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Abstrakt 
Allt fler människor som är bosatta eller vistas i Sverige talar inte svenska. Tidigare studier visar att 

en språkbarriär uppstår då vårdpersonal och patient saknar gemensamt språk och detta är ett välkänt 

problem inom sjukvården. Syftet med studien var att undersöka intensivvårdssjuksköterskors 

erfarenheter av att vårda patienter som inte talade svenska. Studien genomfördes genom semi-

strukturerade intervjuer med nio intensivvårdssjuksköterskor och analyserades med kvalitativ 

tematisk innehållsanalys. Analysen resulterade i ett tema ”Att vilja bli förstådd men inte alltid lyckas” 

med sex kategorier: Patientens tillstånd försvårar kommunikationen, Svårigheter att kommunicera 

medför risker, Vikten av bemötandet då patienten är i en utsatt situation, Kommunicera med andra 

medel, Användandet av olika tolkar och Tankar om lösningar på problemet. Resultatet visade att 

intensivvården presenterar en speciell kontext på så vis att de patienter som vårdas där ofta befinner 

sig i ett sådant mentalt tillstånd att deras förmåga att kommunicera är nedsatt. Svårigheter att 

kommunicera försvårar samspelet mellan patienten och intensivvårdssjuksköterskan och 

kommunikationen riskerar förenklas och tappa i precision vilket äventyrar omvårdnadens kvalitet. 

Att föreställa sig patienternas utsatthet, vara närvarande och göra det bästa i situationen sågs som 

viktigt av intensivvårdssjuksköterskorna. Det finns hjälpmedel som kan hjälpa till att överbrygga 

språkbarriären och genom att kommunicera med andra medel kunde intensivvårdssjuksköterskor trots 

allt komma långt i samspelet. Att lära känna patienten, använda sig av kroppsspråk, gester och andra 

hjälpmedel som översättningsprogram, pektavlor och lappar var till god hjälp enligt 

intensivvårdssjuksköterskorna. Det framkom även att olika tolkar användes i olika skeden av 

kommunikationen mellan patient och sjukvårdspersonal. Mer specifik forskning behövs om de olika 

sorternas tolk och deras användning inom intensivvården. Utökade resurser behövs till 

intensivvårdssjuksköterskornas förfogande för att möjliggöra en god kommunikation trots 

språkbarriären. 

 

Nyckelord: Kommunikation, omvårdnad, språkbarriär, intensivvårdssjuksköterskor, erfarenheter, 

kvalitativ tematisk innehållsanalys.  
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Bakgrund 

Enligt Bizek och Fontaine (2009, s.22) hjälper intensivvårdssjuksköterskan patienten hantera många 

olika stressorer. Vårdandet är en komplex och arbetssam process som bland annat innefattar 

avancerade bedömningar och den ställer krav på intensivvårdssjuksköterskans kreativitet. Bizek och 

Fontaine (2009, s.24) betonar vikten av att intensivvårdspatienter ges information om vårdandet. 

Informationen bör innefatta alla aspekter av vårdandet och patienter upplever ofta ett behov av att få 

information om vad som ska hända, hur läget är och vad de kan förvänta sig.  

I enlighet med Socialstyrelsen (2005) ska sjuksköterskan besitta kunskaper i att kommunicera med 

patienter, närstående och personal på ett lyhört, respektfullt och empatiskt sätt, hon ska finnas som 

stöd och ge vägledning så att patient och närstående känner delaktighet i vård och behandling. 

Intensivvårdssjuksköterskan ska enligt Riksföreningen för Anestesi och Intensivvård och Svensk 

Sjuksköterskeförening (2012) ge information och undervisa patienter och närstående om åtgärder, 

övervakning, medicinsk utrustning samt stödja och informera patient och närstående. 

Intensivvårdssjuksköterskan ska även kunna bemöta människor från olika kulturer med hänsyn till 

deras individuella behov. Vid informationsgivande till patient och närstående är det enligt 

Socialstyrelsen (2005) viktigt att sjuksköterskan förvissar sig om att informationen blivit förstådd 

och hon ska kunna uppmärksamma patienter som är i behov av mer information. Enligt 

Socialstyrelsen (2012 s.23) ska patienter ges individuellt anpassad information angående sitt 

hälsotillstånd och de metoder för undersökning, vård och behandling som finns. Utbytet av 

information mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patient sker lämpligast i form av muntlig 

dialog då det ökar patientens möjlighet att medverka i vården (Socialstyrelsen, 2012 s.30-31). 

 

Enligt SCB (2014) har andelen asylsökande män och kvinnor ökat i Sverige från referenstidpunkten 

2002 till referenstidpunkten 2012. Även andelen utrikes födda har för samma referenstidpunkter 

ökat markant för både män och kvinnor i alla ålderskategorier. Andelen utländska medborgare har 

också ökat vid samma referenstidpunkter för män och kvinnor och även här för samtliga 

ålderskategorier. Denna statistik ger oss kunskapen att allt fler människor som bor i Sverige härrör 

från andra kulturer. Vi kan även utläsa att på de senaste tio åren har andelen människor som vistas i 

Sverige men som inte talar och förstår svenska ökat. 

  

Både verbala och ickeverbala uttryck är viktiga i kommunikationsprocessen mellan människor av 

olika kulturer och man försöker genom dessa skapa sig en delad mening om det man samtalar om 

(Bäärnhielm, 2013 s.326). Enligt Hansen (2007 s.62) innehåller den ickeverbala kommunikationen 

den större delen av informationen som utbyts vid ett samtal. 
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 McCarthy, Cassidy, Graham och Tuohy (2013) beskriver i sin studie att kultur och kommunikation 

hänger samman på så vis att det kulturella avspeglar sig i hur känslor uttrycks och i vilka verbala 

och ickeverbala kommunikationssätt som ses som lämpliga. Att kommunicera med patienter från 

andra kulturer kräver kulturell kunskap menar författarna. Även Parés-Avila, Sobralske och Katz 

(2011) understryker vikten av kulturell förståelse för effektiv kommunikation. 

 

Parés-Avila et al. (2011) visade att spansktalande minoriteter i USA ofta inte förstod anledningen 

till behandlingar och studien visar även på ökade kostnader för vårdgivaren till följd av 

språkbarriärerna mellan vårdgivare och patient. Generella vårdmål som säkerhet, effektivitet, 

aktualitet, verkan, rättvisa och patientcentrering hotas då patienten inte talar samma språk som sin 

vårdgivare. Parés-Avila et al. (2011) visar också på vikten av god kommunikation då språkbarriärer 

lätt kan orsaka att patienter inte förstår information om diagnos eller behandling. Även detta 

riskerar försämra utfallet utifrån patientens perspektiv. Enligt Hansen (2007 s.45) kan 

kommunikation mellan människor försvåras i samband med skillnader i kulturell tillhörighet, 

ideologi, bakgrundskunskaper och sätt att formulera sig. En patient som inte behärskar det aktuella 

språket eller är orienterad i hur sjukvården fungerar kan utsättas för omskakande och förvirrande 

upplevelser. Budskap och situationer kan nämligen uppfattas helt olika av vårdpersonal och patient. 

Detta upplevs också av patienter som beskriver oro för att på grund av språkliga svårigheter inte få 

tillräcklig information om sitt hälsotillstånd (Gerrish, Chau, Sobowale & Birks, 2004). Hansen 

(2007 s.45) beskriver även att patientens fysiska och psykiska hälsa kan påverkas negativt då 

oförmåga att kommunicera ger en negativ självbild och en känsla av otrygghet som leder till 

minskad förmåga att hantera stress och förändringar i miljön. 

