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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   
 

Med ökad migration följer en befolkning med språkliga variationer. I det vardagliga livet 

kan en individs kunskaper i svenska vara tillräckliga men när en individ blir patient och 

hamnar i en sjukvårdssituation kan språkliga eller kommunikativa hinder uppstå. Det beror 

på att förmågan att behärska ett språk är situationsberoende. Kommunikation sker i många 

olika former, i centrum står överföring av information mellan avsändare och mottagare. 

När informationsöverföringen sker i båda riktningarna och informationen som förmedlas 

bekräftas av de som är inblandade sker kommunikationen på ett säkert sätt. Inspektionen 

för vård och omsorg har identifierat kommunikation som ett riskområde inom hälso- och 

sjukvården. Genomgående i denna studie används Joyce Travelbees teorier och begrepp 

som omvårdnadsteoretiskt perspektiv.  

 

Syfte  

 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av omvårdnad då patienten 

har bristfälliga kunskaper i det svenska språket.  

 

Metod  

 

En kvalitativ intervjustudie med sju sjuksköterskor genomfördes med hjälp av 

semistrukturerade frågor. Det insamlade materialet analyserades med en kvalitativ 

innehållsanalys med fokus på både manifest och latent innehåll.  

 

Resultat 
 

I innehållsanalysen framkom tre huvudkategorier: kommunikation och omvårdnad, det 

mellanmänskliga mötet och kommunikationsstrategier. Deltagarna upplevde att 

kommunikation och omvårdnad är grunden för att få en välinformerad och delaktig patient. 

De hinder som uppstod då ett gemensamt språk saknades var att deltagarna inte kunde få 

ett bekräftande från patienten under omvårdnadsprocessen, vilket påverkade den negativt. 

De kommunikationsstrategier som användes visade sig ha både för- och nackdelar.  

 

Slutsats 
 

Sjuksköterskors erfarenheter av kommunikation varierade, känslor av osäkerhet uppstod i 

kommunikationen då patienten hade bristfälliga kunskaper i det svenska språket. 

Kommunikationsstrategier för att överkomma hinder i kommunikation bör utvecklas med 

tydligare rutiner och riktlinjer för att en god omvårdnad på lika villkor till alla i 

befolkningen ska vara möjlig.  
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INLEDNING 

Enligt Statistiska centralbyrån [SCB] var det under 2014 cirka 24 procent av Stockholms 

läns befolkning som hade utländsk bakgrund. Definitionen av utländsk bakgrund är en 

individ som är född utomlands eller som är inrikes född med två utrikes födda föräldrar 

(SCB, 2015a, b, c). Sverige var under 2014 det näst största mottagarlandet för asylsökande 

i Europa (Migrationsverket, 2015). Migration bidrar till att språkliga variationer blir mer vanligt. I 

det vardagliga livet kan en individs kunskaper i det svenska språket vara tillräckliga men 

när en individ blir patient och hamnar i en sjukvårdssituation kan språkliga eller 

kommunikativa hinder uppstå. Det beror på att förmågan att behärska ett språk är 

situationsberoende. Att vara hjälpsökande i kombination med bristande eller begränsade 

språkkunskaper innebär en utsatthet i situationer då kommunikation med hälso- och 

sjukvårdspersonal sker (Bäärnhielm, 2013). Socialstyrelsen har identifierat 

kommunikationsöverföring som ett riskområde inom hälso- och sjukvården. Avsaknad 

eller missuppfattning av information kan leda till sämre vårdkvalitet och riskera 

patientsäkerheten (Socialstyrelsen, u.å). Intresset för att studera ämnet väcktes då vi under 

den verksamhetsförlagda utbildningen mötte flertalet patienter som hade bristfälliga 

kunskaper i det svenska språket.  
 

BAKGRUND 

Begreppsdefinition  

Bristfälliga kunskaper i det svenska språket används i den här studien för att beskriva 

svårigheter i det svenska språket gällande tal- och hörförståelse. Begreppet patient 

definieras enligt Socialstyrelsen (2004b) som individ som erhåller hälso- och sjukvård. I 

Patientlagen (SFS, 2014:821) används begreppet patientcentrerad vård. I den här studien 

används istället begreppet personcentrerad omvårdnad med stöd av Willman (2010) som 

menar att termen patient är en kategorisering av individen. Denna kategorisering syftar till 

att alla individer som är patienter har samma behov eller upplevelser av sjukdom. Att 

använda personcentrerad omvårdnad syftar till ett förtydligande om att vården ska fokusera 

på individen istället för patienten. Begreppet vårdteam är ett paraplybegrepp som omfattar 

hälso- och sjukvårdspersonal med olika kompetenser som ansvarar för att bedriva 

omvårdnad av enskild patient (Socialstyrelsen, 2004c). I den här studien används 

begreppet vårdpersonal för att beskriva medlemmar ur vårdteamet. Socialstyrelsen (2004a) 

definierar närstående som en individ som den enskilde bedömer sig ha en nära relation 

med. Det kan således både vara en familjemedlem eller vän. Icke-professionell tolk 

benämns i detta arbete som närstående eller medlemmar i vårdteamet som tolkar i en 

sjukvårdsituation.   

 

Lagstiftning 

Svensk sjukvård regleras av Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763) vars 

övergripande mål är att vård ska ges på lika villkor till hela befolkningen med respekt för 

alla människors lika värde. Vården ska vara av god kvalitet och bedrivas på ett sätt som 

bygger på respekt för patientens självbestämmande, integritet och sekretess. Hälso- och 

sjukvården ska även tillgodose patientens behov av trygghet. Patientsäkerhetslagen [PSL] 

fastställer att vården ska utformas och genomföras tillsammans med patienten (SFS, 

2010:659, kap. 6, 1 §) men för att detta ska vara möjligt krävs god kommunikation 

(Entrena, 2013). Den svenska hälso- och sjukvården har ett ansvar att genomföra god, 
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säker och personcentrerad omvårdnad (SFS, 1982:763). Hälso- och sjukvården betonar 

kravet på självbestämmande (SFS, 1982:763, 2a §). För att patienten ska ha möjlighet att 

vara delaktig i sin vård fordras det att patienten får information på rätt sätt. Samtycke sker 

vanligtvis muntligt men kan även inhämtas skriftligt. Vårdpersonal drar ofta slutsats om 

samtycke, ett så kallat presumerat samtycke, eftersom hälso- och sjukvårdslagstiftningen 

utgår från frivillighet. Patienten kan med sitt agerande samtycka eller inte (Socialstyrelsen, 

2012). Då patienten kan visa att informationen som givits har förståtts och därmed uttrycka 

sin vilja kan god vård ske enligt HSL (SFS, 1982:763, 2a §). Information ska i största 

möjliga mån ges i dialog med patienten med hänsyn till patientens behov. För att 

säkerställa att patienten förstått den givna informationen kan följdfrågor ställas 

(Socialstyrelsen, 2012). För att främja patientens säkerhet, medbestämmande och 

delaktighet är det viktigt att rätt information framgår i alla delar av vård och behandling 

(SFS, 2010:659, kap. 6, 6 §).  
 

Patientlag 2014:821 

Den 1 januari 2015 trädde den nya patientlagen (SFS, 2014:821) i kraft. Lagen syftar till 

att öka patientens ställning inom hälso- och sjukvården. Information kan ges både skriftligt 

och muntligt. Det är bra att upprepa informationen, be patienten ställa frågor och underlätta 

för patienten så denne också kan få svar på de frågor som ställs (Socialstyrelsen, 2012). 

Information ska utformas så att den är anpassad efter patientens språkliga bakgrund och 

andra individuella förutsättningar. Om det är sjuksköterskan som informerar patienten ska 

sjuksköterskan också fastställa, i den mån det är möjligt, att patienten förstått den 

information som överförts. Ett extra led i informationsöverföringen är att informationen 

också förmedlas skriftligt till mottagaren vid behov (SFS, 2014:821, kap. 3, 6 §).  

 

Sjuksköterskans ansvar 

International Council of Nurses etiska kod för sjuksköterskor 

Som komplement till rådande lagar och föreskrifter finns International Council of Nurses 

[ICN] (2014) etiska kod för sjuksköterskor. Dessa riktlinjer beskriver att 

omvårdnadsbehovet inte styrs av egenskaper såsom etnicitet, kultur eller nationalitet utan 

det är ett behov som alla människor någon gång kan behöva och det ska bemötas med 

respekt. Den humanistiska människosynen genomsyrar de fyra områden som den etiska 

koden berör. Sjuksköterskan ansvarar för att information som ges till patienten är korrekt 

och tillräcklig för att samtycke till vård och behandling ska inhämtas, informationen ska 

också anpassas efter patientens kultur. De uppgifter som delas i informationsutbytet ska 

dokumenteras korrekt och hanteras med sekretess. Ansvaret för att främja sårbara 

befolkningsgruppers hälsa och behov ligger inte bara hos sjuksköterskan utan också hos 

samhället. 

 

Personcentrerad omvårdnad 

Personcentrerad omvårdnad innebär att sätta patienten i centrum och utgå från patientens 

upplevelser och perspektiv på sin sjukdom eller ohälsa så att god omvårdnad möjliggörs. 

Livsberättelsen, som bland annat beskriver individens förhållande till miljön och vilka 

värderingar den enskilda individen har, är en viktig del för att omvårdnaden ska ha 

möjlighet att vara personcentrerad. Sjuksköterskan ska sträva efter att lära känna individen 

för att insamla information om individen för att därefter utforma vården (Santamäki 

Fischer, 2010; Travelbee, 2001). För att personcentrerad omvårdnad ska vara möjlig att 

bedriva måste kommunikationen vara av god kvalitet (Saldert, 2014). För att minska 
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obalansen i makt mellan patient och vårdpersonal anger bland annat HSL (SFS, 1982:763) 

att patienten ska vara delaktig i beslut gällande sin vård och få uttrycka sin egen vilja. 

 

Omvårdnadsteoretiskt perspektiv 

Genomgående i denna studie används Joyce Travelbees omvårdnadsteoretiska perspektiv 

från boken ”Mellommenneskelige forhold i sykepleie” (2001). Vidare då denna bok 

används som referens anges endast ”Travelbee” i texten utan årtal.  

 

Begrepp och definitioner enligt Joyce Travelbee 

Enligt Travelbee är omvårdnad en process som innefattar erfarenheter mellan 

sjuksköterska och individ eller familj. Travelbee definierar denna process som det 

mellanmänskliga mötet. Sjuksköterskans mål med omvårdnad uppnås genom att hjälpa 

dessa individer att hantera sjukdom, lidande och finna mening i dessa om behov finns. 

Travelbee anser att begreppet patient är en kategorisering som är praktisk att använda i 

kommunikationssammanhang inom hälso- och sjukvården. Patienten är inte enbart en 

kategori utan utgörs av en individ som söker hjälp för sina behov. Varje individ är unik och 

upplever sin hälsa eller ohälsa subjektivt vilket är viktigt för sjuksköterskan att 

uppmärksamma och sträva efter att förstå.  

 

Den professionella sjuksköterskan ska arbeta utifrån ett intellektuellt disciplinerat 

förhållningssätt. Travelbee menar att tillvägagångssättet för omvårdnad ska grundas på 

fakta och principer samt bygga på teoretiska ämneskunskaper i bland annat biologi, 

medicin, beteende- och omvårdnadsvetenskap. Sjuksköterskan ska även ha förmåga att 

resonera logiskt. Den sjuksköterskan kännetecknas av att hon ska använda sig själv i ett 

terapeutiskt syfte. Det förutsätter att sjuksköterskan medvetandegör hur sitt beteende 

påverkar andra. Terapeutiskt användande av sig själv innebär att använda sin personlighet 

på ett målmedvetet sätt för att skapa en relation till den sjuke individen. Det ska grundas på 

en förståelse för vad det innebär att vara människa för att målmedvetet frambringa 

förändring hos patienten. Det omvårdnadsbehov som finns hos individen som är sjuk eller 

hos familjen ska enligt Travelbee uppmärksammas av sjuksköterskan genom etablering av 

det mellanmänskliga mötet. Det förutsätter att sjuksköterskan använder ett disciplinerat 

intellektuellt förhållningssätt och är medveten om hur terapeutiskt användande av sig själv 

sker samt strävar efter att lära känna patienten. 

 

Kommunikation och omvårdnad enligt Joyce Travelbee 

Kommunikation är en process som hjälper sjuksköterskan att skapa det mellanmänskliga 

mötet och därmed möjligheten att uppfylla målet med omvårdnaden som utgörs av 

patientens individuella behov. Patienten har unika kunskaper och erfarenheter i sin 

sjukdom som sjuksköterskan strävar efter att förstå genom att samla in information av 

patienten. Sjuksköterskan ska sträva efter en meningsfull dialog med patienten för att ha 

möjlighet att hjälpa individen som drabbats av sjukdom att skapa mening med sin tillvaro. 

En meningsfull dialog kännetecknas av ömsesidig kommunikation mellan sjuksköterska 

och patient där samtalets ämne är relevant för situationen och inriktad på patientens 

problem. Kommunikation mellan sjuksköterska och patient förmedlas genom 

kroppshållning, beteende, ansiktsuttryck, gester och ord.  

 

Enligt Travelbee ska omvårdnaden utgå från ett personcentrerat perspektiv för att möta 

individens behov genom det mellanmänskliga mötet. Sjuksköterskans möjlighet att 

etablera det mellanmänskliga mötet kräver medvetenhet om hur interaktion och 



 

 4     

kommunikation ska genomföras för att aktuella omvårdnadsmål ska uppnås. 

Kommunikationen som sker i omvårdnadssituationer ska uppmärksammas av 

sjuksköterskan, hon ska även säkerställa att inblandade parter förstår budskapet. 

Färdigheten syftar till att sjuksköterskan ska ha förmågan att dra slutsatser om att 

informationen har gått fram och vad som kommuniceras i det mellanmänskliga mötet. 

Sjuksköterskan ska ha färdigheten att anpassa språket efter patientens förmåga. 

Kommunikation är en färdighet som hela tiden kan och bör utvecklas. 

