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SAMMANFATTNING  

Bakgrund: Idag talas en rad olika språk i Sverige. Att inte tala samma språk gör situationen i 
sjukvården komplex. Det främmande språket bidrar till svårigheter för sjukvårdspersonal och 
patient att kommunicera med varandra.  

Syfte: Syftet var att undersöka sjuksköterskans upplevelse av patientens delaktighet i vården 
när patienten talar ett främmande språk. 

Metod: En kvalitativ metod användes och datainsamling skedde genom intervjuer med sju 
sjuksköterskor. Materialet analyserades med en kvalitativ innehållsanalys.  

Resultat: Resultatet belyser att sjuksköterskorna upplever att det finns hinder för 
delaktigheten såsom språkbarriären mellan sjuksköterskan och patienten och de kulturella 
skillnader som föreligger. Även osäkerheten med en tredje part i mötet utgör ett hinder för 
delaktigheten. Samtidigt som det finns hinder finns det även resurser för att möjliggöra 
delaktighet. Tolken är viktig och fungerar som en förmedlare mellan sjuksköterskan och 
patienten. Sjuksköterskans förhållningssätt är även viktigt för att patienten ska få möjlighet att 
vara delaktig i sin vård. 

Slutsats: Det är svårt för sjuksköterskan att få patienter med främmande språk delaktiga i sin 
vård. Mötet med patienter som talar ett främmande språk är tidskrävande och som 
sjuksköterska är det viktigt att ta sig tiden för att få patienten delaktig och på så vis främja 
patientens hälsa och välbefinnande. 
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INLEDNING 
	
Vi kan blicka tillbaka på ännu ett år där människor i olika delar av världen flyr sina liv på 
grund av krig och terror. 2015 var ett år då fler människor än någonsin sökte skydd och asyl i 
Sverige. Från år 2014 till 2015 dubblades siffran från 81000 till 163000 (Migrationsverket, 
2016). Detta påverkar hälso- och sjukvårdens verksamhet då många av de som flyr är i behov 
av sjukvård (Folkhälsomyndigheten, 2016).  
 
Författarna till studien har under sina verksamhetsförlagda utbildningar observerat flera olika 
situationer där patienten talar ett främmande språk och uppmärksammat vilka svårigheter det 
medför för sjuksköterskan i mötet med patienten. Dessa situationer är en utmaning för 
sjuksköterskan och författarna anser därför att detta ämne behöver beforskas närmare.   

BAKGRUND 
	
Idag talas det en rad olika språk i Sverige på grund av den stora invandringen. Personer som 
talar ett främmande språk och därmed har svårt att kommunicera upplever svårigheter att få 
sina röster hörda inom hälso- och sjukvården, vilket i sin tur medför hinder för delaktighet i 
vården (Carlsson, 2009). Enligt 1 §, kap. 5, i Patientlagen SFS 2014:821 ska hälso- och 
sjukvården så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Samtidigt 
menar Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) att vård ska ske på lika villkor för hela 
befolkningen. Det är därför sjuksköterskans skyldighet att möjliggöra patientens delaktighet i 
sin vård, både vad gäller planering och genomförande (Carlsson, 2009).  
 
Det främmande språket bidrar till svårigheter för sjukvårdspersonal att kommunicera med 
patienten som söker vård (Carlsson, 2009). Kommunikation handlar om att förstå varandra 
och att inte tala samma språk är därför något som gör situationen komplex. Människor 
kommunicerar genom verbala (språkliga) och icke-verbala (kroppsliga) handlingar. Verbal 
kommunikation handlar om att beskriva, förklara, informera och argumentera för olika 
problem. Människan sätter samman ord till meningsfulla yttranden för att kunna uttrycka sig. 
Språket blir på så vis nyckeln till samspelet med andra människor och även förståelsen för 
andra (Baggens & Sandén, 2009). När den verbala kommunikationen inte fungerar är den 
icke-verbala kommunikationen såsom kroppsrörelse, gester och beröring ännu viktigare 
(Carlsson, 2009; Baggens & Sandén, 2009). Den icke-verbala kommunikationen spelar en 
betydande roll i mötet mellan sjuksköterskan och patienten samtidigt som den lätt kan tolkas 
fel (Fatahi, Nordholm, Mattsson & Hellström, 2010). Det krävs därför tid av sjuksköterskan 
att lära sig tolka det icke-verbala kroppsspråket och användandet av det, för att inga 
missförstånd ska uppstå (Carlsson, 2009).  
 
Det är inte bara det främmande språket i sig som kan leda till missförstånd utan även de 
kulturella skillnaderna kan leda till att patienten och sjuksköterskan missförstår varandra då 
samma sak kan ha en betydelse i ett land och en helt annan i ett annat land (Fatahi, Nordholm, 
Mattsson & Hellström, 2010). Hanssen (2007) menar att eftersom kulturen har inverkan på 
både kommunikationsformen och språket förloras ofta en del av betydelsen av det patienten 
berättar vid översättning till ett annat språk, vilket kan leda till missförstånd mellan 
sjuksköterskan och patienten. Vid verbal kommunikation används även symboler, vilka kan 
skilja sig mellan olika kulturer. Symbolen är ett tecken, föremål eller ord som säger något 
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meningsfullt och som har en viss betydelse för en viss grupp människor. Därmed kan 
svårigheter att förstå varandras symboler och språk leda till missförstånd i vården. Ett 
exempel är ordet fasta, som har en viss betydelse i den svenska sjukvården där det ofta 
innebär att patienten inte får äta efter ett visst klockslag på kvällen dagen innan exempelvis en 
operation eller inför olika prover. För en muslimsk patient innebär dock fasta att man endast 
få äta mellan solens nedgång och solen uppgång vilket blir tvärtemot vad sjuksköterskan 
kanske menar. Detta innebär att ordet kan misstolkas när patienten har en annan kulturell 
bakgrund vilket kan få konsekvenser för patientens vård (ibid.). Enligt Hanssen (2007) kan 
kommunikationsproblem även medföra svårigheter för patienten att förmedla sina känslor och 
tankar till vårdaren vilket enligt Björk Brämberg, Nyström och Dahlberg (2010) är en 
förutsättning för att patienten ska kunna bli delaktig i sin vård.  
 
Delaktighet är ett komplext ord och kan ha olika innebörder. Patientdelaktighet innebär att 
patienten aktivt ska medverka i beslut rörande sin vård och behandling (Eldh, 2009). Enligt 
Björk Brämberg et al. (2010) handlar delaktighet om att bli lyssnad på, tagen på allvar och att 
vara i fokus. Delaktighet uppstår när patienten har möjlighet att uttrycka sina behov, vilket 
innebär att vårdaren måste vara öppen och lyssna på det patienten säger för att patienten ska 
få möjlighet att delta i vården (Björk Brämberg et al., 2010; Larsson, Sahlsten, Segesten & 
Plos, 2011). Det är viktigt att sjuksköterskan visar sympati och bekräftar patienten för att 
patienten ska känna sig motiverad till att delta i sin vård. Om sjuksköterskan istället tar 
distans från patienten och inte sätter sig in i patientens situation blir det en barriär mellan 
dessa parter och patienten kan då bli omotiverad att delta i sin vård viket i sin tur kan leda till 
att samarbetet med sjuksköterskan hindras (Larsson et al., 2011).  
 
Arbetsbelastningen kan vara ett hinder som minskar möjligheten till delaktighet för patienten 
då sjuksköterskan inte har tid att involvera patienten i vården (Tobiano, Bucknall, Marshall, 
Guinane & Chaboyer, 2015). Brist på yrkeserfarenhet kan också göra det svårt för 
sjuksköterskan att involvera patienten att delta pga. sin egen osäkerhet och behov av kontroll. 
Det kan även vara ett hinder om sjuksköterskan inte släpper på sin makt och kontroll då 
patienten kan känna sig åsidosatt och därmed inte tillåten att delta i sin vård. Även bristen på 
teoretisk kompetens kan vara ett hinder för patientens delaktighet då sjuksköterskan inte har 
tillräcklig förståelse om varför patienten bör vara delaktig (Sahlsten, Larsson, Plos & 
Lindencrona, 2005).  
 
För att möjliggöra patientens delaktighet är det viktigt att ge information och kunskap om vad 
som görs och varför. Detta för att patienten ska bli delaktig och själv vara med och fatta beslut 
om sin vård (Tobiano et al., 2015). Dahlberg och Segesten (2010) anser dock att ingen 
information kan ge delaktighet om inte patienten är benägen att ta emot den information som 
ges. Därför är det viktigt att anpassa informationen utifrån patienten och situationen. Enligt 6 
och 7 §, kap. 3, i Patientlagen SFS 2014:821 ska informationen anpassas till mottagarens 
erfarenhet, språkliga bakgrund och andra individuella förutsättningar. Den som ger 
informationen ska så långt som möjligt försäkra sig om att mottagaren har förstått innehållet i 
och betydelsen av den lämnade informationen.  
 
En förutsättning för att patienten ska känna delaktighet är att de ska kunna ställa frågor och få 
svar (Björk Brämberg et al., 2010). Genom närvaro av tolk kan de språkhinder som finns när 
patient och vårdare inte talar gemensamt språk övervinnas, vilket skapar förutsättningar för 
vårdaren att bjuda in patienten i vården (Björk Brämberg et al, 2010; Fatahi, Mattsson, 
Lundgren & Hellström, 2010). Tolken är en person som arbetar med kommunikation mellan 
människor och en kontakttolk översätter mellan enskilda personer. Det viktigaste som tolk är 
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att behärska både svenska och tolkspråket i sådan utsträckning att det inte finns några hinder i 
någon av språkriktningarna under tolkningen (Tolk- och översättarinstitutet, 2015). Tolken 
ska vara en språklig bro mellan patient och sjuksköterska för att undvika missförstånd (Fatahi, 
Mattsson, Lundgren & Hellström, 2010). Ett stort problem inom sjukvården är dock att få 
fram tolkar i tid. Även sannolikheten att det finns en ledig tolk i just det språket som patienten 
är i behov av är liten (Hadziabdic, Heikkilä, Albin & Hjelm, 2011). När en tolk inte har 
samma modersmål som patienten men talar ett språk som är liknande modersmålet innebär 
det att tre språk är involverade i tolkningsprocessen vilket kan medföra risker för missförstånd 
mellan vårdaren och patienten (Fatahi, Nordholm, Mattsson & Hellström, 2010).  
 
