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SAMMANFATTNING 

 

Migrationsströmmen ökar för varje år. För flertalet av de som kommer till Sverige är det 

svenska språket helt främmande, många kan inte heller engelska, vilket gör att de på egen 

hand inte har någon möjlighet att göra sig förstådda eller motta information. Dessa 

personer kommer förr eller senare komma i kontakt med vården och i det akuta skedet kan 

ambulanssjuksköterskan vara den första de träffar. Inom sjukvården är kommunikation a 

och o men då patient och sjuksköterska inte talar samma språk finns risk för missförstånd. 

Otillräcklig information medför att patienten riskerar känna sig förbisedd vilket kan 

komma att påverka relationen mellan patient och sjuksköterska och på sikt bidra till en 

misstro på vården och bristande compliance. Diagnostisering och eventuell behandling kan 

bli fördröjd. Bristande kommunikation kan i värsta fall leda till felbehandling och 

eventuella vårdskador.  

 

Syftet med studien var att belysa ambulanssjuksköterskans upplevelser av att vårda då 

sjuksköterska och patient inte talar samma språk. 

 

Metoden var av kvalitativ design. Sex individuella intervjuer med ambulanssjuksköterskor 

verksamma inom ambulansen i en region i Mellansverige genomfördes. 

 

I resultatet framkom tre kategorier: finna andra sätt att kommunicera, kliniska blicken samt 

ett annorlunda vårdmöte. Ambulanssjuksköterskorna i studien beskrev hur de genom att 

använda kroppsspråk och tala fåordigt försökte kommunicera med patienten. Det framkom 

hur deras erfarenhet och kliniska observationer; patientens ansiktsuttryck, färg, hud, fick 

desto större betydelse för den medicinska bedömningen och utvärdering av insatt 

behandling. Kulturella skillnader och känslan av att ingenting förstå upplevdes som hinder. 

Ambulanssjuksköterskorna upplevde sig vara övertydliga och arbetssättet blev ett annat då 

de arbetade efter premissen att ta det säkra före det osäkra. Fler undersökningar och längre 

tid till vård påtalades. Att visa omtanke och tålamod beskrevs som viktiga egenskaper i 

patientmötet. Att söka skapa trygghet genom att visa en lyhördhet och respekt för patienten 

och dennes kultur beskrevs som viktiga faktorer för ett gott bemötande. 

Studien visade att vårdmötet medför, förutom de uppenbara kommunikationssvårigheterna, 

ett möte med en person av annan kulturell härkomst. Ambulanssjuksköterskan får finna 

andra sätt att arbeta på och i större utsträckning förlita sig på sin kliniska blick. Genom att 

tillvarata hjälp från anhöriga samt använda alternativa sätt att kommunicera på kan 

ambulanssjuksköterskan söka göra patienten delaktig och informera om vården som ges. 

Genom ett gott bemötande läggs grunden för ett bra vårdmöte.   

 

Nyckelord: ambulanssjukvård, språkbarriärer, kommunikation, personcentrerad vård



 

 

ABSTRACT 

 

Immigration is increasing by each year. For those who do not speak Swedish nor English 

receiving information and being able to make themselves understood is difficult. Sooner or 

later some of these people will come in contact with the healthcare system, and in an 

emergency situation it will be the ambulance nurse they meet first. When the patient and 

nurse do not speak the same language there is risk of misunderstandings. Inadequate 

information leads to an increased risk of the patient feeling neglected which may affect the 

nurse – patient relationship. There is also an increased risk of the patient feeling mistrust 

for the healthcare system and thus leading to a lack of compliance. Diagnosing and treating 

the patient therefore run risk of becoming delayed. Lack of communication may in worst 

case scenario lead to mistreatment and healthcare related injuries.  

 

The aim of the study was to illustrate the ambulance nurse experiences of giving care when 

nurse and patient do not speak the same language.   

The method was of qualitative design. Six individual interviews with ambulance nurses 

working within the prehospital scene in a region in central Sweden were conducted.  

 

The result revealed three main categories: finding other ways of communicating, the 

clinical eye and a different encounter. The ambulance nurses in this study shared how they 

used body language and spoke in a simplified manner trying to find other ways of 

communicating with the patient. The study showed how their experience and their clinical 

observations; the patients’ expressions, skin and color, had a greater impact on their 

judgment and also on assessing given treatment. Cultural differences and the feeling of not 

being able to completely understand were perceived as obstacles. The ambulance nurses 

perceived themselves as being over explicit. More examinations and longer time to care 

were mentioned. Showing empathy and increased patience were described as important 

characteristics for the ambulance nurse, as well as creating a safe environment by listening 

and showing respect for the patient and their culture. 

The study showed that the encounter entails communication difficulties as well as cultural 

differences. The ambulance nurse must find other ways of conducting their work and is 

forced to rely on clinical observations in a higher degree than normal. By finding 

alternative ways of communication, for example through the help of relatives, the 

ambulance nurse can get the patient involved in the given care. The foundation for a 

successful encounter is a good attitude.  
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INLEDNING 

Immigrationen till Sverige har det senaste århundradet ökat och spås göra det även 

fortsättningsvis inte minst till följd av flyktingkrisen i Syrien. För den som bosätter sig i ett 

främmande land väntar ett möte med en ny kultur och ett nytt språk. Att inte förstå eller ha 

möjligheten att göra sig förstådd medför svårigheter i synnerhet då personen ifråga 

kommer i kontakt med hälso- och sjukvården där kommunikation är a och o. För 

ambulanssjuksköterskan som arbetar med begränsade resurser i det offentliga rummet 

kommer detta vårdmöte ställa krav på ett särskilt bemötande. 

BAKGRUND 

Migration 

Vid 1900-talets början var Sverige ett utvandrarland. Industrialiseringen i slutet av 1800-

talet var en bidragande orsak (Statistiska centralbyrån [SCB], 2015b), likaså utvandringen 

till Nordamerika då omkring 1,5 miljoner svenskar sökte lyckan på andra sidan Atlanten 

(Nilsson, 2004). Vändpunkten kom i början av 1930-talet och alltsedan dess har 

invandringen varit större än utvandringen vilket är en naturlig följd av ett lands 

ekonomiska såväl som demografiska utveckling (SCB, 2015b). Idag ökar immigrationen 

till landet för varje år, och har gjort så under flera års tid (SBC, 2013). 

 

Flera faktorer gör att en person väljer att lämna sitt hemland för ett annat däribland studier 

och nya arbetsmöjligheter. Andra väljer att migrera för att komma närmre släkt som redan 

bosatt sig i ett annat land (Migrationsverket, 2016). Migration kan ske frivilligt såväl som 

ofrivilligt; krig och väpnade konflikter runt om i världen bidrar till att människor flyr över 

landsgränser i jakt på ett bättre liv och bättre levnadsvillkor. Könsstympning, avrättningar 

och sexuella övergrepp är exempel på kränkningar som kan göra att människor lämnar hem 

och ägodelar. Andra flyr stater som mosätter sig politisk opposition där åsikts- och 

yttrandefriheten kränks. Likaså flyr människor då de diskrimineras av den egna staten på 

basis av sexuell läggning, hudfärg, etisk tillhörighet, religion eller samhällsklass (Röda 

korset, 2012). 

Sverige idag och i framtiden 

I Sverige bor idag omkring 9,7 miljoner människor (SCB, 2015b) varav 15 procent 

beräknas vara utomlandsfödda (SCB, 2013). Omkring 80 000 beräknas varje år bosätta sig 

i Sverige till följd av arbete/studier, anhöriginvandring eller som EU-medborgare som 

ämnas vistas i landet en begränsad tid. Till denna siffra tillkommer de omkring 170 000 

personer som årligen söker turistvisum (Migrationsverket, 2016). Av de som under 2014 

flyttade till Sverige stod 17 procent för återinvandring, det vill säga personer som tidigare 

varit bosatta i landet och valt att flytta tillbaka (SCB, 2015a). Till följd av kriget i Syrien 

var immigrationen år 2014 den högst uppmätta hitintills där var femte invandrande var 

Syrienfödd. Därtill sågs även en ökning av statslösa, det vill säga personer som ej erkänts 

som medborgare i något land (SCB, 2015a). 

 

Enligt Statistiska centralbyråns befolkningsprognos (2015b) beräknas Sveriges befolkning 

nästa år uppnå tio miljoner. Orsaken till detta är en fortsatt förväntad folkökning, 

framförallt till följd av fortsatt hög immigration till landet. 
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Kommunikation  

Hälso- och sjukvården grundar sig i mötet mellan patient och den enskilde yrkesutövaren. 

Det är yrkesutövarens skyldighet att delge patienten information och göra denne delaktig i 

sin vård (Socialstyrelsen, 2015). God kommunikation beskrivs som en avgörande del för 

ett patientsäkert mediciniskt omhändertagande (Ivarsson, 2015). 

Verbal och icke-verbal kommunikation  

Kommunikation grundar sig dels i det talade språket, dels i kroppsspråk och förmåga att 

lyssna. Icke-verbal kommunikation handlar om överföring av information genom 

kroppsspråk; med rörelser, gester, kroppsställning, mimik och attityd förmedlas ett 

budskap. Den icke-verbala kommunikationen ligger till grund för det första intryck en 

person får av en annan samt påverkar även hur kommunikationen kommer fortgå parterna 

sinsemellan (Ivarsson, 2015).  

 

Då det som ögat uppfattar ger starkast intryck anses kroppsspråket vara viktigast i all 

kommunikation. Dock är språket ett nödvändigt verktyg för att starta en dialog i 

patientmötet samt för att informera och spegla det den andre berättar (Ivarsson, 2015). I 

Sverige (Språklag, SFS 2009:600, 4 §) är svenska huvudspråk i landet och det språk som 

alla medborgare ska ha tillgång till (5 §), därtill finns fem erkända minoritetsspråk 

nämligen finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska (7 §). Genom språket sker 

den verbala kommunikationen som i motsats till den icke-verbala kommunikationen är ett 

avsiktligt sätt att förmedla ett budskap (Larsson, Palm & Rahle Hasselbalch, 2008). 

Språket öppnar upp för den dialog som är en ömsesidig överföring av information mellan 

två eller flera parter (Ivarsson, 2015).   