 

Travelbee beskriver omvårdnadsprocessen i flera överlappande steg. Detta menar 

Travelbee är något som alla sjuksköterskor bör ha grundläggande färdigheter i. Genom att 

observera patientens symtom och subjektiva upplevelse kan sjuksköterskan få information 

om patientens tillstånd och därefter tolka dessa. Tolkningen av de observationer som gjorts 

kan styrkas eller förkastas genom bekräftelse från patienten. Därefter kan lämpliga 

omvårdnadsåtgärder utformas samt utvärderas.  

 

Kommunikation 

Former av kommunikation 

Kommunikation sker i många olika former och i centrum står överföring av information 

mellan avsändare och mottagare. Det är en aktivitet som omfattar både verbala och 

kroppsliga uttryck vilket leder till att förbindelser mellan människor skapas och utvecklas 

över tid (Fossum, 2013). När informationsöverföringen sker i båda riktningarna och 

informationen som förmedlas bekräftas av de inblandade individerna sker 

kommunikationen på ett säkert sätt (Magnusson, 2014). Det gör att risken för 

missuppfattningar som eventuellt kan leda till vårdlidande minskar (Fossum, 2013). 

Riskerna för bristande kommunikation och informationsöverföring föreligger inom vården, 

men kan undvikas genom att medvetandegöra en god kommunikationskultur (Inspektionen 

för vård och omsorg [IVO], 2014). I möten mellan människor förmedlas information och 

intryck genom både verbal och icke-verbal kommunikation. I ett första möte speglas 

individers kroppshållning, gester och ögonkontakt, därefter tar den verbala 

kommunikationen vid (Magnusson, 2014). Vid kommunikation står orden för cirka tio 

procent av det budskap som förmedlas medan resterande 90 procent står för rösten och 

kroppsspråket (Enqvist, 2013).  
 

Kommunikation med patienter har en central betydelse i arbetet att främja hälsa hos den 

enskilda individen. Vid en fungerande kommunikation möjliggörs även chansen att göra 

patientens möte med vården effektivt. Sofie Bäärnhielm, överläkare och enhetschef för 

Transkulturellt Centrum i Stockholms läns landsting beskriver språket som en nyckel till 

kommunikation. Språket ger oss verktyg i form av ord för att uttrycka vår oro, vårt 

känsloliv och våra upplevelser. Vid kommunikation över olika kulturer och sociala grupper 

bör det eftersträvas att försöka förstå den andres perspektiv då ett ord kan ha olika 

språkliga och kulturella betydelser (Bäärnhielm, 2013). Enligt Socialstyrelsens 

kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor (2005) har sjuksköterskan ansvar 

för att informera patienten och säkerställa att informationen har uppfattats korrekt. Då 

informationsöverföring inte kan säkerställas ska sjuksköterskan ha färdighet i att kontakta 

den instans som behövs för att värna om patientens rättigheter. Sjuksköterskan ska ha 

förmågan att kommunicera med patienten på ett respektfullt och empatiskt sätt. Det 

innebär att patientens delaktighet i sin vård ska möjliggöras genom stöd och vägledning. 
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Hinder för kommunikation 

Det finns en mängd olika hinder som kan uppstå i kommunikationen. Överföringen 

påverkas av ett flertal yttre omständigheter. Språkliga olikheter som exempelvis inhemsk 

dialekt eller utländsk brytning, användning av slang, förkortningar och medicinska uttryck. 

Forskaren och logopeden Charlotta Saldert (2014) definierar kommunikationshinder som 

”att man som individ har nedsatt förmåga att använda sig av språk för interaktion med 

andra människor. Men som person finns man alltid till i ett sammanhang och i relation till 

de människor man behöver kommunicera med” (Saldert, 2014, s. 207-208). 

 

Språkliga hinder kan uppstå då mottagare och avsändare inte använder sig utav samma 

språk. Kommunikationshinder i vården påverkar inte bara patienters följsamhet till 

behandlingar och undersökningar, det utgör även ett hot mot patientsäkerheten (Fossum, 

2013). För att säkerställa att en personcentrerad omvårdnad sker krävs det att 

kommunikationen anpassas efter patientens behov och resurser. Vid 

kommunikationshinder får gester, minspel och kroppsspråk en större betydelse. Genom att 

anpassa ord och meningar till ett enklare språk kan en kommunikation skapas. Det är också 

av vikt att tillvarata patientens resurser i form av icke-verbala kommunikationsstrategier 

och ge patienten tid att uttrycka sig. Vidare kan även närstående vara en resurs för att 

överkomma kommunikationshinder då de ofta har en större kännedom om patienten 

(Saldert, 2014). För att undvika missförstånd i informationsöverföringen är det av vikt att 

få återkoppling från informationsmottagaren. Överföringen utvecklas då till ett samtal och 

en kommunikation sker eftersom överföringen går åt två håll (Magnusson, 2014). I en 

studie utförd i en akut sjukvårdskontext framkommer det att kommunikationshinder främst 

beror på att ett gemensamt språk saknas. Det bidrar till att informationsöverföringen 

mellan sjukvårdspersonal och patient blir lidande. Missförstånd försvårar symtomkontroll 

och tillståndsbedömning, speciellt i situationer då ambulans behövs (Hultsjö & Hjelm, 

2005).  

 

Språkliga barriärer missgynnar patienter då viktiga delar i omvårdnadsprocessen inte kan 

utföras, till exempel att utvärdera patientens behov och planera omvårdnadsåtgärder. Det 

resulterar i att patienternas symtom underrapporteras och nödvändiga behandlingar 

försvåras (Bischoff, Bovier, Isah, Francoise, Ariel & Louis, 2003). När 

kommunikationshinder relaterat till språkliga brister uppstår finns risken att målen för HSL 

(SFS, 1982:763) inte uppfylls eftersom patienten inte blir delaktig i sin vård (Hadziabdic, 

Albin, Heikkilä & Hjelm, 2010). Bristande kommunikation resulterar i att patienten inte till 

fullo förstår sin hälsosituation, vilka behandlingar som rekommenderas och vilka 

behandlingsalternativ som finns tillgängliga (McCarthy, Cassidy, Graham & Tuohy, 2013; 

Gerrish, Chau, Solowale & Birks, 2004). Språkbarriärer kan leda till att patienterna får en 

sämre kvalitet på sin vård (Gerrish et al., 2004).  
 

Svenska sjuksköterskestudenters erfarenheter av att kommunicera med patienter i 

tvärkulturella möten har undersökts. Studien visar att studenterna upplever omvårdnaden 

som otillräcklig i de situationer där kommunikation inte kan upprättas mellan 

sjuksköterskestudent och patient. Omvårdnaden blir mekanisk och opersonlig då det är 

svårare att upprätta en social interaktion när sjuksköterskestudent och patient inte talar 

samma språk. Sjuksköterskestudenterna är också bekymrade över att patienten inte verbalt 

kan förmedla sina funderingar. Då patientens reaktioner, tankar och känslor inte förstås, 

kan heller inte rätt stöd ges. Kommunikation utgör en viktig grundsten för att ett 

patientsäkert arbete ska vara möjligt, att patienten ska känna sig trygg och nöjd med sin 

vård och för att sjuksköterskan ska ha förutsättningar att bedriva vård som håller kvalitet 
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(Jirwe, Gerrish & Emami, 2010). Då kommunikationshinder uppstår är det hälso- och 

sjukvårdspersonalens ansvar att hitta och använda hjälpmedel och strategier för att 

överkomma dessa hinder (Saldert, 2014).  

 

Strategier för kommunikation 

Icke-verbal kommunikation 

Vid språkliga hinder får den icke-verbala kommunikationen större betydelse. Det är en 

interaktion mellan sjuksköterska och patient där gester, ansiktsuttryck och kroppsspråk 

förmedlar ett budskap men även symboler och bilder har ett värde. Travelbee (2001) menar 

att ljud och läten, till exempel gråt eller skrik samt fysisk beröring också överför budskap. 

Denna mening delas av omvårdnadsteoretikerna Madeleine Leininger och Marilyn 

McFarland (2002). Då sjuksköterska och patient inte delar samma modersmål är det av 

ännu större vikt att sjuksköterskan utvecklar kunskaper och färdigheter inom den icke-

verbala kommunikationen. Detta gäller särskilt kulturellt mönstrat kroppsspråk. 

Sjuksköterskan måste vara medveten om individuella skillnader och variationer. 

 

Sjuksköterskestudenter har studerats gällande kommunikation där resultatet visar att 

flerspråkiga sjuksköterskestudenter använder sina språkkunskaper tillsammans med 

kroppsspråk för att kommunicera med patienterna. För att förmedla enklare budskap 

används symboler eller föremål samtidigt som patienterna uppmuntras att göra detsamma. 

Ett förslag som framkommer är att spegla patienternas känslor och lyssna aktivt. En positiv 

attityd samt tillräckligt med tid är faktorer som främjar kommunikation. De 

sjuksköterskestudenter som själva har utländsk bakgrund upplever att det är lättare att 

kommunicera med patienter som har bristfälliga kunskaper i språket. Deras egna 

erfarenheter av kommunikationssvårigheter ger dem en större kreativitet samt en större 

kulturell medvetenhet (Jirwe et al., 2010). Risken med att ersätta ett samtal med olika 

strategier, metoder och verktyg för kommunikation är att patientens abstrakta känslor 

förblir osagda (Carlsson & Björk Brämberg, 2014). Sjuksköterskor uppger att då tolk inte 

finns tillgänglig används kroppsspråk för att kommunicera med patienten (Fatahi, 

Mattsson, Lundgren & Hellström, 2010; Jirwe et al., 2010). 

 

Professionell tolk 

I Förvaltningslagen (SFS, 1986:223) 8 § står följande; ”När en myndighet har att göra med 

någon som inte behärskar svenska eller som är allvarligt hörsel- eller talskadad, bör 

myndigheten vid behov anlita tolk”. Kammarkollegiet utför statlig auktorisation av tolkar i 

Sverige med syfte att tillgodose samhällets behov av tolkarnas kompetens. Det finns olika 

former av tolksamtal. Kontakttolk är fysiskt närvarande i tolksituationen, telefontolk 

används via telefon och videotolkning som sker genom video (Entrena, 2013). 

Sjukvårdstolkar har en speciell kompetens med kunskap inom hälso- och sjukvården och 

har färdighet i att översätta medicinska termer. För att bli auktoriserad tolk krävs 

redbarhetsprövning (Kammarkollegiet, 2014). God tolksed vägleder hur yrkesverksamma 

tolkar bör hantera situationer där hot om jäv, partiskhet och lämplighet föreligger. Innan en 

tolk åtar sig ett uppdrag ska noggrant övervägande göras för att säkerställa att tolken är 

tillräckligt kompetent för det specifika uppdraget. Tolken ska sträva efter att översätta all 

information så exakt som möjligt. Budskapet med alla dess nyanser ska återges på ett 

korrekt sätt. Tolken ska ha ett neutralt förhållningssätt genom hela mötet och regler om 

tystnadsplikt skall följas (Kammarkollegiet, 2011). Professionell tolk med speciell 

kompetens anses nödvändig i ett flertal situationer då deras utbildning i tolkningsetik anses 

ge en objektiv rättvis bild (McCarthy et al., 2013).   
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Då ett gemensamt språk saknas mellan sjuksköterska och patient kan tolk behövas för att 

skapa kommunikation. Behovet av tolk kan vara ömsesidigt, tolk ska anlitas om någon av 

parterna tycker sig ha behov av en sådan service. Tolkservice för patienten kan säkerställa 

att patienten kan förstå informationen som förmedlas men också att patienten får utrymme 

att uttrycka sina tankar och känslor (Wiking, Sundquist & Saleh-Stattin, 2013; Entrena, 

2013). För sjuksköterskan är tolken en strategi för att uppnå ömsesidig förståelse och 

därmed ha möjlighet att utföra sina arbetsuppgifter. Tolken tolkar det som sägs i form av 

första person vilket bidrar till att patienten hamnar i fokus och att det inte uppstår en 

distans mellan parterna i samtalet (Entrena, 2013). Att använda professionell tolk ger 

patienten en chans att uttrycka sig på sitt modersmål (Hadziabdic et al., 2010; Wiking et 

al., 2013 ). I samtalet bör deltagarna placeras i en triangelformation där patient och 

vårdpersonal sitter placerade mittemot varandra med tolken i spetsen. Det möjliggör för 

tolken att se och höra den kommunikation som ska tolkas samt minskar risken för att 

information missas. Den information som eventuellt går förlorad i tolksamtalet kan vägas 

upp av icke-verbala kroppsuttryck (Entrena, 2013).  

 

Genom att identifiera det språk som patienten känner sig trygg att kommunicera med tidigt 

i vårdkedjan finns möjligheter att eliminera skillnader i vården som är relaterade till 

språkkunskaper. Vårdpersonalens ökande kunskaper i konsekvenser som är till följd av 

språkbarriärer anses stärka patientsäkerheten samt öka vårdens kvalitet (Hudelson, 

Dominicé & Durieux-Paillard, 2013). Davies och Milligan (2013) beskriver hur en 

akutmottagning i England implementerat ett verktyg för att på ett tidseffektivt sätt 

identifiera vilket språk patienten behärskar. Många gånger gissar hälso- och 

sjukvårdspersonalen vilket språk patienten talar då det inte är möjligt att kommunicera på 

ett gemensamt språk. Verktyget består av flera A4- sidor med olika nationaliteters flaggor 

med meningen ”jag talar ...” på respektive språk. Genom att visa upp flaggorna är det tänkt 

att patienten ska identifiera sin flagga och därmed kan språket identifieras. Personal som 

använder verktyget upplever det som effektivt då tolk med rätt kompetens kan kontaktas 

snabbare. Kvalitén på kommunikation är avgörande för sjuksköterskan möjlighet att skapa 

förutsättningar för bästa möjliga omvårdnad. Missförstånd med vilket språk patienten talar 

kan leda till förseningar i behandling och orsaka onödigt lidande (Davies & Milligan, 

2013). Då rätt dokumentation saknas i patientens journal gällande vilket språk och dialekt 

patienten talar medför det att tolk inte kontaktas (Hadziabdic, Heikkilä, Albin & Hjelm, 

2011; Bischoff & Hudelson, 2009). 

