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Sammanfattning    
Sverige är ett land med människor från många olika kulturer och många har ett annat 
modersmål än svenska. När dessa människor blir sjuka ställer det särskilda krav på 
sjukvården. I det preoperativa samtalet ska anestesisjuksköterskan ge patienten 
möjlighet att berätta sin historia och samtidigt samla in data för att kunna planera och 
utföra säker vård. Språkbarriärer försvårar det preoperativa samtalet. Syftet med denna 
studie är att beskriva hur anestesisjuksköterskor erfar det preoperativa samtalet med den 
icke svensktalande patienten. Metoden som använts var kvalitativ intervjustudie med 
innehållsanalys. Åtta anestesisjuksköterskor intervjuades. I resultatet framkom det 
övergripande temat; För patientens skull tar anestesisjuksköterskan kontroll. 
Anestesisjuksköterskorna upplevde att det var en utmaning att ge trygghet och få 
patienten delaktig. Det var viktigt att komma väl förberedd till det preoperativa samtalet 
och det var viktigt att patienten var väl förberedd redan innan det preoperativa samtalet. 
För anestesisjuksköterskorna var det viktigt att vara medveten om de risker som kunde 
finnas då språket blev ett hinder för informationsutbyte. Det var viktigt att kunna 
anpassa sig till den situationen och det kunde de göra genom att använda tolk och 
kroppsspråk. Anestesisjuksköterskorna lade stort ansvar på sig själva att lösa situationen 
och mindre ansvar på verksamheten. Verksamheten har dock ett ansvar för att skapa 
förutsättningar för ett välfungerande preoperativt samtal. Det preoperativa samtalet bör 
ske en god tid innan operationen, med professionell tolk på plats. Då kan patienten bli 
väl förberedd. Genom införande av den perioperativa vårdprocessen, goda rutiner och 
den individuella skickligheten hos anestesisjuksköterskan kan säker vård ges. 
 
Nyckelord: anestesisjuksköterskors erfarenhet, preoperativt samtal, icke svensktalande 
patient, perioperativa vårdprocessen.   
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INLEDNING 
Anestesisjuksköterskan ansvarar bland annat för patientmottagandet och förberedelserna 
inför anestesi. I det ingår ett preoperativt samtal med patienten. Samtalet är viktigt för 
att patienten ska känna sig trygg, lugn och bekräftad, men det är också viktigt då 
anestesisjuksköterskan lär känna sin patient under samtalet så att en säker anestesi kan 
genomföras. Då Sverige är ett mångkulturellt land möter anestesisjuksköterskan ibland 
patienter med annan bakgrund och även annat modersmål än svenska. En del patienter 
kan inte svenska alls. Verksamheterna beskrivs ofta som drivna i ett högt tempo och det 
kan upplevas svårt att hinna med samtal som kräver lite mer tid. Ibland saknas tolk av 
olika anledningar. Samtidigt har varje patient rätt till adekvat information som patienten 
kan förstå. I denna intervjustudie undersöktes hur anestesisjuksköterskor erfar det 
preoperativa samtalet med den icke svensktalande patienten. I studien anges ibland 
anestesisjuksköterskan som hon. 
 
 
BAKGRUND 

Anestesisjuksköterskans kompetensbeskrivning och roll 
För att använda sig av titeln anestesisjuksköterska krävs genomgången 
sjuksköterskeutbildning och legitimation samt erlagd specialistsjuksköterskeexamen 
med inriktning anestesisjukvård (SFS 2010:659). Anestesisjuksköterskan ska verka för 
ett etiskt förhållningssätt och enligt befintlig vetenskap och beprövad erfarenhet inom 
sitt område. Förutom att utföra anestesi och övervaka patientens vitala parametrar vid 
operationer, behandlingar och undersökningar ansvarar anestesisjuksköterskan för 
omvårdnaden av patienten. I omvårdnaden ingår att informera patienten och närstående 
om behandling, åtgärder och hur patienten kan komma att uppleva behandlingen. Hon 
måste också kunna besvara frågor från patienten och närstående (SOSFS 1995:5). 
Anestesiologisk omvårdnad utgår från den enskilde patientens resurser och behov. 
Genom att skapa trygghet, förtroende och tillit kan anestesisjuksköterskan tillsammans 
med patienten identifiera vårdbehov och planera omvårdnaden utifrån patientens 
situation. Varje patient ska behandlas som en unik individ och anestesisjuksköterskan 
ska vara öppen för patientens situation och respektera rätten till självbestämmande 
(Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening 2008). 
Ett vårdande möte där det finns närvaro, öppenhet och vänlighet är målet i vården. Det 
är patienten som är i centrum för vårdandet och avsikten är att hjälpa denne till ett 
tillstånd av hälsa (Dahlberg & Segesten 2010). 

 

Den perioperativa vårdprocessen 
Den perioperativa vårdprocessen är ett, för anestesisjuksköterskan, systematiskt sätt att 
beskriva patientens vård och vårdande i samband med operation. Perioperativ vård delas 
in tre nivåer, professionell naturlig vård som innebär att, oberoende av grad av hälsa, 
tillgodose patientens grundläggande behov, grundvård som handlar om kroppens behov 
av skydd samt specialvård som innebär att tillfälligt ersätta sviktande kapacitet hos 
patienten. Målet är lindrat lidande för patienten. Vårdprocessen är indelad i fyra steg; 
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patientens berättelse, planering av vården, genomförande av den planerade vården och 
till sist en utvärdering (Lindwall & von Post 2008). Den perioperativa vårdprocessen 
bygger på kontinuitet för patienten och anestesisjuksköterskan vilket kan ske genom att 
samma anestesisjuksköterska möter patienten i en preoperativ-, intraoperativ- och 
postoperativ dialog. Den preoperativa dialogen sker innan operation.  Intraoperativa 
dialogen börjar när patienten anländer till operationssalen och möts av ett känt ansikte 
och här genomförs den planerade vården (Lindwall & von Post 2008). I den 
postoperativa dialogen träffar samma anestesisjuksköterska patienten antingen på 
uppvakningsavdelningen eller på avdelningen, och här sker utvärdering av vården 
(Lindwall, von Post & Bergbom 2003). Vårdprocessen bör organiseras så att gott om 
utrymme ges till den perioperativa dialogen för att vården ska kunna vara säker och 
professionell (Lindwall & von Post 2008).  

 

Preoperativt samtal utifrån den perioperativa vårdprocessen 
I det preoperativa samtalet bör anestesisjuksköterskans första möte med patienten ske 
antingen på vårdavdelningen eller på någon avskild plats i lugn och ro. Detta möte sker 
då innan patienten har bytt om till operationskläder. Det är av stor vikt att tid är avsatt 
för detta möte, då ökar möjligheten för patienten att känna förtroende för 
anestesisjuksköterskan och det kan bli ett bra första möte. Här ges patienten möjlighet 
att berätta sin historia samt att berätta om sina funderingar och tankar omkring den 
kommande operationen. Anestesisjuksköterskan lyssnar på patientens berättelse och 
samlar in data för att kunna möta patientens frågor och kunna planera inför anestesin. 
Tyvärr sker det preoperativa samtalet ibland först samtidigt som det intraoperativa 
samtalet (Lindwall & von Post 2008). Att få adekvat information inför ett kirurgiskt 
ingrepp såsom fördelar med operationen, risker och eventuella biverkningar är en 
rättighet och en nödvändighet för patienten för att kunna ge informerat samtycke 
(Ghulam, Kessler, Bachman & Kessler 2006). Preoperativ information som är väsentlig 
förbättrar patientens postoperativa välmående samt minskar preoperativ ångest och oro 
(Lithner & Zilling 2000; Hughes 2002). 

För att tillgodose patientens grundläggande behov är det viktigt att delvis låta patienten 
styra samtalet, eftersom det preoperativa samtalet är ett tillfälle att samla in data. Varje 
möte är unikt och det går inte att standardisera helt och hållet. Det får gärna vara ett 
allmänt samtal, som sedan närmar sig de tankar kring operationen som patienten har. 
Det är viktigt att visa omtanke, att vara verkligt närvarande i samtalet, att inge hopp och 
att ta ansvar för patientens värdighet. Att sitta i samma höjd som patienten är också 
nödvändigt för en jämbördig relation. En bra preoperativ dialog skapar tillit och 
förtroende och är till nytta dels för patienten, men också för anestesisjuksköterskan 
genom att hon får ta del av patientens kunskap om sig själv. I samverkan med patienten 
styr detta sedan det kommande vårdarbetet (Lindwall & von Post 2008). Både den 
verbala och icke verbala kommunikationen är viktig vid samtalet med patienten. I den 
icke verbala kommunikationen ingår att observera patientens ansiktsuttryck, 
kroppsspråk och ögonkontakt då detta står för en stor del av kommunikationsprocessen 
(Dunn 2006).  Samma författare menar även att anestesisjuksköterskan bör vara 
uppmärksam på sin egna icke verbala kommunikation och vilken effekt den kan ha på 
patienten (Dunn 2006). En vårdande och hjälpande attityd av anestesisjuksköterskan 
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kan göra att patienten är mer villig att dela med sig av sina tankar och 
funderingar(Chan, Kan, Lee, Chan & Lam 2011). 