 

Att samtala på en likställd nivå och visa ett oförfalskat intresse bör vara grunden i 

patientmötet (Ivarsson, 2015). Ett komplicerat språk med mycket medicinska termer 

försvårar patientens förståelse (Wieslander et al., 2015). Grunden för vårdmötet bör vara 

att genom ett gott bemötande skapa en trygg miljö där patientens berättelse är i centrum. 

Genom att uppvisa ett lugn inger yrkesutövaren trygghet hos patienten, samtidigt som det 

är av stor vikt att kunna anpassa sig till situationen (Ivarsson, 2015). 

Kommunikationsbrister 

Bristande kommunikation och informationsöverföring medför risker inom sjukvården 

(Wieslander et al., 2015). Utbildningsnivå anges som en faktor vilken påverkar vårdmötet 

på ett sådant sätt att låg eller avsaknad av utbildning är ett hinder för att motta information 

(Nkulu Kalengayi, Hurtig, Ahlm & Ahlberg, 2012). En annan bidragande orsak till 

bristande informationsöverföring är då patienten inte vågar ställa frågor om sitt 

sjukdomstillstånd, trots att denne saknar kunskaper, vilket påtalades vara vanligt 

förekommande av informanterna i studien gjord av Wieslander et. al (2015). 

 

I en jämförelse över sjuksköterskors och patienters upplevelser av vilka faktorer som 

försvårar kommunikationen nämndes språkbarriärer. Av patienterna ansåg 69 procent att 

kommunikationen försvårades då sjuksköterska och patient ej talade samma språk, för 

sjuksköterskorna var denna siffra 57 procent (Kargar Jahromi & Ramezanli, 2014).  
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Språkbarriärer påverkar vårdmötet genom sättet det influerar hur vården ges och tas emot 

och kan utgöra hinder i patientmötet bland annat genom att försvåra kontaktetableringen 

till patienten och däri även fördröja diagnostisering och behandling (Nkulu Kalengayi et 

al., 2012). I en studie om immigranters upplevelser av hälso- och sjukvården uppgav flera 

av deltagarna att de upplevt att de fått otillräcklig information om sitt medicinska tillstånd 

och kopplade detta till språkförbistringar (Suurmond, Uiters, de Bruijne, Stronks & Essink-

Bot, 2011). Även kulturella skillnader och synen på hälsa och sjukdom kan utgöra hinder i 

kommunikativa sammanhang (Larsson et al., 2008). 

 

Kommunikationsbrister i patientmötet kan påverka patientens förståelse kring sitt 

sjukdomstillstånd och behandlingen som ges (Wieslander et al., 2015). Faktorer så som 

dövhet eller att patienten inte talar språket har visat sig medföra en tre gånger ökad risk att 

patienten drabbas av en vårdrelaterad skada som hade kunnat undvikas utan det fysiska 

kommunikationshindret (Bartlett, Blais, Tamblyn, Clermont & MacGibbon, 2008). 

Prehospital vård 

Ambulansens funktion att transportera sjuka individer till sjukhus har historiskt sett utförts 

av icke-legitimerad personal. I takt med att sjukvården har utvecklats, med 

medicintekniska liksom farmakologiska framsteg och nya möjligheter till återupplivning, 

har även kraven på ambulansväsendet ökat (Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor 

[RAS] & Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2012). 

 

Det prehospitala arbetet innebär oförutsedda situationer med ibland bristfällig information 

(RAS & SSF, 2012). Ambulanssjuksköterskan försätts i ständigt nya miljöer och unika 

förhållanden som ställer krav på stresstålighet (Ahl et al., 2005). I den prehospitala 

arbetsmiljön förväntas ambulanssjuksköterskan fatta snabba och korrekta beslut, i många 

fall livsavgörande sådana (Gunnarsson & Warrén Strömberg, 2009). Då det kan skilja sig 

stort från det ena ärendet till det andra och arbetstempot plötsligt kan ändras går arbetet 

inte att i förväg planera (Ahl et al., 2005). Arbetet utförs i det offentliga rummet vilket i 

många fall innebär att ambulanspersonalen har andras blickar på sig då de utför sitt arbete. 

Detta i kombination med den osäkra arbetsmiljön bidrar till att beslutsfattandet i den akuta 

situationen är komplex (Gunnarsson & Warrén Strömberg, 2009). Fördjupade kunskaper, 

såväl praktiskt som teoretiskt, är ett måste för att klara de arbetsmoment som kräver ett 

snabbt medicinskt inriktningsbeslut (Gentil, Ramos & Whitaker, 2008).    

Ambulanssjuksköterskan 

För att anpassa sig till kraven på ambulanssjukvården idag finns i Sverige sedan 2001 

ambulanssjukvård som specialistutbildning på 60 högskolepoäng. Utbildningen leder till en 

yrkesexamen och efter examensarbete även till en magisterexamen inom 

omvårdnad/vårdvetenskap (RAS, 2012) men är inget krav för att beviljas arbeta i 

ambulans. Hur besättningen ser ut kan skilja sig från ett landsting till ett annat då tydliga 

riktlinjer för hur ambulansen ska vara bemannad saknas. De krav som finns från 

Socialstyrelsen säger att personal inom den prehospitala vården ska ha adekvat utbildning 

att utföra sitt uppdrag och kunna använda avsedd utrustning (SOSFS 2013:9, kap. 6, 4 §) 

med behörighet att administrera läkemedel (kap. 6, 2 §).  
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Prehospitala bedömningar 

Utgångspunkten för det prehospitala mötet är ett medicinskt fokus (Holmberg & 

Fagerberg, 2010). Patientens sjukdomshistoria, anamnes, vitala parametrar och utfall från 

genomförda undersökningar ligger till grund för den medicinska bedömningen. 

Ambulanssjuksköterskan bedömer patientens sjukdomstillstånd och beslutar om och 

genomför relevanta vårdåtgärder med stöd av lokala behandlingsriktlinjer (RAS, 2012). 

 

Den plan ambulanssjuksköterskan gjort upp för patienten i samband med utlarmningen 

följs av primära och sekundära bedömningar av patientens vitala funktioner (Suserud, 

Bruce & Dahlberg, 2003). Genom att placera sin hand på patientens vrist skapar 

ambulanssjuksköterskan kontakt och kan inge trygghet samtidigt som hon känner 

patientens puls och kroppstemperatur (Holmberg & Fagerberg, 2010).  Det första steget i 

bedömningen är att etablera en fri luftväg, därefter kontrolleras i följande ordning 

patientens andning, cirkulation, vakenhetsgrad samt övriga kroppsliga funktioner. Synliga 

skador undersöks först efter att den initiala bedömningen är gjord. Den sekundära 

bedömningen kan antingen bekräfta eller förkasta ambulanssjuksköterskans initiala plan 

och är därmed avgörande för fortsatt behandling (Suserud et al., 2003).  

 

Den prehospitala bedömningen grundar sig i att ambulanssjuksköterskan söker skapa sig 

en helhetsbild av patienten och använder symtom som ledtrådar i sitt arbete. Genom att se 

sig om i patientens omgivning och hemmiljö stärks helhetsbilden (Suserud et al., 2003).  

Ambulanssjuksköterskan måste i den akuta situationen vara kapabel att förstå samt även 

förutse patientens behov (Wiman & Wikblad, 2004). Genom att ligga steget före och se 

tecken på livshotande tillstånd innan patienten uppvisar symtom kan en försämring hos 

patienten undvikas genom att i ett tidigt skede sätta in nödvändiga åtgärder och behandla 

patienten (Benner, 2001). Vilka åtgärder som behöver utföras innan transport till sjukhus 

och vad som kan vänta är beslut som ambulanssjuksköterskan fattar (Suserud et al., 2003). 

Tidigare erfarenhet är en avgörande faktor för beslutsprocessen (Gunnarsson & Warrén 

Strömberg, 2009). Patientbedömningen baseras på teoretiska såväl som praktiska 

kunskaper (Benner, 2001).  

Vårdmötet 

Hälso- och sjukvården ska bedrivas för att säkerställa en god vård vilket innebär att den är 

av god kvalitet. Hälso- och sjukvården ska vara lättillgänglig, främja kontakt mellan 

patient och den enskilde yrkesutövaren samt tillvarata patientens autonomi. Patientens 

behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet i vården ska tillgodoses (Hälso- och 

sjukvårdslagen [HSL], SFS 1982:763, 2a §) och målet är en vård på lika villkor (2 §).  

Patientsäkerhet 

Genom Patientsäkerhetslagen främjas patientsäkerheten inom hälso- och sjukvården (SFS 

2010:659, kap. 1, 1 §). Lagen ställer krav på ett kontinuerligt patientsäkerhetsarbete där 

nödvändiga åtgärder vidtas för att undvika att utsätta patienten för vårdskada. (kap. 3, 2 §). 

En vårdskada definieras som ”lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt 

dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens 

kontakt med hälso- och sjukvården” (5 §). I en svensk retrospektiv studie undersöktes 

incidensen av avvikande händelser inom sjukvården. Resultatet visade att 12,3 procent av 

inneliggande patienter drabbades av en vårdskada och att uppskattningsvis 70 procent av 

dessa hade kunnat förebyggas.  
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Nio procent av vårdskadorna bidrog till ett permanent handikapp och tre procent ledde till 

att patienten avled. En vårdrelaterad skada visade sig bidra till att vårdtiden förlängdes med 

i genomsnitt sex dagar (Soop, Fryksmark, Köster & Haglund, 2009). 

 

Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659, kap. 6, 2 §) ansvarar personal verksamma 

inom hälso- och sjukvård själva för hur de utför sina arbetsuppgifter men arbetet ska 

baseras på beprövad erfarenhet och vetenskap (kap. 6, 1 §). Otillräcklig erfarenhet och för 

lite praktisk träning är faktorer som informanterna i en studie av Cushman et al. (2010) 

kopplade till förekomsten av medicinska fel och vårdskador. Ovana att hantera sällan 

förekommande situationer samt medicinska felberäkningar, kommunikationsbrister inom 

teamet och förvirring kring gällande riktlinjer är ytterligare faktorer som ökar risken för 

felbehandling (Lammers, Willoughby-Byrwa & Fales, 2014). Inom det prehospitala fältet 

utsätts ambulanssjuksköterskan för unika förhållanden så som brist på resurser, trångt 

utrymme, besvärliga åskådare, otillräcklig information från patienten eller en annan 

information från anhöriga/åskådare. Dessa faktorer påverkar ambulanssjuksköterskan i det 

dagliga arbetet och kan, var för sig eller flera sammantaget, bidra till en ökad risk för 

medicinska fel och vårdrelaterad skador (Price, Bendall, Patterson & Middleton, 2013).   