 

Vikten av att använda professionell tolk när språket brister presenteras i flera studier. 

Patienter upplever sig erhålla en trygg och säker vård som håller hög kvalitet när en 

professionell tolk anlitas (Jirwe et al., 2010; Fatahi et al., 2010; Bischoff & Hudelson, 

2010; Gerrish et al., 2004; Wiking et al. 2013). Det finns också studier som visar på 

problematiken kring användandet av professionell tolk och vilka konsekvenser det kan få. 

Svårigheter att få kontakt och boka tid med den tolkservice som sjukhusen har avtal med 

(Gerrish et al., 2004; Greenhalgh, Voisey & Robb, 2007) samt att det upplevs finnas en 

brist på professionella tolkar med kompetens inom ett specifikt språk (Gerrish, 2001; 

Hadziabdic et al., 2011). Även upplevelser av att avsatt tid för tolkning inte räckte till 

rapporteras (Wiking et al., 2013; Wiking, Saleh-Stattin, Johansson & Sundquist, 2009; 

Hadziabdic et al., 2011). Då professionell tolk finns tillgänglig på telefon är bristande 

teknik en faktor som leder till ett ineffektivt möte med tolken. Konsekvenserna av dessa 

brister leder till att arbetsbördan för personalen ökar eftersom telefonsamtalen till och 

planeringen av tolkservicen blir ytterligare ett arbetsmoment utöver omvårdnaden 



 

 8     

(Hadziabdic et al., 2011). En annan anledning till att sjuksköterskor inte anlitar 

professionell tolk relateras till ekonomi och kostnadsskäl (Gerrish et al., 2004; Jirwe et al., 

2010; Bischoff & Hudelson, 2009).  

 

Icke-professionell tolk 

Fördelar med närstående som tolkar är att de i akuta situationer kan inge trygghet till 

patienten. Tryggheten relateras till att informationen förmedlas av någon som patienten 

känner (Fatahi et al., 2010; Wiking et al., 2013). Vissa sjuksköterskor föredrar närstående 

som tolkar eftersom de är rädda att samarbetet med en professionell tolk kan påverka 

relationen med patienten (Gerrish, 2001). Det anses positivt att använda närstående som 

tolk eftersom de hjälper sjuksköterskan att överkomma kommunikationshinder (Jirwe et 

al., 2010). Det är patientens vilja som ska stå i fokus gällande vem som ska tolka eftersom 

patienten inte alltid vill att närstående ska veta detaljer om sjukdomstillstånd eller delar av 

omvårdnaden (Gerrish, 2001).  
 

Både patienter och sjuksköterskor förlitar sig på att närstående ska tolka i stor utsträckning 

(Gerrish et al., 2004; Jirwe et al., 2010; Gerrish, 2001). Professionell tolk används endast 

då närstående inte finns tillgängliga (McCarthy et al., 2013). Även om närstående i stor 

utsträckning används för att tolka framkommer det en problematik gällande detta. 

Tolkningen och översättningen av alla ord och medicinska termer anses inte alltid bli rätt 

(Gerrish, 2001) och det finns även tillfällen då patienten inte vill att närstående ska tolka i 

situationer då information av mer känslig natur framkommer (Gerrish, 2001; Gerrish et al., 

2004). Sjuksköterskan måste vara lyhörd för vilken form av tolk patienten föredrar 

(Gerrish, 2001) samt vara medveten om det faktum att vissa närstående inte vill tolka 

(Jirwe et al., 2010). Oro över att tolkningens noggrannhet blir kompromissad och att all 

information inte når fram till patienten upplever sjuksköterskor som en nackdel (Gerrish et 

al., 2004; Fatahi et al., 2010 & McCarthy et al., 2013; Hultsjö & Hjelm, 2005). Det kan 

bero på medvetna eller omedvetna strategier från närstående som tolkar för att skydda 

patienten eller underhålla information som anses vara känslig eller stötande (Entrena, 

2013).  

 

Då närstående tolkar upplevs det ibland som tidskrävande (Hadziabdic et al., 2010). Det 

finns också en risk att tolkandet påverkas av att närstående är skärrade av 

sjukhussituationen (Fatahi et al., 2010; Wiking et al., 2013). Flera studier uppmärksammar 

risken med att barn tolkar åt sina föräldrar eller närstående då detta anses vara en 

ansvarstyngd uppgift för ett barn samt att det finns en osäkerhet gällande om 

informationsöverföringen blir korrekt (Fatahi et al., 2010; Gerrish, 2001). Hadziabdic et al. 

(2011) belyser att sekretessen hotas då närstående tolkar. Leininger och McFarland (2002) 

menar att det kan bli ett problem med närstående som tolkar ur ett etiskt perspektiv. 

Maktdynamiker i familjen kan påverka tolkningen samt att det inte är rättvist att belasta 

familjemedlemmar med ansvaret att tolka för sin närstående vilket styrks av Hadziabdic, 

Albin, Heikkilä & Hjelm (2013). 
 

Att vara tvåspråkig vårdpersonal ses som en tillgång i akuta situationer men det betyder 

inte att det finns kunskaper för att tolka i en vårdsituation där det ska genomföras ett 

planerat samtal. Det kan finnas problem med att översätta medicinska termer på ett korrekt 

sätt (Entrena, 2013). Flerspråkig vårdpersonal som tolkar föredras framför närstående som 

tolkar då de lättare kan förklara och kommunicera delar av patientens omvårdnad. Det 

upplevs som kostnadseffektivt eftersom extern tolk inte behöver kontaktas. Däremot bör 

det tas i beaktning att vårdpersonal engagerar sig i att tolka istället för att utföra sina 
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ordinarie arbetsuppgifter. Då tvåspråkig vårdpersonal tolkar skapas högre stressnivåer hos 

dem (Bischoff & Hudelson, 2010; Fatahi et al., 2010). Flexibiliteten hos tvåspråkig 

vårdpersonal är en aspekt som värderas då de används för att tolka. Det anses viktigt att 

personal som tolkar också får rätt utbildning som är specifik för den typ av klinik som 

tolkning sker i (Rhodes & Nocon, 2003). Enligt ICN (2014) har sjuksköterskan ett ansvar 

att bedöma sin egen och andras kompetens till exempel då vårdpersonal åtar sig att tolka 

till en patient. 

 

I en studie utförd av Lindholm, Hargraves, Ferguson och Reed (2012) framkommer det att 

patienter som saknar tillgång till tolk vid inskrivnings- och utskrivningssamtal i regel har 

en förlängd vårdtid med cirka en och en halv dag. En förkortad vårdtid kan ses när tolk 

närvarar vid antingen inskrivning eller utskrivning, denna patientgrupp löper även minskad 

risk att bli återinlagd inom 30 dagar. 

 

Problemformulering  

Bakgrunden belyser vikten av en fungerande kommunikation mellan sjuksköterska och 

patient för att uppnå vad Travelbee benämner som det mellanmänskliga mötet. Det är av 

intresse att studera hur sjuksköterskor på vårdavdelning bedriver omvårdnad då patienten 

har bristfälliga kunskaper i det svenska språket eftersom kommunikation är en 

förutsättning för utformning av omvårdnad. Inspektionen för vård och omsorg (2014) har 

identifierat kommunikationsöverföring som ett riskområde inom hälso- och sjukvården. 

Problem som uppstår i kommunikationen då patient och sjuksköterska inte delar samma 

språk uppmärksammas i tidigare studier (Hadziabdic et al., 2010, 2011; Fatahi et al., 2010; 

McCarthy et al., 2013; Jirwe et al., 2010). När patienter med språkbrister inte får tillgång 

till tolk resulterar det i en längre sjukvårdsvistelse samt att de löper större risk för att 

återinläggas (Lindholm et al., 2012). Fatahi et al. (2010) och Jirwe et al. (2010) menar att 

följsamhet i behandlingar och undersökningar försämras. Patienten blir inte heller 

införstådd i sin sjukdomssituation (Gerrish, 2001; Gerrish et al., 2004).  

 

Då kommunikation inte kan etableras mellan sjuksköterska och patient går det i strid med 

Patientlagen (SFS, 2014:821, kap. 3, 4,5) och Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659, kap. 

6, 1 §). När sjuksköterskan inte kan säkerställa informationsutbytet leder det till att 

patienten blir oinformerad. En oinformerad patient kan inte lämna informerat samtycke och 

kan därför inte bli delaktig i utformningen av sin vård.  

 

SYFTE   

Syftet med denna studie är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av omvårdnad då 

patienten har bristfälliga kunskaper i det svenska språket. 

 

Frågeställningar 

 Upplever sjuksköterskor att det finns hinder med kommunikationen och i så fall 

vilka? 

 Om kommunikationshinder föreligger – hur överkommer sjuksköterskorna dessa?  

 Hur säkerställs informationsöverföringen mellan sjuksköterska och patient då 

patienten har bristfälliga kunskaper i det svenska språket? 
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METOD  

Val av Metod  

Eftersom studien syftade till att undersöka sjuksköterskors upplevda erfarenheter av ett 

omvårdnadsfenomen valdes en kvalitativ design i form av en intervjustudie då en djupare 

förståelse eftersträvades (Henricson & Billhult, 2012). En induktiv ansats valdes för att 

studera fenomenet (Kvale & Brinkmann, 2014) som beskrev sjuksköterskors erfarenheter 

av kommunikation och omvårdnad då patienten har bristfälliga kunskaper i det svenska 

språket. Detta var med strävan att arbetssättet skulle vara så förutsättningslöst som möjligt 

för att slutsatser skulle kunna dras och presenteras på ett så korrekt sätt som möjligt (Priebe 

& Landström, 2012). Att lyssna till sjuksköterskors berättelser om sina erfarenheter kan ge 

kunskap om arbetssituationen, känslor, tankar och deras åsikter (Kvale & Brinkmann, 

2014). 

 

Urval  

Deltagare valdes ut med följande urvalskriterier 

- Legitimerad allmänsjuksköterska 

- Yrkeserfarenhet i minst ett år 

- Erfarenhet av omvårdnad av patienter som har bristfälliga kunskaper i svenska.  

 

Kristensson (2014) menar att urvalskriterierna ska grundas på att deltagarna har 

erfarenheter inom ämnet som ska undersökas. Detta stödjer de urvalskriterier som legat till 

grund för denna studie. Genom att urvalskriterierna uppfylldes blev deltagargruppen mer 

specifik.  

 

Deltagare 

I denna studie har författarna valt att använda begreppet deltagare för de sjuksköterskor vi 

intervjuat. Detta är inte helt oproblematiskt då orden kan ge ett intryck av att personen som 

intervjuas är mer involverad än i bara intervjusituationen (Kjellström, 2012). Efter 

övervägande valdes ändå begreppet deltagare eftersom författarna ansåg att det speglar det 

samspel som skett under intervjuerna. Sju sjuksköterskor som jobbade vid två av 

Stockholm Läns Landstings sjukhus deltog i studien. De deltagande sjuksköterskorna 

representerade tre olika avdelningar. Alla deltagare var kvinnor mellan 25 år till 46 år. 

Antalet år som yrkesverksamma sjuksköterskor varierade där den som hade längst 

yrkeserfarenhet hade arbetat i 23 år och den yngsta deltagaren hade arbetat i två år. Alla 

deltagare kunde svenska och engelska flytande. Tre av sjuksköterskorna hade också 

ytterligare språkkunskaper i form av spanska, franska samt arabiska och syrianska.   

 

Datainsamling och genomförande 

Datainsamlingen skedde under slutet av januari och början på februari 2015 då 

semistrukturerade intervjuer med öppna frågor genomfördes. Verksamhetschef för 

vårdavdelningen kontaktades med ett informationsbrev då kursen självständigt arbete 

påbörjades vårterminen 2015. Intervjuguiden konstruerades och pilotintervjun 

genomfördes för att testa studiens syfte. Frågorna var öppna för att ge deltagarna chans till 

ett mer berättande svar (Alvehus, 2013). Målet var att intervjua sju personer inklusive en 

pilotintervju, då eventuella bortfall togs i åtanke. 
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Kontakt och bortfall 

Sju verksamhetschefer på fyra sjukhus i Stockholm läns landsting kontaktades via mail 

under den första veckan av kursens start med information om studien samt en förfrågan om 

intresse av att delta fanns. Av dessa var det två som inte svarade, två som tackade nej och 

tre som tackade ja till ett deltagande. De två verksamhetschefer som tackade nej till 

medverkan uppgav att det var den höga arbetsbelastningen på kliniken som låg till grund 

för beslutet. När chefssjuksköterskorna kontaktades, efter verksamhetschefens 

godkännande, var det endast två kliniker som svarade och var positivt inställda till studien. 

Detta resulterade i att tre olika akutvårdsavdelningar från två olika kliniker på två olika 

sjukhus deltog. De tre akutvårdsavdelningar som inkluderades i studien valdes på grund av 

det höga flöde av patienter som sjuksköterskan kommer i kontakt med. Avdelningar som 

exkluderades var avdelningar där patienter vårdades på grund av neurologiska skador eller 

där patienten var sederad. Detta på grund av att studien syftade till att studera verbala 

kommunikativa hinder.   

 

Skriftligt informationsbrev (Bilaga A) skickades till de verksamhetschefer som tackat ja till 

deltagande via post för att insamla skriftligt medgivande. Chefssjuksköterskorna 

kontaktade i sin tur personalgruppen på avdelningarna för att efterlysa om intresse av att 

delta i studien fanns, där information (Bilaga B) presenterades för de deltagande 

sjuksköterskorna. Vetenskapsrådets (u.å) forskningsetiska principer låg till grund för 

informations- och samtyckesprocessen.  

 

Totalt etablerades kontakt med tio sjuksköterskor, var av sju deltog i studien. En 

sjuksköterska kunde inte delta på grund av att dennes schema inte passade med de tider 

som studien gällde och en sjuksköterska drog sig ur eftersom denne reste bort oplanerat. 