Patienter uppskattar att anestesisjuksköterskan är deras förespråkare, det ger dem en 
känsla av kontroll över situationen (Chan, Kan, Lee, Chan & Lam 2011). Det blir 
tydligt för patienten att hälsa är vårdens mål när sjuksköterskan skapar och erbjuder tid 
samt behandlar patienten som en unik människa och en värdefull informationskälla 
(Rudolfsson, von Post & Eriksson 2007).  

 

Kulturella och språkliga utmaningar 
Sverige är ett land med människor från många nationaliteter. Under 2012 invandrade 
103 059  personer. Sammanlagt representerade de 171 nationaliteter. År 2012 var drygt 
15 % av Sveriges befolkning utlandsfödda (Statistiska centralbyrån (SCB) 2014).  
 
Många människor i Sverige härstammar från en annan kultur. Med kultur menas regler, 
värden och symboler som delas av en grupp människor och som överförs från 
generation till generation. Den kultur en människa tillhör påverkar hennes 
verklighetsuppfattning och varje kultur har en egen föreställning kring hälsa, sjukdom 
och död. Även inställningen kring individualism och kollektivism varierar, liksom 
synen på patientrollen. Uppfattningen om tiden varierar. Hur kommunikation av till 
exempel smärta och sorg sker varierar också mellan olika kulturer (Angel & Hjern 
2004). God förståelse mellan patienten och anestesisjuksköterskan är nödvändigt för en 
väl fungerande sjukvård. Kommunikation är komplicerat även när patienten och 
anestesisjuksköterskan har samma kulturella rötter. Då rötterna finns i olika kulturer kan 
det påverka kommunikationen. Att tala samma språk är inte bara att använda samma 
glosor och termer, det är också att använda samma symboler, nyanser och regler. I varje 
samhälle finns också oskrivna regler för hur ett samtal går till. I vissa samhällen ska 
mannen föra kvinnans och barnets talan. Vissa kroppssignaler, till exempel hur länge 
det är acceptabelt att titta någon i ögonen, avståndet till den andre personen, hur 
kroppskontakt sker och hur gester används skiljer sig också åt i olika kulturer. (Angel & 
Hjern 2004; Hanssen 2007). Då vårdpersonal ska vårda personer med annan kulturell 
bakgrund och med annat språk ställer det särskilda krav på personalen. Vårdarna 
behöver kunskap och förståelse kring patientens kulturella värderingar och uttryckssätt 
för att kunna anpassa vården till patientens behov (Hultsjö & Hjelm 2005; Cioffi 2003). 
 
Språkbarriärer skapar kontaktsvårigheter och missförstånd, då sjuksköterskor inte 
förstår patientens besvär (Hultsjö & Hjelm, 2005; Bischoff, Bovier, Isah, Francoise, 
Ariel & Louis 2003). Problem förekommer också ibland även då tolk används. Valet av 
tolk är avgörande för kvaliteten och i all planerad vård bör det vara möjligt att använda 
professionell tolk. En kvalificerad, professionell tolk översätter samtalet ordagrant och 
tar själv ingen aktiv del i samtalet samt arbetar under sekretess (Angel & Hjern 2004). 
Personalen behöver öva upp sin förmåga att samtala genom tolk eller genom andra 
metoder som anhörigtolkning, kroppsspråk och teckningar (Cioffi 2003). Anhörigtolk 
kan leda till att sjukvårdspersonalen inte känner sig säker på att informationen de får 
stämmer samt att de inte vet om informationen de ger översätts korrekt. När 
professionell tolk beställs är det också viktigt att se till att det är en lämplig tolk även 
avseende ursprung, då det kan finnas etniska konflikter som försvårar ett bra tolksamtal 
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(Ozolins & Hjelm 2003). I mindre etniska grupper är det inte heller helt ovanligt att 
tolken känner patienten och därför bör patienten godkänna vilken tolk som används. Ett 
tolksamtal tar alltid längre tid än ett vanligt samtal då allt måste sägas två gånger (Angel 
& Hjern 2004). Tillgången till tolk i akutsjukvården varierar. Det är svårt att veta vilken 
tid en tolk behövs och på kvällar och nätter kan det vara ännu svårare att få tag på tolk. 
När patienten talar ett, för i landet, ovanligt språk kan det vara svårt att hitta tolk till 
patienten. Det är viktigt att organisationen har tydliga och enkla rutiner för hur en 
professionell tolk ordnas fram (Cioffi 2003). Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659), 
anger att patienten ska få anpassad information kring den vård som ges. Detta ställer 
krav på en fungerande kommunikation mellan patienten och personalen, något som 
försvåras om de inte talar samma språk (Hultsjö & Hjelm 2005). 
 
I artikelsökningar framkommer att i tidigare forskning i Sverige har sjuksköterskors 
erfarenhet på akutmottagningar av immigranter studerats (Hultsjö & Hjelm 2005; 
Ozolins & Hjelm 2003). Anestesisjuksköterskors erfarenheter av det preoperativa 
samtalet med icke svensktalande patienter tycks tidigare inte ha studerats. Inte heller 
framkommer några studier från andra länder i detta specifika ämne. Här finns därför en 
kunskapslucka.  

 

Patientsäkerhet 
Patientsäkerhet är en global fråga. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) (2007) 
skadas uppskattningsvis var tionde patient i samband med vård i utvecklade länder, 
ännu fler i utvecklingsländer. Operationer står för ungefär hälften av de skador som 
leder till bestående handikapp eller död (WHO 2007). WHO har utvecklat en checklista 
inför kirurgi. Där ska anestesisjuksköterskan utföra och kontrollera en rad saker inför 
operationen, som till exempel kontrollera identiteten och om patienten har några kända 
allergier (WHO 2008). I en stor global studie såg man att antalet dödsfall sjönk från 1,5 
% till 0,8% då en checklista baserad på WHO's checklista användes (Haynes, Weiser, 
Berry, Lipsitz, Breizat, Dellinger, Herbosa, Joseph, Kibatala, Lapitan, Merry, Moorthy, 
Reznick, Taylor & Gawande 2009).  
 
Patientsäkerhet är en komplex fråga. Allt som sker i vården innebär en viss risk, 
ingenting är 100 procent riskfritt (Cook 2013). Fel som begås kan ses som ett mänskligt 
problem, det vill säga att det är människorna i vården som begår misstag och gör fel. 
Det kan också ses som ett systembaserat problem, där personalen som begår misstag är 
offer för hur verksamheten är uppbyggd. Båda perspektiven är nödvändiga att beakta 
om förbättringar i patientsäkerheten ska kunna ske. Både individen och verksamheten 
har ett ansvar (Reason 2013). 
 
 I Sverige syftar patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) till att främja hög patientsäkerhet 
inom hälso- och sjukvården. I den finns reglerat hur ett patientsäkerhetsarbete ska ske 
inom verksamheten. Med patientsäkerhet menas skydd mot vårdskada, såsom lidande, 
fysisk eller psykisk skada eller dödsfall som hade kunnat undvikas i samband med 
patientens kontakt med hälso- och sjukvården. Det är vårdgivarens ansvar att leda och 
kontrollera verksamheten. Vården ska utformas och genomföras i samråd med patienten 
i så stor mån som möjligt. Varje enskild patient ska bland annat ges individuellt 
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anpassad information om sitt hälsotillstånd, de metoder för undersökning, vård och 
behandling som finns. Om informationen inte kan lämnas till patienten ska den lämnas 
till en närstående, om inget hinder finns avseende sekretessen. Sjukvårdspersonal bär ett 
egenansvar för hur arbetsuppgifter utförs och har skyldighet upprätthålla hög 
patientsäkerhet (SFS 2010:659).   