Bemötande  

Sjuksköterskans skyldighet att se individen och bedriva lika vård oavsett kön, ålder, 

hudfärg, tro, etnicitet, kulturell bakgrund eller sexuell läggning (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014) gäller inte minst prehospitalt. För ambulanssjuksköterskan 

krävs ett etiskt förhållningssätt framförallt i det offentliga rummet eller i patientens hem. 

Vården skall ges på ett stödjande sätt med hänsyn till patientens autonomi. Onödigt lidande 

och utsatthet skall undvikas och information till patient och dennes anhöriga skall 

individanpassas för att stimulera till medverkan och däri även förebygga sjukdom (RAS, 

2012). Patientens fysiska, psykologiska såväl som sociala behov bör tas i beaktande så att 

patienten bemöts som en unik individ med unika behov och förutsättningar (Holmberg & 

Fagerberg, 2010).  Att bygga upp ett förtroende är av största vikt i vårdmötet. Den första 

kontakten är direkt avgörande för om vård överhuvudtaget kommer kunna ges, det är då 

ambulanssjuksköterskan måste skapa en trygghet hos patienten (Suserud et al., 2003). 

 

Togher, Davy och Niroshan Siriwardena (2012) har i en undersökning om patienters och 

ambulanspersonals erfarenheter av prehospital vård funnit kommunikationen som en 

betydelsefull faktor. Patienterna upplevde att genom att regelbundet delges information om 

hälsotillstånd och behandling ökade tron på ambulanspersonalens kompetens. Genom 

regelbunden kommunikation skapar ambulanssjuksköterskan trygghet i vårdmötet vilket 

bidrar till en säkrare vård (Holmberg & Fagerberg, 2010). Inadekvat informationsutbyte 

kan istället medföra en misstro på vården och en känsla av att ej tas på allvar som patient 

(Suurmond et al., 2011). Regelbunden kommunikation i det prehospitala mötet möjliggör 

för patientens delaktighet i sin egen vård (Togher et al., 2012). 

Kulturella aspekter 

I mötet med utomlandsfödda patienter kan kulturella aspekter komma att influera vården. 

Andra synsätt på hälsa, familjedynamik och könsnormer har en direkt påverkan på 

interaktionen mellan patient och yrkesutövare. I kulturer där det är norm att informationen 

ska gå via mannen uppstår en direkt kontrast mot svensk sjukvårds riktlinjer om att 

kommunicera direkt till patienten (Nkulu Kalengayi et al., 2012).  
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I sådana kulturer är önskemål om att få vårdas av en person av samma kön vanliga, men då 

detta ej är möjligt att genomföra finns risk att patienten undanhåller viktig information 

eller till och med vägrar vård (Priebe et al., 2011). 

 

Kulturella olikheter kan försvåra för yrkesutövaren att fysiskt undersöka patienten och kan 

även påverka hur patienten tar emot vård och följer givna rekommendationer (Priebe et al., 

2011). Likaså kan tro och religiösa övertygelser påverka patientens förståelse för och 

följsamhet till vård (Nkulu Kalengayi et al., 2012). 

Personcentrerad vård som teoretisk referensram 

Då en person är i behov av yrkesmässig vård finner denne sig i patientrollen och hamnar då 

per automatik i en beroendeställning till vården och den enskilde yrkesutövaren (Willman, 

2011). Samtidigt som patienten är den som bäst känner till sin egen situation och 

upplevelser av ohälsa är det sjukvården som besitter kunskaper och behandlingsmöjligheter 

(Socialstyrelsen, 2015). 

 

Patientlagen (PL, SFS 2014:821, kap. 3, 2 §) fastställer hur var individ har rätt att få 

information om sitt sjukdomstillstånd. Denna information skall individanpassas efter 

patientens mognad, ålder, erfarenhet och språkliga förutsättningar (kap. 3, 6 §). Vården 

skall i möjligaste mån utformas i samråd med patienten (kap. 5, 1 §) och samordnas så att 

patientens behov av trygghet tillgodoses (kap. 6, 1 §). Personcentrerad vård inbegriper just 

att organisera vården kring patienten och göra denne delaktig. Syftet är att leverera vård av 

hög kvalitet genom att se patienten som en unik individ och arbeta därefter (Willman, 

2011).  

 

Att arbeta personcentrerat bidrar till att öka patientens delaktighet och därmed även 

vårdens resultat. Patienten blir mer tillfredsställd med vården och benägenheten att följa 

vårdens rekommendationer ökar (Socialstyrelsen, 2015). Att utforma vården mer 

personcentrerat har i en studie om hjärtsviktpatienter visat sig öka patienternas upplevda 

livskvalitet. Därtill sågs en lättnad av patientens upplevda sjukdomssymtom och antalet 

sjukhusinläggningar minskade signifikant (Brännström & Boman, 2014). Att vårda en 

patient bör ses ekvivalent med att involvera patienten i vården och att se patienten som en 

unik individ (Holmberg & Fagerberg, 2010).  

Problemformulering 

Migrationsströmmen ökar för varje år. För flertalet av de som kommer till Sverige är det 

svenska språket helt främmande, många kan inte heller engelska, vilket gör att de på egen 

hand inte har någon möjlighet att göra sig förstådda eller motta information. Dessa 

personer kommer förr eller senare komma i kontakt med vården och i det akuta skedet kan 

ambulanssjuksköterskan vara den första de träffar. 

 

Inom sjukvården är kommunikation a och o, både kollegor sinsemellan samt även i 

patientmötet. Även om kroppsspråket beskrivs som det som gör starkast intryck i 

kommunikativa sammanhang är det talade ordet och språket avgörande för att föra någon 

som helst dialog. Genom samtalet etablerar ambulanssjuksköterskan kontakt med 

patienten. Samtalet kan lugna, trösta, göra patienten delaktig och är även av betydelse för 

att ambulanssjuksköterskan ska få fram värdefull information att grunda den medicinska 

bedömningen på. 
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Då patient och sjuksköterska inte talar samma språk finns risk för missförstånd. 

Otillräcklig information medför att patienten riskerar känna sig förbisedd vilket kan 

komma att påverka relationen mellan patient och sjuksköterska och på sikt bidra till en 

misstro på vården och bristande compliance. Diagnostisering och därmed även eventuell 

behandling kan bli fördröjd. Bristande kommunikation kan i värsta fall leda till 

felbehandling och eventuella vårdskador. Med denna vetskap kan det därför vara av vikt att 

studera hur ambulanssjuksköterskor upplever att vårda patienter där det inte finns ett 

gemensamt språk. 

SYFTE 

Syftet var att belysa ambulanssjuksköterskans upplevelser av att vårda då sjuksköterska 

och patient inte talar samma språk. 

METOD 

Ansats och design 

Föreliggande studie är en intervjustudie av kvalitativ design. Kvalitativa studier grundar 

sig i narrativ data för att söka förståelse för intervjupersonernas upplevelser, känslor, 

attityder kring det studerade fenomenet. Genom att fråga erhålls svar, vilket gör intervjun 

till lämplig metod (Polit & Beck, 2011). 

Urval 

Genom ett bekvämlighetsurval valdes en region i Mellansverige att delta i studien. Ett 

bekvämlighetsurval görs av praktiska skäl (Polit & Beck, 2011), i detta fall då författaren 

är bosatt i denna region och detta ansågs underlätta för genomförandet av studien. Ett 

bekvämlighetsurval gjordes även i val av ambulansentreprenör, där den största av de tre 

verksamma entreprenörer som bedriver verksamhet inom regionen kontaktades i 

förhoppning om att få ett stort antal deltagande. 

 

I enlighet med högskolans riktlinjer för examensarbete planerades mellan sex till tio 

intervjuer att genomföras (Sophiahemmet högskola, 2015). Presumtiva deltagare 

kontaktades genom e-post där de informerades om studiens titel och syfte (Bilaga 1). Inom 

vald region krävs specialistkompetens för att arbeta i rollen som ambulanssjuksköterska. 

Därför kommer författaren fortsättningsvis använda begreppet ambulanssjuksköterska för 

sjuksköterskor med specialistutbildning (oavsett vilken inriktning), medveten om att det 

egentligen är en skyddad titel. 

Inklusionskriterier 

Inklusionskriterier var ambulanssjuksköterskor, verksamma inom ambulansen i en region i 

Mellansverige samt arbetat inom yrket minst ett år med möjlighet att delta under 

månadsskiftet februari - mars 2016.  

Exklusionskriterier  

Exklusionskriterier var att ambulanssjuksköterskan saknade erfarenhet kring att vårda 

patienter som ej talade varken svenska eller engelska.  
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Åtta personer anmälde sitt intresse att delta i studien. Sex personer uppfyllde samtliga 

inklusionskriterierna och kom därför att inkluderas, två personer exkluderades då de ej 

hade möjlighet att delta under uppsatt tidsram. De sex deltagarna hade specialistutbildning 

inom ambulanssjukvård, anestesi, intensivvård samt barn och ungdom. En av deltagarna 

hade dubbel specialistutbildning. Ålder, könsfördelning samt arbetslivserfarenhet framgår i 

tabellen som följer (Tabell 1). 

Tabell 1. Demografisk data över studiedeltagare 

Antal  n= 6 

Kvinnor  2 (33,3 %) 

Ålder 45,7 år (Md 47) 

Antal år inom sjukvården 22,3 år (Md 26) 

Antal år inom ambulanssjukvården 16,5 år (Md 14) 

Tid sedan vidareutbildning 10, 2 år (Md 8) 

Datainsamling 

Verksamhetschefen för ambulansentreprenören kontaktades brevledes för att efterfråga 

godkännande om deltagande i studien, information kring studiens innehåll och upplägg 

bifogades brevet (Bilaga 2). Författaren efterfrågade tillgång till listor över de anställdas e-

postadresser för att på egen hand ta kontakt med potentiella deltagare. Då 

ambulansentreprenören hade som policy att inte lämna ut några kontaktuppgifter skickades 

information om studien istället ut genom en assistent från huvudkontoret. 

Ambulanssjuksköterskor med en önskan om att delta uppmanades anmäla sitt intresse 

genom att kontakta författaren via e-post. 