Den tredje sjuksköterskan som kontaktades svarade inte på sina mail så ett datum kunde 

inte bestämmas. Kontakt via mail upprättades för att tillsammans med de sju deltagarna 

planera in tider som passade för intervju. Deltagare valde plats och tid för intervjun, med 

ett önskemål från författarnas sida att det skulle vara en avskild plats för att risken för 

störande moment skulle elimineras (Kristensson, 2014).  

 

Intervjuguide 

En intervjuguide med semistrukturerade frågor (Bilaga C) med övervägande öppna frågor 

utformades med stöd i flertalet böcker, bland annat Gillham (2008), Kvale och Brinkmann 

(2014) och Kristensson (2014) men också med stöd från handledaren. Kurslitteraturen gav 

värdefulla tips gällande hur intervjuguidens frågor skulle utformas för att intervjuguidens 

frågor skulle svara på studiens syfte men också vilka typer av frågor som borde undvikas. 

Öppna frågor ger en ökad flexibilitet för deltagarna att berätta fritt, men också för 

författarna att ställa följdfrågor (Kristensson, 2014). 

 

Pilotintervju 

För att säkerställa att intervjuguiden tjänade vårt syfte samt att tillräckligt med tid var 

avsatt genomfördes en pilotintervju. Pilotintervjun var också ett tillfälle för att testa teknisk 

utrustning och en övning för författarna att praktisera konsten att intervjua (Danielson, 

2012). En av författarna var bekant med deltagaren varför denne författare förde 

anteckningar medan den andre författaren ställde intervjufrågorna. Pilotintervjun spelades 

in med diktafon för att underlätta transkriberingen. Transkriberingen lästes igenom ett 

flertal gånger för att se om intervjun tjänade syftet. Efter att intervjun genomförts, 

transkriberats och lästs igenom gjordes revideringar på intervjuguiden då vissa frågor blev 
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upprepningar och gav likadana svar. En revidering innebar att frågorna konkretiserades och 

preciserades mer (Bilaga C). Efter noga övervägande beslutades det att pilotintervjun 

skulle inkluderas i studien med stöd av Trost (2010) som menar att det insamlade 

materialet som är av kvalitet ska användas. Vid upprepade genomläsningar ansåg 

författarna att pilotintervjun tjänade studiens syfte.  

 

Intervjuernas genomförande 

Kvale och Brinkmann (2014) menar att en studie är beroende av att relationen mellan 

intervjuaren och deltagarna upprättas med respekt för den deltagandes integritet. 

Deltagaren ska känna sig trygg att prata om yrkeserfarenheter och upplevelser. Intervjuerna 

utfördes enskilt, på tid och plats vald av deltagaren. Intervjuerna, förutom pilotintervjun, 

utfördes på respektive avdelning där sjuksköterskan arbetade på under arbetstid i ett enskilt 

rum. I två av intervjuerna blev det korta avbrott då annan personal kom in i rummet för att 

lämna eller hämta något i sitt skåp. Intervjuerna spelades in med diktafon efter deltagarens 

godkännande (Danielson, 2012). Intervjuerna började med att deltagaren fick en bakgrund 

till syftet av studien samt både muntlig och skriftlig information om sin rätt att avbryta sitt 

deltagande när som helst under studiens gång, samt rätten till att avböja att svara på de 

frågor de inte kände sig bekväma med att besvara (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Intervjuerna utfördes sedan med hjälp av en egendesignad semistrukturerad intervjuguide 

som bestod av öppna frågor, där inledningen bestod av enklare frågor som sedan gick in på 

mer precisa frågor gällande studiens ämne. Intervjuerna varade i genomsnitt 23 minuter. 

Författarna samspelade gällande anteckningar och följdfrågor på ett sätt som blev naturligt, 

det gavs tid för pauser och eftertanke genom att den intervjuade fick styra takten på 

samtalet när denna fick sin fråga. Avslutningsvis gavs en kort sammanfattning av resultatet 

som framkommit under intervjun för att säkerställa att deltagaren uppfattats korrekt. Tid 

gavs för reflektion och eventuella frågor besvarades innan intervjun avslutandes (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Deltagarna fick information om att materialet hanteras konfidentiellt 

samt hur resultatet presenteras (Vetenskapsrådet, u.å).  

 

Dataanalys  

Transkribering 

Totalt inspelat material blev sammanlagt 162 minuter. Intervjun transkriberades ordagrant 

där pauser, skratt och andra verbala uttryck inkluderades. Transkriberingen av det 

insamlade materialet gav möjlighet till ökad förståelse för den kommande 

innehållsanalysen (Danielson, 2012). Författarnas röster markerades i texten med fet stil 

och deltagarens ord behölls i vanlig stil för att lättare kunna urskilja vem som sade vad. 

Varje intervju kodades till en siffra, ett till sju, och ord eller namn som skulle kunna 

härledas till en specifik person eller plats avidentifierades för att värna om deltagarnas 

konfidentialitet och integritet. Efter transkriberingen raderades ljudfilerna från diktafonen. 

 

Arbetssätt under databearbetning 

De två första intervjuerna delades upp mellan författarna och transkriberades som helhet. 

De följande intervjuerna transkriberades tillsammans genom att författarna tog varsin halva 

av intervjun för att sedan dela materialet emellan sig för genomlyssning och revidering. 

Detta för att få möjlighet till att lyssna till materialet flera gånger och därmed få en mer 

nyanserad bild av den insamlade materialet. Transkriberingen av intervjun skedde samma 

dag som intervjun utfördels. Detta menar Trost (2010) är till fördel eftersom de intryck 

som sker under intervjusituationen behålls färska i minnet. Dessa nyanseringar är till fördel 

för tolkning av materialet och analysprocessen.  
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Kvalitativ innehållsanalys 

En innehållsanalys underlättar strukturen på arbetet med de stora textmassor som en 

intervjustudie innebär. Genom att urskilja mönster i texten och identifiera skillnader och 

likheter kan texten abstraheras till en större och djupare mening. I början av analysen låg 

fokus på det manifesta innehållet, de delar i texten som är uppenbara och uttalade. Senare i 

analysprocessen övergick fokus på textens mer latenta innehåll (Kristensson, 2014).  

 

En kvalitativ innehållsanalys utfördes med stöd av Kristensson (2014). Innehållsanalysen 

påbörjades med de transkriberade intervjuerna som grund där studiens syfte stod i centrum 

för analysen. I det första steget lästes de transkriberade intervjuerna upprepade gånger av 

författarna samt grundliga genomlyssningar av intervjuerna (Kristensson, 2014). 

Meningsenheter som svarade på syftet togs ut ur texten och dessa meningsenheter 

kondenserades för att reducera mängden text (Danielson, 2012). De kondenserade 

meningsenheterna kodades för att sammanfatta meningsenhetens övergripande mening. 

Koderna sorterades efter skillnader och likheter som framkom. Koder som liknade 

varandra skapade en subkategori som gav en sammanfattning av kodernas betydelse 

(Kristensson, 2014). Ett struktureringsarbete genomfördes där meningsenheterna skrevs ut 

och klipptes isär för att underlätta sorteringen av innehållet. Det gav författarna en god 

överblick och möjlighet till att lättare strukturera meningsenheterna och kontrollera hur 

meningsenheterna och koderna hörde ihop. Genom detta formades subkategorier, utifrån 

subkategorierna framkom huvudkategorier som visade på den övergripande meningen av 

materialet. Denna process kallas abstraktion då innehållet lyfts till en högre nivå genom 

analys (Malterud, 2011). Tabell 1 visar exempel på den kvalitativa analysprocessen. 

 

Tabell 1: Exempel på innehållsanalys 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subkategori Huvud-

kategori 
//… Och vid utskrivning känns det alltid 

som man har missat… Det är viss 

information som inte kommer fram till 

patienten.  

Känns som man 

missat 

information vid 

utskrivning 

Informations-

överföring 

Säkerställa informations-

överföring 

Kommunikation 

och omvårdnad 

//… genomföra god omvårdnad och inte 

kunna kommunicera behov eller…. eller 

hur man mår eller vad man behöver hjälp 

med och sådär o vissa saker kan man ju se, 

men det mesta måste ju... ehh måste man 

ju prata om egentligen för att kunna… dels 

att kunna ta reda på vilka behov som finns 

och hur dom upplever det vi gör…det är ju 

lite grundläggande...// 

Vikten av 

kommunikation 

för att definiera 

vilka behov som 

finns samt 

patientens 

upplevelse 

Kommunikation Kommunikation för att 

bekräfta omvårdnad 

 

//… men i dom här 

sjuksköterskesituationerna, 

omvårdnadssituationen då är det ju nästan 

oumbärligt att dom är här.. faktiskt. 

 

Oumbärligt i 

omvårdnads-

situationer 

Närståendetolk Positiva erfarenheter Kommunikations-

strategier 

//… logistiskt svårt många gånger å få tag 

på tolk som kan komma dom tiderna som 

passar så är det liksom väldigt få gånger.  

Problem med 

logistik och få en 

tid 

Professionell 

tolk 

Negativa erfarenheter  
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Forskningsetiska överväganden  

De forskningsetiska överväganden som gjordes innan studien vilar på Vetenskapsrådets 

(u.å) fyra etiska grundprinciper. Dessa bygger på respekt för andra människor samt syftar 

till att skydda människors lika värde och rättigheter. Deltagarna ska inte utsättas för 

lidande eller bli sårade under studies gång (Kjellström, 2012).  

 

Informationskravet 

Informationskravet har upprätthållits genom att verksamhetschef och sjuksköterskor för 

aktuell vårdavdelning har blivit skriftligt informerade via ett brev (Bilaga B) om syftet för 

studien samt hur studien ska genomföras. I brevet har författarnas och handledarens 

kontaktuppgifter och lärosätets namn funnits med för att kontakt ska etableras. Det 

framgick också att studiens resultat inte skulle användas till något annat än den studie som 

presenterats. Då avdelningen tackat ja till medverkan och en intervjustudie utfördes med 

sjuksköterskor som deltagare fick de ytterligare information om studien och bakgrunden 

innan intervjuerna genomfördes. Villkoren för frivilligt deltagande och avbrytande av 

deltagande redovisades för både verksamhetschef och deltagande sjuksköterskor 

(Vetenskapsrådet, u.å).  

 

Samtyckeskravet 

Vid varje intervju fick deltagarna muntligt samtycka till sitt deltagande, vilket sedan 

transkriberades. Deltagarna fick upprepad information om frivilligt deltagande och om 

rätten att avbryta innan intervjun genomfördes. Om någon hade velat avbryta sitt 

deltagande under intervjuns gång eller avbryta sitt deltagande i studien så hade detta 

accepterats omedelbart och all data om och med denna person hade då förstörts 

(Vetenskapsrådet, u.å). Alla deltagare tillfrågades också om inspelning av intervjun gick 

bra, vilket alla godkände (Danielson, 2012).  

 

Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitetskravet upprätthölls genom försäkran till deltagarna om att deras identiteter 

inte röjdes under studiens och dataanalysens gång (Danielson, 2012). Detta försäkrades 

genom att alla namn på deltagare, tider och platser för intervjuerna och all data som kom in 

under intervjuerna förvarades så att obehöriga inte hade tillgång till dessa, i författarnas 

lösenordsskyddade datorer (Gillham, 2008). Information avidentifierades och kodades för 

att säkerställa att informationen inte kunde härledas till en viss individ. Den information 

som samlades in har presenterats på gruppnivå för att enskild fakta inte skulle kunna 

härledas till en specifik deltagare (Vetenskapsrådet, u.å).  

 

Nyttjandekravet  

Den insamlade informationen från deltagarna har inte spridits eller lånats ut då det gäller 

icke-vetenskapliga ändamål till exempel reklam (Vetenskapsrådet, u.å). Då studien är 

färdig och godkänd som helhet ska aktuell vårdavdelning få ta del av det självständiga 

arbetet (Danielson, 2012). 

 

RESULTAT  

Ur den kvalitativa innehållsanalysen framkom tre huvudkategorier som visas i tabell 2, se 

sida 15. Citaten som presenteras i resultatet är tagna från flera olika deltagare och 

illustrerar att tolkningen som gjorts är baserad på intervjumaterialet (Kristensson, 2014). 

Presentationen av citaten görs med indrag i kursiv stil i enlighet med Kvale och Brinkmann 
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(2014). Citaten i texten har redigerats lätt genom att upprepningar togs bort med 

motiveringen att underlätta för läsaren eftersom talspråk kan uppfattas som besvärligt att 

läsa samtidigt som det gör deltagarna mer rättvisa (Forssèn & Carlstedt, 2012). Den 

obestämda formen deltagare används i resultatpresentationen eftersom Kristensson (2014) 

betonar att kvalitativa studier inte syftar till att kvantifiera resultatet. Det som framkommit 

i intervjuerna redovisas på gruppnivå. För att synliggöra Travelbees omvårdnadsteori har 

några av kategorierna namngetts efter teoribärande begrepp.  

 

Tabell 2: Resultatöversikt 

Huvudkategori Subkategori 

Kommunikation och omvårdnad Kommunikation för att bekräfta omvårdnad 

 Säkerställa informationsöverföring 

 Brister i kommunikationen 

Det mellanmänskliga mötet Den professionella sjuksköterskan  

 Terapeutiskt användande av sig själv 

 Sjuksköterskans erfarenheter och känslor i 

omvårdnadssituationer  

Strategier för kommunikation Positiva erfarenheter av att använda 

kommunikationsstrategier 

 Negativa erfarenheter av att använda 

kommunikationsstrategier 

 

Kommunikation och omvårdnad 

Kommunikation för att bekräfta omvårdnad 

Deltagarna upplevde inte att det var ett problem att få kunskap om vilket språk patienten 

var van vid att tala. Oftast fanns det journalfört eller så kunde patienten själv förmedla 

detta. Deltagarna var överens om att kommunikation och omvårdnad var tätt 

sammankopplade samt en viktig grund för möjligheten att genomföra omvårdnad och för 

att identifiera patientens omvårdnadsbehov.  