För att vården ska vara patientsäker är det av stor vikt att den information som överförs tolkas 
korrekt av både patient och sjuksköterska, detta för att sjuksköterskan ska kunna fatta rätt 
beslut och därmed kunna vidta korrekta åtgärder för att undvika skador. En bidragande orsak 
till skador inom sjukvården kan bero på ineffektiv kommunikation eller bristande information 
(Öhrn, 2009). När det finns språkbarriärer mellan patienten och sjuksköterskan medför det 
svårigheter att förklara och informera om vården till patienten vilket kan medföra en risk för 
patientsäkerheten (van Rosse, de Bruijne, Suurmond, Essink-Bot & Wagner, 2016). I 
patientsäkerhetsarbetet är det därför viktigt att sjuksköterskan ser patienten som en resurs och 
att patienten är delaktig i sin vård (Öhrn, 2009).  
 
Enligt Socialstyrelsens Hälso- och sjukvårdsrapport (2009) har patienternas delaktighet över 
lag ökat, men det är fortfarande ett område som måste utvecklas mer. Många forskare har 
studerat de språkliga hinder som uppstår när patient och vårdare talar olika språk. Däremot 
saknas nästan helt forskning om möjligheten till delaktighet för patienter med annat språk och 
hur man kan främja denna (Björk Brämberg, 2008). 

TEORETISK REFERENSRAM 
	
Studien har en vårdvetenskaplig grund där vården utgår ifrån ett patientperspektiv, där 
patienten är medelpunkten i vårdandet och ses som en expert på sitt liv. Vårdvetenskapen kan 
enligt Dahlberg och Segesten (2010) beskrivas som en vetenskaplig disciplin där en aspekt är 
att generera kunskap som kan utveckla och förbättra vårdandet. En disciplin består av några 
grundläggande begrepp och inom vårdvetenskapen kallas dessa för konsensusbegrepp. 
Konsensusbegreppen patient, hälsa, miljö och vårdande ringar in disciplinen vårdvetenskap 
och är därmed grunden för forskningen som bedrivs inom vetenskapsgrenen. Förutom 
konsensusbegreppen finns det en rad andra begrepp som också är betydelsefulla inom 
vårdvetenskapen såsom livsvärld, öppenhet och följsamhet, lidande och välbefinnande.  
 
Ordet delaktighet är komplext och när författarna tänker på delaktighet kopplas begreppet till 
livsvärld, öppenhet och följsamhet, lidande samt vårdande relation. I studien kommer därmed 
fokus ligga på dessa begrepp.  
 
Vårdvetenskapen ska alltid utgå från individens livsvärld med syfte att stödja patientens 
hälsoprocess. Livsvärlden är personlig och unik och utgörs av det vardagliga liv vi lever. Med 
livsvärlden i fokus kan sjuksköterskan förstå patientens upplevelse av hälsa, sjukdom, lidande 
och välbefinnande. För att kunna ge rätt vård är det viktigt att sjuksköterskan kan se den 
enskilda individen och kunna förstå vad hälsa och sjukdom innebär för just henne/honom och 
hur det påverkar deras liv (Dahlberg och Segesten, 2010). Som sjuksköterska är det därför 
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viktigt att veta hur man ska gå till väga för att nå fram till patienten, för att kunna ta del av 
dennes livsvärld och därmed göra patienten delaktig i vården.  
 
Enligt Dahlberg och Segesten (2010) får vårdaren möjlighet att ta del av patientens livsvärld 
genom ett öppet och följsamt förhållningssätt. Ett öppet och följsamt vårdande kännetecknas 
av att möta patienten så förutsättningslöst som möjligt för att på så vis få möjlighet att se varje 
patienten som en unik individ och där med få förståelse för vad varje patient har för behov. 
För att patienten ska få möjlighet att bli delaktig i sin vård är det därför av vikt att 
sjuksköterskan har en öppen och följsam hållning i mötet med patienten. 
 
När vården inte kan erbjuda ett vårdande som främjar patientens hälsa kan ett lidande uppstå, 
vilket kan vara till följd av vård/behandling eller brister hos dessa (Dahlberg och Segesten, 
2010; Wiklund, 2003). Ett lidande kan uppstå när patienten fråntas rätten att vara en aktiv del 
i sin hälsoprocess och i vårdandet. När patienten är i behov av vård och inte blir sedd eller 
hörd finns det en risk att patienten känner sig förolämpad och maktlös, särskilt om patienten 
inte förstår vad som händer och sker. Därför är det viktigt att göra patienten delaktig i sin vård 
för att minska risken att ett vårdlidande uppstår (Dahlberg och Segesten, 2010).   
 
För att lindra lidande och främja välbefinnande är det viktigt att det finns någon form av 
mellanmänsklig kontakt mellan vårdare och patient. För att kunna stödja patienten i sin vård 
är det viktigt att det utvecklas en vårdande relation då denna främjar patientens hälsoprocess. 
En vårdande relation kännetecknas av ett professionellt engagemang där fokus är på patienten 
och dennes behov av vård (Dahlberg och Segesten, 2010). 

PROBLEMFORMULERING 
	
De senaste åren har antalet asylsökande drastiskt ökat i Sverige. Människor flyr sina liv pga. 
krig och terror i stora delar av världen och söker därmed skydd och sjukvård i Sverige. Den 
stora invandringen leder till att det i Sverige idag finns människor som talar en rad olika 
språk, vilket kan leda till brister i kommunikationen mellan vårdare och patient. Den bristande 
kommunikationen kan leda till svårigheter att skapa en vårdande relation, som i sin tur kan 
orsaka ett lidande för patienten.  
 
Forskningen idag menar att språkbarriärer utgör ett hinder och att brister i kommunikationen 
minskar möjligheten till delaktighet. Författarna till denna studie anser därför att detta är ett 
viktigt ämne att belysa då Hälso- och sjukvårdslagen menar att vård ska ske på lika villkor för 
hela befolkningen. Det är sjuksköterskans skyldighet att göra patienten delaktig i sin vård. 
Frågan är om patienten som talar ett främmande språk får samma möjlighet till delaktighet i 
sin vård som svensktalande patienter? 
 
Med begreppet främmande språk avser författarna i denna studie att patienten varken talar 
eller förstår det svenska eller engelska språket utan talar ett annat språk som för oss är 
främmande. 

SYFTE 
	
Syftet var att undersöka sjuksköterskans upplevelse av patientens delaktighet i vården när 
patienten talar ett främmande språk.  
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METOD 
	
Då studiens syfte var att undersöka sjuksköterskans upplevelser användes en kvalitativ metod 
med vårdvetenskaplig grund och en induktiv ansats. Kvalitativa studier ger en ökad förståelse 
för individens upplevelser och erfarenheter (Friberg, 2012). En induktiv ansats innebär att 
förutsättningslöst analysera texter baserade på människors upplevelser. Författarna strävade 
efter att gå in så förutsättningslöst som möjligt i analysprocessen och arbetade därmed 
induktivt (Forsberg & Wengström, 2016). 

Datainsamling 
Insamling av data skedde genom intervjuer med sjuksköterskor på en akutmottagning på ett 
sjukhus i södra Sverige samt tre olika vårdcentraler i samma stad. En intervjuguide (bilaga 1) 
har utformats och användes som stöd i intervjuerna (Forsberg & Wengström, 2016).  

Urvalsförfarande 
Både ett strategiskt urval och ett nätverksurval användes vid urvalet. Strategiskt urval 
användes då författarna ville komma i kontakt med informanter som hade erfarenheter och 
upplevelser av fenomenet studien bygger på (Forsberg & Wengström, 2016). För att få 
informanter som matchade syftet kontaktades efter tillstånd av handledaren en avdelningschef 
på en akutmottagning på ett sjukhus i södra Sverige. Vid telefonkontakten gav 
avdelningschefen sitt godkännande till att genomföra studien med sjuksköterskor på den 
berörda arbetsplatsen. Efter godkännandet skickades ett informationsbrev till 
avdelningschefen (bilaga 2). Avdelningschefen gav sjuksköterskorna på avdelningen 
information om studiens syfte samt delade ut ett informationsbrev (bilaga 3) om studien som 
författarna bifogat. Efter några dagar kontaktades återigen avdelningschefen, som dock inte 
hade fått in några intresseanmälningar om deltagande i studien utan bad istället författarna att 
komma till akutmottagningen en dag och intervjua de som jobbade den dagen och som ville 
ställa upp i studien. Avdelningschefen föredrog att intervjun skulle ske på arbetstid och 
menade därför att det skulle vara lättare om författarna kom till akutmottagningen en dag.  
 
För att vara säkra på att få ihop tillräckligt många informanter användes även ett 
nätverksurval som innebar att författarna kontaktade tre personer som kändes vid. En av dessa 
rekommenderade sedan en person hon kände som ville delta i studien (Polit och Beck, 2016). 
Till slut blev det tre informanter från akutmottagningen och fyra informanter från tre olika 
vårdcentraler. Tre informanter hittades via strategiskt urval och fyra via nätverksurval.  
 
Inklusionskriterierna för urvalet var att informanterna skulle vara legitimerade sjuksköterskor 
på akutmottagning eller vårdcentral, arbetat minst sex månader på arbetsplatsen och minst två 
år som yrkeserfaren sjuksköterska. Detta då författarna ville ha sjuksköterskor som var vana 
vid sin arbetsplats och yrkesroll. Urvalet var sju informanter. Samtliga intervjuer hade ett 
rikligt innehåll och därmed upplevde författarna att fler intervjuer inte var nödvändigt 
(Forsberg & Wengström, 2016).  

Informanter	
Informanterna arbetade på akutmottagning eller vårdcentral. Samtliga informanter motsvarade 
därmed inklusionskriterierna författarna valt för studien. Informanterna var mellan åldrarna 
25 och 59 år och hade arbetat som sjuksköterska mellan tre och ett halvt och 35 år. 
Informanterna hade varit på den aktuella arbetsplatsen mellan sju månader och 28 år. 
Samtliga informanter var kvinnor.  
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Intervju	
Semistrukturerad intervjuform (bilaga 1) användes vid intervjun. Intervjun spelades in på 
band för att författarna lättare skulle kunna transkribera intervjun ordagrant för att sedan 
kunna analysera materialet utan att missa något. Båda författarna var närvarande vid sex av 
intervjuerna. Under den sista intervjun var endast en av författarna närvarande. Anledningen 
till att båda författarna var närvarande under merparten av intervjuerna var för att inte missa 
några följdfrågor och därmed gå miste om viktigt information. Däremot var det endast en 
författare som var ledande under intervjun medan den andre enbart lyssnade och antecknade, 
detta för att efteråt kunna ställa frågor som intervjuaren missat eller be informanten tydliggöra 
eventuella frågetecken. Transkriberingen genomfördes direkt efter intervjun eller dagen efter. 
Författarna valde att dela upp materialet och transkriberade därmed hälften var.  
 