 

Datainsamlingen utfördes under månadsskiftet februari - mars 2016 i form av individuella 

intervjuer. Intervjuerna var av semistrukturerad design, där en intervjuguide med på 

förhand bestämda ämnesområden användes (Bilaga 3). Författarens funktion var att 

uppmuntra intervjupersonerna till att fritt tala om ämnet och genom att ställa öppna frågor 

tillåta intervjupersonen att sväva ut i sina svar (Polit & Beck, 2011). En första intervju 

genomfördes för att se om intervjuguiden motsvarade studiens syfte. Bedömningen var att 

den gjorde det varför även denna intervju inkluderades i studiens resultat och 

intervjuguiden ej behövde revideras. Intervjuerna ägde rum på intervjupersonernas 

arbetsplats och tog omkring 20 min där den kortaste var 10 minuter lång och den längsta 

37 minuter. Intervjuerna ljudupptogs så att materialet senare kunde bearbetas. 

Databearbetning 

Den kvalitativa innehållsanalysen syftar till att dela upp intervjumaterialet i teman och leta 

efter gemensamma mönster. Bearbetning av data utförs inledningsvis parallellt med 

datainsamlingen (Polit & Beck, 2011) vilket även var fallet i föreliggande studie. 

Inspelningarna genomlyssnades upprepade gånger för att få en helhetsbild av 

intervjumaterialet och söka finna en röd tråd. Därefter påbörjades transkription av inhämtat 

material. Materialet numrerades för att författaren skulle kunna särskilja enheterna genom 

hela processen. 

 

De transkriberade intervjuerna lästes igenom flera gånger för att ge en samlad bild av 

materialet. Forskaren sökte efter meningsbärande enheter som svarade på studiens syfte.  
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Enstaka ord, meningar eller hela stycken som har liknande sammanhang utgör en 

meningsenhet. Meningsenheterna utgör i sin tur grunden i den kvalitativa 

innehållsanalysen (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).  

 

För att få en mer lätthanterlig text, utan att för den delens skull riskera att mista värdefullt 

innehåll, genomfördes en kondensering av de meningsbärande enheterna. Den 

kondenserade texten uppdelas i koder där var kod svarar för en meningsenhets innehåll 

(Tabell 2) (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).  

Tabell 2. Exempel på databearbetningen där meningsbärande enheter kondenserats samt 

kodats och koder med liknande innehåll sammanförts i kategorier och underkategorier 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori  

Jag gör språket väldigt, 

väldigt enkelt jämfört 

med hur jag brukar prata 

vanligtvis (informant 2) 

Jag gör språket 

väldigt enkelt 

Förenkla 

språket 

Anpassning av 

språket 

Finna andra 

sätt att 

kommunicera 

… får man titta på 

ansiktsuttryck. Om de 

liksom slutar grimasera. 

Man får ju titta på, på 

pulsen, minskar den? 

Har de varit bleka å 

kallsvettiga, minskar 

det? (informant 1) 

Man får titta på 

ansiktsuttryck, 

puls, blekhet. 

Minskar 

symtomen? 

Bedöma 

symtom 

Kliniska 

observationer 

Kliniska 

blicken 

…det går ju inte att 

informera, om att liksom 

det här morfinet jag 

tänker ge dig är tänkt att 

det ska ta bort din smärta 

(informant 1) 

Det går inte att 

informera om att 

morfinet 

kommer ta bort 

smärtan 

Omöjligt 

att 

informera 

Hinder och 

svårigheter  

Ett 

annorlunda 

vårdmöte 

 

Koderna möjliggör för forskaren att reflektera över erhållen data och genom att 

sammanställa koder med liknande innehåll i kategorier erhålls en högre abstraktionsnivå. 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). En manifest tolkning gjordes därefter av 

materialet.  

Forskningsetiska överväganden 

Föreliggande studie är genomförd med god forskningsetik som grund. I det brev som 

utgick till verksamhetschefen framgick information om studien, dess syfte och 

tillvägagångssätt. Informerat samtycke efterfrågades där studiedeltagarna själva fick välja 

huruvida de önskade delta i studien. De informerades om att en önskan att inte delta inte 

skulle medföra någon negativ påföljd. För att kunna lämna sitt godkännande krävs att 

deltagarna vet vad de godkänner till och de känner till att de närsomhelst kan avbryta sitt 

deltagande (Polit & Beck, 2011). Det är forskarens uppgift att se till att denna information 

kommer fram varför studiedeltagarna i samband med intervjutillfället informerades 

skriftligt (Bilaga 4) såväl som muntligt. 
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Obehöriga tilläts ej ta del av insamlade uppgifter utan konfidentialitet utlovades. 

Författaren, och dennes handledare, var de enda med tillgång till materialet i sin helhet. 

Studiedeltagarna ska känna sig trygga i att det som sägs framförs i förtroende 

(Vetenskapsrådet, 2011). För att data ej skulle kunna kopplas ihop med studiedeltagarnas 

person avidentifierades materialet och planeras att förstöras så snart som möjligt (Polit & 

Beck, 2011), i detta fall då arbetet är examinerat och godkänt. Insamlat material har endast 

använts i forskningsändamål och redovisning sker skriftligt i denna rapport samt genom 

examinering vid högskolan.  

RESULTAT 

Tre kategorier framkom: finna andra sätt att kommunicera, kliniska blicken samt ett 

annorlunda vårdmöte (Tabell 3). 

Tabell 3. Resultat efter databearbetning, presenteras i form av kategorier och 

underkategorier 

Kategori Underkategori 

Finna andra sätt att kommunicera Visa med kroppsspråket 

 Anpassning av språket 

 Hjälpmedel 

 Anhöriga som tolkar  

Kliniska blicken Kliniska observationer 

 Erfarenhet 

Ett annorlunda vårdmöte Bemötande 

 Annat arbetssätt 

 Hinder och svårigheter 

 Kulturskillnader 

Finna andra sätt att kommunicera 

Svårigheter att kommunicera och frustration över detta beskrevs av deltagarna till studien. 

Då patienten varken talade svenska eller engelska, och ambulanssjuksköterskan ej 

behärskade patientens hemspråk, gällde det att vara uppfinningsrik för att finna alternativa 

sätt att kommunicera på. 

Visa med kroppsspråket  

Då det ej med ord gick att förklara blev kroppsspråket desto viktigare. Genom att 

gestikulera försökte ambulanssjuksköterskorna ställa frågor och även informera om nästa 

steg i omhändertagandet. 

 

”… det är ju framförallt visa vad man gör, att man inte kastar sig på. 
Utan att man är tydlig liksom… hålla fram tempen… hålla fram 
blodtrycksmanschetten så man är tydlig… det är väl mest att visa vad 
man gör innan man gör det” (informant 5) 

 

Med händerna som verktyg gjordes försök att informera patienterna om allt från hur EKG-

elektroderna skulle placeras på kroppen till att patienten skulle lägga sig på båren. Innan en 

patient fick en infart i armen hölls den perifera venkatetern upp och 

ambulanssjuksköterskan pekade på patientens arm.  
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Att hålla upp tummen blev ett sätt att fråga om det kändes bättre och att hulka sig var 

istället ett sätt att fråga om patienten mådde illa. En av deltagarna beskrev hur han genom 

att andas med en patient försökte visa att hon skulle tänka på andningen och på vilket sätt 

hon skulle andas.  

Anpassning av språket 

Även om ambulanssjuksköterska och patient ej talade samma språk var deltagarna ense om 

att det för den sakens skulle inte gick att vara tyst. Att tala även om den andre inte förstod 

gjordes för att ge en indikation på vad som skulle ske. Flera av deltagarna uppgav att de 

försökte tala engelska istället för svenska i förhoppning om det skulle vara lättare att förstå, 

att patienten kanske kunde några ord. Att förenkla svenskan och istället använda sig av få 

enklare ord och fraser beskrevs som ett annat medel för att göra sig förstådd. 

 

”…  jag förenklar svenskan så väldigt väldigt mycket… jag kan säga 
så här; ont, ajaj?… Säg mig vart du har ont nånstans- det blir alldeles 
för långt” (informant 2) 

Hjälpmedel 

En av deltagarna beskrev hur han med papper och penna ritade upp en rak linje med en 

glad figur i ena änden och en ledsen figur i andra änden. Med hjälp av denna 

egentillverkade VAS-skala kunde patienten skatta sin smärta även om de två inte talade 

samma språk. Med samma skala kunde ambulanssjuksköterskan under transport in till 

sjukhus även utvärdera effekten av insatt behandling.  

 

Ett annat hjälpmedel för att underlätta kommunikationen i mötet med denna patientgrupp 

var mobiltelefonen. Användning av översättningsappar beskrevs ha kommit till nytta vid 

enstaka tillfällen. En av informanterna förklarade hur han fotat patienten med mobilens 

kamera och genom att visa upp bilden genom patientens reaktion kunde bedöma en 

allergisk reaktions utbredd.  

 

”…där tog jag fram min iPhone och höll fram så fick se bilden av sig 
själv… Man vet ju inte hur en person ser ut i sitt normaltillstånd… Jag 
har haft användning av telefonen vid flera tillfällen” (informant 5) 

Anhöriga som tolkar 

I många fall fanns anhöriga till patienten på plats och kunde hjälpa till att tolka. Ofta rörde 

sig det om familjemedlemmar, vanligen patientens barn eller barnbarn. Även om den 

närstående inte kunde svenska språket helt och hållet kanske kunskaperna var tillräckliga 

för att få fram hur patienten mådde och vad som hade hänt. Ambulanssjuksköterskorna i 

studien beskrev hur de passade på att få fram mesta möjliga information medan anhöriga 

var på plats. 

 

”… så va det många anhöriga på plats som tur va, varav en del kunde 
svenska då… jag tror det va sönerna faktiskt, som tolka då... det hade 
varit omöjligt att få nån information alls om han hade varit själv… i 
många fall är det ju så att det är anhöriga som tolkar åt oss” 
(informant 4) 
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Även om uppgifterna i sig bör betraktas som andrahandsuppgifter och anamnesen inte blev 

densamma som om det hade gått att kommunicera direkt med patienten uppskattades denna 

hjälp av ambulanssjuksköterskorna som deltog i studien. Utan hjälp av anhöriga upplevdes 

situationen lätt som hopplös att hantera och möjligheten att få fram någon som helst 

information som kraftigt begränsad. 