 

Hansen (2007 s.60) vidareutvecklar och förtydligar problematik kring språk. I vissa fall sker 

kommunikation där båda parterna talar samma språk men patienten inte kan nyansera språket. I 

andra fall talar man samma språk men använder inte samma symboler. I bägge dessa fall riskerar 

betydelser av vikt gå förlorade i kommunikationen. I värsta fall talar man inte något gemensamt 

språk och då är tolkhjälp den uppenbara lösningen menar författaren. Generellt sett rekommenderas 

att tolk används då endera part i ett samtal känner att det finns ett behov av det. Att vård och 

behandling sker på lika villkor och i samråd med patienten kräver goda kunskaper i språket och om 

så inte är fallet ska tolk användas (Entrena, 2013 s.336-337). Enligt Entrena (2013 s.338-339) är en 

tolks uppgift att möjliggöra kommunikation mellan människor som saknar gemensamt språk. 

Grundläggande krav för en tolk är att hon ska vara opartisk, neutral, ojävig och respektera 

tystnadsplikten. 
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Författaren beskriver vidare att tolkar i Sverige genomgår omfattande utbildning som innefattar 

rollen som professionell tolk, tolkningsteknik, tolketik, följt av juridik och erforderlig utbildning 

inom socialtjänst och sjukvård. Utbildningen ges av olika uppdragstagare som i sin tur övervakas av 

Myndigheten för yrkeshögskolan.  

 

Entrena (2013 s.342) menar att man inte ska förvänta sig att outbildade tolkar såsom, anhöriga, 

familjemedlemmar med flera tolkar ”allt” som sägs, är opartiska och respekterar tystnadsplikten. 

McCarthy et al. (2013) har gjort en studie som visar att användningen av anhörigtolkar i form av 

familjemedlemmar som tolkar ibland upplevdes som otillräcklig av sjuksköterskor. Deltagare i 

studien upplevde att familjemedlemmarna ibland höll inne på information och var rädda att berätta 

sanningen. I studien menade deltagarna att fördelen med en professionell tolk var att de upplevdes 

som objektiva. Hansen (2007 s.64) beskriver att sjuksköterskor ofta upplever att patienternas 

anhöriga vill sköta tolkningen själv eftersom de inte vill ta in utomstående. Att föreslå en 

professionell tolk kan av anhöriga upplevas som att deras kunskaper i språket inte duger. Parés-

Avila et al. (2011) föreslår att vårdpersonal, då behov uppstår, använder professionell tolk och 

vårdpersonal som talar språket flytande samt ges utbildning i förekommande lagar och kulturell 

kännedom. Hansen (2007 s.65-68) förespråkar användning av professionell tolk framför användning 

av anhörig som tolk. Entrena (2013 s.347) menar att tolkning på plats är att föredra framför 

telefontolkning då den senare ökar risken för missförstånd mellan parterna bland annat eftersom den 

viktiga ickeverbala kommunikationen faller bort vid telefontolkning. Enligt Gerrish et al. (2004) 

brister sjuksköterskors kunskap både om hur professionell tolk beställs och används, vilket leder till 

att befintliga tolktjänster inte används. Enligt Entrena (2013 s.337) kostar användandet av tolk både 

tid och resurser vilket medför att hjälpen inte alltid anlitas trots att den kanske behövs. 

 

Tidigare studier (Hoye & Severinsson, 2010b) gjord med patienter av annan kulturell bakgrund som 

vårdas inom intensivvården, visade att effektiv kommunikation mellan vårdgivare och patient 

försvårades betänkligt av språksvårigheter. Endacott, Benbenishty och Seha (2010) lägger till en 

annan viktig aspekt vad gäller kommunikation inom intensivvården. De visar i sin studie att det är 

viktigt att ta hänsyn till patientens kunskapsnivå samt kulturella och språkliga bakgrund vid 

översättningen av bedömningsunderlag, skalor och mätinstrument som används i det patientnära 

arbetet. Detta för att patienten ska kunna förstå vad vårdpersonalen försöker förmedla. Begreppet 

kunskapsnivå innefattar även utbildningsnivå vilken kan skilja sig åt mellan vårdare och patient och 

därför riskerar påverka den ömsesidiga förståelsen negativt. 
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Rational 

Tydlig och ömsesidig förståelse är viktig beträffande kommunikation mellan patienter och 

vårdgivare inom hälso- och sjukvården. Att information riskerar bli felaktigt översatt eller inte 

överförd överhuvudtaget är ett välkänt och allvarligt problem både för hälso- och sjukvården, 

patienter och deras närstående. Vid sidan av den språkliga barriären är den kulturella kunskapen hos 

parterna av stor vikt. 

 

Intensivvården som kontext är specifik på så vis att patienterna inom den ofta på grund av tillstånd 

eller behandling saknar möjlighet att förmedla sig. Behovet av kommunikation finns där dygnet runt 

och plötsliga förändringar av tillstånd eller behandling kan ske och behöva kommuniceras. Det är 

därför av stor betydelse att undersöka intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att vårda 

patienter som inte förstår eller talar svenska och vårdas inom intensivvården. Det blir allt vanligare 

att patienter som vårdas har annan kulturell och språklig härkomst och det finns i dagsläget få 

studier som är gjorda inom intensivvårdskontext och som handlar specifikt om språkbarriärer i 

vårdandet mellan intensivvårdssjuksköterskor och patienter. Här ser vi ett behov av att studera detta 

med förhoppningen att det kan ge ökad kunskap, vilket i sin tur kan leda till ökade möjligheter att 

kunna tillgodose behoven hos sjukvårdspersonal och patienter. 

 

Syfte 

Vårt syfte med denna studie var att undersöka intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att vårda 

patienter som inte talar svenska. 

 

Metod 

Design 

Utifrån vårt syfte har vi valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer och en kvalitativ ansats. 

Denna ansats passar vårt undersökningsområde då den enligt Polit och Beck (2012) syftar till att 

undersöka en människas verklighet genom dess upplevelser och erfarenheter. 

 

Procedur 

Enhetscheferna på de två intensivvårdsavdelningarna där vi önskade genomföra vår studie 

kontaktades och erhöll muntlig information om syftet med studien samt ett informationsbrev (bilaga 
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1) i vilket de gav oss skriftligt godkännande att genomföra studien. Det delades sedan ut 

sammanlagt 14 informationsbrev (bilaga 2) till de intensivvårdssjuksköterskor som uppfyllde 

inklusionskriterierna. Tio stycken önskade delta och de svarade oss genom att skriftligen skicka 

tillbaka den svarstalong som medföljde brevet. Efter anmält intresse kontaktades intervjudeltagarna 

via telefon eller e-post för att delges mer information om examensarbetet och för att träffa 

överenskommelse om tid och plats för genomförande av intervjun. En av deltagarna föll bort ur 

studien då gemensam tid att genomföra intervjun ej kunde tillgodoses. 

 

Deltagare 

Nio specialistutbildade intensivvårdssjuksköterskor som arbetade vid två intensivvårdsavdelningar i 

norra Sverige deltog i studien. De bestod av två män och sju kvinnor i åldrarna 31-62år (Md=47). 

Inklusionskriterierna var att de skulle ha minst två års erfarenhet av arbete på en 

intensivvårdsavdelning och erfarenheter att ha vårdat patienter som inte talat eller förstått svenska. 

Erfarenheten av arbetet som intensivvårdssjuksköterska på intensivvårdsavdelning varierade mellan 

2-32år (Md=13 ). 

