkförbistring. 

  
Problem: Sverige genomgår en förändring i demografi där en allt större del inte längre har 
svenska som modersmål. Utöver detta går ambulanssjukvården från att vara 
transportverksamhet till att vara patientens första del i vårdkedjan. I detta förändrade 
uppdrag ingår att inhämta information, bedöma och slutligen transportera eller hänvisa till 
rätt vårdnivå. Detta ställer nya krav både på sjukvård och ambulanspersonalen. Personal 
inom ambulanssjukvården möter dagligen patienter med olika sjukdomstillstånd och 
allvarlighetsgrader. Vad som initialt kan te sig väldigt dramatiskt behöver vid närmare 
undersökning inte vara medicinskt livshotande, medan andra tillstånd trots beskedliga 
fysiologiska parametrar resulterar i ett skyndsamt omhändertagande vid ytterligare 
information från patienten. Denna information är dock beroende av att patient eller anhöriga 
klarar av att göra sig förstådda i sin kommunikation med ambulanspersonalen. 

  
Metoden för det planerade arbetet är intervjuer av personal inom ambulanssjukvården som 
är anställda av AISAB. Vi önskar kunna intervjua åtta till tio anställda. Intervjuerna kommer 
att genomföras i ett avskilt rum på en ambulansstation efter Ditt önskemål eller på en annan 
plats Du önskar. Den beräknade tidsåtgången är 40-60 minuter. Vi kommer båda medverka 
under intervjun, den ena av oss ställa frågorna och den andra observera. Intervjuerna 
kommer att spelas in på två enheter. En första intervju kommer genomföras som en s.k. 
pilotstudie med syfte att kvalitetstesta intervjuguide och inspelningsapparatur, och kan vid 
gott resultat komma att inkluderas i studiens resultatdel. 
 
Forskningsetiska principer kommer att följas strikt, vilket innebär att allt material hanteras 
konfidentiellt under hela studiens gång. Detta innebär att Ditt namn (inklusive namn på olika 
stationer) kommer att vara avidentifierat.  Intervjumaterialet kommer att spelas in på band 
och transkriberas. Materialet kommer vara kodat, och enbart författarna har kodnyckeln. All 
data till studien kommer även vara inlåst och även där kommer enbart författarna ha tillgång 
till materialet. 
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Slutligen kommer materialet förstöras när studien är sammanställd och godkänd av 
Sophiahemmet Högskola. Studien kommer att publiceras i DIVA, vilket är en gemensam 
portal för publicering av forskningsrapporter och studentarbeten. Din medverkan i studien är 
frivillig och Du kan när som helst under studiens gång avbryta din medverkan utan att skälet 
förklaras. 
 
Vår förhoppning är en bättre förståelse för ambulanspersonalens upplevelse vid mötet med 
personer med språkförbistringar 

  
  
  

Har du funderingar kring studien så kan du kontakta oss. 
Tack för din medverkan! 

 

  
  
  

Anton Larsen          Andrea Marklund 
Leg. Sjuksköterska                  Leg. Sjuksköterska 
Specialistsjuksköterskeprogrammet             Specialistsjuksköterskeprogrammet 
med inriktning mot ambulanssjukvård        med inriktning mot ambulanssjukvård 

  
Sophiahemmets högskola                 Sophiahemmets högskola 
 
mailadress    mailadress        
 
Tel nr:                 Tel nr:  
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BILAGA 2 

  
Samtyckesformulär. 
 
Jag har tagit del av ovanstående information om studien ” Att navigera en ambulans mellan 
språkförbistringarnas Skylla och Karybdis." och samtycker till att delta i studien. Jag 
samtycker till behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen (PUL 1998:204) 
och till att material sparas tills dess att arbetet är slutfört och godkänt av Sophiahemmet 
Högskola. Jag kan när som helst avbryta mitt deltagande utan att ange orsak till avbrytandet 
till studien. 

  
  

Ort och datum:  
  

…………………………………………………………………………………………. 
  

Underskrift forskningsperson:     
  

……………………………………………………………………………………… 
  
  

Namnförtydligande: 
  

………………………………………………………………………………………….. 
  
  

Telefonnummer: 
  

……………………………………………………………………………………… 
  
  

Mailadress:     
  

…………………………………………………………………………………… 
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  BILAGA 3 

INTERVJUGUIDE 
 

 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Kan	  du	  redogöra	  för	  ett	  
tillfälle	  när	  du	  upplevde	  att	  

du	  inte	  kunde	  kommunicera	  
språkligt	  med	  din	  patient?	  

Vad	  
upplevde	  
du	  då?	  

Hur	  gick	  du	  
tillväga?	  	  

Hur	  upplevde	  
du	  att	  det	  
gick?	  

Hur	  upplevde	  du	  
patientsäkerheten	  i	  
anslutning	  till	  detta?	  

Vad	  upplevde	  
du	  vid	  

ankomst?	  	  

Vad	  upplevde	  du	  
vid	  bedömningen?	  	  

Vad	  upplevde	  du	  vid	  
anamnestagandet?	  	  

Hur	  skiljde	  sig	  detta	  
om	  du	  jämför	  med	  
ett	  där	  ni	  talat	  
samma	  språk?	  

Hur	  påverkade	  

detta	  din	  vård	  
under	  transport?	  	  

Hur	  påverkade	  
detta	  din	  

prioritering	  och	  

triagering?	  	  

Hur	  påverkade	  
detta	  ditt	  

överlämnande	  till	  

nästa	  vårdgivare?	  	  

Om	  du	  hade	  fått	  

möjlighet	  att	  göra	  
om	  detta,	  hur	  

hade	  du	  gjort	  då?	  	  

Hur	  tänker	  du	  
kring	  risker	  i	  dessa	  

situationer?	  	  
Hur	  kan	  dessa	  
avhjälpas	  eller	  
underlättas??	  	  

I	  dagsläget	  använder	  sig	  

ambulansen	  av	  SAMPLER	  och	  
OPQRST	  vid	  anamnestagande:	  hur	  
tänker	  du	  kring	  detta	  i	  förhållande	  

till	  språkförbistringar?	  