Kliniska blicken 

I mötet med patienter som ej talade samma språk som ambulanssjuksköterskan fick denne i 

högre grad förlita sig till kliniska observationer och erfarenhet. 

Kliniska observationer 

Att ta anamnes och få denna så utförlig som möjligt beskrevs av en av studiedeltagarna 

som en utmaning där ambulanssjuksköterskans kliniska observationer, den kliniska 

blicken, fick komma till användning på ett helt annat sätt. Alla tecken som kunde ge 

förklaring till patientens sjukdomstillstånd upplevdes desto viktigare då 

ambulanssjuksköterska och patient inte hade ett gemensamt språk. Kanske hade någon 

utomstående sett att patienten varit medvetslös, eller möjligtvis fanns synliga sårskador 

som kunde tyda på att patienten slagit sig på ett sådant sätt som denne själv inte kunde 

förklara.  

 

Patientens egna uttryck kom att få stor betydelse i både bedömning och utvärdering av 

insatt behandling. En av studiedeltagarna menade att även om hon inte förstod vad 

patienten sa gick det att få ut mycket information utifrån sättet hon sa det på. Patientens 

tonläge kunde ge fingervisning på dennes mående och grimaser samt kroppsspråk likaså.  

  

”… får man titta på ansiktsuttryck. Om de liksom slutar grimasera. 
Man får ju titta på, på pulsen, minskar den? Har de varit bleka å 
kallsvettiga, minskar det?” (informant 2) 

 

Samtliga deltagare beskrev patientens ansiktsuttryck, hud och färg som viktiga bitar i 

patientbedömningen i allmänhet och i situationer där det råder kommunikationssvårigheter 

i synnerhet. Att våga klä av och känna och klämma på patienten var icke att förglömma. En 

av deltagarna i studien menade att han enbart genom att känna på patientens puls fick fram 

värdefull information. 

 

”… men att känna på patienten och inte minst känna på pulsen och 
kvalitén på pulsen… du känner kroppstemperatur, du känner fyllighet i 
pulsen, du känner hastighet, du känner extraslag” (informant 5) 

Erfarenhet  

Under normala omständigheter, då ambulanssjuksköterskan direkt kan kommunicera med 

patienten, kommer de uppgifter och den anamnes patienten lämnar att färga 

ambulanssjuksköterskans bedömning. I mötet med icke-svenskspråkiga blev istället de 

kliniska observationer som gjordes sammanslaget med ambulanssjuksköterskan erfarenhet 

och kunskaper om olika sjukdomstillstånd det som ensamt utgjorde den medicinska 

bedömningen. 
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”… min erfarenhet, min kliniska bedömning. Jag har gjort de här 
undersökningarna. Och med hjälp av de få svaren som jag fått tänka 
att det här, det här har hon” (informant 2) 

 

Kunskaper om att en viss typ av symtom kan tyda på ett visst sjukdomstillstånd, och att 

detta sjukdomstillstånd har följande differentialdiagnoser, vägledde 

ambulanssjuksköterskorna i deras bedömningar. En annan del som beskrevs vara till hjälp 

var patientens medicinlista. Med hjälp av denna kunde ett detektivarbete påbörjas där 

ambulanssjuksköterskan genom att se till vilka läkemedel patienten tog regelbundet kunde 

få fram viktig information om vilka sjukdomar hon behandlades för.   

Ett annorlunda vårdmöte 

Mötet med en patient där det inte går att göra sig vare sig förstådd och inte heller förstå vad 

den andre menar innebär vissa uppenbara svårigheter. I föreliggande studie framkom hur 

detta kom att påverka arbetssätt och hur det ställer särskilda krav på bemötande av denna 

patientgrupp. Samtidigt handlar mötet med en person som inte talar svenska inte enbart om 

de uppenbara språkförbistringarna, mötet kan i vissa fall även innebära en direkt 

kulturkrock.  

Hinder och svårigheter 

De uppenbara kommunikationssvårigheter som uppstår då patient och 

ambulanssjuksköterska inte talar samma språk beskrevs vara det största hindret i 

vårdmötet. Känslor av att ingenting veta, att inte förstå eller själv lyckas göra sig förstådd 

bidrog till frustration hos yrkesgruppen.  

 

”Det är otroligt frustrerande när man inte ens vet om det är huvudvärk 
eller nageltrång. Man vet ingenting” (informant 1) 

 

Svårigheterna att förklara då det inte fanns ett gemensamt språk blev uppenbara och 

språkförbistringarna riskerade att bidra till missförstånd. Ambulanssjuksköterskorna 

beskrev hur de upplevde det vara omöjligt att exakt informera patienten om nästa steg i 

processen och därtill även att göra patienten delaktig i sin vård. Likväl fanns en 

samstämmig känsla av att arbetet de gjorde uppskattades, de kände en uppskattning och 

tycktes kunna se en tacksamhet hos patienterna. 

Kulturskillnader  

Som nämnts tidigare handlar mötet med en icke-svensktalande patient inte enbart om språk 

utan i vissa fall även om kulturella skillnader. Kultur kan i vissa fall försvåra, att veta vad 

som är naturligt för patienten i dennes hemland är inte alltid en självklarhet. 

 

”… mycket med språk handlar ju också om kulturellt betingade 
beteenden. Och den här rädslan och smärtan som finns av att man 
dör av en lunginflammation i Afrika men man dör inte av en 
lunginflammation i Sverige” (informant 6) 

 

Kulturskillnaderna i sig riskerar hamna i direkt konflikt med de 

kommunikationssvårigheter som uppstår.  
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Att exempelvis förklara att det är nödvändigt att åka in till sjukhus för en patient i vars 

hemland där det inte är självklart att söka sjukhusvård blir desto svårare då det inte finns 

ett gemensamt språk. Likaså att försöka förklara och motivera varför det är värdefullt att ta 

av blusen för att undersöka en utländsk kvinna kan medföra svårigheter. Att bemöta 

patienter, och framförallt deras anhöriga, som kom från ett land med patriarkala strukturer 

beskrevs av flera av studiedeltagarna medföra svårigheter i patientmötet. 

Annat arbetssätt 

Att arbeta inom ambulansens begränsade utrymme är nog så svårt inom normala 

omständigheter, med språkförbistringar tillkommer ytterligare hinder. Flera av 

informanterna beskrev därför hur de övergick från att göra så mycket som möjligt i 

ambulansen till att istället arbeta på ett sådant sätt att de gjorde mesta möjliga klart i 

patientens hem. Att förbereda mer i hemmet och använda tolkhjälp av anhöriga då de ändå 

fanns på plats medförde att ambulansfärden blev mer av en ren transport in till sjukhus.  

 

Svårigheter att ta anamnes beskrevs bidra till en osäkerhet hos ambulanssjuksköterskorna. 

För att säkra sig om att inte missa något blev följden ofta att fler undersökningar gjordes än 

vad som hade varit fallet om ambulanssjuksköterskan muntligen hade kunnat få svar på 

sina frågor. En grundtanke om att hellre ta det säkra före det osäkra gjorde att 

ambulanssjuksköterskorna i föreliggande studie ofta upplevde att de exempelvis 

kontrollerade ett EKG för säkerhets skull, något som även bidrog till en känsla av att tid till 

vård tog längre tid än annars. 

 

”… kan det bli att man ger patienterna en annan prioritet, att de får en 
högre vårdnivå, eftersom man inte riktigt vet. Patientstyrningen blir 
lidande, omöjlig i princip” (informant 6) 

 

Upplevelsen av att vården tog längre tid i kombination med kommunikationssvårigheter 

och oförmåga att på ett adekvat sätt informera beskrevs medföra en känsla av att inte 

kunna erbjuda lika bra vård till denna patientgrupp.  

Bemötande 

När språkförbistringar uppstod till följd av kommunikationssvårigheterna upplevde 

studiedeltagarna att det ställdes högre krav på bemötandet av patienten och dess anhöriga 

Det upplevdes viktigare att vara lyhörd för stämningen och söka bygga upp ett förtroende. 

Likaså att ha en vänlig approach och visa respekt för patienten och dennes kultur för att 

etablera kontakt och skapa en trygg miljö. Kroppsspråket blev ett sätt att visa en öppenhet 

för patienten och situationen.  

 

”… visa att man är intresserad å att man bryr sig, å försöka va så 
lyhörd som möjligt så patienten känner att det här är nån som förstår 
mig fast vi inte pratar samma språk. Hon förstår att jag har ont och 
hon vill hjälpa mig” (informant 3) 

 

Eftersom det är omöjligt för ambulanssjuksköterskan att veta hur mycket patienten förstår 

upplevde flera av studiedeltagarna att de ofta var övertydliga. Genom att vara övertydlig 

minskade risken för missförstånd men istället uppstod känslor av att förlöjliga patienten 

genom upprepningar och sättet de tilltalades på. Att vara övertydlig var däremot en 

nödvändighet för att undvika missförstånd och hamna i en konflikt. 
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”… så man inte hamnar i nån konflikt… för att reda ut nån konflikt när 
man inte kan språket är ju nästan omöjligt” (informant 1) 

 

Att visa tålamod och engagemang i patientmötet beskrevs vara nyckeln till ett gott 

bemötande. Bara genom att lägga ner tid och energi på patienten hade 

ambulanssjuksköterskan mycket vunnet. 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Metodval 

Val av forskningsmetod bör styras av forskningsfrågan (Forsberg & Wengström, 2013). 

Syftet med föreliggande studie var att belysa ambulanssjuksköterskans upplevelser av att 

vårda då sjuksköterska och patient inte talar samma språk varför en kvalitativ design 

valdes. Metoden ansågs lämplig då kvalitativ forskning syftar till att söka förståelse för och 

förklara upplevelser jämfört med kvantitativ metod som istället söker mätbara resultat 

utifrån en utgångspunkt om en objektiv verklighet (Polit & Beck, 2011). 

 

Individuella intervjuer genomfördes med ändamål att låta forskare och studiedeltagare 

mötas ansikte mot ansikte och ge intervjupersonen möjlighet att med egna ord skildra sin 

berättelse (Forsberg & Wengström, 2013). Intervju som metod beskrivs som bäst lämpad i 

studiet om människors upplevelser (Kvale & Brinkmann, 2009). Ett alternativ i 

föreliggande studie hade varit att låta genomföra intervjuerna i mindre fokusgrupper vilket 

hade varit ett mer tidseffektivt sätt att insamla data. Nackdelen hade dock varit risken att 

åsikter tystas ner till följd av den gruppdynamik som uppstår (Forsberg & Wengström, 

2013). En av studiedeltagarna föreslog att intervjuerna hade kunnat genomföras 

telefonledes i och med svårigheterna att finna en lämplig tid som passade både forskare 

och informant, detta hade också kunnat vara ett alternativ.  