 

Datainsamling 

Datainsamlingen bestod av semistrukturerade intervjuer. Studenterna delade upp och intervjuade 

fem respektive fyra deltagare var med hjälp av samma intervjuguide (bilaga 3). Enligt Kvale och 

Brinkmann (2009, s. 150) kan öppna frågor ge rika beskrivningar och spontana svar från 

intervjupersonen. Intervjuerna spelades in med en bandspelare eller mp3-spelare som sedan 

förvarades av respektive student på säker plats så att endast de hade tillgång till materialet. 

Inspelningarna raderades sedan omedelbart efter intervjutexterna transkriberats. 

 

Dataanalys 

Analysen av datamaterialet skedde med kvalitativ tematisk innehållsanalys. I enlighet med 

Graneheim och Lundman (2004) läste studenterna igenom texten flera gånger för att få en helhet av 

materialet. Sedan togs meningsbärande enheter, olika meningar och fraser som svarade mot syftet 

ut. Man sparade här närliggande text så att helheten i meningen fanns kvar för att i nästa steg i 

analysen i enlighet med Graneheim och Lundman (2004) kondensera ner dessa till kortare meningar 

utan att tappa det som svarade mot syftet med studien. Enligt metoden grupperades meningarna så 

de bildade huvudrubriker som motsvarade det manifesta innehållet i materialet. Det är dessa 
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grupper som sedan bildade kategorier. Sist av allt analyserades de material vi fann så ett 

övergripande tema bildades för våra kategorier. Detta redovisas i Tabell 1. 

 

Etiska överväganden 

Innan studien påbörjades godkändes den av den forskningsetiska gruppen vid Luleå tekniska 

universitet och enhetscheferna på de respektive intensivvårdsavdelningar gav skriftligt 

godkännande för genomförandet. Deltagarna informerades om deltagandets sekretess och 

anonymitet i det färdiga resultatet samt att de närsomhelst hade rätt att avsluta sin medverkan utan 

att behöva ange varför. 

 

Resultat 

Analysen av de utskrivna intervjuerna ledde fram till ett tema och sex kategorier (Tabell 1). 

 

Tabell 1. Översikt tema (n=1) och kategorier (n=6). 

_______________________________________________________________________________ 

Tema  Kategorier 

________________________________________________________________________________ 

Att vilja bli  Patientens tillstånd försvårar kommunikationen 

förstådd men  Svårigheter att kommunicera medför risker 

inte alltid  Vikten av bemötandet då patienten är i en utsatt situation 

lyckas  Kommunicera med andra medel 

  Användandet av olika tolkar 

  Tankar om lösningar på problemet 

________________________________________________________________________________ 

 

Att vilja bli förstådd men inte alltid lyckas 

Sex kategorier framkom i analysen av deltagarnas erfarenheter av att vårda patienter som inte talade 

svenska och temat “Att vilja bli förstådd men inte alltid lyckas “ var den röda tråden i dessa 

kategorier som presenteras nedan. Resultatet visade på olika svårigheter, alternativa 

kommunikationssätt och lösningar eller förslag på lösningar. 
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Patientens tillstånd försvårar kommunikationen 

Flera av deltagarna beskrev att patienter som vårdades på intensivvårdsavdelningen ofta befann sig i 

ett sådant tillstånd att kommunikationen med dem försvårades då de inte kunde det svenska språket. 

En av deltagarna i studien uttryckte att patientens tillstånd påverkade förmågan att kommunicera 

och då patienten inte heller förstod språket utgjorde det dubbla hinder i kommunikationen. Andra 

hindrande omständigheter som nämndes av deltagare var att patienterna ofta vårdades i respirator 

och eller var så mentalt påverkade att de var oförmögna att kommunicera. Vikten av patientens 

mentala status underströks också av en deltagare som menade att förvirring och fysisk oförmåga att 

använda hjälpmedel försvårade kommunikationen ytterligare. 

 

Svårigheten blir ju mer när patienten ska försöka uttrycka vad den vill då finns det 

inte lika mycket vägar och som sagt var ibland är de så svaga så de orkar ju inte 

även om man har en pektavla med bilder och bokstäver så orkar inte patienten röra 

fingret och skapa de har som kanske förvirring av droger och det är som att det 

kopplar inte de klarar som inte av och peka heller (deltagare 3). 

 

Svårigheter att kommunicera medför risker 

Svårigheter att kommunicera medförde många olika risker. En deltagare uttryckte det problematiskt 

då intensivvårdssjuksköterskan och patienten inte förstår varandra Bristen på ett gemensamt språk 

försvårade kommunikationen mycket. En av deltagarna upplevde frustration att vårda en patient 

som inte förstod henne. En deltagare beskrev hur de begränsade möjligheterna att kommunicera fick 

negativa konsekvenser i den dagliga vården i form av att patienten inte förstod ens avsikter vilket 

påverkade patientens följsamhet till vården negativt. 

 

I fallet jag berättade om med mannen som endast talade finska var detta ett litet 

problem faktiskt nu när jag tänker efter han verkade inte förstå att vi skulle vända 

honom minns jag han var liksom spänd i hela kroppen till han förstod vad vi gjorde 

(deltagare 1). 

 

Ett par andra deltagare menade också att det uppstod problem i omvårdnaden av patienten. En 

deltagare beskrev hur en patient hamnade i en utsatt situation då man inte kunde informera om ett 

givet läkemedels bieffekter. 
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Jag hade någon patient som kom från Estland tror jag, Estland, Lettland, någonting 

sådant han kunde inte svenska och hade nyss kommit hit han fick någon... Han kom in 

och sökte för bröstsmärtor och fick någon sån här cocktail som man kallar det för att 

utesluta att det kom från magen, att smärtan kommer från magen. Och så skulle jag 

ge den där åt honom. Han fick den iallafall. Det innehåller ett bedövningsmedel som 

innebär att man blir bedövad på läpparna och neråt och det glömde jag ju säga åt 

honom eller ja försökte säga att det är en medicin som ska hjälpa dig med smärtan 

för att utesluta att det är hjärtat eller magen.. Ja han tog ju bara den där och kasta i 

sig den där. Ja efter en stund så peka han som att det blev lite han kände väl att det 

blev konstigt där och då fick jag berätta för honom eller försöka i alla fall att det var 

ett bedövningsmedel i och att det kommer att försvinna på ett tag (deltagare 6). 

 

En annan deltagare beskrev svårigheten vid informationsgivning då patienten inte förstod allting 

och blev orolig. Det var svårt att trygga patienten som inte förstod informationen. Bristande 

information beträffande den högteknologiska miljön nämndes också av deltagare som underströk att 

vitsen med de produkter och den apparatur som användes inte kunde förklaras för patienten. Det 

upplevdes även svårt att informera om vad som komma skulle, vart de skulle och vad som skulle 

göras. Information blev bristfällig i brist på tolkning, den kortades ner, blev mer basal och tappade i 

precision. Kroppsspråket och hjälpmedel kunde enligt deltagarna hjälpa men de nådde inte fram 

med sitt budskap på samma sätt som de hade önskat. Ett exempel som nämndes var smärtskattning 

som försvårades i brist på gemensamt språk. 

 

Ja innan dess jag har ju ingen aning. Jag kan inte fråga han om han har ont jag kan 

inte säga om det fungerar eller inte jag har inget annat än att jag kan tolka hans 

kroppsspråk. Men det kan ju lika gärna vara något annat han försöker säga så det är 

ju inte lätt (deltagare 4). 

 

En deltagare sa att patienten kanske rent av inte ville eller orkade kommunicera sin smärta och 

istället bara accepterade situationen. Deltagare beskrev det som att de bara försökte förmedla kärnan 

i det hela för att inte krångla till det i onödan för patienten. 