 

PROBLEMFORMULERING 
Patientsäkerhet är ett viktigt område, vilket stärks i att det finns formulerat i en egen lag. 
En viktig del i patientsäkerheten handlar om att patienten ska ha kunskap om vilka 
undersökningar och behandlingar som kan erbjudas. Samtalet med patienten blir därför 
ett viktigt verktyg i patientsäkerhetsarbetet. I det preoperativa samtalet ska information 
ges till patienten och patienten lämnar även viktig information till personalen, något 
som finns formulerat i WHO's checklista inför kirurgi. Språkliga hinder i samband med 
det preoperativa samtalet kan skapa osäkerhet och svårigheter. För 
anestesisjuksköterskan kan det kanske skapa svårigheter, då hon inte kan få svar på de 
frågor hon ställer till patienten. Till exempel har patienten några allergier, när åt 
patienten senast, har patienten kissat, vet patienten vad som ska hända, har patienten 
svåra luftvägar? Anestesisjuksköterskan kan eventuellt känna osäkerhet inför sövningen 
på grund av den bristande kontakten med patienten. Kanske kan det påverka 
patientsäkerheten. I den här studien söks kunskap om hur anestesisjuksköterskor erfar 
det preoperativa samtalet med den icke svensktalande patienten.  

 
SYFTE 
Syftet är att beskriva hur anestesisjuksköterskor erfar det preoperativa samtalet med den 
icke svensktalande patienten. 

 
METOD 
Metoden som valdes var kvalitativ intervjustudie för att bäst besvara studiens syfte, då 
det är anestesisjuksköterskors erfarenheter som beskrivs. Vid kvalitativ forskning 
studeras människors erfarenheter och upplevelser. Detta kan ske genom insamling av 
beskrivande berättelser ofta genom semistrukturerade eller ostrukturerade intervjuer. 
Dessa organiseras sedan och analyseras i underliggande meningar, subteman och teman 
(Polit & Beck 2012).  
 

Urval 
Informanterna valdes ut från en operationsavdelning på ett sjukhus i södra Sverige. 
Kliniken där informanterna arbetar har verksamhet dygnet runt med både planerade och 
akuta operationer på både barn och vuxna. Biträdande verksamhetschefen på kliniken 
kontaktades via e-post och gav skriftligt godkännande till att genomföra studien på 
kliniken (se bilaga 1). Vårdenhetschefen på kliniken ombads att tillfråga åtta 
informanter där det fanns en variation i erfarenhet, ålder och kön. Således blev urvalet 
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ett bekvämlighetsurval (Polit & Beck 2012). För att inkluderas i studien var kravet att 
de var legitimerade sjuksköterskor, hade genomgången specialistsjuksköterske-
utbildning med inriktning anestesisjukvård och var verksamma inom yrket. 
Exklusionskriterier användes inte. Av de deltagande informanterna var fyra kvinnor och 
fyra män. Åldern varierade mellan 33 år och 62 år, med medelålder 48 år. Den med 
minst erfarenhet hade arbetat i fem månader och den med mest erfarenhet hade arbetat i 
29 år. Medelerfarenhet var 12 år. 
 

Datainsamling 
Datainsamlingen bestod av åtta intervjuer. Intervjuerna genomfördes utifrån Kvale och 
Brinkmans (2009) beskrivning av den kvalitativa forskningsintervjun, där målet är att 
förstå fenomen från vardagsvärlden ur den intervjuades perspektiv. Efter att 
informanterna gett sitt samtycke till att delta i intervjuerna bestämdes tidpunkt och plats 
tillsammans med informanterna men hänsyn togs till verksamheten. Intervjuerna 
utfördes i ett avskilt rum utan störande moment. Författarna utförde fyra intervjuer var 
och de ljudinspelades digitalt. Intervjuerna tog mellan 20-40 minuter. Intervjuerna var 
semistrukturerade med några få öppna frågor kring tre områden; 
anestesisjuksköterskans erfarenhet i allmänhet kring det preoperativa samtalet med icke 
svensktalande patient; anestesisjuksköterskans erfarenhet kring preoperativt samtal med 
tolk/utan tolk; anestesisjuksköterskans erfarenhet av hjälpmedel/rutiner kring det 
preoperativa samtalet med den icke svensktalande patienten. Följdfrågor ställdes då 
fördjupade svar önskades. 
 

Dataanalys 
Intervjuerna kodades för att avidentifiera dem. Därefter transkriberade författarna 
ordagrant fyra intervjuer var. De transkriberade intervjuerna analyserades genom en 
kvalitativ innehållsanalys (Krippendorff  2004). Analysen var induktiv. Det innebar att 
insamlad data analyserades utan någon tidigare teori som utgångspunkt. Utifrån denna 
analys kunde sedan ny kunskap fås fram. Krippendorff (2004) beskriver induktiv ansats 
som att riktningen går från det partiella till det generella, det vill säga att utifrån data 
som analyseras dras nya slutsatser som kan gälla för liknande situationer. En text 
innehåller en manifest del och en latent del. Det latenta innebär att en text har ett 
budskap och betyder något för läsaren. Detta budskap kan vara något annat än den givna 
texten (Krippendorff 2004). Dataanalysen skedde med stöd av Granheim och Lundman 
(2004) analysstege. Analysen började med att analysenheten bestäms. I denna studie 
utgjorde hela intervjumaterialet analysenheten. Intervjumaterialet lästes igenom 
upprepade gånger och författarna fick på så vis en helhetsförståelse. Nästa del i 
analysstegen var att hitta meningsbärande enheter. En meningsbärande enhet är en del 
av texten som utgör ett innehåll, som kan kopplas till studiens syfte. Den 
meningsbärande enheten kan bestå av ett ord, en mening eller ett helt stycke (Granheim 
& Lundman 2004). Författarna tog ut oberoende av varandra meningsbärande enheter 
och träffades sedan och stämde av hur väl de överensstämde med syftet. 
Meningsenheter som författarna var överens om behölls och övriga gicks igenom för att 
få samsyn. När detta var genomfört var nästa steg att kondensera och därefter abstrahera 
dessa. Kondensera innebär att göra texten kortare och mer lätthanterlig utan att 
innehållet förändrades. Abstraktion innebär att den kondenserade texten kodas 
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(Granheim & Lundman 2004). Även kondensering och abstraktion av de 
meningsbärande enheterna genomfördes först av varje författare oberoende av varandra 
innan de slutliga koderna togs fram av båda författarna. Därefter abstraherades koderna 
till subteman och därefter till teman. (För exempel på analysstegen, se bilaga 2.) Utifrån 
teman framkom ett övergripande tema. Tematiseringen innebar att innehållet lyftes en 
abstraktionsnivå och syftet var att få fram budskapet i intervjuerna. Oberoende 
abstraktionsnivå så ska innehållet vara sant gentemot det ursprungliga budskapet och 
det är viktigt att hela tiden stämma av med den ursprungliga texten (Krippendorff 
2004). Även om analysen beskrivits som en stege där författarna hela tiden flyttat sig 
uppåt så har författarna rört sig både upp och ner på analystegen, det vill säga hela tiden 
har temana validerats gentemot de meningsbärande enheterna. 
 

Etiska överväganden 
Etiska överväganden har gjorts utifrån Helsingsforsdeklarationen (World Medical 
Association 2013) samt Vetenskapsrådets (2002) krav om information, samtycke, 
konfidentialitet och användande. Innan studien påbörjades diskuterades med handledare 
om studien var lämplig. Studien behandlade inte några känsliga personuppgifter och det 
var endast författarna samt handledaren som tog del av materialet. Skriftlig och muntlig 
information (Se bilaga 1) om studiens syfte och metod gavs till biträdande 
verksamhetschefen på den klinik där studien utfördes och denne fick skriftligen 
godkänna studien. De åtta anestesisjuksköterskor som tillfrågades om deltagande fick 
några dagar innan intervjuerna skriftlig information (se bilaga 3) kring studien, där de 
också informerades om att intervjuerna skulle spelas in. De informerades också om att 
deras medverkan var frivillig och att de när som helst kunde avbryta deltagandet i 
studien utan att drabbas av några negativa konsekvenser. Materialet skulle hanteras 
konfidentiellt och avidentifieras och inga obehöriga skulle få tillgång till inspelat 
material eller utskrifter. Materialet skulle endast användas till det angivna syftet. Vid 
intervjutillfället informerades de återigen om detta, och de fick skriftligen godkänna 
deltagandet i studien. För att minimera maktpositionen som en intervjuare har (Kvale & 
Brinkman 2009) utfördes intervjuerna i enskildhet, med bara intervjuaren och 
informanten. I enlighet med Kvale och Brinkman (2009) bedömdes, innan intervjuerna 
gjordes, huruvida informanternas medverkande skulle kunna ge några negativa 
konsekvenser för dem att delta. Författarna bedömde att risken för detta var låg och att 
det därmed inte låg till hinder för att utföra studien.  