Urval 

Studien genomfördes inom en region i Mellansverige eftersom det är där forskaren är 

bosatt. Att genom ett bekvämlighetsurval på detta sätt välja område bedömdes vara 

nödvändigt rent praktiskt för utförandet av studien. Nackdelen är att ett bekvämlighetsurval 

inte alltid är den mest informationsrika källan och att resultatet riskerar att inte bli 

representativt för populationen av intresse (Polit & Beck, 2011). Men eftersom vald region 

är den kommun som tar emot flest immigranter i Sverige (SSB, 2015a) bedöms detta inte 

vara något som påverkat studien i negativt riktning.   

 

Genom ett bekvämlighetsurval gjordes även val av ambulansentreprenör. 

Bekvämlighetsurvalet begränsar valet av informanter till personer som har kunskap inom 

området som önskar studeras (Forsberg & Wengström, 2013). Med hjälp av 

inklusionskriterier försäkrade sig forskaren om att deltagarna var vidareutbildade 

sjuksköterskor med erfarenhet inom ambulanssjukvården. Åtta personer anmälde sitt 

intresse att delta i studien, sex av dessa kom att inkluderas då de hade möjlighet att 

medverka inom tidsramen för datainsamlingen.  
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Även om författaren själv inte hade möjlighet att sålla bland informanter, då 

deltagarintresset inte var såpass stort, erhölls ändå en stor spridning av deltagare vad gäller 

erfarenhet, ålder, arbetsplats. Samtliga av de ambulanssjuksköterskor som kom att 

inkluderas i studien hade en gedigen erfarenhet inom sjukvården och en flerårig erfarenhet 

inom ambulansväsendet.  

Datainsamling 

De individuella intervjuerna baserades på en semistrukturerad intervjuguide framställd av 

författaren (Bilaga 3). Fördelen med att på detta sätt använda sig av på förhand bestämda 

frågor är att det underlättar för forskaren att hålla distans till informanterna (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Den första intervjun genomfördes som en pilotstudie vilket gav 

forskaren möjlighet att se över hur väl intervjuguiden motsvarade studiens syfte. Ingen 

revidering ansågs nödvändig då den första intervjun svarade väl mot studiens syfte.  

 

Att låta genomföra intervjuerna på informanternas arbetsplats i anslutning till arbetet var 

ett aktivt val från författarens sida. Forsberg och Wengström (2013) menar att intervjun bör 

äga rum i en ostörd miljö för att minimera risken för störmoment. Därför valdes ett avskilt 

rum där det var möjligt att tala ostört. Risken att bli avbruten av telefonsamtal eller att 

behöva ge sig ut i arbete eliminerades genom att samtliga intervjuer ägde rum innan eller 

efter ett arbetspass.  

 

Författarens roll är att skapa en trygg miljö som möjliggör för studiedeltagarna att fritt 

uttrycka sina känslor och upplevelser (Polit & Beck, 2011). Därför inleddes och avslutades 

varje intervjutillfälle med ett allmänt samtal för att skingra informantens tankar. Genom 

valet att ej föra några anteckningar kunde forskaren helhjärtat anta en lyssnade roll. 

Informanten behöver ges tid till reflektion (Polit & Beck, 2011) varför naturliga pauser 

med tid för eftertanke gavs under intervjun. Längden på intervjuerna varierade beroende på 

informanternas berättelse, den kortaste intervjun varade i tio minuter och den längsta i 37 

minuter. Trots att Polit och Beck (2011) poängterar att tidsmässigt korta intervjuer kan 

komma att ha negativ effekt på resultatet bedömdes det mest väsentliga vara att 

intervjupersonerna tilläts uttrycka sig utifrån sina behov. Författaren erhöll innehållsrik 

information trots den korta tiden. 

 

Forskarens uppgift var att delta i samtalet och att å ena sidan ha ett neutralt 

förhållningssätt, å andra sidan spegla informantens berättelse (Forsberg & Wengström, 

2013). Att finna denna balansgång var givetvis svår men upplevdes av forskaren underlätta 

för var intervju som genomfördes.  

Databearbetning 

Enligt Polit och Beck (2011) krävs inte ett stort antal intervjuer för att ge bredd och djup 

till kvalitativ forskning. Det viktiga är att intervjupersonerna lyckas dela med sin av sina 

erfarenheter och att den information som framkommer svarar upp till studiens syfte. 

Informanterna i genomförd studie kunde delge flera händelser och tala om sina upplevelser 

och känslor kring dessa. Detta bidrog till att den inre process där forskaren reflekterade 

över och bearbetade informanternas berättelser påbörjades redan under intervjutillfällena.  

 

För att materialet skulle kunna lyssnas igenom och bearbetas ljudupptogs samtliga 

intervjuer. Materialet transkriberades i direkt anslutning till intervjutillfället medan det som 

sagts fortfarande låg färskt i minnet.  
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Genom hela forskningsprocessen försökte forskaren vara medveten om sin egen 

förförståelse. Förförståelsen riskerar lätt att avspeglas i resultatet, vilket därmed påverkar 

studiens trovärdighet. Förförståelsen går inte att bortse från eftersom den är baserad på 

tidigare erfarenheter och kunskaper (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012) däremot 

sanningshalten, att den information som framkommer framställs som det är och att 

informationen inte förvrängs, går att påverka (Polit & Beck, 2011) och forskaren försökte 

ha detta i beaktning i analysarbetet. 

 

Intervjupersonerna ombads beskriva ett tillfälle då de vårdat en patient som ej talade 

samma språk som de och följdfrågor ställdes därefter. Att behandla de patienter som 

varken behärskar svenska eller engelska som en homogen grupp överensstämmer inte med 

verkligheten. Personer som kommer till Sverige har immigrerat från skilda geografiska 

områden och har olika bakgrund; kulturell såväl som social och religiös. Gruppens 

mångfald gör det svårt att generalisera då patienten som söker vård kan var allt från 

papperslös till gästarbetare till asylsökande. Men samtidigt hade det varit svårt att göra på 

ett annat sätt eftersom ambulanssjuksköterskan sällan vet under vilka premisser patienten 

vistas i landet och frågorna därmed inte hade kunnat riktas för att fånga upp en viss grupp. 

 

En studies trovärdighet påverkas av de val författaren gör gällande informanter, viktigt är 

att de väljs med omsorg med hänsyn till erfarenhet. Genom att investera tid i 

studiedeltagarna och deras berättelse skapar forskaren förståelse för informantens sakläge 

vilket bidrar till ett mer trovärdigt resultat (Polit & Beck, 2011). Författaren till genomförd 

studie har arbetat ensam både vad gäller datainsamling och analysarbete vilket kan 

innebära vissa begränsningar. Å andra sidan har de handledningstillfällen som författaren 

deltagit i gett möjlighet till input från andra kursdeltagare samt handledare och möjlighet 

att fånga upp sådant som kunnat tillföra trovärdighet till studien. Studiens tillförlitlighet 

ökar genom att forskaren under hela forskningsprocessen reflekterar över sina 

ställningstaganden (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

Studiens trovärdighet är även beroende av forskarens erfarenhet och kvalifikationer för 

uppgiften (Polit & Beck, 2011). Med stöd av litteratur om kvalitativ forskning sökte 

författaren bredda sina kunskaper i ämnet. Genom att genomföra en pilotstudie prövades 

intervjuguiden och författaren fick träning i intervjuförfarandet. Studiens trovärdighet hade 

kunnat öka ytterligare genom att skicka ut det transkriberade materialet till informanterna 

så att de kunnat kommentera rådata och verifiera samt tillägga information. I realiteten var 

tidramen alltför snäv för att hinna med detta. 

 

Att bedöma en studies överförbarhet inbegriper att värdera i vilken utsträckning resultatet 

går att överföra till en annan kontext (Polit & Beck, 2011). Huruvida resultatet bedöms 

vara överförbart är upp till läsaren men genom att noggrant beskriva hela 

forskningsprocessen; från urval och deltagare till datainsamling och analys, underlättar 

forskaren denna bedömning (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Genom att noggrant 

planera och söka dokumentera tillvägagångssätt i denna rapports metoddel har forskaren 

till föreliggande studie strävat efter att uppnå just detta.  

Resultatdiskussion 

Föreliggande studie påvisar det komplexa arbetet med att vårda då det inte finns ett 

gemensamt språk. Den medicinska bedömningen och utvärdering av insatt behandling får i 

högre grad förlita sig på ambulanssjuksköterskans kliniska observationer och 

erfarenhetsbaserade kunskap varpå patientens berättelse hamnar i skymundan.  
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Svårigheter att ge patienten adekvat prioritet bidrar till att patientstyrningen påverkas och 

tid till vård upplevs bli förlängd. Arbetssättet blir ett annat då mer görs i hemmet för att 

tillvarata tolkhjälp från anhöriga då de finns på plats. Kommunikationen 

ambulanssjuksköterska och patient sinsemellan påverkas av de språkförbistringar som 

uppstår och kulturella olikheter kan även försvåra mötet. Att varken förstå eller kunna göra 

sig förstådd bidrar till känslor av frustration hos ambulanssjuksköterskan.  

Kommunikation 

Kroppsspråket som även i normala fall är en viktig del i kommunikationen visade sig få 

desto större betydelse i dessa sammanhang. Kroppsspråket blir ett sätt att tydliggöra det 

ambulanssjuksköterskan med ord inte kan förklara och är därmed ett viktigt verktyg i 

kommunikationen med just denna patientgrupp. Men att arbeta i tystnad var otänkbart, 

ambulanssjuksköterskorna i genomförd studie påtalade att de tog till andra metoder för att 

försöka föra en dialog med patienten. Genom att tala förenklat; på ett lugnt sätt med färre 

ord, eller genom att tala engelska istället för svenska utifall det var lättare att förstå för 

patienten försökte ambulanssjuksköterskorna etablera kontakt. Att sätta patienten i centrum 

och göra denna delaktig i vården är att arbeta på ett personcentrerat sätt men att lyckas med 

detta då det inte finns ett gemensamt språk visade sig vara desto svårare. Trots 

ambulanssjuksköterskornas ansträngningar infann sig en känsla av otillräcklighet i och 

med oförmågan att helt och hållet nå fram till patienten.  