 

Att tolka patientens kroppsspråk beskrev flera deltagare som svårt och att det kunde leda till 

feltolkningar eller osäkerhet kring vad patienten faktiskt hade förstått. En risk som här 

identifierades av några av deltagarna var att de kanske försökte förmedla en annan sak än det 

patienten uppfattade och vice versa. Detta kunde leda till konsekvenser och komplikationer och 
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kommunikationsproblemen kunde enligt en deltagare uppstå och leda till rent medicinska risker i 

form av till exempel en missad försämring av patientens tillstånd. Eller en i ett senare skede 

försämring av patientens tillstånd där man inte kände till patientens tidigare sjukdomsanamnes och 

därigenom löpte mer betydande risker som att eventuella allergier riskerar att missas. 

 

Att personal vid överrapportering använde ett språk som var gemensamt men som de inte 

behärskades fullt ut ansågs riskfyllt av en deltagare. En annan deltagare önskade att alla 

journalhandlingar översattes helt till övertagande vårdenhets språk. Brådskade och akuta situationer 

nämndes som särskilt problematiska av deltagarna. Deltagarna kunde inte eller hann inte förklara 

och delge patienten viktig information om tillstånd då handlingen ibland var tvungen att gå före 

kommunikationen. 

 

Ja både och därför att man har ju ändå i det läget att man var ju tvungen att göra 

saker för att det var så akut och då var det ju inte riktigt att att ibland går ju det före 

även för de man kan prata med så att det är ju inte alltid att kommunikationen 

kommer först utan det måste vara handlingen som kommer före (deltagare 5). 

 

Informationen beskrevs som bristande då tolk inte hann beställas. Att agera för patientens bästa 

prioriterades och deltagare beskrev riskerna med att inte få någon anamnes. Det upplevdes hemskt 

att vid brådskande situationer inte kunna informera sin patient. En deltagare tyckte dock att det inte 

heller alltid var så bråttom att de inte hade hunnit beställa tolk. 

 

Deltagarna kunde känna rädsla för att förklara saker då man inte delade språket med patienten. En 

deltagare beskrev att det finns risk att sjukvårdspersonal undvek att närma sig, eller antog en mindre 

aktiv roll i samspelet med patienten. 

 

Vikten av bemötandet då patienten är i en utsatt situation 

Deltagare beskrev att de kände med patienterna och försökte föreställa sig och sätta sig in i deras 

situation präglad av rädsla, skräck, frustration och utsatthet relaterat till att inte kunna 

kommunicera. En deltagare uttryckte att patienterna ibland led av existentiella svårigheter och en 

annan deltagare antog att en patients rädsla inte berodde på att hon inte förstod utan snarare på 

rädslan att dö. Att som patient vara ensam i mötet med akutsjukvården antog samma deltagare 

gjorde situationen ännu värre för denne. Ett närvarande bemötande och närhet blev viktigt i syfte att 

visa för patienten att deltagarna såg henne eller honom. De kunde på så vis även visa att de ville väl. 
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Men annars rent allmänt så tror jag nånstans att det viktiga är att visa att man ser 

patienten för att på så sätt kan de förstå att man iallafall inte vill göra något ont. Det 

tror jag är viktigt (deltagare 5). 

 

Deltagare tryckte på vikten av ett lugnt uppträdande från sjukvårdspersonalen så patienten inte 

upplevde rädsla då allt inte kunde kommuniceras. Patientens förståelse sågs som viktig eftersom en 

patient som inte gavs ordentlig information riskerade uppleva obehag med given behandling. 

Deltagarna upplevde omvårdnaden som otrevligt och nästan som ett övergrepp då de inte kunde 

informera om det de gjorde. En deltagare underströk vikten av förståelse för patientens perspektiv. 

 

Börjar de förstå vad som ska hända och vad man ska göra, så är det ju med alla 

patienter men.. Om dom, när de ser vad som ska hända så blir de ju tryggare. Så är 

det ju. Och det märkte jag även då. Jo, de blir hon blev ju mer medgörlig i 

situationen (deltagare 9). 

 

Det förekommer ett par deltagare som belyste hur de upplevt att de blivit uppskattade av patient och 

anhöriga. Deltagarna berättade att patienterna kunde visa dem tillit trots kommunikationsproblem. 

En deltagare beskrev hur hon fick uppskattning av en anhörig för sina försök att kommunicera. 

 

..och då dagen efter så kom mamman fram till mig och så frågade hon mig om det var 

jag som hade ritat med henne [avser mammans dotter] ..och hon hittade säkert 

papperen och hon.. [avser dottern]..hade säkert pekat att det var jag som och då sa 

jag - jo vi ritade.. och hon var så otroligt tacksam mamman över det här och tackade 

och sa att det hade betytt då otroligt mycket och att hon hade fått ett sånt förtroende 

för mig (deltagare 3). 

 

Kommunicera med andra medel 

Deltagarna i studien identifierade olika exempel på hur kommunikationen kunde ske med andra 

medel än språket. Ett par deltagare upplevde att de kunde etablera god kontakt med patient/anhörig 

utan att dela språkkunskaper. En annan menade att man genom kontinuitet lärde känna varandra och 

att det kunde underlätta kommunikationen. 

 

Har man vårdat patienten flera skift har man ju lättare och förstå vad de vill tänker 

jag (deltagare 1). 
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En deltagare berättade att patienten kunde lära sig känna igen skeenden, exempelvis om det pep och 

larmade mycket omkring en så kom det någon och kollade till en. En annan deltagare upplevde att 

patienten kunde undervisas i och lära sig förstå vissa sammanhang och ord. En annan aspekt av vikt 

och till hjälp för kommunikationen identifierades av en av deltagarna och visade på att man med 

hjälp av kunskaper om en patients tillstånd kunde veta vad man kunde förvänta sig vad gäller till 

exempel smärtor. 

 

En deltagare underströk vikten av att vi oavsett språkbarriären behövde bli tydligare i 

kommunikationen rent allmänt. En deltagare hade erfarenhet av att ha lämnats i en sådan situation 

då man bara kunde visa för patienten att man var intresserad av att förstå. Flera deltagare talade om 

att man kunde få mycket viktig information om patientens tillstånd genom observationer av deras 

kroppsspråk. Flertalet av deltagarna i studien nämnde användningen av kroppsspråket i 

kommunikationen med patienterna. 

 

Ja man pekar, grimaserar och visar och man får ganska mycket fram ändå med 

kroppsspråket om de är i det tillståndet att de är kommunikabla alltså (deltagare 2). 

 

En annan deltagare beskrev att man i omvårdnadsarbetet kom långt med kroppsspråk och tecknande 

då man skulle kommunicera med patienten. Flera deltagare uttryckte att man kunde kombinera 

kroppsspråket med engelska eller de få ord man kunde på patientens språk för att göra sig bättre 

förstådd med patienten. Pekbilder nämndes också av flera deltagare som ett användbart hjälpmedel. 

Ordlistor, glosor och lappar med ord kunde vara till hjälp. En deltagare hade använt sig av 

översättningsprogram på internet till hjälp. 