 

RESULTAT 
I resultatet framkom det övergripande temat; För patientens skull tar 
anestesisjuksköterskan kontroll. Det övergripande temat byggdes upp av subteman och 
teman som framkom vid analysarbetet (Tabell 1). Det övergripande temat speglar 
informanternas fokus på patientens behov. Det är patienten som är utsatt och kan må 
dåligt av den bristfälliga kommunikationen. Det övergripande temat pekar också på 
informanternas önskan att övervinna de svårigheter som kunde finnas till följd av 
språkförbistring. Det övergripande temat visar till sist också att informanterna upplevde 
att de oftast genom sin professionalitet kunde möjliggöra någon form av dialog och 
därmed kunde ta kontroll. 
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Tabell 1.  

Subtema Tema Övergripande Tema 
 
Bristande dialog 
 
Svårt att ge patienten trygghet 
 
Svårt att få patienten delaktig 
 

 
 
 
Utmaning i att stötta patientens 
behov 

 
 
 
 
 
 
 
 
För patientens skull tar 
anestesisjuksköterskan kontroll 

 
Vikten av att vara väl förberedd 
 
Att vara extra säkerhetsmedveten 

 
 
Att minimera risker 

 
Att göra det bästa av situationen 
 
Lita till egen erfarenhet 

 
 
Att förhålla sig professionell 

 
Att förlita sig på tolk 
 
Använda icke verbal kommunikation 

 
 
Att möjliggöra dialog 

 
 

Utmaning i att stötta patientens behov 
I intervjuerna framkom att informanterna hade ett tydligt fokus på patienten. Patientens 
upplevelse var viktig för informanterna och de kände ofta empati för patienten. 
Informanterna menade att för att patienten skulle kunna må bra var det viktigt att 
patienten var delaktig i vården och kände trygghet.  
 

Bristande dialog 
Informanterna upplevde en viss osäkerhet kring patienten som inte förstod eller talade 
svenska. Det gällde framförallt då det saknades tolk av olika anledningar. Ibland kunde 
det bero på att det var en akut operation. Ibland hade det gjorts en missbedömning 
avseende tolkbehovet i ett tidigare skede och när patienten väl var på plats kunde det 
vara svårt att få tag på en tolk. Andra gånger kunde det helt enkelt bara ha missats. 
  

" ...då hade vi ingen tolkhjälp alls...och dom sa att hon pratar hygglig 
svenska... men det gjorde hon ju inte...kunde inte föra en hel mening liksom. 
Det var små, små ord och då blir det ju ännu mer så här liksom att...om 
man säger soja, bra. Vad är bra med soja? Äter hon soja? Eller liksom eller 
tål hon inte soja? eller det går bra med soja? eller ja..." (Informant 3) 

 
Informanterna upplevde att de kunde gå miste om viktig information från patienten, 
vilket kunde försvåra anestesin. De beskrev också att det var svårt att nå fram med 
information till patienten, vilket de trodde påverkade patientens upplevelse negativt. 
Även själva kulturskillnaden kunde försvåra situationen och skapa osäkerhet. Det 
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kändes tråkigt att inte få bra kontakt. Även i tolksituationer kunde informanterna 
uppleva osäkerhet, framförallt beroende på hur små eller stora kunskaper i språket och 
sjukvården tolken uppfattades ha. 
 

"...osäkerheten kände man ju för att...talar vi samma sak, menar vi samma 
sak..." (Informant 6). 

 

Svårt att ge patienten trygghet 
I intervjuerna framkom att informanterna tänkte på hur patienten upplevde sin situation.  
Flera av dem beskrev hur de själva kunde tänka sig in i patientens situation, att behöva 
opereras och inte kunna göra sig förstådd, och de tyckte synd om patienten. Det var 
jobbigt för informanterna att inte kunna förmedla tröst till den ledsna patienten eller 
minska oron hos den rädda patienten för att denne inte talade svenska. Det innebar ett 
onödigt lidande för patienten, menade de, och de kunde själva ha en känsla av 
maktlöshet. Informanterna tyckte någon gång att det kändes som ett övergrepp gentemot 
patienten.  
 

"...En tjej då, och hon var ledsen. Och man kan inte förklara. Man kan inte 
trösta henne. Man kan inte hjälpa henne på nåt sätt...Och känslan av att inte 
veta varför hon är ledsen...Kunde jag gjort något för att hindra henne från 
att bli så ledsen eller var hon bara ledsen för saken i sig eller...jag visste ju 
inte varför hon var ledsen...Jag kan nästan känna att...jag upplever att man 
har gjort, ja ett övergrepp nästan. För att man vet inte...man har inte haft 
med sig patienten på det sättet, som man har med andra. De vet, nu söver 
du mig. Och nu ska jag göra så här. Men hon vet ingenting...bara skriker 
och då vet man liksom inte..." (Informant 2) 

 
Informanterna ville att patienten skulle vara trygg och kommunikationen var ett viktigt 
hjälpmedel för att kunna förmedla denna trygghet. För att ge patienten trygghet försökte 
informanterna se patientens behov genom att fokusera på dennes reaktioner och känna 
av vad patienten önskade. Informanterna försökte vara tydliga i informationen och möta 
patienten på den nivå patienten befann sig. De försökte skapa tid för samtalet, förmedla 
ett lugn och göra ett moment i taget. 
  

”…det är ju en utmaning att skapa trygghet…jag kan ju inte bete mig som 
en robot till varje människa jag kommer fram till man måste ju försöka läsa 
av vad just den individen behöver just det specifika…” (Informant 1) 

 

Svårt att få patienten delaktig 
Informanterna påpekade att det var viktigt att lyssna till och förstå patienten, för att få 
patienten delaktig något som försvårades då inte samma språk talades. Delaktighet 
kunde öka välbefinnandet för patienten, menade informanterna. Det var viktigt att visa 
medmänsklighet och att försöka tillgodose patientens önskningar så långt det var 
möjligt. För att patienten skulle kunna vara delaktig var det viktigt att denne hade blivit 
välinformerad redan innan det preoperativa samtalet skedde, menade informanterna. Då 
patienten var förberedd kunde informanterna och patienten prata om samma sak samt 
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arbeta mot samma mål. Språkförståelse band samman informanterna med patienten och 
skapade förutsättning för delaktighet. När det fanns språksvårigheter fick informanterna 
inte med sig patienten på samma sätt och det upplevdes att patienten inte hade varit 
delaktig i vården. 
 

"...Och just när man bara svarar ja och...Ja på det mesta och skakar på 
huvudet...då känner jag att de har inte förstått...de vet egentligen inte vad 
jag frågar... sen efteråt man har lämnat henne så kände jag liksom att...hon 
var inte med..." (Informant 2). 

 

Att minimera risker 
Patientens säkerhet var i fokus hos informanterna. De förberedde sig extra noggrant 
genom att de försökte tänka på allt som kunde påverka säkerheten till följd av den 
bristfälliga kommunikationen. Att vara förberedd inför det preoperativa samtalet var 
viktigt för informanterna och de ansåg även att det underlättade att patienten var 
förberedd. 
  

Vikten av att vara väl förberedd 
Informanterna påpekade att det var viktigt att förbereda sig väl inför det preoperativa 
samtalet med den icke svensktalande patienten. Det var viktigt att det inte fanns några 
brister i dokumentationen. Det ska alltid stå i operationsjournalen om patienten inte 
pratar svenska och behöver tolk, ansåg informanterna. 
 

"...En vanlig dag så brukar jag innan jag går hem så brukar jag försöka 
titta i genom var ska jag vara i morgon. Och ser jag då att det är nån som 
har tolk så brukar jag hinna försöka läsa igenom journalen kvällen 
innan...så att jag är beredd på vad jag ska fråga. ...Man ska ju läsa 
Cosmicjournalen. Då man ska ha tolksamtal är det ju ändå viktigare att 
man riktigt har gjort det..." (Informant 5) 

 
Informanterna påpekade också att det underlättade att patienten kom väl förberedd till 
det preoperativa samtalet. Informanterna tyckte att det var viktigt att patienten hade 
förstått vad som sagts när denne träffat operatören på mottagningen och att patienten 
visste vad det var som skulle ske redan innan denne träffade informanterna i det 
preoperativa samtalet. För att lyckas med det preoperativa samtalet med den icke 
svensktalande patienten ansåg informanterna att det var viktigt att vara i ett enskilt rum i 
lugn och ro. Men informanterna menade att det preoperativa samtalet ofta skedde i 
direkt anslutning till operationen.  
 

 
"… ja så det bästa hade ju vart att jag hade kunnat komma ut och träffa 
patienten... i receptionen och tagit emot honom därute. Då hade vi ju kunnat 
ordna en...kanske en tolk i ett tidigare läge. Det hade inte blivit så 
stressigt...han hade ju kunnat få ställa frågor på ett annat sätt...jag hade 
kunnat ställa frågorna på ett annat sätt också...och att vi hade varit klara 
med det innan..."  (Informant 1) 
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Att vara extra säkerhetsmedveten 
I intervjuerna framkom att när informanterna hade hand om den icke svensktalande 
patienten anpassade de sig för att hela tiden kunna utföra ett patientsäkert arbete. De var 
medvetna om riskerna med att eventuellt ha missat viktig information och de försökte 
ligga steget före och vara beredda om någonting hände i samband med anestesin. När 
dokumentationen var bristfällig tog informanterna ett större ansvar själva och vid 
bristfällig kommunikation hade de ett än större säkerhetstänkande och var extra 
försiktiga.  
 