 

Att bedriva personcentrerad vård är att synliggöra hela individen samt använda patientens 

berättelse och tolkning av ohälsa i den fortsatta vården. Personcentrering innebär även att 

se alla delar av personen och arbeta för att tillgodose de fysiska behoven utan att 

föreglömma de andliga, existentiella, mentala såväl som sociala behoven (SSF, 2010). När 

det inte finns ett gemensamt språk och patienten därför inte kan uttrycka sig uppstår 

hinder. Ambulanssjuksköterskorna i föreliggande studie påtalade hur de tillvaratog 

tolkhjälp från anhöriga för att söka nå fram till patienten och skapa en dialog. Priebe et al. 

(2011) har påvisat att anhöriga kan vara selektiva i sina tolkningar samt att information 

riskerar att gå förlorad. Liknande påtalades även i föreliggande studie där informanterna 

menade att informationen blev begränsad och att den information som de erhöll var 

andrahandsuppgifter. Men eftersom resurserna är begränsade prehospitalt betraktades hjälp 

av anhöriga ändå vara en stor tillgång eftersom det möjliggjorde för muntlig 

kommunikation där det annars hade varit omöjligt. Tidigare forskning har påvisat att 

personcentrering i vården av migranter har en positiv påverkan på vårdmötet och den vård 

som ges (Nkulu Kalengayi et al, 2012). Men att till fullo tillgodose Patientlagens (PL, 

2014:821, kap. 5, 1 §) krav på att utforma vården i samråd med patienten är i princip 

omöjligt då patient och ambulanssjuksköterska inte talar samma språk. 

Kulturella skillnader 

Ur studien framkom att mötet med den icke-svenskspråkige patienten förutom 

kommunikationssvårigheter präglas av kulturella skillnader. Tidigare forskning har påvisat 

att kulturskillnader medför svårigheter att genomföra fysiska undersökningar då det bidrar 

till en osäkerhet kring vad som är accepterat och vilka restriktioner som finns utifrån tabun 

i patientens kultur (Priebe et al., 2011). Liknande påtalades även av flera av 

ambulanssjuksköterskorna i föreliggande studie. De menade att medan språket gjorde det 

omöjligt att med ord förklara att de behövde ta av den kvinnliga patienten tröjan för att 

genomföra nödvändiga undersökningar medförde de kulturella skillnaderna svårigheter att 

överhuvudtaget motivera varför det var befogat.  



 

19 

 

Detta upplevdes vara ett hinder framförallt i mötet med personer från kulturer med 

patriarkala strukturer där informationen skulle gå via mannen, något som känns främmande 

för den som bott och arbetat i Sverige hela sitt liv. Trots detta beskrev informanterna hur 

de i möjligaste mån försökte visa respekt för patientens kultur.  

 

Ambulanssjuksköterskorna i föreliggande studie påtalade hur kulturellt betingade 

beteenden medförde svårigheter att veta vad som var normalt inom patientens kultur, något 

som i sin tur försvårade kontaktetableringen till patienten. Detta stöds av tidigare forskning 

som har visat att kulturella faktorer; däribland normer, familjedynamik och tidigare 

vårderfarenhet har påverkan på vårdmötet (Nkulu Kalengayi et al, 2012). Samtidigt som 

vårdmötet innebär ett möte med en person från en annan kultur är det också ett möte med 

en person med en bakgrund och ett baggage som ambulanssjuksköterskan inte känner till. 

Orsaken till att personen valt att bosätta sig i Sverige kan röra allt från studier till 

arbetsmöjligheter eller rent av krig, förföljelse, diskriminering eller kränkningar. Då det 

inte finns ett gemenamt språk är det omöjligt att få reda på vad som är fallet hos just denna 

patient. Följden blir att dessa patienter blir behandlade som en och samma patientgrupp 

även om det kan tyckas att den som flytt sitt hemland då hon sett stora delar av sin familj 

blivit mördad bör få ett särskilt bemötande jämfört med den person som kommit till 

Sverige som gästarbetare eller utbytesstudent. 

Ett annat arbetssätt 

Gentil et al. (2008) konstaterade att för att klara av ett snabbt medicinskt omhändertagande 

krävs fördjupade kunskaper inom teorin liksom praktiska moment . 

Ambulanssjuksköterskan bedömning grundar sig i stort på de observationer hon gör av 

patienten och dennes tillstånd/skador (Suserud et al., 2003) något som även framkom i 

föreliggande studie då ambulanssjuksköterskorna beskrev hur de med den kliniska blicken 

kunde notera avvikelser och med hjälp av tidigare erfarenhet skapa sig en arbetshypotes. 

Flera studier har visat att ambulanssjuksköterskan i sitt arbete måste sträva efter att ligga 

steget före för att på så sätt häva en försämring innan det är för sent (Benner, 2001; Wiman 

& Wikblad, 2004). I normalfallet kan ambulanssjuksköterskan genom samtalet få fram 

ytterligare information som stärker helhetsbilden, i mötet med denna patientgrupp sätts 

hennes kunskaper på prov då den kliniska blicken får desto större roll i arbetet.  

 

Följden av de hinder och svårigheter som betonades i mötet med denna patientgrupp 

bidrog till känslor av otillräcklighet bland ambulanssjuksköterskorna. För att undvika gå 

miste om viktig information gjordes fler undersökningar än normalt vilket överensstämmer 

med Patientsäkerhetslagen krav om att främja patientsäkerheten och undvika utsätta 

patienten för vårdskada (SFS 2010:659).Informanterna beskrev hur arbetet i högre grad 

förlades till patientens hemmiljö för att ambulansfärden skulle bli mer av en ren 

transportsträcka. Dessa faktorer sammantaget bidrog till att tid till vård upplevdes bli 

förlängd och därtill beskrevs svårigheter till korrekt patientstyrning. Flera av informanterna 

beskrev hur de upplevde att denna patientgrupp omöjligen fick samma vård som en 

svensktalande patient vilket motsätter sig Hälso- och sjukvårdslagen mål om en vård på 

lika villkor (SFS 1982:763) . 

Vikten av ett gott bemötande 

Flera av ambulanssjuksköterskorna som deltog i studien beskrev hur risken för 

missförstånd var överhängande och hur de i möjligaste mån undvek hamna i en konflikt 

eftersom en sådan skulle vara omöjlig att reda ut då det inte fanns ett gemensamt språk. 
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Enligt SSF (2014) ligger det i vårdens natur att värna om individens rättigheter och ge vård 

på lika villkor och ett respektfullt sätt. Dessa värderingar genomsyrade intervjuerna, 

samtliga deltagare poängterade hur ett gott bemötande fick desto större betydelse i mötet 

med dessa patienter.  

 

Ambulanssjuksköterskorna beskrev hur ett lugnt sätt och en lyhördhet för patienten och 

dennes upplevelse utgör grunden för en trygg miljö. De påtalade hur de tog sig särskild tid 

till att bygga upp ett förtroende och hur de sökte visa respekt för patienten, dess anhöriga 

och deras kultur även då de inte delade individens åsikter. Små handlingar som att 

noggrant hälsa på alla i rummet var ett sätt att visa respekt och omtanke. Med tålamod kan 

ambulanssjuksköterskan bidra till att patienten känner sig förstådd språkförbistringarna till 

trots.  

Slutsats 

Personer som bosatt sig i Sverige utan kunskaper i varken det svenska eller engelska 

språket kommer förr eller senare komma i kontakt med sjukvården. Vårdmötet medför 

uppenbara kommunikationssvårigheter men kan även innebära ett möte med en person av 

annan kulturell härkomst; med andra beteenden och traditioner. För att säkra sig om att ge 

god vård får ambulanssjuksköterskan finna alternativa sätt att arbeta på och får i större 

utsträckning förlita sig på sin kliniska blick. Genom att tillvarata hjälp från anhöriga att 

tolka samt använda kroppsspråk och anpassa språket kan ambulanssjuksköterskan söka 

göra patienten delaktig och informera om vården som ges. Att lyckas helt och hållet är 

omöjligt men genom ett gott bemötande kan ambulanssjuksköterskan skapa en trygg miljö 

vilken utgör grunden för ett bra vårdmöte.   

Klinisk tillämpbarhet 

Föreliggande studie har belyst de hinder som uppstår då sjuksköterska och patient inte talar 

samma språk samt hur det påverkar patientmötet och den vård som ges. Resultatet bör 

presenteras för verksamma inom ambulanssjukvården för att tydliggöra dessa svårigheter 

men även för att visa på att ambulanssjuksköterskan besitter verktyg att genom ett öppet 

förhållningsätt bemöta dessa. Insikten om att ett gott bemötande blir desto viktigare för att 

skapa en trygg och säker vårdupplevelse för patienten kan bidra till en särskild lyhördhet 

för denna patientgrupp. Rent konkret kan det innebära att ambulanssjuksköterskan tar extra 

tid att presentera sig och hälsa på patienten och dennes anhöriga. Att med ett lugn och 

leende på läpparna förmedla en trygghet och göra vårdmötet till en positiv upplevelse. 

 

Samtliga deltagare i studien påtalade att de frekvent möter patienter som ej talar språket 

och att de märkt av att dessa situationer blir alltmer vanligt förekommande. Samtidigt 

fanns en känsla av otillräcklighet och en oro att dessa patienter fick en sämre vård. Av 

detta följer att det krävs ytterligare forskning inom området för att denna patientgrupp ska 

få en god vård på lika villkor.  
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BILAGA 1 

 

 

MAIL TILL PRESUMTIVA DELTAGARE 

 

Till Dig som arbetar som ambulanssjuksköterska på ARBETSPLATS 

 

Jag heter Lina Renholm och är legitimerad sjuksköterska. Jag studerar 

specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot ambulanssjukvård vid 

Sophiahemmet Högskola. I mitt självständiga arbete, omfattande 15 poäng, har jag valt att 

studera: Ambulanssjuksköterskans upplevelser av att vårda då sjuksköterska och patient 

inte talar samma språk.  