 

Användandet av olika tolkar 

Deltagarna beskrev användning av tre olika sorters tolkar; den professionella som hyrs in av ett 

tolkföretag, anhöriga som tolkade eller språkkunnig sjukvårdspersonal. Flera av deltagarna hade 

kunskap om att det var att föredra att använda professionell tolk eftersom de har utbildning i att 

tolka. Det framgick att det generellt sett verkade vanligare att ta hjälp av kollegor istället för att 

beställa professionell tolk. Några av deltagarna berättade även hur de använt sig av en kollega i det 

första skedet för att sedan ta in en professionell tolk till ett planerat informationssamtal eller i 

samband med en läkarrond. Hur de gjorde berodde mycket på vilket språk det rörde sig om utifrån 

om någon språkkunnig kollega fanns tillgänglig. En deltagare som själv ibland agerade tolk tack 
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vare sina språkkunskaper menade att det var viktigt att veta hur man förväntades agera vid tolk-

samtalen för att de skulle bli så professionella som möjligt. Ett par deltagare belyste fördelar med 

användning av sjukvårdspersonal eftersom de ansågs kunna förmedla sakerna bättre då de 

behärskade den medicinska terminologin. De antogs även ha mer förståelse för patientens situation. 

En deltagare uttryckte även att det blev mer naturligt att använda sig av en kollega i den dagliga 

vården. 

 

Jag tycker det är bra eftersom undersköterskan vet precis vad hon ska informera om. 

Det blir ju inte precis att hon säger, de... Jag kan ju naturligtvis säga till henne vad 

jag vill ha förmedlat men det blir ju inte ordagran, det blir ju mer ett samtal mellan 

dem två. Så det känns ju som att det i det läget är det man behöver och inte en tolk 

som översätter precis det som jag säger (deltagare 8). 

 

En övergripande känsla som deltagarna förmedlade var att de uppskattade att ha anhöriga vid 

patientens sida som tolkhjälp. De uppskattade att de kunde hjälpa till med kommunikationen i den 

dagliga omvårdnaden även på tider då det var svårt att få kontakt med professionell tolk. Positiva 

saker som deltagarna nämnde gällande anhöriga som tolkar var att de möjliggjorde kontinuerlig 

kommunikation med patienten. En annan fördel som identifierades var att de anhöriga ofta kände 

patienten bra och därför kunde förmedla dennes vilja. Det som deltagarna beskrev som risker med 

de anhöriga som tolkade var att veta huruvida den anhöriga tolkade allting, om de uppfattade allt 

rätt och översatte informationen korrekt samt om de riskerade att missa nyanser i språket som 

patienten och personalen förmedlade.  

 

Det kan ju också bli skillnader för de lägger väl också in precis som vi gör 

kroppsspråk, tonläge, sina värderingar och så.. För jag menar då man säger 

någonting kan man ju vara lite beklagande på rösten och jag menar såna saker den 

nyanseringen får man ju inte när man inte kan förmedla det själv (deltagare 4). 

 

En deltagare beskrev hur hon kunde se att något varit fel med patienten medan den anhörige 

upprepat att så inte var fallet. Där hade den anhörige gjort en egen bedömning av det patienten sagt 

och valde att inte vidarebefordra detta till intensivvårdssjuksköterskan. Detta att anhöriga inte tolkar 

allt som sägs nämndes av flera av deltagarna i studien.  
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Men så såg jag det var någonting såhär. De var inte bra för man kunde. Jag kunde se 

jag förstod som om de var ont och gjorde som nå tecken och så här och han skakade 

på huvudet. Så vi förstod som varandra såhär med teckenspråk. Så jag sa [till sonen] 

att vad är det? Och då säger den här pojken [sonen] att äsch han svamlar bara han 

säger att han vill ha ett extra täcke. Han tycker det är lite kallt (skratt). Och då.. där 

ser man den där att han tyckte väl att för att det var farsan, att han. Att det är väl 

därför man inte ska ha sina nära och kära. För att kanske den sjuka inte kan.. Jamen 

du kan ju tolka varandra fel. Du kanske inte vill berätta för mycket för att det är en 

anhörig. Riktigt hur de är. Och så sen den här kan tycka för han verkade precis som 

tycka att farsan är sjåpig, han ligger här och tycker det är kallt. Han ligger ju redan 

och har filt och täcke. Och så ska han ha ett till (deltagare 7). 

 

Av resultatet framgick att närvarotolkar inte användes så frekvent. En deltagare berättade att det var 

svårt att använda professionell tolk på en intensivvårdsavdelning. Tjänsten ansågs kostsam, 

tidskrävande och svåranvänd i den dagliga omvårdnaden. En annan svårighet som några av 

deltagarna beskrev var att tvingas besluta om anhörig var lämplig som tolk utifrån eventuell 

sekretess mot den anhörige. Det var även en deltagare som observerat att man bör tänka på om det 

utifrån patientens kulturella härkomst är passande att använda den anhöriga som tolk. 

 

Beror lite på situationen också. Man tänker patienter som kommer från om man tänker 

länder där kvinnor har lägre ställning i samhället kanske det inte är lämpligt att den 

kvinnans man sköter tolkningen. Däremot skulle det vara .. jag skulle nog se mindre 

tveksamheter om det var en tex en finsk person vars bror eller syster eller liknande 

skötte tolkningen (deltagare 1). 

 

Hos deltagarna förelåg det delade meningar om hur de upplevdes att använda sig av tolk via telefon. 

De flesta deltagarna upplevde att det gick bra att den professionella tolken enbart var i telefonen 

eftersom högtalarfunktionen finns numera medan någon tyckte det var oetiskt och inte försvarbart 

att tolken inte var närvarande. En deltagare uttryckte att tekniken satte käppar i hjulen då man gjort 

försök att tolka via telefon. En annan deltagarna beskrev det positiva med att de kunde ta hjälp av 

anhöriga via telefon då det uppstod problem med kommunikationen mellan vårdare och patient. 

Tolkningen genomfördes då genom att intensivvårdssjuksköterskan först informerade den anhörige 

som sedan vidarebefordrade informationen till sina anhöriga. 
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Andra svårigheter som beskrevs var att ibland tvingas agera detektiv och försöka lista ut vad det är 

för språk patienten pratade så att den professionella tolk man beställde behärskade rätt språk. En 

deltagare berättade att den professionella tolken vid ett tillfälle inte riktigt förstod allting som skulle 

tolkas. Medan en del deltagare uttryckte att även anhöriga kan ha problem att översätta vissa av 

orden som används och då blev informationen bristfällig. 

 

Några av deltagarna berättade att det var en fördel om personalen kunde patientens språk och att det 

kändes tryggt att arbeta med personal som kunde kommunicera med patienterna kontinuerligt. Att 

ha en språkkunnig personal som stannade kvar för att ordna med dokumentation och 

överrapportering till ett annat sjukhus uppskattades av en deltagare. En erfarenhet som ett par av 

deltagarna delade med sig av var att även de engelsktalande patienterna oftast inte hade problem då 

det som regel fanns tillgänglig personal som behärskade engelska. 

 

Tankar om lösningar på problemet 

Tydligt återkommande bland deltagarna var önskemål om tekniska hjälpmedel. Många av 

deltagarna talade om internet och pekplattor till hjälp. En annan deltagare har hunnit fundera på om 

översättningsprogram skulle kunna vara aktuellt samtidigt som denne funderade på om det skulle 

vara säkert att använda eller inte. 

 

Ett annat sätt att försöka ta sig an denna svårighet menade deltagare var att ta hjälp av 

professionella tolkar i större utsträckning. En deltagare beskrev att det vore bra om tjänsten att 

beställa tolk kunde bli mer lättillgänglig. 

 

Jo absolut känns det ju som det finns förbättringspotential, jo men att man i ett 

snabbare skede kan beställa tolk sen kan det ju vara svårt att få, för jag vet någon 

gång när vi ringt efter tolk så har de inte kunnat komma det är ju inte så att de sitter 

och väntar och då skulle tillgängligheten nånstans kunna vara bättre (deltagare 5). 