Fyra av sju intervjuer genomfördes på arbetstid och på informantens arbetsplats medan 
resterande tre intervjuer genomfördes på stadsbiblioteket efter arbetstid. Intervjuerna varade 
mellan 27 och 37 minuter. Innan intervjuerna fick samtliga informanter återigen ta del av den 
skriftliga informationen (bilaga 3) som tidigare delats ut om studien och läsa igenom denna 
ännu en gång innan de fick skriva på ett informerat samtycke (bilaga 4).  
 
För att kontrollera intervjuguiden samt träna författarnas intervjuteknik genomfördes en 
pilotintervju, vilken inkluderades i resultatet då den ansågs hålla god kvalité. Frågorna i 
intervjuguiden omformulerades dock efter pilotintervjun för att efterföljande intervjuer skulle 
få ett bättre flyt (Dalen, 2008).  

 

Analys 
Materialet analyserades med en kvalitativ innehållsanalys, där likheter och skillnader i 
textinnehållet identifierades (Graneheim & Lundman, 2004). En manifest analys användes 
vilket innebar att man beskrev textnära det uppenbara innehållet i intervjuerna. Varje intervju 
skrevs ned ordagrant och när samtliga intervjuer var transkriberade läste författarna dessa 
flera gånger för att få en känsla av helheten och sedan påbörjades analysen. Graneheim och 
Lundman (2004) menar att första steget i innehållsanalysen var att hitta meningsenheter som 
innebar delar av text som skapar ett sammanhang. Detta gjorde författarna enskilt, för att 
sedan jämföra med varandra. Sedan diskuterades dessa meningsenheter och tillsammans valde 
författarna ut de som stämde helt överens med studiens syfte. Nästa steg i analysen var att 
meningsenheterna kondenserades, vilket innebar att texten gjordes kortare och mer 
lätthanterlig samtidigt som kärnan bevarades. Författarna läste sedan de kondenserade 
meningsenheterna för att finna koder som var det tredje steget i analysen. De kondenserade 
meningsenheterna försågs med koder. Koderna färgmarkerades för att författarna sedan 
gemensamt lättare skulle finna likheter och skillnader mellan koderna. Koderna med liknande 
innehåll sammanfördes sedan till underkategorier som var det fjärde steget. Sista steget i 
innehållsanalysen enligt Graneheim och Lundman (2004) var att de sammanförda 
underkategorierna sorterades och bildade kategorier. Skapandet av kategorier är kärnan i den 
kvalitativa innehållsanalysen och en kategori är en grupp av innehåll som delar en enlighet. 
Underkategorierna bör inte passa in i mer än en kategori, men på grund av den sammanflätade 
karaktären hos mänskliga erfarenheter är det inte alltid möjligt att skapa ömsesidigt 
uteslutande kategorier när en text handlar om upplevelser. 
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Tabell 1 – Exempel innehållsanalys 
 
Meningsenhet Kondenserade 

meningsenheter 
Kod Underkategori Kategori 

För att som sagt när 
man inte pratar 
samma språk så kan 
det ju vara så att inte 
allt kommer fram 
och det kan ju va av 
alltså viktiga saker i 
en anamnes, som kan 
missas pga. 
språkförbistringar. 

När man inte pratar 
samma språk kan det 
vara så att inte allt 
kommer fram, alltså 
viktiga saker i en 
anamnes kan missas 
pga. språkförbistringar 
 

Kommunikations-
brist 
 

Språkbarriären 
mellan patient och 
sjuksköterska 
 

Hinder för 
delaktighet 
i vården 

Och då blir det ju att 
patienten inte bara 
får information utan 
även kan ge saker 
tillbaka också via 
telefontolken där, så 
en telefontolk funkar 
jättebra. 

Patienten inte bara får 
information utan kan 
även ge tillbaka via 
telefontolken, en 
telefontolk fungerar 
jättebra. 
 

Telefontolk 
 
 
 

Tolken som en 
förmedlare 

Resurser 
för att 
möjliggöra 
patientens 
delaktighet 
i vården 

 

Förförståelse 
Fenomenet som studeras i denna studie var något som författarna uppmärksammat under sina 
verksamhetsförlagda utbildningar. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är det omöjligt för 
forskaren att inte lägga till ett visst perspektiv på fenomenet som studeras. Forskaren måste 
dock analysera det som kommer fram i intervjun och inte tillskriva betydelser som inte finns. 
Författarna var medvetna om sin förförståelse och eftersträvade att lägga den åt sidan. Genom 
att vara medveten om sin förförståelse minskas risken för att resultatet förvrängs.  

 

Etiska överväganden 
Enligt Helsingforsdeklarationen (2013) finns det fyra olika krav att ta hänsyn till vid 
genomförandet av en studie; informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet samt 
konfidentialitetskravet. Kraven är något författarna tog hänsyn till under studiens gång. 
Informanterna fick ta del av informationsbrev (bilaga 3) samt skrev på om samtycke (bilaga 
4) innan intervjun genomfördes. Efter avslutad intervju avidentifierades materialet så att ingen 
kunde knyta det till informanterna och på så sätt identifiera dem. Detta gjordes genom att 
intervjuerna kodades om från intervjunummer till informantnummer och där ordningen 
ändrades för att försäkra anonymiteten. Intervjumaterialet förvarades under studiens gång på 
en säker plats där inga obehöriga kunde komma åt materialet. Materialet användes endast till 
denna studie och när studien avslutades förstördes allt material. Inför studien gjordes en etisk 
egengranskning (bilaga 5) i riktlinjer enligt Etikkommittén sydost (2015). Även en ansökan 
om rådgivande etisk granskning gjordes, dnr. EPK 358-2016 (bilaga 6).  
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RESULTAT 
	
Efter genomförd innehållsanalys av intervjumaterialet framkom två kategorier; hinder för 
delaktighet i vården och resurser för att möjliggöra patientens delaktighet i vården. Under 
dessa två kategorier redovisas sedan underkategorier.  
 
Tabell 2 – översikt av kategorier och underkategorier 
 
Kategorier Underkategorier 

 
Hinder för delaktighet i vården Språkbarriären mellan patient och sjuksköterska 

Kulturella skillnader 
En tredje part i mötet skapar osäkerhet 
 

Resurser för att möjliggöra patientens 
delaktighet i vården 

Tolken som en förmedlare 
Sjuksköterskans förhållningssätt 
Den icke-verbala kommunikationen 
Olika hjälpmedel för kommunikation 
 

 

Hinder för delaktighet i vården 
Sjuksköterskorna menar att delaktighet är väldigt viktigt men när patienten talar ett 
främmande språk finns det en rad olika hinder som medför svårigheter för att patienten skall 
kunna vara delaktig i sin vård, dessa presenteras i underkategorierna; språkbarriären mellan 
patient och sjuksköterska, kulturella skillnader samt en tredje part i mötet skapar osäkerhet.  

Språkbarriären mellan patient och sjuksköterska 
För att en patient ska kunna vara delaktig i sin vård menar sjuksköterskorna att man måste 
kunna kommunicera med varandra, vilket är väldigt svårt om man inte talar samma språk. För 
att patienten ska kunna vara delaktig måste patient och sjuksköterska få förståelse för 
varandra. Patienten måste kunna förmedla varför den sökt vård och sjuksköterskan i sin tur 
måste kunna informera om vad som händer och varför. Vid språkbarriärer kan inte patienten 
få fram det som den vill ha sagt vilket en sjuksköterska menar måste vara väldigt frustrerande 
då patienten inte kan förklara för vårdpersonalen hur de känner. Sjuksköterskan kan inte 
heller få fram den information som är betydelsefull vid mötet med patienten. Detta i sin tur 
leder till minskad delaktighet då det uppstår brister i förståelsen mellan parterna och även till 
minskad patientsäkerhet då de menar att förstår man inte varandra är det lätt att gå miste om 
viktig information som skulle kunna vara avgörande i just den situationen.  
 

Att man förstår varandra är jätteviktigt, det är verkligen jätteviktigt för patienten tror 
jag och för patientsäkerheten, att dem förstår oss och att vi förstår dem. Informant 2 

 
För att patienten skall få förståelse för sin sjukdom och bli motiverad till att bli delaktig i sin 
vård är det viktigt att sjuksköterskan inte bara informera om vad som görs utan även varför 
sjuksköterskan gör något, vilket också är en svårighet då sjuksköterskan och patienten inte 
talar samma språk. När sjuksköterskan pga. språkbarriären inte kan informera så att patienten 
förstår helheten, orsak och verkan, blir det en svårighet för patienten att själv kunna vara 
delaktig i behandlingen av sin sjukdom. Informationen är därför väldigt viktig för att 
patienten ska kunna vara delaktig i sin vård, men svårigheten för sjuksköterskan är att ge 
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information och även förvissa sig om att informationen verkligen har nått fram till patienten 
när de inte talar samma språk och därmed inte förstår varandra.  
 

Man kan inte vara delaktig i sin vård om man inte förstår, förstår informationen eller 
vad som bör göras, det är jättesvårt, det kan ingen vara. Informant 4 
 

Språkbarriären är ett stort hinder för kommunikationen, både från sjuksköterskans och 
patientens perspektiv. Sjuksköterskorna menar att kommunikationen måste kunna ske från 
båda håll, vilket innebär att patienten måste få möjlighet att dela med sig av sina tankar lika 
mycket som sjuksköterskan av sina, för att patienten ska kunna vara en del av sin vård och 
inte känna sig överkörd. För att sjuksköterskan ska kunna förvissa sig om att den information 
som hon har gett till patienten uppfattats på rätt sätt menar flera av sjuksköterskorna att de 
brukar be patienten upprepa det de har sagt, vilket i detta fall inte är möjligt pga. det 
främmande språket. Detta medför i sin tur att det är väldigt svårt som sjuksköterska att få 
patienten delaktig i sin vård eftersom det är svårt att försäkra sig om att patienten förstått och 
är med på vad som händer.  
 