 

Jag vänder mig därför till Dig i egenskap av ambulanssjuksköterska. Jag planerar att 

genomföra intervjuer med start i februari månad och söker deltagare. Intervjuerna beräknas 

ta mellan 30-40 min och äga rum i anslutning till Ditt arbetspass. Kan du tänka dig delta 

vore jag oerhört tacksam.  

 

Anmäl ditt intresse via min e-postadress. 

 

 

Med vänlig hälsning  

  

 

Student 

 

Lina Renholm 

tel: XXX-XXX XX XX 

e-post: xxx@xxx.com 

 

Handledare 

 

Caroline Hybinette 

tel: XXX-XXX XX XX 

e-post: xxx@xxx.se 

 

 

Examinator 

 

Anders Rüter 

tel: XXX-XXX XX XX 

e-post: xxx@xxx.se 
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BREV TILL VERKSAMHETSCHEF 

 

Till verksamhetschef 

NAMN PÅ VERKSAMHETSCHEF   

ARBETSPLATS 

 

Jag heter Lina Renholm och är legitimerad sjuksköterska. Jag studerar 

specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot ambulanssjukvård vid 

Sophiahemmet Högskola. I mitt självständiga arbete, omfattande 15 poäng, har jag valt att 

studera: Ambulanssjuksköterskans upplevelser av att vårda då sjuksköterska och patient 

inte talar samma språk. Jag är därför intresserad av få genomföra studien vid XXX. 

 

Om Du godkänner att studien genomförs vid din klinik, är jag tacksam för Din underskrift 

av denna bilaga som därefter returneras i bifogat svarskuvert. Jag önskar även få ta del av 

maillistor över anställda så jag kan ta kontakt med möjliga deltagare.  

 

Om Du har förbehåll vill jag gärna att Du anger detta.   

 

Har Du frågor rörande själva undersökningen är Du välkommen att kontakta mig eller min 

handledare. 

 

Efter att studien är genomförd och godkänd, kommer den att publiceras på internet på 

DIVA som är en gemensam portal för publicering av forskningsrapporter och 

studentarbeten. Forskningsetiska principer kommer att följas strikt, vilket bl.a. innebär att 

namn i studien (inklusive namn på arbetsplatser) kommer att vara avidentifierade. 

 

Efter godkänd studie kommer jag gärna och presenterar mina resultat för Dig och/eller på 

arbetsplatsen om Du så önskar. 

 

Stockholm 2016-01-28 

Med vänlig hälsning  

  

 

Student 

 

Lina Renholm 

tel: XXX-XXX XX XX 

e-post: xxx@xxx.com 

 

Handledare 

 

Caroline Hybinette 

tel: XXX-XXX XX XX 

e-post: xxx@xxx.se 

 

 

Examinator 

 

Anders Rüter  

tel: XXX-XXX XX XX 

e-post: xxxr@xxx.se 
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Studiens preliminära titel: Att vårda då det inte finns ett gemensamt språk 

 

Syftet med studien är att belysa ambulanssjuksköterskans upplevelser av att vårda då 

sjuksköterska och patient inte talar samma språk. 

 

Problem: Migrationsströmmen ökar för varje år. För flertalet av de som kommer till 

Sverige är det svenska språket helt främmande, många kan inte heller engelska, vilket gör 

att de på egen hand inte har någon möjlighet att göra sig förstådda eller motta information. 

Dessa personer kommer förr eller senare komma i kontakt med vården och i det akuta 

skedet är ambulanssjuksköterskan den första de träffar. Inom sjukvården är 

kommunikation a och o, både kollegor sinsemellan samt även i patientmötet. Även om 

kroppsspråket beskrivs som det som gör starkast intryck i kommunikativa sammanhang är 

det talade ordet och språket avgörande för att föra någon som helst dialog. Genom samtalet 

etablerar ambulanssjuksköterskan kontakt med patienten. Samtalet kan lugna, trösta, göra 

patienten delaktig och är även grunden i den anamnestagning som 

ambulanssjuksköterskans bedömning bottnar i. Då patient och sjuksköterska inte talar 

samma språk finns risk för missförstånd. Otillräcklig information medför att patienten 

riskerar känna sig förbisedd vilket kan komma att påverka relationen mellan patient och 

sjuksköterska och på sikt bidra till en misstro på vården och bristande compliance. 

Diagnostisering och därmed även eventuell behandling kan bli fördröjd. Bristande 

kommunikation kan i värsta fall leda till felbehandling och eventuella vårdskador. 

 

Metoden för det planerade arbetet är intervjuer av ambulanssjuksköterskor. 

 

Önskemål från din verksamhet: Jag önskar intervjua 6-10 specialistutbildade 

ambulanssjuksköterskor, med minst ett halvårs erfarenhet av ambulanssjukvård, på Din 

enhet. Jag kommer själv att kontakta potentiella deltagare förutsatt att Ni bistår med 

maillistor. Intervjuerna, som beräknas ta 30-40 min, önskas genomföras i lokaler på 

respektive ambulansstation i anslutning till intervjupersonernas arbetspass. Det är även ett 

önskemål att intervjuerna kan ske på arbetstid. Intervjuerna kommer att spelas in. Jag 

planerar att genomföra intervjuerna under februari 2016 och alla som väljer att delta 

kommer att få skriftlig information. Deltagandet är helt frivilligt och forskningsetiska 

principer kommer självfallet att följas. 

 

Samtycke:  

  Jag samtycker till att studien genomförs på det sätt som beskrivits i detta dokument 

 

 Jag samtycker till att studien genomförs, men med följande förbehåll:  

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 Tyvärr kan jag inte samtycka till att studien genomförs vid min enhet 

 

________________________________ ________________________________  

Datum, namn  Enhet 

 

________________________________ 

Namnförtydligande
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INTERVJUGUIDE 

Demografiska frågor 

Kön 

Ålder 

Antal år inom sjukvården 

Antal år inom ambulanssjukvården 

Antal år som ambulanssjuksköterska 

Huvudfrågor 

Beskriv ett tillfälle då du vårdat en patient som inte talade samma språk som du 

Beskriv hur du kommunicerade med patienten 

Beskriv hur du gjorde för att göra patienten delaktig i sin vård  

Beskriv hur du gjorde din medicinska bedömning  

Beskriv hur du utvärderade given behandling  

Avslutning 

Har du något mer att tillägga som jag inte frågat om? 

Stödfrågor 

Kan du utveckla ditt svar/berätta mer? 

Kan du beskriva ett sådant tillfälle? 

Har du fler exempel? 

Hur kände du då? 

Har jag förstått dig rätt om jag säger…? 
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FORSKNINGSPERSONSINFORMATION 

Bakgrund och syfte  
Migrationsströmmen ökar för varje år. För flertalet av de som kommer till Sverige är det 

svenska språket helt främmande, många kan inte heller engelska, vilket gör att de på egen 

hand inte har någon möjlighet att göra sig förstådda eller motta information. Dessa 

personer kommer förr eller senare komma i kontakt med vården och i det akuta skedet är 

ambulanssjuksköterskan den första de träffar. Även om kroppsspråket beskrivs som det 

som gör starkast intryck i kommunikativa sammanhang är det talade ordet och språket 

avgörande för att föra någon som helst dialog. Genom samtalet etablerar 

ambulanssjuksköterskan kontakt med patienten. Samtalet kan lugna, trösta, göra patienten 

delaktig och är även grunden i den anamnestagning som ambulanssjuksköterskans 

bedömning bottnar i. Syftet med studien är att belysa ambulanssjuksköterskans upplevelser 

av att vårda då sjuksköterska och patient inte talar samma språk. 

Deltagande 

Verksamhetschefen på XXX har i ett första steg kontaktats och informerats om studiens 

syfte och upplägg samt gett sitt godkännande till att studien genomförs. Nu vänder jag mig 

till dig i egenskap av ambulanssjuksköterska på XXX och önskar ditt deltagande. 

Metod 

Planerad studie kommer att grunda sig i material inhämtat från intervjuer med 6-10 

ambulanssjuksköterskor. En intervju beräknas ta omkring 30-40 minuter och förläggs 

förslagsvis på din arbetsplats i samband med ett arbetspass. Intervjun kommer att 

ljudupptas. 

Hantering av data och sekretess 

Intervjun kommer att spelas in och materialet kommer att i omedelbar anslutning till 

intervjutillfället att transkriberas. Ljudupptagningen kommer därefter att förstöras och det 

transkriberade materialet kommer att avidentifieras så att uppgifter såsom ditt namn och 

arbetsplats avlägsnas. Datamaterialet kommer endast att tillgås av mig som författare samt 

vid behov även ansvarig handledare. Studien kommer att resultera i en skriftlig rapport 

med citeringar från intervjutillfällena. Denna rapport kommer att publiceras i DiVA 

(Digitala Vetenskapliga Arkivet) och studien kommer att presenteras på Sophiahemmet 

högskola.  

Information om studiens resultat 

Om du önskar delges studiens resultat är du välkommen att kontakta författaren via telefon 

eller e-post. Du kan då få den färdiga rapporten skickad till dig via e-post. Även vid övriga 

frågor är du välkommen att höra av dig. 

Ersättning 

Ingen ersättning utgår för deltagande i studien. 

Frivillighet 

Medverkan i studien är helt frivilligt. Du kan närsomhelst välja att avbryta ditt deltagande 

utan att det medför några konsekvenser för dig. Insamlat material kommer vid ett 

eventuellt avbrytande att förstöras. 

 



BILAGA 4 

 

 

Ansvariga 

Författare: Lina Renholm, legitimerad sjuksköterska och studerande vid Sophiahemmet 

högskola specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot ambulanssjukvård. 

tel: XXX-XXX XX XX 

e-post: xxx@xxx.com 

 

Handledare: Caroline Hybinette, specialistsjuksköterska med inriktning mot 

ambulanssjukvård samt lärare vid Sophiahemmet högskola. 

tel: XXX-XXX XX XX 

e-post: xxx@xxx.se 

 

Samtycke 
Jag har tagit del av informationen enligt ovan och har givits möjlighet att ställa 

kompletterande frågor samt fått dessa besvarade.  

Jag samtycker till att delta i studien ”Att vårda då det inte finns ett gemensamt språk”. Jag 

samtycker även till att mina personuppgifter hanteras enligt personuppgiftslagen (PUL 

1998:204).  

 

______________________________  _____________________________ 

Ort och datum   Namn 

    

_____________________________ 

Namnförtydligande 

 

 

 