 

 En deltagare berättar att det handlade mycket om att man behöver få in det som rutin att ringa efter 

en tolk. Det viktiga enligt en annan deltagare var att man försökte ringa in tolkarna i ett tidigare 

skede och en intensivvårdssjuksköterska uttryckte att tolkarna själva skulle kunna utveckla ett 

servicecenter som kunde vara sjukvårdspersonalen behjälpliga utöver de ordinarie 

tolkningstjänsterna. 

 



17 

 

En deltagare berättade hur hon uppskattat den finsk-svenska ordlistan de haft och berättade 

skämtsamt att det tyvärr inte var praktiskt genomförbart att göra ordlistor på alla världens språk. 

Deltagarna önskade någon sorts register på vad det fanns för språkkunskaper bland personal på 

olika avdelningar. Att använda sig av kollegor på sin och andras avdelningar menade några 

deltagare var bra och i vissa fall hade deltagare så bra koll på sin omgivning att de kände till vad 

personal på andra avdelningar kunde för språk. 

 

En deltagare menade på att man skulle värna mer och ta hand om och ordna det praktiskt för 

anhöriga, så de kunde finnas behjälpliga. Intensivvårdssjuksköterskor i studien uttryckte även att 

språkkunskaper bland personal inte värdesattes av arbetsgivaren och att arbetsgivaren gärna såg att 

de löste problemen och tolkandet genom sina kollegor. 

 

Arbetsgivaren är nog glad att vi fixar problemen. Det värderas ju tyvärr inte alls 

överhuvudtaget med språkkunskaper (deltagare 6). 

 

En deltagare ansåg att det viktigaste sättet att motverka kommunikationsproblem var att lära de 

svenska medborgarna svenska och en annan deltagare föreslog att man i personalgruppen skulle 

diskutera sätt att möjliggöra kommunikation med icke svensk- eller engelskspråkiga patienter. 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med detta examensarbete var att undersöka intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att 

vårda patienter som inte talar svenska. ”Att vilja bli förstådd men inte alltid lyckas” är det 

genomgående temat i resultatet och sex kategorier identifierades genom dataanalysen: Patientens 

tillstånd försvårar kommunikationen, svårigheter att kommunicera medför risker, vikten av 

bemötandet då patienten är i en utsatt situation, kommunicera med andra medel, användandet av 

olika tolkar och tankar om lösningar på problemet. 

 

I vårt resultat framkommer många olika svårigheter och risker relaterade till språkbarriären. 

Kommunikationsbristen har bland annat negativa effekter i samspelet mellan patient och 

intensivvårdssjuksköterska. Resultatet i vår studie visar att det utgör en svårighet i sig att patienten 

som vårdades på intensivvårdsavdelning på grund av sitt tillstånd inte kan kommunicera. Hoye och 

Severinssons (2010a) studie om upplevelser hos familjemedlemmar till patienterna som vårdas på 
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intensivvårdsavdelningar styrker detta resultat. I studien visar deltagarna nämligen att de bland 

annat upplever frustration över svårigheter att förmedla den sjuke anhöriges viljeyttringar. De 

beskriver i studien att deras anhörigas tillstånd exempelvis att de vårdas med endotrakealtub eller är 

sederade försvårar möjligheten att kommunicera avsevärt. Magnus och Turkington (2006) fann att 

kommunikationen mellan vårdgivare och patient är försvårad då patienten inom intensivvård ofta 

ges sederande läkemedel eller av någon anledning inte förmår förmedla sig med omvärlden.  

 

Att inte kunna kommunicera upplevds av deltagare i Magnus och Turkingtons studie (2006) som 

skrämmande vilket även syntes i vårt resultat då sjuksköterskornas erfarenhet är att patienternas 

situation präglas av rädsla. Vikten av effektiv kommunikation kan inte nog understrykas. Happ 

(2001) som studerat mekaniskt ventilerade patienter finner i sin studie att patienter som vårdas i en 

miljö där sjukvårdspersonalen använder sig av och främjar fungerande kommunikationsmedel ges 

ökat välbefinnande och ökad följsamhet till den givna vården. I studien sågs detta även korta ner 

vårdtiderna för patienterna. Detta stämmer väl överens med vårt resultat, där information och 

kommunikation utgör viktiga delar för att kunna ge en patient en god omvårdnad. 

 

I vårt resultat framkommer det att intensivvårdssjuksköterskor kan klara sig långt trots 

språkbarriären om de använder sig av och tecknar med kroppsspråket, visar intresse för patienten 

samt lär känna denne. Detta syns också i Magnus och Turkingtons (2006) studie som undersöker 

svårigheter att kommunicera på en intensivvårdsavdelning, där patienterna beskriver att en del 

sjuksköterskor var mer känsliga och intuitiva i samspelet samt att vissa verkligen försökte läsa 

patientens behov. I Magnus och Turkington (2006) beskriver patienter också likt vårt resultat att det 

är till hjälp att vårdare och patient lär känna varandra. I Magnus och Turkington (2006) studie 

beskriver patienterna att det var till hjälp då sjukvårdspersonalen använde sig av hjälpmedel som 

papper och penna eller pekbilder något som även genomgående används av deltagare i vår studie. 

Batty (2009) visar att kommunikation med hjälp av gester, tecknade och bilder kan vara väldigt 

effektiv. Användning av kodade ögonblinkningar avråddes det dock från på grund av risken för 

missförstånd mellan vårdare och patient relaterat till reflektiva ögonblinkningar.  

 

I Hoye och Severinssons (2008) norska studie identifierar intensivvårdssjuksköterskor många olika 

problem i kommunikationen med patienter och närstående. Att använda sig av tolk anses 

nödvändigt då närstående ges information. I den dagliga vården är tolk inte tillgänglig på samma 

sätt och då används familjemedlemmar för detta syfte istället. I vårt resultat anser merparten av 

deltagarna att anhöriga som tolkar är på sin plats i samband med kommunikation i den dagliga 

vården. Dock anser deltagarna i vår studie att det utifrån andra aspekter är rent olämpligt att 
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använda sig av dem som tolkar. De beskriver i stora drag att anhöriga är begränsade i sin förmåga 

att genomföra en korrekt tolkning och Hoye och Severinsson (2008) identifierar samma risk i 

samband med användning av anhöriga som tolkar. Att använda sig av en anhörig som tolk känns 

därför tveksamt. 

 

I en annan studie av Hoye och Severinsson (2010a) ser anhöriga fördelar med att själv tolka för 

närståendes räkning då de dels känner sig trygga i rollen och upplever att de har bättre kulturell 

förståelse än andra. Samtidigt säger en deltagare i studien att det inom deras kultur inte är meningen 

att man ska berätta allt vilket kanske inte är förenligt med vår västerländska sed. Användningen av 

sjukvårdspersonal och kollegor som tolk är vanligt förekommande även i Hoye och Severinsons 

studie (2008). Våra deltagare är generellt positiva till att använda sjukvårdspersonal som hjälp trots 

att de förefaller medvetna om att en professionell tolk är att föredra. Pham, Thornton, Engelberg, 

Jackson och Curtis (2008) studerar den viktiga familjekonferensen där patient och närstående 

erbjuds möjlighet att möta och kommunicera med sjukvårdspersonal. I sin studie använde 

författarna professionella tolkar och resultat visar att väldigt mycket information faller bort, läggs 

till eller ändras vid översättningen även vid användningen av professionell tolk. 