"...ju mindre verbalt utbyte man kan ha med en patient ju större 
säkerhetstänk har man... liksom att man förbereder sig på allt… faktiskt..." 
(Informant 6) 

 
När informanterna kände sig osäkra dubbelkollade de informationen och frågade 
patienten med andra ord för att verkligen säkerställa att de hade fått svar på det de frågat 
efter. De försökte på alla sätt de kunde för att verkligen få med allt de behövde veta 
innan anestesin började. 
 

"...Nä, men det är svårt att förstå varandra också liksom. Dels när båda ska 
tala på ett främmande språk och...ja så att det tog lite tid men samtidigt är 
det...det här med säkerheten liksom, att det får ta 20 minuter om det 
krävs...Det viktigaste är så att säga...att man inte står med en patient som 
inte har fastat eller har svår luftväg och sådär..." (Informant 6) 

 

Att förhålla sig professionell 
Det var tydligt att informanterna framförallt såg situationen som en utmaning. De 
upplevde att de löste de problem som uppstod kring kommunikationen med den icke 
svensktalande patienten och detta skedde genom ett professionellt förhållningssätt och 
ett lösningsorienterat arbetssätt. 
 

Att göra det bästa av situationen 
Informanterna kunde trots svårigheter och ibland viss osäkerhet känna ett lugn i 
situationen. De kände att när situationen var som den var, då gjorde de sitt bästa och det 
var det enda de kunde kräva av sig själva. De flesta såg det inte som något större 
problem, även om kommunikationen med patienten kunde vara bristfällig. Det handlade 
om att utifrån de uppgifter och medel som fanns tillhands göra det bästa av situationen. 
Flera informanter beskrev vikten av att lösa situationen och att försöka få svar på den 
information som de behövde för att kunna genomföra anestesin. Varje patientmöte var 
unikt och informanterna var tvungna att vara flexibla inför varje möte.  
 

"... man får ju ta det man har och allt utan nånting är ju bra. Så känner jag. 
Jag tycker inget är problem egentligen...För man försöker ju in i det längsta 
hela tiden..." (Informant 4) 

 
Att inte kunna påverka situationen innan, att inte veta hur väl patienten var informerad 
från avdelningen eller mottagningen, beskrevs av informanterna som en svårighet. 



 12 

Ibland kunde det uppkomma problem när patienten väl var på salen och då måste 
situationen lösas. Det var då viktigt med ett professionellt förhållningssätt och att göra 
det så bra som möjligt. 
 

”…och sen de gånger då det inte finns nån möjlighet då får man göra det 
bästa i den givna situationen för patienten och för vår säkerhet också…att 
vi ska kunna göra ett säkert jobb…” (Informant 8) 

 

Lita till egen erfarenhet  
Huvuddelen av informanterna ansåg att omhändertagandet av en icke svensktalande 
patient inte skiljde sig särskilt från någon annan patient. Trots språkförbistringar tyckte 
de att de kunde få fram den information som de behövde. Informanterna förlitade sig än 
mer till de uppgifter som fanns dokumenterade i journalen, läkarens och andra kollegors 
bedömning samt sina egna kliniska bedömningar när det inte gick att tala med patienten 
på grund av språkförbistring.  
 

”…att inte förstå varandra är ju…det kan vara ett stort problem…men på 
nåt sätt är vi inte ensamma som jag sa heller…vi är många kring patienten 
och med olika funderingar hur vi ska lösa…då hjälps man åt…vi jobbar i 
team…så det brukar lösa sig…” (Informant 8) 

 
Informanterna beskrev att de arbetade lösningsorienterat det vill säga de såg inte detta 
som något stort problem utan de löste situationen. De var vana. Informanterna trodde 
också att patienten i de allra flesta fall också förstod att informanterna var där för att 
hjälpa. Trots språkförbistringarna kunde de se att patienten kunde bli trygg i 
operationsmiljön. Det behövdes inte mycket utan det kunde räcka med att informanterna 
kunde förmedla sig om än begränsat. 
 

”…de kan va glada om man bara kan ett ord på deras språk. Då kan de 
känna att det är bra…faktiskt…” (Informant 4) 

 

Att möjliggöra dialog 
Informanterna ansåg att tolk var ett bra hjälpmedel vid omhändertagandet av den icke 
svensktalande patienten. När det inte fanns tolk tillgänglig var det svårt att verbalt 
kommunicera. Den icke verbala kommunikationen användes mycket av informanterna 
för att kunna skapa trygghet då det var språkförbistringar. 
 

Att förlita sig på tolk 
Genom att använda sig av tolk kunde informanterna ge information och ställa de frågor 
de behövde inför anestesin. Informanterna menade också att genom tolk kunde patienten 
få svar på sina frågor och funderingar. Att inte ha tolk i samtalet sågs som en svårighet 
både med att informera patienten och att kunna svara på patientens frågor. De flesta 
informanterna ansåg att en professionell tolk, som var utbildad och kunde terminologin 
inom sjukvården var det bästa alternativet. En sådan tolk var van vid situationen och 
hade inte några subjektiva värderingar. Det som framkom från informanterna som 
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svårighet med tolkning överlag var att inte veta om tolken översatte rätt och att inte veta 
om viktig information gick förlorad.  
 
Informanterna beskrev också osäkerhet kring anhörigtolkens översättning och 
framförallt vid frågor som kunde anses intima eller känsliga. Informanterna kunde vara 
osäkra på om de verkligen har fått svar på sina frågor och att patienten har fått rätt 
information. 
 

”…man kanske skulle behöva ställa nån ja kanske mer intim fråga 
nånting…och det kanske dom inte har eller tar…tolkar den på samma sätt 
och dom kanske heller inte vågar svara på det sättet…” (Informant 1) 

 
Fördelen med anhörigtolk, enligt informanterna, var att denne fanns på plats och kunde 
tolka kroppsspråk och visa ansiktsuttryck. Det upplevdes inte lika tidspressat med en 
anhörigtolk, då den anhöriga ofta fanns tillgänglig på ett annat sätt jämfört med 
professionell tolk. Kom det upp fler frågor var det lätt att ställa dem, menade 
informanterna. 
 
Telefontolk fungerade överlag bra men ansågs ändå som ett sämre alternativ av 
informanterna. Att inte se personen som pratade gjorde att samtalet kändes svårare för 
informanterna. Det upplevdes särskilt svårt när det var flera i samtalet. Det blev en rak 
kommunikation, utan småprat, genom att informanterna gick direkt på kärnan i samtalet 
och det tyckte de var negativt. Informanterna menade att det var svårt för telefontolken 
att förmedla ansiktsuttryck och kroppsspråk.  
 

”…svårt med telefontolk då det inte blir den fysiska kontakten…man kan 
inte förmedla sinnesintryck..” (Informant 7) 

  
Att använda sig av personal som tolkade var vanligt förekommande, då det var en 
arbetsplats där det var mångkulturellt bland personalen. Detta sågs som en stor tillgång 
bland informanterna. Informanterna uppgav också att de någon enstaka gång använt sig 
av en pärm innehållande viktiga ord, som översatts till olika språk där till exempel 
punktord för smärta fanns översatt. Med hjälp av den här pärmen kunde de 
kommunicera lite grann med patienten. Informanterna använde sig också av andra språk 
ibland, som engelska och tyska. 
 

Använda icke verbal kommunikation 
Informanterna använde sig mycket av icke verbal kommunikation i det preoperativa 
samtalet med den icke svensktalande patienten. Att visa vad som skulle ske genom att 
demonstrera, vid till exempel venflonsättning, var vanligt. Informanterna beskrev att 
kroppsspråket var viktigt. Dels det egna kroppsspråket men också genom att 
informanterna tolkade patientens kroppsspråk. I de fall när tolk inte fanns tillgänglig 
fick informanterna visa med gester vad de tänkte göra. 
 