 

Det är väldigt sammankopplat, det är svårt att genomföra god omvårdnad 

och inte kunna kommunicera behov eller hur man mår eller vad man behöver 

hjälp med och sådär och vissa saker kan man ju se, men det mesta måste man 

prata om för att kunna ta reda på vilka behov som finns och hur dem 

upplever det vi gör… det är lite grundläggande.  

 

Att få bekräftelse vid omvårdnadssituationer upplevdes som viktigt. Då patienten inte 

kunde bekräfta att omvårdnadshandlingar gav resultat upplevde deltagarna att det var svårt 

att utföra ett bra arbete. Deltagare påpekade betydelsen av att ha en välinformerad patient 

för att denne skulle känna trygghet. För att göra patienten delaktig i sin omvårdnad 

uppgavs vikten av att föra en dialog.  

 

Säkerställa informationsöverföring 

Att säkerställa informationsöverföringen beskrevs som en primär del i omvårdnadsarbetet.  

Dels genom att vara tydlig i informationsöverföringen men också genom att få ett 

bekräftande från patienten. För att säkerställa ömsesidig förståelse påpekades det att 

information är något som behöver upprepas.  



 

 16     

På något sätt måste jag få fram informationen till dem, på vilket sätt jag 

kan… så att de bekräftar att de förstår.  

 

Brister i kommunikationen 

Då brister i kommunikationen uppstod upplevde deltagare att patienten blev lidande. Detta 

ledde till att patienten blev frustrerad då denne inte kunde förmedla sina frågor och 

känslor. Denna frustration kände också deltagare av eftersom då de märkte att patienten 

inte uppfattat vad som kommunicerats, även om patienten uppgav att dem förstått. Det 

fanns en osäkerhet kring informationsöverföringen och en osäkerhet om vad som 

uppfattats av patienten. Fall där information missats beskrevs av deltagarna och 

konsekvenserna för brister i kommunikationen upplevdes påverka omvårdnadsprocessen 

negativt. Information gällande omvårdnadsåtgärder försvårades och att utföra dessa utan 

patientens samtycke eller delaktighet upplevdes som en kränkning av patientens integritet. 

 

Det blir ett hinder i det dagliga när man går rond och sådana saker… kunna 

förklara vad vi ska göra, vad undersökningar har visat och hur vi ska gå 

vidare… det blir ett direkt hinder.  

 

Språkliga begränsningar hos patienterna ledde till försvårande omständigheter av 

omvårdnaden. Det upplevdes som att vårdförloppet förlängdes då en gemensam förståelse 

för kommunikation mellan patient och sjuksköterska saknades. Erfarenheter av att 

patienter blev återinlagda på grund av brister i förståelsen gällande informationen som 

sjuksköterskan försökt kommunicera beskrevs.   

 

Det mellanmänskliga mötet 

Den professionella sjuksköterskan  

Deltagarna upplevde sig vara patientens ombud som förde patientens talan under möte med 

övriga deltagare i vårdteamet. Det upplevdes vara svårt att upprätthålla detta eftersom 

patient och sjuksköterska inte kunde kommunicera tillfredsställande. Det framkom att 

andra medlemmar i vårdteamet förlitade sig på att sjuksköterskan skulle förstå vad 

patienten förmedlade trots hinder i kommunikationen. För att överkomma dessa hinder 

upplevde deltagarna att det låg på deras ansvar att kontakta rätt instans för att säkerställa 

att patienten skulle få bästa tänkbara vård.  

 

Saker man gör för patienter är för att man vill göra någonting bra, det är för 

deras bästa. Så jag menar, i slutändan handlar det ju om det.  

 

Deltagarna hade en övergripande uppfattning om att det var nödvändigt att ha en 

”problemlösar-attityd” för att lösa problem. Vikten av att identifiera var kommunikationen 

brister i vårdförloppet uppgavs av deltagarna som en viktig del av arbetet. För att göra det 

bästa av situationen krävdes det att samspelet mellan sjuksköterska och patient omfattades 

av, som en deltagare beskrev, ett ”givande och tagande”. Det framkom att deltagarna i den 

mån det var möjligt försökte etablera en gemensam förståelse genom engagemang, 

tydlighet och struktur för att göra det bästa av omvårdnadssituationen. Tidsfaktorn och att 

jobba på en avdelning där akut sjuka patienter vårdades uppfattades av deltagare som ett 

försvårande i omvårdnaden av patienter med bristfälliga kunskaper i svenska. En stressig 

miljö upplevdes inte vara gynnsam då ömsesidig förståelse skulle uppnås. För att 

överkomma den upplevda stressen samlade deltagare flera omvårdnadsåtgärder och frågor 
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till patienten till ett och samma tillfälle. Deltagare berättade att känslor av att dra sig för att 

gå in till patienten fanns.  

 

Man försöker göra sitt bästa, de försöker göra det bästa med att förmedla och jag gör det 

bästa att försöka tolka och förmedla vad jag vill säga.  

 

Terapeutiskt användande av sig själv 

Att använda de resurser som fanns tillgängliga och att vara innovativ var sätt för deltagare 

att överkomma kommunikativa hinder. Det upplevdes inte alltid vara ett problem eftersom 

de oftast gick att hitta lösningar på situationen. Ett sätt var att använda kroppsspråk, gester 

och ansiktsuttryck för att få kontakt. Deltagare poängterade att vissa saker förstås utan ord 

samt att den underliggande meningen kunde förmedlas utan verbala uttryck. Att vara 

fåordig, prata sakta och tydligt samt undvika svåra ord var strategier som användes för att 

lösa de problem som kunde uppstå till följd av brister i kommunikationen. 

 

Oftast så funkar det, på något sätt kan man ändå kommunicera med dem, om 

det är liksom med mimiken eller att man visar.  

 

Något som upplevdes positivt var att arbeta på en avdelning där flera kulturer fanns 

representerade i vårdteamet. Det ansågs förbättra kontakten med patienter som hade 

bristfälliga kunskaper i svenska samt att det bidrog till kulturell mångfald. Övriga 

hjälpmedel som fanns tillgängliga uppfattades som hjälpsamma gällande den basala 

omvårdnaden. Det som användes var bland annat bilder som till exempel illustrerade 

maträtter där patienten enkelt kunde visa sin preferens. Hjälpmedel som Google Translate 

användes för att översätta viktiga ord i ett sammanhang. Samtidigt fanns tendenser till 

osäkerhet på översättningens korrekthet.  

 

Ibland har man använt bilder, vad vill du äta och då kanske man sett någon 

tidning eller något sådant där med mat, då kan man peka. Sen så har jag 

faktiskt tagit fram block och penna och ritat lite. 

 

Sjuksköterskans erfarenheter och känslor i omvårdnadssituationer  

Rädsla, frustration och osäkerhet var känslor som uppstod hos deltagarna vid utskrivning 

av patienter som hade bristfälliga kunskaper i svenska. Rädslan grundades i att deltagare 

kände att patienten inte till fullo förstod vad som skett under vårdtiden. Vid utskrivning 

upplevdes det att patientens säkerhet och hälsa riskerades eftersom deltagare var rädda att 

informationen som givits missuppfattades eller inte förstods av patienten. Osäkerheten 

speglades också i det faktum att vissa deltagare inte upplevde att patienten bekräftade 

information och utbildning som gavs i samband med utskrivningssamtalet. Det fanns en 

oro hos deltagarna att patientens hälsa skulle försämras efter utskrivning på grund av 

eventuella brister i kommunikationen. Deltagarna upplevde att patienten blev utskriven 

trots att informationsöverföringen inte kunde säkerställas.   

 

Det är en tråkig känsla att känna att man skickar hem någon som inte riktigt 

förstår vad de ska göra och så.  

 

Att känna otillräcklighet i omvårdnadssituationen på grund av hinder i kommunikationen 

nämndes. Deltagare kände att det låg på deras ansvar att få patienten att förstå situationen. 

De problem som eventuellt uppstod till följd av kommunikationshinder upplevdes inte 

drabba sjuksköterskan. I slutändan var det patienten som drabbades vilket uppfattades som 



 

 18     

negativt. Konsekvenserna för patienten var något som deltagarna reflekterade över 

eftersom de kände att patienterna blev mer ensamma och lämnades med mycket frågor. 

Deltagare nämnde att det var svårare att känna samhörighet med de patienter där samtal 

inte kunde ske obehindrat. 

 

Man ser att de har frågor men dem får inte fram vad de vill och jag förstår 

inte och det är svårt att nå varandra hela vägen.  

 

Strategier för kommunikation 

Positiva erfarenheter av att använda kommunikationsstrategier 

Deltagarna var överens om att den professionella tolken var att föredra för att säkerställa 

att informationsöverföringen skedde korrekt. Professionella tolkar ansågs vara opartiska i 

tolksituationen. Det värdesattes att tolken hade ett bra bemötande, var kunnig i sitt språk 

och hade förmågan att framföra information på ett sakligt sätt. Egenskaper som lugn, 

empatisk, ödmjuk och att ha förmågan att läsa av situationer uppskattades av deltagarna. 

Tolksamarbetet uppfattades som positivt och hjälpsamt men kunde bli påverkat av 

tidsbegränsningar. Deltagarnas erfarenheter var att tolksamarbetet fungerade bäst när 

professionell tolk kom till avdelningen.  

 

Kunna framföra information på ett sakligt sätt. Kunna bemöta patientens 

frågor och fungera som en länk mellan vård och patient.  

 

Då tvåspråkig vårdpersonal fanns att tillgå för tolkning upplevdes detta som positivt. 

Deltagarna upplevde att de var lättillgängliga, hade samma mål med omvårdnaden och 

tolkade opartiskt. Den övergripande känslan för vårdpersonal som tolkade var att det 

upplevdes som hjälpsamt för alla inblandade, bland annat för deras kunskap i avdelningens 

rutiner. Deltagarna menade att det gav trygghet till patienten då det var en medlem i 

vårdteamet som tolkade på patientens modersmål samt kunde ta hänsyn till eventuella 

kulturella behov. Vikten av att skydda och värna om tvåspråkig vårdpersonal framhölls och 

det poängterades att vårdpersonalen som tolkade skulle behandlas med respekt för att inte 

känns sig utnyttjade. 

 

Vi ställer upp för varandra, det kan bara handla om tio minuter som man 

kommer ner och hjälper varandra med tolkning. 

 

Det är någon som vet vad vi gör på avdelningen, kan våra termer och kan 

beskriva vad saker och ting innebär och är dessutom opartisk… eller vad 

säger man… man kan lita på.  

 

Närstående ansågs vara en bra strategi eftersom de oftast var närvarande på avdelningen 

vilket uppfattades som något kulturellt. Närstående upplevdes som oumbärliga i 

omvårdnadssituationer då de förenklade kommunikationen genom att tolka. Det upplevdes 

som smidigare eftersom patienten inte behövde vänta på att en professionell tolk skulle 

bokas och komma till avdelningen. Det poängterades att användningen av närstående som 

tolkar var ett bra komplement till professionell tolk. En annan aspekt som framkom var att 

det upplevdes fördelaktigt då närstående tolkade eftersom de kände patienten och bidrog 

till trygghet. Att närstående fick ta del av informationen som förmedlades till patienten 

upplevdes som positivt då det upplevdes bidra till ett säkerställande av 

informationsöverföringen.  
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Resten däremellan får skötas med anhöriga till exempel. Och det går bra 

absolut och dem har också många frågor.  

 

Negativa erfarenheter av kommunikationsstrategier 

Även om deltagarna upplevde att professionell tolk var en bra strategi för att säkerställa 

informationsöverföringen ansågs tillgängligheten på professionell tolk som bristfällig. Det 

upplevdes svårt att få en tid som passade både tolken och medlemmarna i vårdteamet. 

Svårigheterna låg i att hitta en tolk med rätt språkkunskap och dialekt, boka tolk på kort 

varsel samt att planera in tillräckligt med tid så alla berörda deltagare i vårdteamet kunde 

använda sig av tolken i kommunikationen med patienten. Deltagare ansåg att 

tidsbegränsningen för tolksamtalet påverkade patientens möjlighet att få svar på sina 

frågor.  

 

En upplevelse jag har är att det är lite… svårt att få tid med tolkarna.  

 

Deltagare uppgav att professionell tolk användes främst vid in- och utskrivning och att det 

inte användes i det dagliga omvårdnadsarbetet. Erfarenheter av att använda professionell 

tolk beskrevs som tidskrävande och deltagare nämnde att det bidrog till ökad stress. En 

medvetenhet om att tolkbokning innebar en kostnadsfråga berördes men deltagarna uppgav 

samtidigt att det inte var något som de reflekterade över. Det betonades att det var behovet 

som styrde frekvensen på bokning av tolk. Samtidigt beskrevs det att professionell tolk 

användes för sällan. Deltagarna uppgav att avdelningen inte hade några tydliga riktlinjer 

för när professionell tolk skulle användas.  

 

Jag tror inte att vi överutnyttjar det där tolk... tolkförmedlingen, snarare 

tvärtom. 

 

Då vårdpersonal tolkade upplevde deltagare att det fanns en osäkerhet i vårdpersonalens 

kompetens i att tolka, främst gällande att översätta medicinska termer. Samtidigt fanns det 

en tillit till att vårdpersonalen som tolkade kände av sina begränsningar.  

 

Men när det rör sig om undersökningar och mer medicinska termer så 

behärskar kanske inte undersköterskorna dem på den nivån, så det är också 

bristfälligt. 

 

Det framkom två negativa aspekter med närstående som tolkar. Deltagare kände en 

osäkerhet på om informationen nådde fram till patienten, men deltagare ansåg att de fick 

förlita sig på närstående ändå. Det fanns en känsla av att närstående undanhöll information 

eller översatte på fel sätt så att information föll bort. Detta relaterades till att deltagare 

upplevde att närstående inte heller behärskade svenska språket fullt ut. Deltagare nämnde 

etiska dilemman som uppstod då närstående inte ville översätta all fakta med motiveringen 

att de ville skydda sin närstående. Det etiska perspektivet återkom också då deltagare 

upplevde att det var fel att närstående fick information gällande diagnoser före patienten. 

Dessa dilemman framkallade känslor av att hamna i kläm mellan patient och närstående.  