 

Den information som finns tillgänglig på arbetsplatserna där deltagarna i vår studie arbetar 

beskriver kortfattat hur ett tolkat samtal går till och vad man bör tänka på innan och under samtalet 

(Norrbottens läns landsting, 2014). I dokumenten beskrivs att den som beställer tolken i samband 

med beställningen kan underlätta för tolkföretaget genom att delge vad det tolkade samtalet som 

planeras kommer avhandla. I dokumenten står även att det bör anges om man önskar manlig eller 

kvinnlig tolk samt såklart vilket språk tolkningen ska ske på. Här beskrivs också kortfattat praktiskt 

hur man bör gå tillväga vid genomförandet av det tolkade samtalet och vad man bör ha i åtanke 

under samtalet. Dokumenten beskriver också att tolken ska beställas i god tid. Vid akuta behov av 

tolkar utanför kontorstider hänvisas sjukvårdspersonalen att beställa närvarotolk via SOS-Alarm 

eller tolk över telefon via det av arbetsgivaren upphandlade tolkföretaget. Detta emotsägs i vårt 

resultat där deltagarna faktiskt önskade bättre och lättare tillgänglighet av tolkar. I resultatet 

önskade deltagarna ett slags register över språkkunskaper på olika avdelningar på sjukhuset. Något 

sådant finns inte på något av de sjukhus som studiens genomförts vid. Det förekommer också på en 

av arbetsplatserna intill kontaktuppgifterna och beställningsrutinerna för tolk, visitkort med 

kontaktuppgifter till icke upphandlade ideella tolkningstjänster. Detta känns också som en risk för 

patientsäkerheten då dessa tolktjänster inte övervakas av arbetsgivaren. 
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I vår studie efterfrågar många av deltagarna just tekniska översättningshjälpmedel i form av 

internetbaserade hjälpmedel t.ex. pekplattor. Uppfinningsrikedomen bland deltagarna i vår studie 

var stor och utöver tekniska hjälpmedel som nämndes i allmänhet redovisar studien många olika 

lösningar på problemet. Andra studier presenterar också bevis på den kreativa förmågan hos 

intensivvårdssjuksköterskor, bla Hoye och Severinsson (2008) beskriver att när en patient vaknade 

ur medvetandet ombads tolken spela in en ljudremsa på band, där de sa: "du är på sjukhus och andas 

med hjälp av en maskin". Detta spelade sjukvårdspersonalen upp då patienten upplevdes orolig och 

det visade sig att patienterna lugnade sig. Inspelade ljudfiler är dock inget som framkommit i vårt 

resultat men liknande tecken på kreativitet beskrivs t.ex. då anhöriga ombetts skriva ner viktiga ord 

och fraser på en lapp. Happ, Garret, Tate, DiVirgilo och Houze (2008) visar att 

intensivvårdssjuksköterskor som fått utbildning i kommunikationsmetoder samt stöd av en logoped 

upplevde mindre svårigheter i kommunikationen, använde fler metoder för kommunikation och 

kommunicerade mer frekvent med sin patient i allmänhet jämfört med den för studien valda 

kontrollgruppen. Således behövs mer stöd från arbetsgivaren för att underlätta kommunikationen 

mellan patienten och intensivvårdssjuksköterskan och nya metoder efterlyses i takt med den 

tekniska utvecklingen som genomsyrar vårt samhälle just nu. 

 

Metoddiskussion 

Nio intensivvårdssjuksköterskor som arbetade på två olika sjukhus och intensivvårdsavdelningar 

intervjuades i denna studie. Dataanalysen genomfördes genom kvalitativ innehållsanalys av 

intervjutexterna som först transkriberades i sin helhet varefter meningsbärande textenheter togs ut.  

I nästa steg kondenserades textenheterna utan att kärnan i innehållet tappades (Downe-Wamboldt, 

1992) och de kondenserade textenheterna sorterades sedan och bildade till slut de sex kategorierna. 

Vid kondenseringen finns det alltid en risk att tappa innehåll men då författarna till examensarbetet 

gjorde analysen av data tillsammans tror vi att risken att tolka data fel minskades. Viss risk finns 

förstås för felaktiga tolkningar av data. 

 

Intervjuerna genomfördes med stöd av den intervjuguide som utformats. Vi upplevde att det var 

svårt att intervjua men att man övade upp sin skicklighet och detta leder oss till tanken att de första 

intervjuerna kanske inte frambringade lika mycket information då vi upplevde att vi växte i rollen 

som intervjuare under datainsamlingens gång. Vi inser därför det hade varit en fördel om vi som 

genomfört studien hade mer erfarenhet av den semistrukturerade intervjun som 

datainsamlingsinstrument. Vi fick ett mycket rikt material från våra intervjuer men med hjälp av en 

pilotintervju hade vi kanske fått ett ännu rikare material från intervjuerna. I Enlighet med Kvale och 
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Brinkmann (2009) lär sig den som intervjuar bäst att intervjua genom att öva. Detta kan med fördel 

genomföras i form av en pilotstudie. 

 

Vi har i vår studie inte kunnat se några tecken på skillnader i erfarenheter mellan de män och 

kvinnor som deltagit eller mellan deltagare från de två sjukhus som representerats. Att undersöka 

samband eller skillnader av denna typ skulle dock kräva ett mycket större material än det i vår 

studie och det var inte heller syftet med studien. 

 

I syfte att öka trovärdigheten ytterligare redovisas transkriberad intervjutext i resultatet i form av de 

citat som varit extra talande för innehållet i stort. Downe-Wamboldt (1992) betonar vikten av att 

utomstående kan granska studien och detta har gjorts fortlöpande under arbetets gång då handledare 

och kursdeltagare granskat studien under projektplansseminarium, dataanalysseminarium, 

examinationsseminarium samt under de handledningstillfällen som hållits kontinuerligt med 

handledare och kurskamrater. 

 

Vi använde oss av en intervjuguide där vi hade sammanställt de frågor vi ville använda oss utav 

under intervjuerna. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) används dessa för att beskriva i stort vad 

man vill ta upp under intervjun. De beskriver att det finns både tematiska och dynamiska frågor och 

att man kan få ut mer spontana svar om man använder sig av dynamiska frågor. Dessa frågor passar 

in med några av de vi använt och stimulerar svaren så att intervjun hålls flytande och den 

intervjuade personen känner att det är positivt att berätta om sina känslor och upplevelser. Detta 

passar in på vår studie eftersom att det är intensivvårdssjuksköterskornas erfarenheter vi studerar. 

 

Polit och Beck (2012 s. 584-585) menar dock att trovärdigheten hos en studie ökar avsevärt om den 

kan upprepas med samma typ av deltagare och i liknande kontext vilket skulle vara möjligt med 

hjälp av att reproducera den metod vi använt.  

 

Konklusion 

Temat i detta examensarbete: Att vilja bli förstådd men inte alltid lyckas beskriver 

intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter som inte talar samma språk. 

Resultatet visar på de svårigheter och risker som språkbarriären medför i kommunikationen mellan 

intensivvårdssjuksköterskan och patienten samt de möjligheter och resurser som finns tillhands och 

till hjälp i kommunikationen. Språkbarriären innebär risker för omvårdnadens kvalitet och 

patientens utsatta situation ställer krav på intensivvårdssjuksköterskans närvaro och förmåga till 

kreativitet. Genomgående i resultatet syns svårigheterna som språkbarriären medför i kombination 
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med intensivvårdens kontext och patienternas nedsatta förmåga att kommunicera. Genomgående 

syns också möjligheterna som finns i omgivningen i form av professionella, sjukvårdspersonal och 

anhöriga som tolkar samt de hjälpmedel som finns och används i kommunikationen.  