Så kanske dem inte riktigt har förstått då och så kanske man har sagt att ni är 
välkomna tillbaka om det skulle bli värre eller så och så kanske dem inte tror att dem 
kan komma tillbaka, det kan ju bli förödande. Informant 7 
 
Att jag inte har fått fram exakt det dem behöver veta och har dem verkligen förstått 
vad jag menar vad dem måste göra, det ökar ju få man säga med språkbarriärer. 
Informant 1  

 
Kulturella skillnader 
Enligt sjuksköterskorna är det inte bara det främmande språket som påverkar patientens 
delaktighet i vården utan att även kulturen spelar en betydande roll i mötet. De menar att 
synen på sjukvården i andra länder skiljer sig mycket åt från hur det ser ut i Sverige och 
därmed även synen på delaktighet. Merparten av sjuksköterskorna menar att i många länder 
träffar patienten läkaren direkt när dem är sjuka och det läkaren säger, det är det som gäller. 
När patienten kommer till Sverige och istället träffar sjuksköterskan för en första bedömning 
menar de att patienten kanske inte berättar allt som behövs. En av sjuksköterskorna upplever 
att de inte anser att det är av lika stort värde att träffa en sjuksköterska utan det ska vara en 
läkare. I många kulturer anses läkaren även ha hela ansvaret för patientens vård medan i 
Sverige menar flera av sjuksköterskorna att samtliga parter i mötet är lika viktiga. Merparten 
av sjuksköterskorna menar att patienter som kommer från andra kulturer vet kanske därför 
inte om att de har en möjlighet att delta i sin vård och ta beslut, vilket medför att de går miste 
om delaktigheten.   
 
Flera av sjuksköterskorna menar även att i många kulturer ska man inte prata om vissa saker, 
detta i sin tur kan också bidra till minskad delaktighet då patienten pga. kulturen inte kan 
berätta fullt ut om sina problem vilket sjuksköterskorna menar är en viktig del för att vara 
delaktig. En av sjuksköterskorna menar att ämnen som exempelvis gynekologiska besvär är 
tabubelagt och inget patienten talar om med sjukvårdspersonal. Det kan medföra att viktig 
information kan missas vilket kan få allvarliga konsekvenser och som i sin tur kan påverka 
patientsäkerheten.  
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En tredje part i mötet skapar osäkerhet 
När patienten talar ett främmande språk brukar vanligtvis en tredje part såsom tolk eller 
anhörig vara med i mötet. Sjuksköterskorna menar dock att det mest optimala är att tala med 
varandra två och två men att när sjuksköterskan och patienten inte talar samma språk är det 
ibland nödvändigt med en tredje part för att en förståelse mellan patient och sjuksköterska ska 
uppstå. En svårighet när det kommer till att använda sig av en tredje part är att 
sjuksköterskorna inte vet om det de säger översätts ordagrant av tolken till patienten så att 
patienten förstår budskapet. Sjuksköterskorna vet inte heller om det som patienten säger 
verkligen kommer från patienten eller om tolken i detta fall har förvrängt informationen eller 
tolkat den på ett felaktigt sätt. Denna ovisshet för både sjuksköterska och patient gör det svårt 
för sjuksköterskan att veta om patienten känner delaktighet då sjuksköterskan inte vet om det 
finns en förståelse mellan varandra.  
 

Då är det ju ytterligare en part, för det har ju med allt, när man inte pratar direkt utan 
när man har en tredje part så kan ju faktiskt saker och ting försvinna på vägen och det 
har ju med att göra att jag vet ju inte helt hundra vad dem säger till varandra, för jag 
pratar ju inte det språket. Informant 1 

 
Sjuksköterskorna menar även att användning av anhörig som tolk kan vara en svårighet och 
att det inte är det mest optimala, medan två av sjuksköterskorna menar att en anhörig kan vara 
en stor trygghet för patienten. Merparten av sjuksköterskorna menar att vissa saker kanske 
patienten inte vill att anhöriga ska veta och en av sjuksköterskorna menar då att använda 
anhörig som tolk inte är optimalt varken ur känslomässiga aspekter eller ur sekretessynpunkt. 
Flera sjuksköterskor menar även att patienten kanske håller inne med information för att 
anhöriga inte ska ta del av denna och därmed försvårar det för patienten att vara en del av sin 
vård. En anhörig kan även bli mer involverad och kanske ställer egna frågor, felaktigt återger 
det som patienten säger och kanske även lägger till egna saker som patienten inte har sagt, 
vilket innebär att informationen inte kommer direkt från patienten utan från en tredje part. 
Detta gör i sin tur att patienten inte blir delaktig utan det är anhöriga som tar över mötet.  
 

Att anhöriga inte alltid är sanningsenliga, antingen överdriver eller underskattar 
besvären och lägger till egna saker som han tycker som inte patienten överhuvudtaget 
har uttryckt. Informant 5 

 

Resurser för att möjliggöra patientens delaktighet i vården 
Trots en rad olika hinder menar sjuksköterskorna att det ändå finns flera resurser man kan ta 
vara på för att patienten ska känna delaktighet, dessa presenteras i underkategorierna; tolken 
som en förmedlare, sjuksköterskans förhållningssätt, den icke-verbala kommunikationen samt 
olika hjälpmedel för kommunikation.  

Tolken som en förmedlare 
Sjuksköterskorna anser att patienter som talar ett främmande språk har svårigheter att bli 
delaktiga i sin vård då de varken förstår vad sjuksköterskan säger eller kan uttrycka sig så att 
sjuksköterskan förstår vad de säger. För att möjliggöra att dessa patienter ska kunna bli 
delaktiga menar sjuksköterskorna att en tolk är nödvändig. Genom en auktoriserad tolk ska 
sjuksköterskan kunna ge information till patienten då en auktoriserad tolk opartiskt ska 
översätta det sjuksköterskan säger till patienten för att patienten ska få en förståelse och 
därmed bli delaktig i vad som händer och varför. Samtidigt får patienten möjlighet att dela 
med sig av sin information till sjuksköterskan för att hon ska kunna få förståelse för 
patientens problem och anledning till uppsökandet av vården. Sjuksköterskorna menar 
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därmed att tolken är en väldigt viktig del i mötet för att möjliggöra patientens delaktighet när 
patienten talar ett främmande språk då en av sjuksköterskorna menar att förståelsen är A och 
O i mötet.  
 
Sjuksköterskorna menar att en telefontolk är den tolktjänst som sjuksköterskorna har tillgång 
till på de olika arbetsplatserna. Det finns en tolktjänst i Sverige som sjuksköterskorna ringer 
upp och kan använda sig av i möten där patienten talar ett främmande språk. De anser att en 
telefontolk är bra då personen i telefon inte ser patienten och därmed inte kan koppla 
patienten till det som sägs. Flera av sjuksköterskorna menar att patienten därmed blir tryggare 
och sjuksköterskorna upplever att patienten pratar mer fritt och att de på så vis får fram mer 
information, vilket sjuksköterskorna upplever leder till ökad delaktighet. En telefontolk lägger 
inte någon vikt i vare sig det sjuksköterskan säger eller det patienten säger, de ser varken 
sjuksköterskan eller patienten och då menar sjuksköterskan att tolken inte lägger någon 
värdering i något utan översättningen blir neutral. 
 

Har man ingen möjlighet att kommunicera språkligt så är det ju en telefontolk vi ofta 
använder och det kan ju ibland behövas flera gånger under besök. För att först höra 
vad det är för problem som patienten har och sen ofta kan man ju då berätta för 
patienten vad man planerar // och då blir det ju att patienten inte bara får information 
utan även kan ge saker tillbaka också via telefontolken, så en telefontolk fungerar 
jättebra. Informant 5 

 
Alla sjuksköterskor anser att en telefontolk är bra däremot upplever två av sjuksköterskorna 
att det hade varit betydligt bättre med en fysisk tolk på plats. En av sjuksköterskorna menar 
att det ger mer att ha en tolk på plats och att samtalet blir mer naturligt. Den andre 
sjuksköterskan menar att en tolk på plats hade varit bättre för patientens skull då patienten vet 
vem det är den pratar med, vilket den inte vet när det är en telefontolk och sjuksköterskan 
menar då att patienten blir tryggare om den vet vem det är den pratar med. En av 
sjuksköterskorna menar dock att när det är en fysisk tolk är det lätt att tappa fokus på 
patienten och att patientrollen förflyttas från patienten till tolken. Och patienten i sin tur vet 
inte heller vem dem ska tala med utan har mer ögonkontakt med tolken än med 
sjuksköterskan. 
 
Merparten av sjuksköterskorna menar även att en möjlighet är att använda kollegor som 
tolkar. På arbetsplatsen finns det dokumenterat vilka personer som kan diverse språk och att 
sjuksköterskan kan ringa dessa för att höra om de är lediga och kan hjälpa till att tolka i mötet 
mellan sjuksköterskan och patienten.  

 
Sjuksköterskans förhållningssätt 
För att patienten ska ha möjlighet till att bli delaktig i sin vård är även sjuksköterskans 
förhållningssätt i mötet betydelsefull och därmed är den vårdande relationen viktig. En av 
sjuksköterskorna belyser att det är viktigt att se varje individ och hur han/hon upplever sin 
situation för att på så vis kunna ta del av patientens livsvärld. Då alla patienter är olika menar 
sjuksköterskan att det är betydande i mötet att kunna se varje individ för att kunna möjliggöra 
delaktighet. Flera av sjuksköterskorna anser att det är extra viktigt att ta sig tid när patienten 
talar ett främmande språk för att möjliggöra delaktighet. Då patienten inte förstår tar det 
längre tid när sjuksköterskan ska försöka förmedla information och därför är det som 
sjuksköterska viktigt att ta sig denna tid då de menar att det kommer löna sig i slutändan. 
Genom att ta sig tid får sjuksköterskan ut mer i mötet och flera av sjuksköterskorna upplever 
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även att patienten känner sig tryggare vilket i sin tur kan leda till att patienten blir mer 
delaktig i sin vård.  
 

Det får ta lite tid, lägger jag ner några extra minuter så får jag ut mer och patienten 
känner sig mycket tryggare, så det får nog försöka ta lite mer tid. Informant 2 

 
Merparten av sjuksköterskorna menar att deras bemötande även påverkar patientens möjlighet 
till delaktighet. En sjuksköterska menar att patienten är i en beroendeställning till 
sjuksköterskan och utan ett bra bemötande upplever sjuksköterskan att patienten inte känner 
sig sedd och hörd vilket hon menar är en förutsättning för delaktighet. Målet för vården i 
mötet är att patienten ska få ett bra omhändertagande och ett bra bemötande av sjuksköterskan 
för att öka delaktigheten, för utan ett bra bemötande menar flera av sjuksköterskorna att 
patienterna kan uppleva att de blir avskärmade och därmed inte får möjlighet att delta.  
 