”…då får man försöka med händerna gestikulera…försöka förmedla genom 
kroppsspråk och så vidare tecken…och så här då så här kommer det att gå 
till…” (Informant 7) 
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Genom tydlighet i det informanterna gjorde och genom att vara förtroendeingivande 
skapade informanterna en trygg atmosfär för patienten även om det rådde 
språkförbistring. Det var sättet som handlingarna gjordes på, att det var förberett och att 
informanterna stod tryggt hos patienten. Informanterna beskrev att även om de inte hade 
nått fullt ut i kommunikationen på grund av språket så var det viktigt att skapa ett 
förtroende. Detta försökte de göra genom att göra en sak i taget, visa tydligt och vänta in 
patienten tills denne förstod. De betonade vikten av att hålla kontakt med patienten. Av 
flera informanter framkom det att kroppskontakt var en viktig del för att skapa trygghet 
för patienten. Detta kunde ske genom att hålla i handen, lägga en hand på en axel eller 
att bara finnas nära. 
 

”… det är ju att man kan hålla en patient i handen att man liksom…försöka 
och se på sidan om att man skapar en kommunikation…” (Informant 3) 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Studien genomfördes i form av en kvalitativ intervjustudie, vilket författarna anser 
passar studiens syfte bäst och därigenom stärker giltigheten. Giltighet, menar Lincoln 
och Guba (1985), handlar om att metoden som använts och genomförandet av studien 
påverkar sanningshalten i resultatet. Om rätt metod valts utifrån syftet och studien 
genomförts korrekt ökar giltigheten. Enligt Polit och Beck (2012) har kvalitativ 
forskning fokus på människors erfarenheter och utgår från att kunskap kan hämtas 
utifrån dessa erfarenheter. Detta styrks av Kvale och Brinkman (2009) som skriver i 
inledningen i sin bok "Om man vill veta hur människor uppfattar sin värld och sitt liv, 
varför inte prata med dem?" (Kvale & Brinkman 2009, s. 15) Deras beskrivning av den 
kvalitativa forskningsintervjun gav författarna i denna studie nödvändig kunskap för att 
kunna genomföra intervjuerna.  
 
Författarna menar att genom att noggrant redogöra för urval, datainsamling och analys 
samt genom att bifoga exempel på analysen stärks tillförlitligheten. Begreppet 
tillförlitlighet beskriver, enligt Lincoln & Guba (1985), att studien har beskrivits så 
noggrant att den skulle gå att upprepa av en utomstående och att resultatet då i princip 
skulle bli det samma.  
 
Data samlades in genom att intervjua åtta anestesisjuksköterskor. Åtta informanter 
bedöms, av författarna, vara tillräckligt för att uppnå giltighet. I de sista intervjuerna 
kunde författarna känna igen informanternas beskrivning av deras erfarenheter och ett 
mönster utifrån de tidigare intervjuerna kunde ses. Kvale och Brinkman (2009) menar 
att i kvalitativa studier är inte fler intervjuer nödvändigtvis bättre, då fler intervjuer kan 
göra det svårare att göra ingående tolkningar av intervjuerna. I kvalitativa 
intervjustudier brukar antalet informanter vara mellan fem och tjugofem personer 
(Kvale & Brinkman 2009).  
 
Informanterna togs fram genom ett bekvämlighetsurval (Polit & Beck 2012) som valdes 
då det fanns begränsat med tid. Detta bedömer författarna påverkar överförbarheten 
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negativt, framförallt då alla informanterna arbetade på samma arbetsplats. Lincoln och 
Guba (1985) beskriver begreppet överförbarhet som huruvida ett resultat även kan gälla 
andra grupper. En spridning avseende kön, ålder och erfarenhet som 
anestesisjuksköterska hos informanterna tillgodosågs. Denna variation bland 
informanterna ger ändå styrka åt överförbarheten i resultatet.   
 
Författarna till denna studie har arbetat som sjuksköterskor ungefär 10 år var och har 
under de åren flera gånger träffat patienter som inte har varit svensktalande. Författarna 
har dock mycket ringa erfarenhet av anestesisjukvård. Under intervjuerna försökte 
författarna att, enligt Kvale och Brinkman (2009), förhålla sig kritiska mot sina egna 
antaganden och idéer. Polit & Beck (2012) använder begreppet reflexivitet för att 
beskriva detta. För att klara av att vara reflexiva hade, innan intervjuerna påbörjades, 
förförståelsen skrivits ned av författarna och på så sätt medvetandegjorts. Genom att 
författarna blev medvetna om den förförståelse som de hade var det lättare att hantera 
den. Förförståelsen var samtidigt också en nödvändighet för att kunna få fram 
nyanserade och fördjupade beskrivningar av informanterna (Kvale & Brinkman 2009). 
Genom att ha varit medvetna om förförståelsen och dess betydelse har studien 
bekräftelsebarhet, det vill säga resultatet speglar informanternas berättelser och inte 
författarnas egna tankar (Lincoln & Guba 1985). 
 
Fyra intervjuer genomfördes var av författarna. Samma intervjuguide användes och 
därmed bibehålls giltigheten. Författarna bedömer också att överförbarheten i resultatet 
kan ha stärkts då de genomförde fyra intervjuer var. Kvale och Brinkman (2009) ger 
stöd åt detta, då de menar att forskningsintervjun är ett utbyte och ett samtal mellan 
informant och intervjuare, där kunskapen konstrueras mellan dessa två. Därför kan en 
annan intervjuare få fram annan kunskap. 
 
Författarna valde att genomföra semistrukturerade intervjuer. Intervjuguiden innehöll 
tre teman. De tre temana var till för att få fördjupade svar utifrån olika aspekter 
avseende det preoperativa samtalet med den icke svensktalande patienten. På så vis 
minskade risken att missa värdefull information. Utifrån temana ställde författarna 
öppna frågor. Frågorna var inte färdigformulerade på förhand och inte heller bindande. 
Öppna frågor är viktiga för att fånga informanternas egen upplevelse och inte begränsa 
deras svar (Kvale & Brinkman 2009). Det blev lättare att vara följsam till 
informanternas berättelser genom att inte vara bundna av färdigformulerade frågor. 
Följdfrågor ställdes då klargöranden önskades kring uttalanden från informanterna. 
Klargöranden ökar möjligheten att göra en välgrundad analys (Kvale & Brinkman 2009) 
och därigenom ökar giltigheten, menar författarna.  
 
Författarna hade sedan tidigare ingen erfarenhet av att genomföra intervjustudier och 
det är en begränsning och kan påverka giltigheten negativt. Kvale och Brinkman (2009) 
beskriver att kvaliteten på de data som fås fram i en intervjustudie är beroende av 
intervjuarens skicklighet. Att genomföra kvalitativa intervjuer är ett hantverk, som 
kräver mycket träning. Förhoppningen var att genomföra en pilotintervju. Av 
tidsmässiga och praktiska skäl var detta inte möjligt, något som kan ses som en svaghet 
avseende giltigheten. En pilotintervju hade kunnat fördjupa kunskapen om 
intervjukonsten. Intervjuerna genomfördes under två dagar. Första dagen genomfördes 
två intervjuer var. De lyssnades igenom samma dag och på så sätt kunde lärdom dras av 
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dessa inför de nästkommande intervjuerna. Genom att lyssna igenom dessa kunde 
författarna också bedöma att intervjuerna svarade mot syftet, vilket på ett sätt 
motsvarade en pilotintervju. Att intervjuerna ljudinspelades och kunde transkriberas 
ordagrant stärker också giltigheten i resultatet, då inget innehåll föll bort. Trots den 
begränsade erfarenheten vad gäller genomförande av intervjuer anser författarna att 
innehållet i intervjuerna är tillräckligt omfattande samt svarar mot syftet. När 
intervjuerna var genomförda läste handledaren igenom dessa för att bedöma att de höll 
tillräckligt god kvalitet och svarade mot syftet. Detta stärker ytterligare 
bekräftelsebarheten. 
 
Efter diskussion med handledaren valdes resultatet att analyseras genom en 
innehållsanalys utifrån Granheim och Lundman (2004), då deras analysstege 
uppfattades enkel att följa. För att få fördjupad kunskap om innehållsanalys och därmed 
öka giltigheten användes också Krippendorffs (2004) beskrivning av innehållsanalys. 
Meningsbärande enheter togs först fram enskilt. Genom detta kunde resultatet studeras 
ur flera synvinklar, vilket Polit och Beck (2012) benämner triangulering. Detta stärker 
giltigheten. Därefter diskuterades materialet gemensamt. Likadant gjordes med 
kondenserade meningar och koder. Under hela processen gick författarna då och då, i 
enlighet med Krippendorff (2004), tillbaka till ursprungstexten och helhetsförståelsen 
av intervjuerna. Genom detta stärks bekräftelsebarheten. 
 