 

Man vet aldrig vad som kommer fram till patienten. Är det det jag säger eller 

har dem formulerat om det till något helt annat? 
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DISKUSSION  

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av omvårdnad då patienten 

har bristfälliga kunskaper i det svenska språket. Studiens syfte och frågeställningar har 

besvarats med hjälp av Joyce Travelbees (2001) omvårdnadsteoretiska perspektiv. 

Travelbee fortsätter att refereras till utan årtal och syftar till samma referens som använts i 

föreliggande studies bakgrund. Frågeställningar som skulle besvaras var om sjuksköterskor 

upplevde att kommunikationshinder förekom, vilket resultatet visade. Mot bakgrunden av 

vårt resultat följer här en diskussion om hur sjuksköterskan kan överkomma 

kommunikationshinder för att säkerställa informationsutbytet. Sjuksköterskornas 

erfarenheter gällande omvårdnad då patienten har bristfälliga kunskaper i det svenska 

språket diskuteras.  

 

Kommunikation och omvårdnad upplevs vara tätt sammankopplad men det framkommer i 

resultatet att möjligheten att sammankoppla dessa i praktiken inte är lika självklar. I vårt 

resultat framkommer det att för att få en trygg och välinformerad patient upplever 

deltagarna att det är av stor vikt att få ett bekräftande i omvårdnadssituationen. Detta anses 

säkerställa omvårdnadens kvalitet. Det stärker det informerade samtycket som är ett krav 

enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763), Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) 

och av Svensk sjuksköterskeförening (2014) och leder till att patienten blir delaktig. Vid 

tillfällen då ett bekräftande inte kunde ges upplevde deltagarna känslor av osäkerhet. 

Omvårdnaden ska utföras i samråd med patienten utifrån dennes individuella 

förutsättningar och önskemål (SFS, 2014:821, kap 5).  

 

Enligt Travelbee är det sjuksköterskans ansvar att observera patienten för att 

uppmärksamma dennes behov, detta är något som kräver kunskap och erfarenhet. 

Sjuksköterskan gör en bedömning av vilka behov som finns men dessa ska bekräftas av 

patienten då det är dennes individuella behov som ska utforma omvårdnaden. När 

omvårdnad inte genomförs på ett sätt som tar hänsyn till patientens individuella behov 

menar Jirwe et al. (2010) och Travelbee att omvårdnaden blir lidande eftersom patienten 

inte är delaktig. I vårt resultat framkommer det att tidsbrist påverkar etableringen av det 

mellanmänskliga mötet negativt. Detta leder till att sjuksköterskans möjligheter att arbeta 

enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor (2005) blir begränsade. 

Som vårt resultat visat försvåras sjuksköterskans arbete att optimera patientens möjlighet 

till att bli delaktig i sin vård då dialog inte kan föras.   

 

Vårt resultat visar nyanser av att deltagare drar sig undan från patienten när 

kommunikation inte kan ske på ett sätt som upplevs tillfredsställande vilket styrks av Jirwe 

et al. (2010). I föreliggande studie framkommer det att deltagare samlar sina frågor och 

omvårdnadsåtgärder till ett tillfälle då patienten har bristfälliga kunskaper i det svenska 

språket. Deltagarna ansåg att detta effektiviserade omvårdnadsarbetet. Samtidigt upplevs 

patienten bli mer ensam och isolerad. Andra deltagare belyser vikten av att vara närvarande 

för att få en trygg patient vilket styrks av Travelbee. Även Jirwe et al. (2010) menade att 

omvårdnaden blev opersonlig då sjuksköterska och patient inte kunde kommunicera på ett 

tillfredsställande sätt.  

 

Travelbee menar att sjuksköterskor är individer med skillnader i erfarenheter och kapacitet. 

Förmågan att läsa av och förstå underliggande budskap varierar från sjuksköterska till 
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sjuksköterska. För att överkomma hinder i kommunikationen ska sjuksköterskan använda 

sig av strategier som denne känner sig trygg och bekväm med för att främja ett naturligt 

bemötande i det mellanmänskliga mötet. Genom att sätta patienten i fokus, vara lyhörd och 

fullt närvarande både mentalt och fysiskt kan sjuksköterskan uppmärksamma nyanser i vad 

som kommuniceras. Om det är delar av samtalet som sjuksköterskan inte förstår ligger det 

på hennes ansvar att avbryta patienten för att klargöra eventuella tveksamheter för att 

samtalet ska ha möjlighet att fortgå utan missförstånd. Travelbee menar att färdigheter i 

kommunikation utvecklas genom ett intellektuellt tillvägagångssätt tillsammans med ett 

terapeutiskt användande av sig själv. Detta har även beskrivits i bakgrunden.  

 

Vi upplever att deltagare med längre yrkeserfarenhet använder sig själva som en 

kommunikationsstrategi och resurs. Att använda personliga egenskaper såsom humor och 

närvaro anses vara en fördel då kommunikation ska upprättas vilket styrks av Travelbee. 

Som vårt resultat visar använder sig deltagarna av en ”problemlösarattityd” där 

kroppsspråk, gester och ansiktsuttryck är verktyg för att kommunicera. Att vara innovativ 

och uppfinningsrik värderas som goda egenskaper vilket studier av McCarthy et al. (2013) 

och Jirwe et al. (2010) också visar.  

 

Enligt Patientlag (SFS, 2014:821, kap. 3, 1 §) har patienten rätt till att få information om 

sitt hälsotillstånd, metoder som finns för undersökning, vård och behandling, risker för 

komplikationer och biverkningar. För patienter med bristfälliga kunskaper i svenska kan 

aktuell information vara svår att förmedla. Samtidigt har man enligt lag rätt att få ta del av 

information på ett sådant sätt som är anpassat till ens individuella språkliga bakgrund och 

förutsättningar (SFS, 2014:821, kap. 3, 6 §). Sjuksköterskan ska försäkra sig om att 

patienten förstått innehållet i informationen (SFS, 2014:821, kap. 3, 7 §, 1 §). I vårt resultat 

framkommer det att detta inte alltid kan säkerställas. Detta rapporteras hända vid till 

exempel utskrivningar då patientens bekräftelse på given information upplevs som osäker. 

Travelbee menar att det är sjuksköterskans uppgift vid ett sådant tillfälle att säkerställa 

kommunikationen. I en rapport från IVO (2014) framkom det att patientsäkerhetsarbetet 

kunde stärkas genom att patienten gjordes delaktig i sin vård. Detta kräver att 

kommunikationen är etablerad och att både mottagare och avsändare förstår budskapet som 

förmedlas vilket styrks av Travelbee.  

 

Förvaltningslagen (SFS, 1986:223, 8 §) uppger att tolk ska anlitas för att säkerställa 

kommunikation. På det sättet möjliggörs patientens delaktighet i utformningen av sin vård. 

Individer som blir patienter har inte alltid kunskaper i vilka rättigheter de har. När 

individer kommer i kontakt med hälso- och sjukvården och blir benämnd som patient 

uppstår en beroendeställning där känslor av maktlöshet kan uppstå (Bäärnhielm, 2013; 

Willman, 2010). Det finns samband mellan att vara utlandsfödd och ha sämre fysisk och 

psykisk hälsa. Det kan bero på sämre hälsostatus sedan tidigare på grund av sämre 

levnadsförhållanden eller bristande tillgång till sjukvård. Det finns också en utsatthet i att 

som invandrare eller utlandsfödd inte ha tillräckliga kunskaper om hur svenska hälso- och 

sjukvården är uppbyggd (Eriksson, 2009).  

 

I vårt resultat framkommer det att professionell tolk inte används som förstahandsval även 

då det uppges vara det bästa alternativet för att säkerställa kommunikation. Detta styrks av 

Jirwe et al. (2010) och Gerrish et al. (2004) som även menade att tolk inte bokades på 

grund av kostnadsfrågan. I vår studie framkommer dock det motsatta då deltagare uppger 

att ekonomiska begränsningar inte är något som reflekteras över utan att det är behovet 

som styr bokning av tolk. Samtidigt framkommer det att ingen av deltagarna är medvetna 
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om avdelningens riktlinjer för när tolk ska bokas vilket var förvånande. Det finns riktlinjer 

och rutiner för många andra delar som berör omvårdnaden och i vår bakgrund fastställs det 

att kommunikation är en stor del av omvårdnaden. Frågan vi ställer oss är om det finns 

riktlinjer överhuvudtaget och om deltagarna inte är medvetna om dem. Därför anser vi att 

det är viktigt att tydliga riktlinjer utformas.   

 

Vårt resultat visar att professionell tolk inte prioriteras i den dagliga omvårdnaden. 

Deltagarna upplever svårigheter med att boka tolk på tider som passar de inblandade i 

vårdsituationen samt att tillgängligheten är begränsad. Liknande resultat har framkommit i 

studier av Gerrish (2001), Gerrish et al. (2004) och Hadziabdic et al. (2010). Vårt resultat 

visar att tolk samtal upplevs som ett tidskrävande alternativ samt att tolksamtalet är för 

kort. Det medför att patientens möjlighet att få svar på sina frågor inte kan tillgodoses 

under tolksamtalet. Detta styrks av Wiking et al. (2013).  

 

Greenhalgh et al. (2007) visade att professionella tolkar upplevde att vårdpersonal motsatte 

sig implementeringen av rutiner för bokning av tolk. Professionella tolkar ansåg det vara 

till fördel för patient, vårdpersonal och tolk om kontinuitet kunde uppnås under hela 

vårdförloppet. Sjuksköterskor saknade kunskap i hur användandet av tolk fungerade (Jirwe 

et al., 2010; Gerrish et al., 2004). Kunskap om vilka riktlinjer som finns tycks vara 

begränsad hos hälso- och sjukvårdspersonalen vilket vår studie visar. Jirwe et al. (2010) 

visade att det främst är läkare som använder sig utav tolk. Dahlborg Lyckhage (2014) 

belyser aspekten av att sjuksköterskeyrket tidigare ha setts på som ett kvinnoyrke, att 

sjuksköterskeyrket är underordnat läkaryrket och fungerar som läkarnas assistenter. Vi 

menar att detta förlegade synsätt på sjuksköterskans yrke kan påverka att tolk inte bokas 

för omvårdnadsåtgärder. Werntoft (2009) menar att det är av vikt att all personal inom 

hälso- och sjukvården arbetar utifrån samma riktlinjer inför hur prioritering ska ske. 

Prioriteringar inom hälso- och sjukvården görs löpande men riktlinjerna behöver vara 

tydliga. Vi menar att tolkbokning kan underlättas genom att rutiner tydliggörs för hur 

tolkkontakt går till.  

 

Efter mail-kontakt med en patientombudsman anställd på avdelningen som arbetar med 

kvalitet och säkerhetsfrågor framkom det att Stockholms läns landsting för tillfället står 

utan avtal för professionell tolk. Detta till följd av att upphandlingen som skulle börjat 

gälla 2015 överklagades och måste göras om. Det finns ett avtal för video- och 

telefontolkar men patientombudsmannen menar att detta inte kan ersätta det 

samhällsviktiga behovet av kontakttolk som finns. I vårt resultat framkommer erfarenheter 

av att kontakttolk är det bästa alternativet. Vi menar att eftersom upphandlingen för 

kontakttolk inte är fastställd inom Stockholm läns landsting kan det resultera i att 

tillgängligheten begränsas ytterligare då bokningsprocessen försvåras samt att priserna kan 

stiga. Socialstyrelsen kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor (2005) uppger 

att sjuksköterskan ska värna om patientens rättigheter och vid behov kontakta rätt instans. 

Vi menar då att möjligheten att följa dessa riktlinjer blir begränsad när tolkupphandlingen 

inte är fastställd.  

 

Med grund i den nya Patientlagens (SFS, 2014:821) förtydligande gällande patientens 

ställning inom hälso- och sjukvården anser vi det vara av stor vikt att Stockholm läns 

landstings avtal gällande professionell tolk reds ut. Vi anser att detta kan förenkla 

tillgängligheten på professionell tolk. Det kan stärka patientens ställning i vården genom 

att delaktighet och samtycke möjliggörs. Lindholm et al. (2012) presenterade i sin studie 

att användningen av professionell tolk gav förkortad vårdtid samt minskad risk för 
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återinläggning. Att använda professionell tolk vid komplexa undersökningar var 

kostnadseffektivt eftersom patienten fick korrekt information från början vilket ökade 

följsamheten under undersökningen (Fatahi et al., 2010). Detta stämmer överens med 

resultatet i vår studie.  

 

Stavrianopoulos (2012) menar att ett tydligt ledarskap med medvetenhet och 

grundläggande insikt i säkerhetsproblemen krävs för att sjuksköterskor ska ha möjlighet att 

arbeta mot en patientsäker vårdkultur. Ett öppet arbetsklimat främjas när sjuksköterskor 

upplever att ledande positioner lyssnar till förslag på förbättring. Då misstag i vården sker 

ska dessa inte ses på som misstag av individer utan som ett fel i systemet. En lärande 

miljön bidrar till att utveckla hälso- och sjukvården. Vårdkvalitén grundas till stor del på 

professionella och organisatoriska förhållanden (Stavrianopoulos, 2012). Enligt 31§ i HSL 

(SFS, 1982:763) ska verksamhetens kvalitet systematiskt utvecklas och säkras vilket också 

är sjuksköterskans ansvar. En evidensbaserad omvårdnad kan med fördel utformas med 

tydliga rutiner, checklistor, protokoll och riktlinjer då det anses bidra till en säker vård 

(Socialstyrelsen, 2005). 

 

För att utveckla vården till att vara personcentrerad krävs det att vårdkulturen utvecklas 

genom engagemang från alla i vårdteamet. Förutsättningar för att detta ska vara möjligt är 

att vårdpersonal är kompetenta i sin yrkesroll, utvecklar den sociala kompetensen, har ett 

engagemang i arbetet, känner ett kollegialt stöd och ges möjlighet att utnyttja tillgängliga 

resurser. Organisatoriska rutiner behöver ses över kontinuerligt genom ett öppet 

förhållningssätt som gör det möjligt att kritiskt reflektera och utvärdera situationen 

(McCormack, Dewing & McCane, 2011). Patientlagen (SFS, 2014:821, kap. 5, 3 §) 

fastslår att patientens närstående ska ges möjlighet att delta i utformning och 

genomförande av vården om det anses lämpligt. Vårt resultat visar att närstående användes 

som tolk för att insamla samtycke från patienten. Vad denne förmedlar och tolkar vet inte 

sjuksköterskan. Kai, Beavan & Faull (2011) menar att förhållanden och skiftande 

dynamiker i en familj har stor inverkan på hur tolkning till patienten sker. En del 

närstående vill inte använda sig av professionell tolk, den inställningen gör det 

problematiskt i situationer där patienten har önskan om bokning av professionell tolk.  