Det handlar om att bli bra bemött, ja det är jätteviktigt, det är a och o, vi är här för 
patienterna. Informant 6 

 
Den icke-verbala kommunikationen 
I väntan på tolk menar sjuksköterskorna att kroppsspråket är ett redskap som kan användas för 
att involvera patienten i vården då även kroppen är ett sätt att kommunicera med. Med hjälp 
av kroppsspråket kan sjuksköterskorna peka för att visa vad dem ska göra, t.ex. ta fram och 
visa en blodtrycksmanschett och på så vis informera patienten om vad som kommer att hända. 
Sjuksköterskorna menar att kroppsspråket är väldigt bra men att det lätt kan misstolkas och 
därför är det väldigt viktigt att vara tydlig i mötet med patienten. En av sjuksköterskorna 
menar att med hjälp av kroppsspråket är det svårt för patienten att få fram allt som 
sjuksköterskan behöver få reda på, men det är ändå en bra början i mötet då patienten med 
hjälp av sin kropp kan visa vad den exempelvis har ont och återigen kan sjuksköterskan visa 
vad hon tänker göra och på så vis involvera patienten i vården.  
 

Det är en fördel och se om man kan ta till kroppsspråket, men det hjälps ju inte hela 
vägen ut. Informant 1 

 
Olika hjälpmedel för kommunikation 
Det finns även andra hjälpmedel som sjuksköterskorna använder sig av vid mötet med 
patienter som talar ett främmande språk. Flera menar på att google translate är väldigt bra för 
att översätta vissa ord och därmed kan sjuksköterskan få en liten uppfattning om vad det är 
patienten söker för. Två av sjuksköterskorna menar dock att man inte kan skriva hela 
meningar utan mer ord som exempelvis kan förklara vad som ska göras för att på så vis få 
med patienten i situationen vilket leder till att patienten får möjlighet att bli delaktig.  
 

Jag har ju aldrig haft min telefon med mig innan men sen i somras så har jag haft den, 
för det är så ofta jag behöver den för att använda google translate. Vänta, telefontolk, 
alltså sådana grejer tar jag fram på språken så att vi faktiskt kan prata med varandra. 
Informant 2 

 
Merparten av sjuksköterskorna menar även att bilder är ett bra sätt att kommunicera 
genom. Med hjälp av bilder kan sjuksköterskan peka och visa vad som kommer att hända 
samtidigt som patienten har möjlighet att peka vart på kroppen det gör ont. 
Sjuksköterskan kan även rita teckningar som förklarar och på så vis kan både patient och 



	 13 

sjuksköterska få en slags förståelse för varandra trots språkbarriären och patienten kan 
därmed få möjlighet att bli delaktig. 

DISKUSSION 
	
Syftet var att undersöka sjuksköterskans upplevelse av patientens delaktighet i vården när 
patienten talar ett främmande språk. Resultatet belyser att sjuksköterskorna upplever att det 
finns hinder för delaktigheten såsom språkbarriären mellan sjuksköterskan och patienten och 
de kulturella skillnader som föreligger. Även osäkerheten med en tredje part i mötet utgör ett 
hinder för delaktigheten. Samtidigt som det finns hinder finns det även resurser för att 
möjliggöra delaktighet. Tolken är viktig och fungerar som en förmedlare mellan 
sjuksköterskan och patienten. Sjuksköterskans förhållningssätt är även viktigt för att patienten 
ska få möjlighet att vara delaktig i sin vård.  
	

Metoddiskussion 
Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskans upplevelser och därför valdes en 
kvalitativ metod då en kvalitativ metod enligt Forsberg och Wengström (2016) innebär att få 
en ökad förståelse kring människors subjektiva upplevelser kring ett fenomen, vilket 
författarna eftersträvade. En intervjustudie valdes då intervjuer innebar att informanterna med 
egna ord fick möjlighet att berätta om sina upplevelser, erfarenheter, tankar och känslor kring 
ämnet (Trost, 2010; Forsberg & Wengström, 2016; Dalen, 2008). Polit och Beck (2016) 
menar att personliga intervjuer anses vara en bra metod för att samla in mätdata pga. 
kvaliteten på informationen som ges vid intervjun. Författarna valde därför att göra en 
intervjustudie för att få in tillräckligt med material till studien. 
 
Både ett strategiskt urval och ett nätverksurval användes i studien. Ett strategiskt urval ansågs 
vara lämpligt då författarna ville ha informanter som ansågs ha erfarenhet inom studiens 
område och även förvissa sig om variation vilket Forsberg och Wengström (2016) samt Trost 
(2010) menar man får med hjälp av strategiskt urval. En risk med ett strategiskt urval är enligt 
Trost (2010) att det kan ta tid att få fram informanter vilket visade sig i denna studie. För att 
få fram tillräckligt med informanter användes därför även ett nätverksurval. En nackdel med 
att använda ett nätverksurval är att informanterna kan vara atypiska i vissa avseenden, vilket 
inte alltid är bra (Polit & Beck, 2016). Kvalitativ innehållsanalys innebär att beskriva 
variationer och därför hade det varit bäst om studien hade både män och kvinnor i olika åldrar 
(Graneheim och Lundman, 2004). Det var endast kvinnor som valde att ställa upp i studien. 
Hade även män intervjuats hade kanske studien fått ett annat resultat.  
 
Urvalet i studien bestod av sju legitimerade sjuksköterskor, vilket ansågs vara tillräckligt då 
det framkom mycket information vid intervjuerna med sjuksköterskorna, vilket i sin tur 
bidrog till datamättnad. Polit och Beck (2016) menar att datamättnad innebär att samma 
teman och kategorier återkommer och upprepas vid datainsamlingen och att ingen ny 
information kommer samlas ihop genom ytterligare insamling av data. Principen med 
datamättnad används i kvalitativa studier för att se om urvalet är tillräckligt stort. 
Informationen som framkom under intervjuerna var rikligt samt återkom och upprepades och 
därför ansågs inte fler intervjuer vara nödvändigt.  
 
Vid studiens genomförande används en semistrukturerad intervjuguide, vilket innebär att 
centrala frågor utformas för att täcka de viktigaste delarna av studien, samt följdfrågor som 
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används för att få en djupare förståelse för informantens upplevelser (Dalen, 2008). Forsberg 
och Wengström (2016) menar att en fördel med semistrukturerad intervju är att det finns 
förutbestämda frågor vilket ökar likheten i datainsamlingen, medan en nackdel kan vara att de 
förutbestämda frågorna uppfattas olika av informanterna vilket kan leda till minskad enlighet i 
insamlingen av data. Enligt Dalen (2008) och Polit och Beck (2016) får författarna genom att 
använda sig av frågor som uppmuntrar informanten att fritt berätta om sina upplevelser ett rikt 
och fylligt material vilket är viktigt då studien bygger på informanternas berättelser. Polit och 
Beck (2016) anser att en svårighet med intervjuer är att vara en god lyssnare och inte avbryta, 
att inte ställa ledande frågor eller ge förslag då detta kan påverka studiens resultat. För att 
minska risken att styra informanterna försökte författarna under intervjuerna att använda sig 
av öppna frågor, lyssna samt ge informanten tid att berätta för att på så vis få möjlighet att tala 
fritt. Detta möjliggjorde för författarna att få en djupare förståelse för informantens 
upplevelse, vilket i sin tur ökar trovärdigheten i resultatet.  
 
En pilotintervju genomfördes för att kontrollera intervjuguiden samt träna författarnas 
intervjuteknik. Det är viktigt att ha en eller flera provintervjuer i en kvalitativ intervjustudie 
för att testa om intervjuguiden håller tillräckligt god nivå men även för att testa författarnas 
teknik under intervjuerna. Intervjuguiden behöver oftast omarbetas efter provintervjun då det 
under provintervjun kan komma upp saker som behöver ändras för att få ett bra resultat på 
kommande intervjuer (Dalen, 2008). Efter pilotintervjun korrigerades intervjuguiden för att få 
ett bättre flyt på efterkommande intervjuer och därmed få ut mer material. Enligt Dalen 
(2008) är det efter provintervjun även viktigt att lyssna på det inspelade materialet för att göra 
en bedömning av hur intervjuaren uppfattas i intervjusituationen, vilket gjordes i samband 
med transkriberingen av materialet från provintervjun. 
 
Då ingen av författarna tidigare använt intervju som datainsamlingsmetod och därmed inte 
hade någon vana av denna metod var båda med på merparten av intervjuerna. Om personerna 
är samspelta är det en fördel att vara två då informationsmängden är bättre än om en person 
intervjuar. Nackdelen är dock att den som blir intervjuad kan känna att två intervjuare innebär 
att den intervjuade känner sig underlägsen intervjuarna och detta måste undvikas (Trost, 
2010). Informanterna informerades om att båda författarna skulle delta under intervjun och 
ingen av informanterna hade synpunkter på detta. Det var en stor fördel att delta båda under 
intervjuerna då författarna kompletterade varandra väl och därmed fick ut stor mängd 
information från informanterna.  
 
Trost (2010) anser att platsen för intervjun är viktig och att miljön ska vara så ostörd som 
möjligt. Han anser att informantens arbetsplats inte är en särskilt lämplig plats då risken för 
störningar från telefon och arbetskollegor är stor. Fyra av intervjuerna genomfördes dock på 
informantens arbetsplats under arbetstid då informanterna valde detta och författarna ansåg 
inte det som olämpligt. Arbetsplatsen var informerad om att intervjun ägde rum och inga 
störningsmoment uppkom under intervjuerna. Resterande tre intervjuer genomfördes på 
stadsbiblioteket efter arbetstid då informanterna valde denna plats efter olika platsförslag. Den 
intervjuade ska få välja plats med tanke på att den ställer upp, men att det måste ske på 
passande platser (Trost, 2010). De flesta platser har för- och nackdelar men de utvalda 
platserna ansågs inte ha någon negativ inverkan på intervjun utan var lämpliga.  
 
Intervjuerna valdes att spelas in på band för att lättare kunna analyseras. Det finns både för- 
och nackdelar att använda sig av bandspelare (Trost, 2010). En fördel är precis som 
författarna menar att man kan skriva ut intervjun ordagrant, man behöver inte anteckna under 
intervjuns gång och därmed ligger mer fokus på den intervjuade. Nackdelarna enligt Trost 
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(2010) är att det tar lång tid att lyssna och transkribera. Intervjupersonerna kanske inte heller 
känner sig bekväma med att bli inspelade vilket kan hämma dem. Författarna valde ändå att 
spela in intervjuerna på band och anser inte att det påverkade intervjumaterialet och upplevde 
inte att intervjupersonerna blev hämmade av att intervjun spelades in. De inspelade 
intervjuerna transkriberades efter varje intervju eller senast dagen efter. Författarna 
transkriberade hälften av intervjuerna var och anser inte att det påverkade resultatet då 
transkriberingen innebar att intervjun skrevs ned ordagrant. 
 