Resultatdiskussion 
För patientens skull tar anestesisjuksköterskan kontroll. Det övergripande temat speglar 
väl informanternas erfarenhet av det preoperativa samtalet med den icke svensktalande 
patienten. Det övergripande temat byggdes upp genom temana; utmaning i att stötta 
patientens behov; att minimera risker; att förhålla sig professionell; att möjliggöra 
dialog. Informanterna ville patientens bästa och försökte nå detta genom att sträva efter 
kontroll. Det var viktigt att tolk fanns tillgängligt, det skapade bäst förutsättningar för 
ett fungerande samtal. Informanternas erfarenhet var att det var svårt att tillgodose 
patientens behov av trygghet och delaktighet, men att de oftast lyckades genomföra det 
preoperativa samtalet, trots de svårigheter som fanns, så att en säker anestesi kunde 
genomföras.   
 
Informanterna tyckte det var en utmaning i att stötta patientens behov när språkbarriärer 
fanns. Informanterna fokuserade på patienten och ville verkligen att denne skulle 
uppleva välbefinnande, vilket också är i överensstämmelse med den perioperativa 
vårdprocessen (Lindwall & Von Post 2008). Informanterna upplevde det frustrerande att 
inte kunna ge patienten bekräftelse och trygghet på samma sätt som de kunde ge 
patienten som talade och förstod svenska. En studie som stöder detta, menade att 
sjuksköterskor inom akutsjukvård och intensivvård upplevde språkbarriärer som ett 
hinder för att kunna erbjuda en god vård och det upplevdes som en stress för 
sjuksköterskorna (Bernard, Whitaker, Ray, Rockich, Barton-Baxter, Barnes, Boulanger, 
Tsuei & Keareney 2006). Informanterna i den här studien beskrev att när det 
preoperativa samtalet inte fungerade till följd av språksvårigheter, kunde 
anestesiinduktionen upplevas som ett övergrepp gentemot patienten. Det är en tydlig 
beskrivning och säger något om hur viktigt informanterna ansåg att det preoperativa 
samtalet var. I den perioperativa vårdprocessen är målet lindrat lidande för patienten 
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(Lindwall & von Post 2008). Den omsorg om patienten informanterna i denna studie 
visade tyder på att de hade samma målsättning, även om de inte uttalade det.  
 
Det var viktigt att kunna informera patienten ansåg informanterna. Detta styrks även i 
en studie av Sjöling, Nordahl, Olofsson och Asplund (2003) som fann att ett utökat 
preoperativt samtal kunde minska den preoperativa oron hos patienter. Även då 
informanterna ville och försökte var det svårt för dem att få patienten delaktig när de 
inte talade samma språk. Den perioperativa vårdprocessen stöder också vikten av 
delaktighet. Utifrån den ska den perioperativa dialogen börja med att patienten får 
redogöra för sin berättelse. Den berättelsen ska sen ligga till grund för planeringen av 
vården (Lindwall & von Post 2008). Delaktighet kräver kunskap, något som bara kan 
nås genom information. För att kunna ta del av information måste patienten förstå den.  
 
Det var viktigt för informanterna att minimera risker. För att kunna göra det var det 
viktigt att vara väl förberedd. När informanterna talade om det preoperativa samtalet var 
det tydligt att det skedde i direkt anslutning till operationen. Lindwall och Von Post 
(2008) menar att det är viktigt att det preoperativa samtalet sker i en lugn och avskild 
miljö och det ska ske innan patienten har bytt om till operationskläder. De bekräftar att 
det preoperativa samtalet dock ofta tyvärr sker precis innan operation och då egentligen 
sammanfaller med det intraoperativa samtalet (Lindwall & von Post 2008).  
 
Informanterna beskrev att det var viktigt att patienten var väl förberedd inför det 
preoperativa samtalet för då flöt samtalet bättre och informanterna och patienten 
arbetade mot samma mål. Kom patienten inte väl förberedd blev det lätt 
missuppfattningar och förvirring. Informanterna hoppades att patienten hade förberetts 
väl med god information i samband med mottagningsbesök hos läkare. Istället för att 
anestesisjuksköterskan ska behöva hoppas att patienten har blivit väl förberedd genom 
ett tidigare läkarbesök borde anestesisjuksköterskan ges möjlighet att genomföra det 
preoperativa samtalet i god tid, helst innan operationsdagen, precis som Lindwall och 
Von Post (2008) förespråkar. I alla fall då det rör sig om planerad verksamhet. Då skulle 
anestesisjuksköterskan veta, på operationsdagen, att patienten är väl förberedd och det 
intraoperativa samtalet skulle flyta utan förvirring och missuppfattningar. I en tidigare 
studie (von Post, Frid, Kelvered & Madsen 2005) där möjligheter och hinder för att 
arbeta utifrån den perioperativa vårdprocessen studerats framkom att 
anestesisjuksköterskor ofta upplevde att verksamheten hindrade detta, medan cheferna i 
studien uppfattade att anestesisjuksköterskorna inte var intresserade av att arbeta enligt 
den modellen. För att ett införande skulle ske behövde anestesisjuksköterskan visa sitt 
intresse för modellen och ansvariga för verksamheten fick inte vara till hinder för 
införandet av modellen. 
 
Det preoperativa samtalet var viktigt för informanterna för att samla in information om 
patienten för att sedan kunna genomföra en säker anestesi. Patientsäkerhetslagen (SFS 
2010:659) bekräftar och stöder informanternas säkerhetstänkande. Där står att 
sjukvårdspersonal bär ett egenansvar för hur arbetsuppgifter utförs och har skyldighet 
att upprätthålla hög patientsäkerhet (SFS 2010:659). Informanterna lade stor vikt vid det 
egna ansvaret, den egna attityden, förmågan och teamarbetet för att lösa svårigheter och 
skapa patientsäkerhet. Detta är i överensstämmelse med en tidigare studie (Berland & 
Natvigs 2005). Däremot lades inte någon större vikt vid hur verksamheten fungerade 
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och var uppbyggd, trots att det också är viktigt för att kunna arbeta patientsäkert 
(Reason 2013).  
 
Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) bekräftar att det är vårdgivarens ansvar att leda 
och kontrollera verksamheten, vilket också bör innebära att verksamheten ansvarar för 
att skapa möjlighet till ett fungerande preoperativt samtal med den icke svensktalande 
patienten. Detta bekräftas av Robinson & Gilmartin (2002) där de fann att 
kommunikationsproblem på grund av språkbarriärer är både ett individuellt och 
organisatoriskt ansvar att lösa. Det kan eventuellt bero på frågeställningen i den här 
studien och syftet, men det går inte helt att förklara varför verksamhetens ansvar delvis 
förbisågs av informanterna.  
 
Det framkom tydligt att tolk var viktigt för att möjliggöra dialog i det preoperativa 
samtalet med den icke svensktalande patienten. Det var professionell tolk på plats som 
fungerade bäst. Anhörigtolk kunde fungera, men skapade större osäkerhet. Denna 
osäkerhet bekräftas också i en tidigare studie (Ozolins & Hjelm 2003). Utifrån resultatet 
i denna studie anses att professionell tolk alltid ska användas då det är möjligt och att 
verksamheten ska anpassas så att detta är möjligt i så stor utsträckning det bara går. 
Anhörigtolk och telefontolk får inte användas som en enklare och billigare lösning, utan 
endast i undantagsfall, då professionell tolk inte går att få tag på. I en tidigare studie 
(Cioffi 2003) påpekades det att det är viktigt att organisationen har tydliga och enkla 
rutiner för hur en professionell tolk rekvireras, något som författarna i denna studie 
håller med om. 
 
Icke verbal kommunikation kom ofta på tal i intervjuerna. Dunn (2006) styrker också att 
personalen bör vara uppmärksam på sin icke verbala kommunikation och vilken effekt 
den har på patienten. Angel och Hjern (2004) samt Hanssen (2007) beskriver i sina 
böcker att varje samhälle har oskrivna regler för hur ett samtal går till och framförallt 
kring den icke verbala kommunikationen. Detta togs inte upp direkt av informanterna i 
intervjuerna och det kan tolkas som en omedvetenhet om dessa skillnader. Dock visade 
de på lyhördhet, då de nämnde att det var viktigt att läsa av patienten och tolka dennes 
reaktion.  
 

Slutsats 
Det preoperativa samtalet med den icke svensktalande patienten är utmanande. Genom 
att anestesisjuksköterskan tar kontroll vill hon ge patienten trygghet, en känsla av 
delaktighet och en säker anestesi. Hon finns där för patientens skull. Genom sin 
professionalitet och erfarenhet brukar hon kunna lösa de svårigheter som uppstår. För 
att optimera omhändertagandet vill hon helst ha gott om tid och hon vill vara väl 
förberedd. Anestesisjuksköterskan önskar också att det finns en professionell tolk 
tillgänglig. När detta är uppfyllt kan, i en perfekt balans mellan verksamhetens goda 
rutiner och den individuella och professionella kompetensen hos anestesisjuksköterskan, 
den icke svensktalande patienten få ett säkert och vårdande möte, där närvaro, öppenhet 
och vänlighet råder. 
 