 

Rosenberg, Seller och Leanza (2007) har undersökt närståendes upplevelser av att tolka. 

Närstående som deltog i studien hade bott i landet under en längre tid och erhållit en högre 

utbildning vilket ansågs bidra till deras förmåga att hjälpa deras närstående genom 

vårdkedjan. Vårt resultat visar att deltagarna anser det vara positivt när närstående är 

delaktiga i information och utbildning med patienten. På detta sätt bekräftades 

informationen av både patient och närstående vilket styrks av Rhodes och Nocon (2003). 

Detta kan sjuksköterskan uppleva som att närstående tar över och hindrar etableringen av 

sjuksköterska – patient relationen (Jirwe et al. 2010; Wiking et al., 2013) vilket kan liknas 

vid det mellanmänskliga mötet. Vi belyser sjuksköterskans ansvar att se individuella 

skillnader i språkkunskaper som kan förekomma mellan närstående som tolkar. Travelbee 

beskriver att sjuksköterskan bör eftersträva att lära känna patientens närstående då 

relationen mellan patienten och närstående påverkas av varandra. Vi menar att detta kan 

vara svårt att uppnå eftersom personal- och tidsbrist i vården begränsar denna möjlighet. 

Om mer tid funnits tillhands hade patienten erhållit en mer förmånlig vård.  

 

Vårt resultat visar att närstående upplevs som oumbärliga i den dagliga omvårdnaden 

samtidigt som en oro finns om hur korrekt informationen som tolkas är. Närståendes 

närvaro upplevs som något kulturellt. Detta ställer vi oss frågande till eftersom 
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anledningen till närståendes närvaro på avdelningen kan bero på ett flertal andra faktorer. 

Hadziabdic et al. (2013) belyser att vårdpersonal kan förvänta sig att närstående ska tolka 

trots att närstående inte önskade det. Studier visar på att närståendes fokus under 

tolkningen låg på att få patienten att förstå situationen snarare än att tolka ordagrant. Det 

fanns en ansvarskänsla över att samspela med hälso- och sjukvårdspersonalen genom hela 

vårdförloppet för att säkerställa att patienten erhöll lämplig vård (Rosenberg et al., 2007).  

 

Närstående upplevde att det var jobbigt att förmedla tankar och idéer från hälso- och 

sjukvårdens sida. De upplevde ett stort ansvar då det gällde att tolka för sina närstående 

och de förlorade inkomst då de fick spendera mycket tid på sjukhuset. De positiva delarna 

som rapporterades var att närstående ofta upplevdes ha en lugnande effekt på patienten då 

de utgör ett socialt nätverk och stöd (Hadziabdic et al., 2013; Fatahi et al., 2010; Wiking et 

al., 2013). Vi menar att närståendes fokus bör få ligga på att ge emotionellt stöd åt 

närstående istället för att tolka. Frågan bör ställas till närstående om de är villiga att tolka i 

situationen samt respektera deras svar. Detta stöds av Hadziabdic et al. (2013) som 

poängterar att det är patientens preferens av tolk som ska vara i centrum, inte vilken 

tolkform som är mest tillgänglig.  

 

I vårt resultat framkommer det att när tvåspråkig vårdpersonal finns att tillgå upplevs det 

som hjälpsamt och positivt. I Greenhalgh et al. (2007) studie framkom det att tvåspråkig 

vårdpersonal i regel erbjöd sig att tolka vilket upplevdes positivt eftersom patientens 

kulturella behov då kunde tas i beaktning. Leininger (2002) myntade begreppet 

transkulturell omvårdnad med syfte att identifiera kulturella skillnader och likheter 

(Leininger & McFarland, 2002). Vi menar att ökad medvetenhet gällande kulturell 

omvårdnad kan vara till fördel eftersom ökad migration ställer hälso- och sjukvården inför 

nya utmaningar. Det är viktigt att förstå nyanser inom olika kulturer då det kan skilja sig 

grupper emellan. Det är de individuella behoven som ska styra omvårdnaden.  

 

Det framkommer i vårt resultat att det är en del av problemlösningen är att använda sig 

utav tvåspråkig vårdpersonal. Om det inte finns någon som kan tolka på avdelningen ringer 

vårdpersonal till en annan klinik. Att som hälso- och sjukvårdspersonal bli kontaktad av 

annan avdelning eller klinik för att tolka åt en patient gör det svårt att hinna etablera ett 

mellanmänskligt möte som Travelbee menar är viktigt för att ge god omvårdnad. Vidare 

menar Travelbee att ett kort möte ökar risken för stereotypa antaganden om patienten 

eftersom det hindrar vårdpersonalen att se individen vilket kan ses som ett hinder för 

kommunikation.  

 

I vårt resultat framkommer det inte hur tvåspråkig vårdpersonal upplever det är att tolka. 

Tidigare studier visar att stressnivåer och arbetsbördan ökar (Bischoff & Hudelson, 2010; 

Fatahi et al., 2010). Inspektionen för vård och omsorg (2014) belyser att det finns risker 

med kommunikationsöverföringen mellan vårdpersonal och vårdenheter. Dessa kan utgöra 

ett hot mot patientsäkerheten. Vi menar att tvåspråkig vårdpersonal som tolkar kan utgöra 

ett hot mot patientsäkerheten och informationsöverföringen eftersom de saknar nödvändig 

utbildning i att tolka. Vi belyser också det faktum att tid läggs på att ringa andra kliniker 

framför att ringa tolkservice.   

 

Metoddiskussion 

Studiens metodval var lämpligt eftersom syftet var att beskriva sjuksköterskors 

erfarenheter av omvårdnad då patienten har bristfälliga kunskaper i det svenska språket. 
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Fynden som presenterades i resultatet är beroende av den kontext de är studerade i och kan 

därför inte generaliseras (Kristensson, 2014; Kvale & Brinkmann, 2014). Genom att 

använda en kvalitativ metod kunde en djupare förståelse fås och därmed en större insikt i 

det studerade området. Kontexten som studien utförts i måste tas i beaktning om studien 

ska replikeras (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Vi ansåg att en kvalitativ metod 

besvarade vårt syfte bäst eftersom det var sjuksköterskornas erfarenheter som skulle 

beskrivas. Våra erfarenheter och tolkningar har bidragit till det presenterade resultatet 

eftersom författarna i en kvalitativ studie anses vara en del av forskningsprocessen. 

Samtidigt har vi strävat efter att ha ett öppet och flexibelt förhållningssätt gentemot ämnet 

för att resultatet ska speglas sanningsenligt (Henricson & Billhult, 2012; Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012). 

 

Den valda metoden har svarat på studiens syfte och frågeställningar men en litteraturstudie 

hade troligtvis kunnat göra detsamma. Detta med motiveringen att det finns mycket 

vetenskapliga artiklar skrivna om ämnet kommunikation i vården. Detta framkom när 

sökningar utfördes i databaserna Academic Search Elite, CINAHL Complete, MEDLINE 

och PsychINFO. Vi valde ändå att genomföra en kvalitativ intervjustudie eftersom vi ville 

undersöka hur det ser ut på avdelningar i Stockholm då det är vår blivande arbetsplats. 

 

Vi övervägde att specificera vilken typ av klinik som studien utförts vid för att studiens 

trovärdighet skulle stärkas då det ger möjlighet att utföra studien på nytt inom liknande 

kontext eller grupp. För att möjliggöra detta redovisas deltagarna tydligt i metoddelen. Vi 

avstod att namnge de kliniker eller sjukhus som ingått för att värna om deltagarnas 

konfidentialitet då vi inte vill riskera att deltagarna identifieras genom sin arbetsplats.  

 

Studiens generaliserbarhet stärks genom att en noggrann bild av deltagare, urval och vilken 

kontext som studien är gjord i presenteras (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

Generaliseringen görs också av läsaren, som med hjälp av metod- och resultatdelen själv 

kan avgöra studiens överförbarhet. Tillförlitligheten i studien stärks av att analysprocessen 

är synliggjord för läsaren, dels genom beskrivning i text, men också i tabellform för att 

exemplifiera vår tankegång. Resultatets tillförlitlighet stärks av att vi samlat in och 

analyserat materialet ihop. Det bidrar till att resultatet inte bara grundas på en persons 

uppfattningar (Kristensson, 2014). Sophiahemmet Högskolas riktlinjer gällande kvalitativ 

intervjustudie är sex till åtta intervjuer. I linje med dessa utfördes sju intervjuer med stöd 

av Trost (2010) som menar att för många intervjuer kan innebära att materialet blir för stort 

så att nyanser inte framkommer. Efter sju intervjuer ansågs det insamlade materialet räcka 

för att svara på syftet eftersom inga nya aspekter på fenomenet verkade framkomma 

(Kristiansson, 2014). Antalet intervjuer är också baserad på den tidsram som gavs för det 

självständiga arbetet. Intervjutidens längd speglar också tillförlitligheten. Vi anser att 

längden på i snitt 23 minuter vittnar om en tillräcklig tidsåtgång med tanke på 

intervjuguidens utformning och studiens syfte.  

 

Risken med det bekvämlighetsurval som gjordes till studien är att det endast speglar vad en 

viss grupp har för erfarenheter snarare än att spegla fenomenet i sig (Alvehus, 2013). 

Urvalet till studien baserades till stor del på ett lämplighetsurval med inklusionskriterier för 

att säkerställa att deltagarna hade erfarenheter av det fenomen som skulle studeras 

(Henricson & Billhult, 2012). Det finns vissa svagheter i deltagargruppen då vi önskar att 

den hade representerat en bredare variation i kön och ålder. I efterhand anser vi att studien 

vunnit på att använda fler inklusionskriterier (Kristensson, 2014), till exempel erfarenhet 

av använda professionell tolk. Alla deltagare i studien var kvinnor och åldern var i snitt 31 
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år. Två av deltagarna var över 40 år vilket höjde snittåldern. Medianåldern var 26 år vilket 

speglar deltagargruppen bättre. Deltagarnas ålder och kön kan ha påverkat resultatet. Om 

variationen varit större i deltagargruppen är det möjligt att andra nyanser framkommit. 

Avsaknaden av specifika exklusionskriterier är relaterad till studiens tidsbegränsning.  

 

Studiens intervjuguide har både styrkor och svagheter. Vid pilotintervjun testades 

intervjuguiden och data som framkom efter transkriberingen visade att frågorna som 

ställdes till stor del genererade upprepningar. Vi tolkade detta som att en revidering var 

nödvändig samt att följdfrågorna behövde preciseras vid intervjusituationen. Revidering 

gjordes vilket stärker giltigheten i studien eftersom samma intervjuguide kan användas om 

studien ska utföras på nytt (Kristensson, 2014). En potentiell svaghet i denna studie är att 

pilotintervjun inkluderades i resultatet trots att intervjuguiden blev reviderad efter 

pilotintervjun.  

 

Deltagaren i pilotintervjun fick en fråga färre än de andra sex deltagarna. Denna fråga var 

gällande hur deltagaren uppfattade att kommunikation och omvårdnad var 

sammankopplade. En komplettering hade förbättrat kvaliteten på pilotintervjun och ökat 

trovärdigheten men på grund av tidsbegränsningar gjordes inte detta. Trost (2010) påpekar 

att det finns en etisk aspekt av att använda all information som insamlats, dels eftersom det 

visar respekt gentemot deltagaren som avsatt tid för studien men också eftersom det 

material som finns tillgängligt för studien bör användas, förutsatt att materialet är av 

kvalitet. Vi bedömde kvaliteten som god eftersom transkribering och genomläsning av 

pilotintervjun visade på samstämmiga nyanser i likhet med övriga intervjuer.  

 

Vid eftertanke hade resultatet kunnat uppnå större styrka om mer tid lagts på utformning av 

intervjuguiden. Eftersom tiden var begränsad ville vi påbörja intervjuerna så fort som 

möjligt för att ha nog med tid för transkribering, analys, resultat och diskussion. En styrka 

med vår intervjuguide är att frågorna formulerades semistrukturerat vilket bidrog till att 

frågeföljden kunde anpassas till deltagarnas berättelser under intervjun (Danielson, 2012). 

Vi ansåg att det gav oss möjligheten att undersöka nya aspekter av information som 

framkom.  

 

Pilotintervjun utfördes hemma hos deltagaren vilket kan innebär en trygghet. Även om 

miljön är trygg och lugn för deltagaren finns alltid risken för störningsmoment. Dessa 

störningsmoment kan vara allt ifrån ringande telefoner eller personer som kommer hem 

mitt i intervjun. Detta försökte vi undvika genom att stänga av telefoner och uppmana 

deltagaren att göra detsamma (Trost, 2010). En aspekt som är viktig att uppmärksamma är 

att deltagaren i pilotintervjun är en bekant till en av författarna. En nackdel kan vara att 

förhållandet mellan författaren och den bekanta rubbar balansen i en intervjusituation. För 

att minska denna obalans utfördes intervjun av den författare som inte var bekant till 

deltagaren. Den författare som inte höll i intervjun höll sig passiv och förde anteckningar 

samt kontrollerade teknisk utrustning. Fördelen med att utföra en pilotintervju är att det 

gav författarna en chans att bekanta sig med intervjusituationen vilket ökade vårt 

självförtroende i att genomföra en intervju (Trost, 2010).  