En noggrann beskrivning av analysarbetet förstärker resultatets tillförlitlighet. Därför lades 
extra tid på analysprocessen för att därmed kunna få fram ett tillförlitligt resultat. Varje 
intervju skrevs ned ordagrant och när samtliga intervjuer var transkriberade läste författarna 
dessa flera gånger för att få en känsla av helheten för att sedan påbörja analysen. Detta gjorde 
författarna enskilt, för att sedan diskutera med varandra. Detta för att få ett bredare perspektiv 
på analysen vilket också ökar tillförlitligheten. Genom en noggrann beskrivning av urval, 
informanter, datainsamling och analys kan även bedömningen av studiens överförbarhet 
underlättas (Graneheim & Lundman, 2004). 
 
För att styrka trovärdigheten, överförbarheten och tillförlitligheten i analysen av kvalitativa 
data har författarna valt att använda sig av citat i resultatdelen. Genom att presentera citat i 
resultatet ges läsaren möjlighet att bedöma giltigheten av resultatet. En rik och tydlig 
presentation av resultatet tillsammans med lämpliga citat ökar överförbarheten (Graneheim & 
Lundman, 2004).  
 
I en kvalitativ metod tolkar författaren data. Förförståelsen är grunden i hur data tolkas och 
genom att lägga förförståelsen åt sidan möjliggörs att data tolkas objektivt, vilket i sin tur 
leder till att materialet blir mer pålitligt (Forsberg & Wengström, 2016).  
 
Inför studien gjordes en etisk egengranskning, vilket Dalen (2008) menar alltid ska göras när 
man har ett projekt där personer är inblandade som det är i en intervjustudie. Den genomförda 
etiska egengranskningen visade inga hinder att genomföra studien. Författarna valde även att 
skicka en ansökan om rådgivande etisk granskning (bilaga 6) och därefter gjordes vissa 
ändringar utifrån etikkommitténs rekommendationer.  

 

Resultatdiskussion 
Resultatet i studien visar att samtliga sjuksköterskor anser att delaktighet är väldigt viktigt för 
patienten men att det samtidigt är väldigt svårt när patienten talar ett främmande språk. För att 
vården ska vara vårdande är det viktigt att göra patienten delaktig i sin hälsoprocess. Det 
krävs att vården är patientfokuserad vilket den blir när sjuksköterskan utgår från patientens 
livsvärld och tar del av vad sjukdom och hälsa innebär för varje enskild patient för att på så 
vis kunna lindra lidande och främja välbefinnande (Dahlberg & Segesten, 2010). När det 
finns språkbarriärer är det däremot svårt för sjuksköterskan att kunna ta del av patientens 
livsvärld. Sjuksköterskorna menar att man måste kunna kommunicera med varandra för att 
patienten ska kunna känna delaktighet. När det råder kommunikationsbrist på grund av det 
främmande språket blir kraven på sjuksköterskans öppna och följsamma förhållningssätt för 
att möta patientens livsvärld ännu högre (Dahlberg & Segesten, 2010). Ett villkor för 
deltagande i vården är att patienten har förmåga att kommunicera hans/hennes problem och 
önskningar själv och att patienten måste använda ett språk som vårdgivaren förstår (Frank, 
Asp & Dahlberg, 2009a). Vilket sjuksköterskorna i studien anser är väldigt svårt då det finns 
en språkbarriär mellan sjuksköterskan och patienten. I studiens resultat framkommer det att 
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språkbarriären medför svårigheter att förstå varandra och brister i förståelsen kan leda till 
minskad delaktighet och även till minskad patientsäkerhet då sjuksköterskan kan gå miste om 
viktigt information vilket även Ozolins och Hjelm (2003) belyser då de anser att 
språkbarriären kan orsaka kontaktproblem och missförstånd. Resultatet i studien visar att det 
är svårt för sjuksköterskan att få fram all betydelsefull information som behövs i mötet. 
Kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten kan vara ansträngd när parterna inte 
talar samma språk. Att inte förstå patienten påverkar sjuksköterskans förmåga att få en 
detaljerad bild av situationen (McCarthy, Cassidy, Graham & Tuohy, 2013). Tobiano et al. 
(2015) menar att kommunikationen används för att skapa ett klimat där patienten känner sig 
bekväm att delta, vilket resultatet i studien visar är svårt när det finns språkbarriärer. Därför är 
det viktigt att sjuksköterskan har en öppen och följsam hållning för att kunna ta del av 
patientens livsvärld och därmed möjliggöra patientens delaktighet trots språkbarriären.  
 
I resultatet framkommer det att sjuksköterskorna anser att informationsutbytet är en viktig del 
för att patienten ska kunna vara delaktig vilket även Kolovos, Kaitelidou, Lemonidou, 
Sachlas, Zyga och Sourtzi (2015) menar är viktigt. Sjuksköterskorna menar att 
kommunikationen måste ske från båda håll för att patienten ska kunna känna delaktighet. 
Enligt Kolovos et al. (2015) är det viktigt att kunna kommunicera sina symtom och att kunna 
ta emot relevant information för att bli delaktig i vården. Resultatet i studien visar att 
information är en viktig del för att möjliggöra patientens delaktighet. Delaktigheten ligger på 
både sjuksköterskans och patientens ansvar och inträffar när båda parter är lika aktiva (Frank 
et al., 2009a). Fråntas patienten rätten att vara aktiv i sin vård finns det en risk att ett lidande 
uppstår och därför är det viktigt att sjuksköterskan ger patienten möjlighet att delta (Dahlberg 
och Segesten, 2010). Både muntlig och skriftlig information förväntas göra patienten delaktig 
i sin vård (Frank et al., 2009a). I studien framkommer det att sjuksköterskorna upplever att det 
är viktigt att inte bara informera om vad som görs utan även varför för att patienten ska bli 
motiverad till att delta i sin vård. Sjuksköterskorna upplever dock att det är en svårighet när 
patienten talar ett främmande språk. Frank, Asp och Dahlberg (2009b) anser att patienten 
upplever delaktighet när personalen ger information som är relevant för deras situation och 
även information om vad som händer runt omkring dem. Patientens livsvärld är därför viktig 
att beakta för att därmed kunna ta del av vad som är viktigt för just den patienten och på så vis 
kunna ge rätt information till patienten (Dahlberg & Segesten, 2010). När det finns en 
språkbarriär mellan sjuksköterskan och patienten menar van Rosse et al. (2016) att det är 
svårare att förklara och ge information vilket kan leda till ett lidande för patienten vilket 
Dahlberg och Segesten (2010) anser sjuksköterskan kan förhindra genom att ta del av 
patientens livsvärld och skapa en vårdande relation för patienten. En vårdande relation lindrar 
inte bara lidande utan främjar även patientens välbefinnande (Dahlberg & Segesten, 2010).  
 
För att möjliggöra patientens delaktighet och även skapa en vårdande relation när patienten 
talar ett främmande språk visar studiens resultat att en tolk är nödvändig. Tolken kan vara 
antingen en kulturell bro som förbinder två språk och kulturer eller en person som endast 
översätter ord för ord vad som sägs i mötet för att en förståelse mellan parterna ska uppstå 
(Eklöf, Hupli & Leino-Kilpi, 2015). I studiens resultat framkommer det att en tolk ska 
översätta det sjuksköterskan säger till patienten för att patienten på så vis ska få en förståelse 
och därmed bli delaktig i sin vård. Tolken förbättrar möjligheten för patienten att få adekvat 
behandling samt hjälper patienten att kunna förstå och göra sig förstådd (Hadziabdic, 
Heikkila, Albin & Hjelm, 2009). Genom användning av tolk får även patienten möjlighet att 
dela med sig av information till sjuksköterskan och därmed få sjuksköterskan förståelse för 
vad det är patienten söker för och kan på så vis bjuda in patienten i vården och även skapa en 
vårdande relation mellan sig och patienten. 
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Denna studies resultat visar dock att det inte bara är positivt med tolk utan det kan även finnas 
en rad olika nackdelar med att blanda in en tredje part i mötet. Sjuksköterskorna menar att de 
inte vet om det de säger till tolken översätts ordagrant och på ett sätt som gör att patienten 
förstår budskapet. Studien visar även att en tredje part i mötet kan vara en svårighet för 
sjuksköterskan då hon inte vet om det som tolken säger kommer från patienten eller om 
tolken har förvrängt informationen eller översatt den på fel sätt. Tolken förväntas översätta 
allt som sägs ordagrant men samtidigt menar Brämberg och Sandman (2013) att 
sjuksköterskan aldrig kan vara säker på att det görs på ett korrekt vis. Hadziabdic et al. (2009) 
menar att flera patienter känner en osäkerhet om huruvida eller inte tolken bokstavligen 
översätter det som sägs. I studiens resultat framkommer det att denna ovisshet från båda 
parter gör att sjuksköterskan inte vet om patienten känner delaktighet eller inte. Tolkens 
främsta roll är att stödja sjuksköterskans och patientens insamling av information från 
varandra (Brämberg & Sandman, 2013). Även med en tolk kan det dock vara svårt att förvissa 
sig om att patienten har förstått det man sagt, vilket studiens resultat visar är en förutsättning 
för att patient ska kunna vara delaktig i sin vård.  
 
Brämberg och Sandman (2013) samt Hadziabdic et al. (2009) belyser att användningen av 
tolk kan ses som ett hot mot patientens sekretess och därmed kan bidrar till förlust av relevant 
information då patienten kanske undanhåller viktigt information. Genom användning av tolk 
kan viktig information enligt Brämberg och Sandman (2013) gå förlorad, vilket 
sjuksköterskorna menar kan påverka patientsäkerheten. Sjuksköterskorna i denna studie 
menar dock att detta problem främst framkommer när det är en anhörig som agerar som tolk 
då patienten i många fall inte vill att anhörig ska ta del av viss information och därmed väljer 
patienten att inte berätta vissa saker som hade kunnat ha stor betydelse för sjuksköterskan i 
mötet. Resultatet i denna studie visar att anhöriga som tolk inte är optimalt, men däremot 
menar sjuksköterskorna att anhöriga är en trygghet för patienten och kan vara en hjälp för att 
patienten ska kunna bli delaktig. En anhörig kan dock bli för involverad och ta över mötet och 
därmed blir patienten inte en del av sin vård. Anhöriga bör inte enligt Fatahi, Hellström, Skott 
och Mattsson (2008) agera som tolk eftersom de familjära och kulturella faktorerna kan 
påverka resultatet av informationen. Hadziabdic et al. (2009) menar att patienterna föredrar en 
professionell tolk framför anhöriga och tvåspråkig yrkesverksam sjukvårdspersonal samtidigt 
som de kunde se vissa fördelar med att använda familjemedlemmar. Att anhöriga precis som 
sjuksköterskorna i denna studie menar är ett stöd för patienten, patienten litar på sina 
familjemedlemmar och upplever att de känner till situationen. Vissa accepterade även 
tvåspråkig sjukvårdspersonal då de upplever att de besitter kunskap inom hälso- och 
sjukvården och kan hjälpa dem med praktiska frågor (Hadziabdic et al., 2009).  
 