 19 

Kliniska implikationer 
Anestesisjuksköterskan ska värna säkerheten för den icke svensktalande patienten 
genom att: 
 
* påtala behovet av professionell tolk på plats. 
* uppträda lugnt för att kunna ge trygghet.  
* vara medveten om hur hon kan använda icke verbal kommunikation. 
* uppmuntra införandet av den perioperativa vårdprocessen. 
 
Verksamheten ska värna säkerheten för den icke svensktalande patienten genom att: 
 
* tillgodose behovet av professionell tolk på plats. 
* planera vården så att det preoperativa samtalet med den icke svensktalande 
 patienten kan ske i god tid innan operationen. 
* ansvara för att skapa avskilda rum för preoperativa samtal. 
* arbeta för införandet av den perioperativa vårdprocessen. 
 

Vidare forskning 
I framtiden hade det varit av intresse att genomföra en studie där den icke svensktalande 
patientens erfarenhet av det preoperativa samtalet beskrivs. Upplever de att de inte kan 
känna trygghet och inte är delaktiga? Det är viktigt att i framtiden också studera 
huruvida det förekommer vårdskador till följd av bristande språkförståelse i samband 
med det preoperativa samtalet och hur vanligt förekommande det i så fall är. Kan det 
vara så att det inom hälso- och sjukvården råder en tradition där individernas ansvar i 
patientsäkerhetsarbetet har varit i fokus, före verksamhetens eller systemets ansvar? 
Behövs förändring i synen på hur ett patientsäkert klimat skapas? Även det skulle vara 
intressant att studera i framtiden. 
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BILAGOR 

Verksamhetschefs godkännande av datainsamling  Bilaga 1 
 
Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med 
inriktning mot anestesisjukvård, Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör 
vi ett examensarbete på avancerad nivå. Syfte med examensarbetet är att beskriva hur 
anestesisjuksköterskor erfar samtalet inför operation, då patienten är icke svensktalande. 
 
Det preoperativa samtalet är viktigt för att patienten ska känna sig trygg, men det är också 
viktigt för att anestesisjuksköterskan ska få kunskap om sin patient så att en säker sövning 
kan ske. Då Sverige idag är ett mångkulturellt land möter man ibland patienter med annan 
bakgrund och även med annat modersmål än svenska. Verksamheterna idag beskrivs ofta 
som drivna i ett högt tempo och det kan upplevas svårt att hinna med samtal som kräver lite 
mer tid. Ibland saknas även tolk av olika anledningar. Vi är nu intresserade av att se hur 
anestesisjuksköterskor erfar det preoperativa samtalet med den icke svensktalande 
patienten. 
 
Metoden i examensarbetet är kvalitativ intervju med 8 sjuksköterskor som har 
specialistutbildning inom anestesisjukvård. Intervjuerna vill vi genomföra i vecka 6. 
Intervjuerna beräknas ta 30-60 minuter per person och spelas in på band.  
 
Deltagarna informeras både muntligt och skriftligt om examensarbetets syfte och 
intervjuernas genomförande. Efter deltagarnas informerade samtycke genomförs 
intervjuerna på en plats som bestäms av den deltagande. Intervjuerna spelas in och skrivs ut 
ordagrant. Uppgifter som kan identifiera deltagare tas bort. Ingen obehörig har tillgång till 
inspelat material eller utskrifter. Vid publicering kommer det analyserade resultatet att vara 
avidentifierat. Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring.  
Vi handleds i examensarbetet av nedanstående handledare. 
 
__________________________ __________________________ 
Björn Hagdahl och Björn Svensson 
E-post: xxxxx, E-post xxxxx 
Tfn xxxxx Tfn xxxxx 
Handledare 
Anette Nygårdh, Filosofie doktor i Omvårdnad, Bitr. Lektor 
Avdelningen för omvårdnad 
Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping 
E-post: xxxxx 
Tfn xxxxx 
 
Godkännande 
Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Björn Hagdahl och Björn Svensson 
genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits. 
Eksjö / 2014 
_______________________________ 
Namn 
Titel/Verksamhet/Ort 
 



 24 

Exempel på analysstegen    Bilaga 2 
 
Meningsbärande 
enhet 

Kondenserade 
meningsenheter 

Kod Subtema Tema 

Det är ju en utmaning att 
skapa trygghet… jag kan 
ju inte bete mig likadant 
som en robot till varje 
människa jag kommer 
fram till man måste ju 
försöka läsa av vad just 
den individen behöver 
just det specifika… 
 
 

Det är en 
utmaning att skapa 
trygghet, kan inte 
bete sig som en 
robot till varje 
människa, man 
försöka läsa ut vad 
just den individen 
behöver 
 

Försöka 
skapa 
trygghet 
 

Svårt att ge 
patienten trygghet 
 
 

Utmaning i att 
stötta patientens 
behov 

Ju mindre verbalt utbyte 
man kan ha med en 
patient… ju större 
säkerhetstänk har man 
liksom att man 
förbereder sig på allt… 
faktiskt… 
 

Ju mindre verbalt 
utbyte man har 
med en patient 
desto större 
säkerhetstänk har 
man…man 
förbereder sig på 
allt 
 

Större 
säkerhetstänk 
vid dåligt 
verbalt 
utbyte 
 

Att vara extra 
säkerhetsmedveten 
 

Att minimera 
risker 
 

Att inte förstå varandra 
är ju...det kan va ett stort 
problem...men på nåt sätt 
så är vi inte ensamma 
som jag sa heller..Vi är 
många i kring patienten 
och med olika 
funderingar hur vi ska 
lösa...Då hjälps man åt, 
vi jobbar i team...Så 
brukar det lösa sig 
 

Att inte förstå 
varandra kan vara 
ett problem, men 
vi är många kring 
patienten så det 
brukar lösa sig. 
 

Problem att 
inte förstå 
varandra 
Det löser sig 
 

Lita till egen 
erfarenhet 
 

Att förhålla sig 
professionell 
 

Man får försöka liksom 
med sitt egna, 
kroppsspråk... och 
teckna lite..och försöka 
förklara lite. Och visa 
vad man ska göra 
 

Man får försöka 
med sitt 
kroppsspråk, 
teckna och visa 
vad man ska göra. 
 

Kroppsspråk 
 

Använda icke 
verbal 
kommunikation 

Att möjliggöra 
dialog 
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Till dig som är anestesisjuksköterska    Bilaga 3 
 
Information gällande deltagande i en intervjustudie  
Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med 
inriktning mot anestesisjukvård, Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör 
vi ett examensarbete (magisteruppsats) där vårt syfte är att beskriva hur 
anestesisjuksköterskor erfar samtalet inför operation, då patienten är icke svensktalande. 
 
Det preoperativa samtalet är viktigt för att patienten ska känna sig trygg, men det är 
också viktigt för att anestesisjuksköterskan ska få kunskap om sin patient så att en säker 
anestesi kan ske. Då Sverige idag är ett mångkulturellt land möter man ibland patienter 
med annan bakgrund och även med annat modersmål än svenska. Verksamheterna idag 
beskrivs ofta som drivna i ett högt tempo och det kan upplevas svårt att hinna med 
samtal som kräver lite mer tid. Ibland saknas även tolk av olika anledningar. Vi är nu 
intresserade av att se hur anestesisjuksköterskor erfar det preoperativa samtalet med den 
icke svensktalande patienten. 
 
Metoden i examensarbetet är kvalitativ intervju med 8 sjuksköterskor som har 
specialistutbildning inom anestesisjukvård. Intervjuerna kommer att genomföras av oss 
i vecka 6. Intervjun beräknas ta 30-60 minuter och spelas in på band. Intervjumaterialet 
kommer att behandlas konfidentiellt och avidentifieras så ingen enskild person kommer 
att kunna identifieras. Ingen obehörig kommer att ha tillgång till inspelat material eller 
utskrifter. Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan i 
studien. 
 
Vi handleds i arbetet av:  
Annette Nygårdh 
Avdelningen för omvårdnad 
Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping  
E-post: xxxxx  
Tfn: xxxxx  
 
  
---------------------------------------- ---------------------------------------  
Med vänliga hälsning Björn Hagdahl och Björn Svensson 
E-post: xxxxx, E-post: xxxxx 
Tfn: xxxxx Tfn: xxxxx  
 
Undertecknad har tagit del av informationen gällande studien med syftet att beskriva hur 
anestesisjuksköterskor upplever samtalet inför operation av icke svensktalande 
patienter. Jag ger härmed mitt godkännande till att delta i studien.  
 
Datum:  
 
Ort:  
 
Namnteckning: 
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