 

Utförandet av intervjuerna kan diskuteras ur flera olika perspektiv. Med undantag från 

pilotintervjun utfördes samtliga intervjuerna i ett avskilt rum på vårdavdelningen där 

deltagaren arbetade. Detta var positivt i den meningen att deltagaren kan känna en trygghet 

och bekvämlighet. Tid för intervjuer bokades in på deltagarnas villkor vilket ökade deras 

inflytande. Vid tre av intervjuerna som utfördes på vårdavdelning uppstod 
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störningsmoment under intervjun. Det var avbrott på grund av att medarbetare kom in eller 

att larm lät på avdelningen. Detta kan skapa en känsla av att inte stå i centrum hos 

deltagaren vilket kan medföra känslor av otrygghet eller att vara utelämnad. Det kan 

riskera deltagarens konfidentialitet om obehöriga personer kan lyssna på samtalet (Trost, 

2010). Vi utförde intervjuerna tillsammans vilket ökade sannolikheten till mer nyanserade 

svar eftersom vi kom med olika följdfrågor (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

Intervjusituationen kan inte ses som jämställd eftersom vi håller i samtalet och bestämmer 

vad ämnet för samtalet ska vara (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi anser att en god kontakt 

etablerades med deltagarna vilket underlättar intervjusituationen. Genom att lyssna aktivt 

och låta tystnad ta plats gavs deltagarna möjlighet att berätta om sina erfarenheter i sin 

egen takt. Detta förhållningssätt hjälpte intervjusituationen att bli mer naturlig och minska 

maktpositionen som Kristensson (2014) påpekar att intervjuaren i en intervjusituation har.  

 

Vi ansåg att inspelningen av intervjuerna stärker vår studie då det gav chans att lyssna till 

intervjun upprepade gånger. Genom transkriberingen gavs chansen att läsa igenom 

materialet upprepade gånger för en ökad förståelse. Sorteringen av texten inför 

analysprocessen underlättades eftersom meningsenheterna som svarade på vårt syfte kunde 

tas ut ur den transkriberade texten. Att inte behöva vara beroende av att anteckna under 

intervjuerna gjorde att deltagarens berättelse sattes i fokus (Trost, 2010). Inspelningen och 

den efterkommande transkriberingen var tidskrävande, men ansågs vara till hjälp i 

analysprocessen.  

 

Slutsats 

En välinformerad patient ligger till grund för att rådande författningar (SFS, 1982:763; 

SFS, 2010:659; SFS, 2014:821) ska vara möjliga att uppfylla. Deltagare upplevde 

svårigheter att säkerställa informationsöverföringen. Professionell tolk ansågs vara det 

bästa alternativet men användes inte i första hand eftersom professionell tolk upplevdes 

som otillgängligt. Närstående som tolkade beskrevs som oumbärliga i den dagliga 

omvårdnaden samtidigt som det fanns en osäkerhet i vad som förmedlades. Tvåspråkig 

vårdpersonal som tolkade upplevdes överlag positivt men det fanns en osäkerhet i 

vårdpersonalens kompetens i att tolka. 

 

Vår slutsats är att det fanns en paradox mellan sjuksköterskans erfarenheter och 

användningen av kommunikationsstrategier. Deltagarnas uppfattning överlag var att 

kommunikationshinder inte upplevdes som ett problem eftersom de ansåg sig inneha 

strategier för att överkomma dessa. Detta vittnar om att kompetensen inom kommunikation 

behöver förbättras. Kommunikationsstrategier för att överkomma hinder i kommunikation 

bör utvecklas med tydligare rutiner och riktlinjer för att god omvårdnad på lika villkor till 

alla i befolkningen ska vara möjlig.   

 

Klinisk tillämpbarhet 

Studiens resultat ger inblick i sjuksköterskors erfarenheter av att kommunicera med 

patienter med bristfälliga kunskaper i det svenska språket. Resultatet som framkommit kan 

vara till nytta för praktiserande sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter då det kan 

generera en ökad medvetenhet om vilka hinder i kommunikationen som kan uppstå samt 

vilka kommunikationsstrategier som är att föredra. Vi föreslår att Stockholms läns 

landsting tar beslut om pågående upphandlingar för tolkservice samt att rutiner för 

tolkbokning implementeras på sjukhus i Stockholms läns landsting.  
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Fortsatta studier   

Det vore av intresse att studera hur tvåspråkig vårdpersonal upplever det är att tolka för 

patienter åt andra kollegor eftersom föreliggande studie inte fått besvarat hur denna 

personalgrupps upplevelse ter sig. Det vore även intressant att studera hur individer med 

bristfälliga kunskaper som varit i kontakt med hälso- och sjukvården upplever bemötande, 

information och utbildning.  
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II 

 

Sjuksköterskors erfarenheter av kommunikation och omvårdnad då patienten har 

bristfälliga kunskaper i det svenska språket.  

 

Området som ska studeras berör sjuksköterskors erfarenheter av att kommunicera och 

vårda patienter med bristfälliga kunskaper i det svenska språket. Vi är därför intresserade 

av att få genomföra intervjuer med 2-4 sjuksköterskor som väljs utifrån följande kriterier: 

 

- Legitimerad allmänsjuksköterska 

- Yrkeserfarenhet i minst ett år 

- Erfarenhet av omvårdnad av patienter med bristfälliga kunskaper i det svenska 

språket, gällande både tal och hörförståelse 
 

I andra europeiska länder har studier uppmärksammat hur sjuksköterskor upplever möten 

med patienter som inte delar samma första språk. Ökad invandring leder till ett mer 

multikulturellt samhälle som ställer nya krav på sjukvården. Det gör att sjuksköterskans 

kompetens och förmåga att kommunicera behöver utvecklas när brister i språket föreligger. 

Vi är intresserade av att undersöka hur sjuksköterskor på vårdavdelning upplever 

kommunikation och omvårdnad då språket upplevs som en barriär.  

 

Syftet med vår studie är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av omvårdnad då 

patienten har bristfälliga kunskaper i det svenska språket. Våra frågeställningar berör 

sjuksköterskans roll i kommunikationen med patienten, vilka kommunikationsstrategier 

som används och användandet av tolk på vårdavdelning.  

 

Vi har valt en kvalitativ deskriptiv design för vårt självständiga arbete och kommer att 

använda oss av halvstrukturerade intervjuer med öppna frågor. Efter intervjuerna är 

genomförda kommer materialet sammanställas och presenteras i vårt självständiga arbete. 

Deltagande sjuksköterskor och avdelning kommer att få möjlighet att ta del av resultatet.  

 

Deltagandet i studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst under studiens gång. Den 

information som samlas in kommer att hanteras konfidentiellt. Deltagarnas identitet 

kommer att skyddas genom att känslig data avidentifieras såsom namn, tid och plats. 

Intervjuerna beräknas ta ca 30-45 min och kommer att utföras i slutet av januari/början på 

februari på den plats den intervjuade önskar.   
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Jag godkänner härmed att Caroline Dovling och Linnéa Olsson får utföra studien Att förstå 

och bli förstådd: Sjuksköterskors erfarenheter av omvårdnad då patienten har bristfälliga 

kunskaper i det svenska språket på XX sjukhuset under tidsperioden januari - februari 

2015. 
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BILAGA B 

Informationsbrev till avdelningen 

 

Sophiahemmet Högskola Stockholm, 15-XX-XX 

Box 5605 

114 86 Stockholm 

  

  

Hej, 
  

Vi heter Caroline Dovling och Linnea Olsson och är sjuksköterskestudenter vid 

Sophiahemmet Högskola, termin 5, som ska genomföra ett självständigt arbete omfattande 

15 högskolepoäng. Området som ska studeras berör sjuksköterskors erfarenheter av 

kommunikation och omvårdnad då patienten har bristfälliga kunskaper i det svenska 

språket. Vi är därför intresserade av att få genomföra intervjuer med 6-8 sjuksköterskor 

som väljs utifrån följande kriterier: 

 

- Legitimerad allmänsjuksköterska 

- Yrkeserfarenhet i minst ett år 

- Erfarenhet av omvårdnad av patienter som har bristfälliga kunskaper i svenska 
 

I andra europeiska länder har studier uppmärksammat hur sjuksköterskor upplever möten 

med patienter som inte delar samma första språk. Ökad invandring leder till ett mer 

multikulturellt samhälle som ställer nya krav på sjukvården. Det gör att sjuksköterskans 

kompetens och förmåga att kommunicera behöver utvecklas när brister i språket föreligger. 

Vi är intresserade av att undersöka hur sjuksköterskor på vårdavdelning upplever 

kommunikation och omvårdnad då språket upplevs som en barriär.  

 

Syftet med vår studie är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av kommunikation och 

omvårdnad då patienten har bristfälliga kunskaper i det svenska språket. Våra 

frågeställningar berör sjuksköterskans roll i kommunikationen med patienten, vilka 

strategier för kommunikation som används och användandet av tolk på vårdavdelning.   

 

Vi har valt en kvalitativ deskriptiv design för vårt självständiga arbete och kommer att 

använda oss av halvstrukturerade intervjuer med öppna frågor. Efter intervjuerna är 

genomförda kommer materialet sammanställas och presenteras i vårt självständiga arbete. 

Deltagande sjuksköterskor och avdelning kommer att få möjlighet att ta del av resultatet. 

Deltagandet i studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst under studiens gång. Den 

information som samlas in kommer att hanteras konfidentiellt. Deltagarnas identitet 

kommer att skyddas genom att data avidentifieras, såsom namn, tid och plats. Intervjuerna 

beräknas ta cirka 30-45 min och kommer att utföras i slutet av januari/början på februari på 

den plats den intervjuade önskar.   

 

Med vänlig hälsning  

 

Caroline Dovling   Linnea Olsson 

caroline.dovling@stud.shh.se  linnea.olsson2@stud.shh.se 

XXXX-XX XX XX   XXXX-XX XX XX 
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BILAGA C 

Intervjuguide 

 

Syftet med vår studie är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av omvårdnad då 

patienten har bristfälliga kunskaper i det svenska språket. Med bristfälliga kunskaper 

menar vi en patient som inte har svenska som modersmål, och som brister i tal- och 

hörförståelse.  

 

Idag är det den _________ och klockan är _________. 

Vill du _______________ delta i denna studie? 

 

Du har tidigare fått skriftlig information om studien men jag berättar kort igen om din rätt 

att avbryta och dra dig ur när som helst under studiens gång. Om det är någon fråga du inte 

vill svara på så behöver du självklart inte göra det.  

All data som samlas in kommer att hanteras konfidentiellt och raderas efter studiens gång. 

Din identitet kommer att vara skyddad under hela studiens gång. 

 

Vi kommer att spela in intervjun och föra lite anteckningar - är det OK för dig? 

 

Har du några frågor? 

 

Bakgrund 

 

1. Hur gammal är du? 

2. Hur länge har du arbetet som sjuksköterska? 

3. Vilka språk behärskar du? 

Stödord 

- Vid kunnande av flera språk; hur ofta får du tolka i din yrkesroll? 

- Hur upplever du det är att tolka till en patient? 

4. Då en patient har bristfälliga kunskaper i svenska; hur tar du reda på vilket 

språk patienten är van vid att tala? 

5. Hur upplever du att kommunikation och omvårdnad är sammankopplat?  

Stödord: 

- Vad är kommunikation för dig? 

- Vad är omvårdnad för dig? 

 

Kommunikation 

 

6. Kan du berätta om dina upplevelser av att kommunicera med patienter som 

har bristfälliga kunskaper i svenska?  

Stödord: 

- Vilka känslor uppstår hos dig när språket brister? 

- Vilka konsekvenser upplever du att kommunikationssvårigheter leder till för 

dig som sjuksköterska?  

- Vilket är din roll i kommunikationen som sjuksköterska? 

 

Omvårdnad 

 



VI 

 

7. Kan du berätta om några exempel på omvårdnadssituationer med patienter 

som har bristfälliga kunskaper i svenska? 

Stödord: 

- Hur påverkas omvårdnaden? 

- Hur utbildar och informerar du patienten? 

- Hur upplever du som sjuksköterska situationen? 

- Hur upplever du avdelningens information och utbildning till er i personalen 

ang. hur personer med bristfälliga kunskaper i svenska ska bemötas? 

 

Hjälpmedel 

 

8. Vad använder du dig av för strategier för att överkomma språkliga brister hos 

patienten? 

Stödord: 

- Vilka hjälpmedel finns tillgängliga på avdelningen? 

- Finns det några hjälpmedel som du upplever saknas på avdelningen? 

- Vilket är första handsalternativet/sista handsalternativet? 

Kan du berätta om dina upplevelser då närstående agerar tolk? 

- Vad är positivt och negativt? 

- Hur upplever du att det samarbetet fungerar? 

Kan du berätta om dina upplevelser då någon kollega till dig tolkat åt en patient? 

- Hur har det påverkat arbetssituationen? 

- Anser du att det finns några problem/fördelar med att använda tvåspråkig 

kollega som tolk? 

Kan du berätta om dina erfarenheter av att använda professionell tolk? 

- Hur upplever du samarbetet? 

- Vilka egenskaper bör en professionell tolk ha? 

- Vem på avdelningen kontaktar tolken? Vad finns för riktlinjer? Hur upplever du 

dessa riktlinjer? 

- Vid vilka tillfällen kontaktas tolk? 

- Hur upplever du telefontolk? Hur upplever du tolk som kommer ut på plats? 

- Positivt och negativt? Anser du att det finns några problem/fördelar med att 

använda professionell tolk? 

 

Följdfrågor 

 

Känslor 

Hur kände du då? 

Hur mådde du då? 

Hur uppfattade du situationen just då?            Om situationer 

Hur hanterar du det? Kan du berätta mer utförligt 

om situationen? 

Allmänna Vad hände då? 

Berätta mer Kan du ge ett exempel? 

Hur menar du det?   

Kan du ge fler exempel?  

Kan du förklara/Beskriva mer?  

 

Avrunda intervjun 

 



VII 

 

Kort sammanfattning.  

Har du något du vill tillägga? 

 

Nu kommer vi att transkribera den här intervjun,  

analysera resultatet och presentera det i vårt självständiga arbete 

 

Om det dyker upp några frågor så har du våra kontaktuppgifter så det är bara att höra av 

dig! 

 

Tacka för avsatt tid! 

 

   

 

 

 

 

 