I resultatet framkommer det att sjuksköterskorna främst använder sig av telefontolk i mötet 
med patienter som talar ett främmande språk och att de anser att det är en bra metod. 
Hadziabdic et al. (2009) menar dock att patienter uttryckte missnöje med telefontolk då de 
inte kunde observera tolkens kroppsspråk samt identitet vilket orsakade känslor av otrygghet 
som i sin tur påverkade kommunikationen. Resultatet visar dock att sjuksköterskorna upplever 
att patienterna blir mer trygga när det är en telefontolk då tolken inte kan identifiera patienten. 
Sjuksköterskorna menar även att patienterna blir mer öppna när det är en telefontolk, att de 
pratar mer fritt och att de även kan få fram mer information som i sin tur leder till att 
patienten blir mer delaktig i sin vård. Enligt Hadziabdic et al. (2009) föredrar patienterna en 
fysisk tolk vilket även två sjuksköterskor i denna studie gör. De menar att samtalet blir mer 
naturligt och att patienten blir tryggare när patienten vet vem han/hon talar med. Även 
kroppsspråket kan komma till användning när man har en tolk på plats vilket kan underlätta 
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mötet (Hadziabdic et al., 2009). När det handlar om känsliga frågor föredrar dock de flesta 
telefontolk då de upplever att de är mer anonyma och vågar därmed öppna upp sig mer vilket 
även framkommer i studiens resultat. En annan svårighet med fysisk tolk som framkommer i 
resultat är att kontakten mellan sjuksköterskan och patienten kan påverkas av tolken. Eklöf et 
al. (2015) anser att kommunikationen är viktigt och att sjuksköterskan ska rikta sin 
information direkt till patienten via tolken men att patienterna oftast talar till tolken och inte 
till sjuksköterskan. Detta är något som framkom även i denna studie då sjuksköterskan menar 
att patienten inte riktigt vet vem han/hon ska tala och ha ögonkontakt med och att det oftast 
blir tolken som är i fokus vilket medför svårigheter för sjuksköterskan att göra patienten 
delaktig i vården.  
 
I studien framkommer det även att sjuksköterskans förhållningssätt i mötet är en viktig del för 
att patienten ska känna delaktighet. Sjuksköterskorna menar att när det är en patient som talar 
ett främmande språk tar mötet längre tid vilket även Eklöf et al. (2015) och Fatahi et al. 
(2008) anser. När en tredje part såsom tolk är inblandad i mötet och informationsutbytet ska 
gå via en tredje person tar mötet längre tid (Eklöf et al., 2015; Fatahi et al., 2008). Ett möte 
med patient och tolk tar dubbelt så lång tid jämfört med ett möte utan tolk och tiden är oftast 
begränsad (Eklöf et al., 2015). I denna studie framkommer det dock att sjuksköterskorna 
menar att tiden är viktig och att det lönar sig i slutändan om sjuksköterskan tar sig tid från 
början. När sjuksköterskan tar sig tid får hon ut mer i mötet med patienten vilket ökar 
tryggheten och delaktigheten för patienten. Resultatet visar även att sjuksköterskans 
bemötande är viktigt för delaktigheten. Genom en öppen och följsam hållning får 
sjuksköterskan möjlighet att ta del av patientens livsvärld och kan därmed involvera patienten 
i vården (Dahlberg & Segesten, 2010). I studien framkommer det att sjuksköterskorna 
upplever att patienten utan ett bra bemötande inte känner sig sedda och hörda vilket enligt 
sjuksköterskorna är en förutsättning för delaktighet. Enligt Sahlsten, Larsson, Sjöström och 
Plos (2009) är det viktigt att sjuksköterskan samarbetar med patienten, visar respekt, 
involvera och lyssnar på patienten för att möjliggöra delaktigheten. Frank et al. (2009a) anser 
att deltagandet ligger i bådas händer och att patientdelaktighet inträffar när båda parter är 
verksamma på något sätt. Sjuksköterskan måste lyssna på patienten och tvärtom.  
 
I resultatet framkommer det att sjuksköterskorna upplever att det inte bara är språket som är 
en svårighet för delaktigheten utan även de olika kulturerna som patienterna har påverkar 
patientens delaktighet. Sjuksköterskorna menar att synen på sjukvården i andra länder skiljer 
sig åt från synen på sjukvården i Sverige och därmed även synen på delaktighet. Fatahi, 
Mattsson, Hasanpoor och Skott (2005) menar att många patienter med ett främmande språk 
har sitt ursprung i länder där läkaren har en auktoritär roll. Patienten betraktar läkaren som 
den person som vet bäst. Detta ses även i studiens resultat där sjuksköterskorna menar att 
patienten oftast vill träffa en läkare direkt och anser att det inte är av samma värde att träffa en 
sjuksköterska och därmed kanske inte berättar allt som är viktigt vid mötet och möjligheten 
till delaktighet kan minska och även patientsäkerheten. Sjuksköterskorna i studien menar att 
många patienter från andra kulturer anser att det som läkaren säger är det som gäller vilket 
medför att de kanske inte vet att i Sverige spelar alla parter en viktig roll och därmed går de 
miste om sin delaktighet då de inte vet att de har möjlighet att delta i vården. Enligt Fatahi et 
al. (2008) kan det vara en fördel att ha erfarenheter av kulturella skillnader och intresse för 
andra kulturella förhållanden, för att lättare kunna möta en patient som talar ett främmande 
språk och har en annan kulturell bakgrund. Det kan även vara bra att förstå och tolka 
skillnader i kroppsspråk i olika kulturer då en gest kan ha en betydelse i en kultur och en helt 
annan i en annan kultur. I denna studie framkommer det att sjuksköterskorna upplever att 
kroppsspråket lätt kan misstolkas och därmed är det viktigt att vara tydlig med vad det är 
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sjuksköterskan vill få fram då det som sagt kan ha olika betydelse i olika kulturer. Samtidigt 
anser sjuksköterskorna att kroppsspråket är bra att använda sig av för att involvera patienten i 
mötet och därmed möjliggöra patientens delaktighet. 

Framtida forskning 
Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskans upplevelse av patientens delaktighet i 
vården när patienten talar ett främmande språk. Det finns forskning kring de språkliga hinder 
som uppstår när patient och vårdare inte talar samma språk, men det finns däremot knappt 
någon forskning att tillgå kring patientens delaktighet i vården när patienten talar ett 
främmande språk. Denna studie bygger på sjuksköterskans upplevelse kring detta ämne. 
Författarna anser att det vore intressant att även belysa ämnet ur ett patientperspektiv. Är 
upplevelsen av delaktighet i vården densamma för patienten och sjuksköterskan eller skiljer 
den sig åt?  

Slutsats 
I denna studie har författarna fått en ökad förståelse för sjuksköterskans upplevelse av 
patientens delaktighet när patienten talar ett främmande språk. Studien visar att delaktighet i 
vården är väldigt viktigt men att det främmande språket medför svårigheter för patienten att 
bli delaktig. I studien framkommer det att förståelsen för varandra samt informationsutbytet är 
betydelsefullt för att patienten ska kunna vara delaktig. Sjuksköterskorna menar att det mest 
optimala för patientens möjlighet att bli delaktig är att tala till varandra två och två men när 
patient och sjuksköterska inte talar samma språk är tolken nödvändig i mötet. I studien 
framkommer det att tolken är nödvändig för att sjuksköterskan och patienten ska kunna utbyta 
information men samtidigt kan en tredje part även medföra vissa problem i mötet.  
 
Utifrån studien drar författarna slutsatsen att det är svårt för sjuksköterskan att få patienter 
med ett främmande språk delaktiga i sin vård. Det finns en rad olika hinder men samtidigt 
måste sjuksköterskorna utnyttja de resurser som finns tillgängliga för att göra patienten 
delaktig. Mötet med patienter som talar ett främmande språk är tidskrävande och som 
sjuksköterska är det viktigt att ta sig tiden för att få patienten delaktig i sin vård och på så vis 
främja patientens hälsa och välbefinnande. 
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BILAGOR 
	
Intervjuguide      Bilaga 1 
 
Bakgrundsfrågor 

- Kön? 
- Ålder?  
- Antal yrkesverksamma år som sjuksköterska? 
- Arbetad tid på den aktuella avdelningen?  

 
Huvudfrågor 

- Vad innebär delaktighet för dig?  
 

- Hur upplever du patientens delaktighet i sin vård när patienten talar ett främmande 
språk?  

 
- Vilka problem och risker ser du gällande delaktighet för patienter som talar ett 

främmande språk? 
 

 Följdfrågor 
- Hur tänker du då?  
- Vad menar du med det?  
- Kan du utveckla?  
- Kan du ge något exempel?  
- Har du något/några exempel på hur man kan öka möjligheterna för patienter som inte 

talar eller förstår svenska att bli delaktig i vården? 
 
Avslutande fråga 

- Är det något ytterligare du vill tillägga innan vi avslutar intervjun?  
 



	

Informationsbrev till avdelningschef    Bilaga 2 
 
Hej! 
 
Vi har tidigare kontaktat dig på telefon och fått ditt godkännande att utföra vår studie på er 
akutmottagning. Vi som ska göra denna studie heter Frida Petersson och Malin Söderberg. 
Det preliminära syftet med vår studie är att undersöka sjuksköterskans upplevelse av 
patientens delaktighet i vården när patienten talar ett främmande språk. 
 
Anledningen till att vi valt detta ämne är att vi under våra verksamhetsförlagda utbildningar 
uppmärksammat att detta är något som blir mer vanligt inom sjukvården då det kommer fler 
och fler människor till Sverige som talar ett främmande språk.  
 
Kriterier för att delta i studien är att man varit yrkeserfaren sjuksköterska i minst 2 år och 
sedan arbetat på akutmottagningen minst 6 månader.  
 
Vi vore tacksamma om du som avdelningschef informerar sjuksköterskorna om vår studie. De 
som vill ställa upp kan sedan kontakta dig eller kontakta oss direkt. Vi kommer sedan ringa 
upp dig och få uppgifter till de sjuksköterskor som vill ställa upp och sedan kontakta dessa för 
att bestämma tid och plats för intervjun.  
 
Då tiden för studien är begränsad ser vi helst att intervjuerna sker från slutet vecka 14 och 
hela vecka 15. Skulle det däremot inte fungera finns även tid i början på vecka 16. Vi skulle 
vara väldigt tacksamma om vi kunde få intervjua 5-6 stycken sjuksköterskor på din avdelning.  
 
Vi kommer kontakta dig i mitten på nästa vecka igen. Vi bifogar även ett informationsbrev 
om vår studie som du kan visa för sjuksköterskorna.  
 
 
Vid frågor kontakta oss. 
 
 
Mvh  
 
Frida Petersson, fp222cy@student.lnu.se  
Malin Söderberg, ms223qz@student.lnu.se 
 

      



	

Informationsbrev till informanter    Bilaga 3 
	
Hej! 
 
Vi som ska göra denna studie heter Frida Petersson och Malin Söderberg och läser till 
sjuksköterskor på Linnéuniversitetet i Växjö. Det preliminära syftet med studien är att 
undersöka sjuksköterskans upplevelse av patientens delaktighet i vården när patienten talar ett 
främmande språk. 
 
Anledningen till att vi valt detta ämne är att vi under våra verksamhetsförlagda utbildningar 
uppmärksammat att detta är något som blir mer vanligt inom sjukvården då det kommer fler 
och fler människor till Sverige som talar ett främmande språk.  
 
Uppsatsen är en intervjustudie och kommer ha 5-6 intervjuer med sjuksköterskor som grund. 
Under intervjun kommer du få berätta om dina erfarenheter och upplevelse inom detta 
område. Intervjun kommer att ta ca 30 minuter och spelas in på band för att vi lättare ska 
kunna analysera materialet. Du få själv välja plats och tid (inom en viss ram då intervjun bör 
ske vecka 14-16) där intervjun kommer äga rum.   
 
Några viktiga punkter: 

- Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta intervjun, välja att hoppa 
över en fråga utan att ange en orsak eller avsluta studien helt. 

- Intervjumaterialet kommer under studiens gång att försvaras på en säker plats så att 
inga obehöriga kan komma åt materialet. Intervjumaterialet kommer endast användas 
till vår studie och när studien avslutats kommer allt material att förstöras. 

- Efter avslutad intervju kommer materialet att avidentifieras så att ingen kommer 
kunna knyta resultatet och identifiera dig som person. 

 
Vid intervjutillfället kommer du som informant att få skriva under ett samtycke där du ger ditt 
godkännande att delta i intervjun och att du medger att du tagit del av denna information. 
 
Vid eventuella frågor kontakta oss;  
Frida Peterson; fp222cy@student.lnu.se 
Malin Söderberg; ms223qz@student.lnu.se 
 
Handledare: Maria Qvistgaard, maria.qvistgaard@lnu.se 
 
 
Med vänliga hälsningar 
Frida och Malin 



	

Informerat samtycke     Bilaga 4 
	
Medgivande att delta i studien om sjuksköterskans upplevelse av patientens delaktighet i 
vården när patienten talar ett främmande språk. 
 
Jag bekräftar att jag erhållit information om: 

- Studiens syfte och genomförande. 
- Att mitt deltagande är frivilligt och att jag när som helst kan avsluta intervjun, välja att 

hoppa över en fråga utan att ange orsak till detta eller avsluta studien helt. 
- Att intervjumaterialet kommer avidentifieras, förvaras på en säker plats under studiens 

gång, förstöras när studien avslutats och endast användas till denna studie. 
- Att intervjun kommer att spelas in. 
- Att möjlighet till frågor finns och att svar på eventuella frågor ska fås innan intervjun 

äger rum. 
 
Jag ger mitt godkännande till deltagande i denna studie och för medverkan under intervjun. 
 
 
Informant 
Signatur: 
 
Namnförtydligande: 
 
Ort och Datum: 
 
 
Författare 
Signatur: 
 
Namnförtydligande: 
 
Ort och Datum: 
 
 
Författare 
Signatur: 
 
Namnförtydligande: 
 
Ort och Datum: 
 
 
	



	

Etisk egengranskning     Bilaga 5 
 

	

Blankett	för	etisk	egengranskning	av	studentprojekt,	kliniskt	forskningsprojekt		
eller	motsvarande	inför	rådgivande	etisk	granskning	 	

 

Projekttitel: NÄR ORDEN INTE RÄCKER TILL – En intervjustudie om sjuksköterskans upplevelse av patientens 
delaktighet i vården när patienten talar ett främmande språk. 
 	

 
Projektledare: Frida Petersson och Malin Söderberg  
 	

 Handledare: Maria Qvistgaard 	
	 	 		 Ja	 Tveksamt	 Nej	 	

	

	
1	

Avser	undersökningen	att	behandla	känsliga	personuppgifter		
(dvs.	enligt	Personuppgiftslagen	behandla	personuppgifter	som	
avslöjar	ras	eller	etniskt	ursprung,	politiska	åsikter,	religiös	eller	
filosofisk	övertygelse,	eller	medlemskap	i	fackförening	eller	att	
behandla	personuppgifter	som	rör	hälsa	eller	sexualliv).	

	 	 X	

	

	

	
2	

Innebär	undersökningen	ett	fysiskt	ingrepp	på	
forskningspersonerna	(även	sådant	som	ej	avviker	från	rutinerna	
men	som	är	ett	led	i	forskningen)?	

	 	 X	
	

	

	
3	

Är	syftet	med	undersökningen	att	fysiskt	eller	psykiskt	påverka	
forskningspersonerna	(t.ex.	behandling	av	övervikt)	eller	som	
innebär	en	uppenbar	risk	att	påverka?	(Se	4	§	2	punkten	i	
Etikprövningslagen	2003:460)	

	 	 X	

	

	
	
4	

Används	biologiskt	material	som	kan	härledas	till	en	levande	eller	
avliden	människa	(t.ex.	blodprov	eller	PAD)?	 	 	 X	 	

	

								
						5	
	

Kan	 frivilligheten	 ifrågasättas	 (t.ex.	 utsatta	 grupper	 såsom	 barn,	
dementa	 eller	 psykiskt	 handikappade	 liksom	 personer	 i	 uppenbar	
beroendeställning	 såsom	 patienter	 eller	 studenter	 som	 är	 direkt	
beroende	av	försöksledaren)?	

	 	 X	

	
Om någon av frågorna 1-5 besvarats "Ja" eller "Tveksamt" kan forskningsarbetet, om det genomförs på 
forskarnivå, kräva godkännande vid en etikprövning av regional etikprövningsnämnd (EPN). För vidare 
information om Etikprövningsnämnden se www.epn.se. 
Om frågorna 1-5 besvarats med ett "Nej", fortsätt egengranskningen genom att kryssa när punkten är 
uppfylld: 
		 	 Ja	 Tveksamt	 Nej	

6	 I	den	skriftliga	informationen	beskrivs	projektet	så	att	deltagarna	
förstår	dess	syfte	och	uppläggning	(inklusive	vad	som	krävs	av	den	
enskilde,	t.ex.	antal	besök,	projektlängd	etc.)	och	på	så	sätt	att	alla	
detaljer	som	kan	påverka	beslut	om	medverkan	klart	framgår	(mörka	
inget	men	överdriv	ej	heller	farorna).	Minderårig	skall	i	allmänhet	ha	
vårdnadshavares	godkännande	(t	ex	enkäter	i	skolklasser).	

X	 	 	

7	 Deltagandet	i	projektet	är	frivilligt	och	detta	framgår	tydligt	i	den	
skriftliga	informationen	till	patient	eller	forskningsperson.	Vidare	
framgår	tydligt	att	deltagare	när	som	helst	och	utan	angivande	av	skäl	
kan	avbryta	försöket	utan	att	detta	påverkar	forskningspersonens	
omhändertagande	eller	behandling	eller,	om	studenter,	betyg	etc.	

X	 	 	

8	 Eventuellt	upprättande	av	personregister	(där	data	kan	kopplas	till	
fysisk	person)	är	anmält	till	registeransvarig	person	på	respektive	
förvaltning	(PUL-	ansvarig).			

	 	 X	

9	 Det	finns	resurser	för	genomförande	av	projektet	och	ansvariga	för	
forskningspersonernas	säkerhet	är	namngivna	(prefekt,	
verksamhetschef	eller	motsvarande).	

X	 	 	
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Handledare 
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Rådgivande yttrande över projektet ”När orden inte räcker till – en intervjustudie om 
sjuksköterskans upplevelse av patienters delaktighet i vården på en akutmottagning när 
patienten talar ett främmande språk” (dnr. EPK 358- 2016) 

Etikkommittén Sydost har tagit del av den planerade studien vid Linnéuniversitetet och 
överlag ses inga etiska risker till genomförandet av studien men vissa aspekter kan beaktas 
ytterligare. 

Sökande anger att få etiska risker har identifieras, men det kan vara svårt att utesluta att vissa 
risker kan finnas i en intervjusituation. 

Det framgår inte i ansökan om tillstånd av verksamhetschefen sökts eller ska sökas. Av 
forskningsetiska skäl är det viktigt att sådant inhämtas när det behövs. 

Rekryteringsförfarandet är otydligt beskrivet och inte optimalt ur ett forskningsetiskt 
perspektiv. Det kan innebära en risk för press att delta eller liknande när muntlig information 
ges av chefen (avdelningschefen?) och att intresserade ska anmäla intresse till denna chef. Det 
kan dock finnas omständigheter (studentarbete samt önskemål från verksamheten) som gör att 
rekryteringen behöver ske på detta sätt. Det är dock viktigt att detta görs med så liten 
forskningsetisk risk som möjligt. Ansökan antyder dessutom att den skriftliga informationen 
bara ges till de sjuksköterskor som visar intresse att delta vilket också kan utgöra en etisk risk. 
Ett råd blir därför att överväga om skriftlig information kan skickas ut till alla sjuksköterskor 
på avdelningen/mottagningen så att alla får samma chans till information. 

I informationsbrevet kan det i rubriken tydliggöras att det är information och förfrågan om 
deltagande i en intervjustudie. Huvudmannen kan tydliggöras med universitets logga. 
Påtryckande formuleringar som ”vi skulle gärna vilja att du deltar i vår studie” bör strykas. 

Betänk att även examinatorn bör kunna få tillgång till materialet. 

Karlskrona 2016-04-22 Etikkommittén Sydost 

 