Kroppsspråket som medel för kommunikation används och uppskattas av deltagare i studien och 

tidigare forskning i ämnet styrker användningen av det. I tidigare studier visas också att utbildning 

och hjälpmedel verkade främjande för kommunikationen. I resultatet presenterar deltagarna många 

olika tankar om lösningar på problemet något som känns igen från tidigare forskning. Det framgår 

tydligt att det finns ett stort behov av mer forskning på området både vad gäller patienters och 

intensivvårdssjuksköterskors upplevelser men även vad gäller användningen och utvecklingen av 

olika hjälpmedel för kommunikationen. 

 

En allmän uppfattning hos oss författare efter genomförandet av denna studie är att det inte finns 

någon perfekt väg att gå men man kan göra mycket för att underlätta vid och överbrygga 

språkbarriären. Vad gäller tolkar så råder det delade meningar då man jämför tidigare forskning, 

denna studie och anhörigas upplevelser av att agera tolkar. Någon konsensus kommer vi inte fram 

till här utan efterlyser en studie som undersöker detta vidare. Något som känns som genomgående 

viktigt men inte presenteras i tidigare forskning är att tillse att alla parter som interagerar har klart 

för sig vad som gäller och förväntas innan man börjar interagera. 
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 Bilaga 1 
 

 

                                                                     Till enhetschefen 

vid                                                                                                                     

                                                                                                                       Intensivvårdsavdelningen                     

                                             vid XXX Sjukhus 

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 

 

 

Förfrågan om genomförande och förmedlande av deltagande till intervjustudie 

 

Andelen människor som bor och vistas i Sverige men inte talar svenska blir allt fler. Tidigare 

forskning visar att kommunikationen mellan sjuksköterska och patient är viktig för korrekt 

överföring av information. Syftet med den här studien är att ta reda på intensivvårds- 

sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter som inte talar svenska. 

 

Vi är två stycken intensivvårdssjuksköterskestuderande som genom detta informationsbrev vill 

fråga om tillåtelse att få genomföra denna studie vid din enhet samt om du kan vara oss behjälplig 

att vidareförmedla och rekrytera personal som kan tänka sig vilja delta i studien. 

 

Det vi vill är att ha kontakt med 4-5 Intensivvårdssjuksköterskor från din avdelning som ska ha 

minst två års erfarenhet av att jobba på en intensivvårdsavdelning samt ha erfarenheter av att ha 

vårdat patient/er som inte talat det svenska språket. 

 

Vi önskar att du som enhetschef vill informera om vår studie på din arbetsplats. För de som är 

intresserade att delta finns sedan ett kuvert med en kortfattad information om vad studien handlar 

om, vad vi vill åstadkomma och en svarstalong. På denna kan de kryssa i om de vill delta eller ha 

mer information om studien och sedan posta det färdigfrankerade brevet till oss. Det är helt frivilligt 

att delta och man kan närsomhelst avbryta sitt deltagande utan att ange skäl för detta. Vi har tänkt 

att genomföra intervjuerna i ett avskilt rum på sjukhuset och vi tror de kommer vara mellan 30-

60minuter. Resultatet blir ett skriftligt examensarbete som sedan publiceras på Luleå Tekniska 

Universitets hemsida. 

 

Vid eventuella funderingar, kontakta gärna någon av oss eller vår handledare 

Med vänlig hälsning 

 

Jonna Hjälte Stefan Gustafsson  Åsa Engström 

Leg. Ssk/Iva-stud.  Leg. Ssk/Iva-stud.  Biträdande professor 

Jonhjl-3@student.ltu.se Gusset-4@student.ltu.se   Asa.Engstrom@ltu.se   

073-290 65 46.  070-668 80 95   0920-493875 

 

 

Härmed godkänner jag att ovanstående studie får genomföras vid ………………………..samt att 

verksamheten tar ansvar över personalen och dess deltagande i studien. 

Namn: ……………………………………………… 

Underskrift: ………………………………………... 

 

mailto:Jonhjl-3@student.ltu.se
mailto:Gusset-4@student.ltu.se
mailto:Asa.Engstrom@ltu.se
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Bilaga 2 
 

                                                  

Informationsbrev angående 

                                                           deltagande i studie 

 

 

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 

 

 

Förfrågan om deltagande i intervjustudie 

 

Andelen människor som bor och vistas i Sverige men inte talar svenska blir allt fler. Tidigare 

forskning visar att kommunikationen mellan sjuksköterska och patient är viktig för korrekt 

överföring av information. Syftet med den här studien är att ta reda på sjuksköterskors erfarenheter 

av att vårda patienter som inte talar svenska. 

 

Vi är två stycken intensivvårdssjuksköterskestuderande som genom detta informationsbrev vill 

fråga dig om deltagande i en intervju. Vi vänder oss till dig som är intensivvårds-sjuksköterska och 

har arbetat som detta i minst två år på en intensivvårdsavdelning. Du ska även ha vårdat en eller 

flera patienter som inte talat svenska och utifrån det har erfarenheter angående den kommunikation 

ni lyckades ha/saknade som du vill dela med dig av. 

 

Vill du vara med i denna studie eller är intresserad att veta mer om den, kan du kryssa i den 

medföljande talongen och sända den tillbaka till oss. Deltagande är helt frivilligt och du kan när 

som helst avbryta ditt deltagande utan att behöva ange skäl till detta. 

 

Vi kommer försöka hålla intervjuerna i ett enskilt rum här på lasarettet, utan risk att bli störd, och 

intervjun beräknar vi kan ta mellan 30-60 minuter. Resultatet kommer sedan att sammanställas i 

form av ett examensarbete som kommer publiceras och finnas tillgängligt på Luleå tekniska 

universitets hemsida. http://pure.ltu.se/portal/  

 

 

 

 

Vid eventuella funderingar, kontakta gärna någon av oss eller vår handledare 

Med vänlig hälsning 

 

Jonna Hjälte Stefan Gustafsson  Åsa Engström 

Leg. Ssk/Iva-stud.  Leg. Ssk/Iva-stud.  Biträdande professor 

Jonhjl-3@student.ltu.se  Gusset-4@student.ltu.se   Asa.Engstrom@ltu.se    

073-290 65 46.  070-668 80 95  0920-493875 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pure.ltu.se/portal/
mailto:Jonhjl-3@student.ltu.se
mailto:Gusset-4@student.ltu.se
mailto:Asa.Engstrom@ltu.se
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Svarstalong 

 

Jag har tagit del av informationen om studiens upplägg och syfte och jag är medveten om att jag kan 

avbryta mitt deltagande när som helst under studiens gång utan att behöva uppge en anledning. 

 

 

 

 

Jag vill gärna delta i studien:                      

  

 

 

Jag vill gärna ha mer information om studien:               

 

 

 

Namn: 

Telefonnummer: 

E-post: 
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Bilaga 3. Intervjuguide 
 

Berätta om någon gång när du vårdat en patient som inte talat det svenska språket? 

Vad har du för upplevelse av detta? Svårigheter? Möjligheter? 

Fick patienten/patienterna samma information som de hade fått om de varit svensktalande?  

tex under pågående respiratorbehandling? Om inte vad var skillnaden? 

Hur fungerade det i den dagliga vården? Smärtskattning, vändningar, informationsgivning osv. då ni 

inte talade samma språk? 

Ser du några risker i omvårdnaden med patienter, då kommunikationen ej fungerar? 

 

Har du varit med om att använda dig av professionell tolk, anhörig-tolk eller sjukvårdspersonal som 

tolk? Upplevelser kring dessa? 

När användes tolk? Hur? I vilket sammanhang? 

Kände/Känner du till rutiner för användning av tolk på din arbetsplats? 

Hur fungerade det praktiskt att genomföra tolkade samtal på avdelningen? 

I vilket/vilka sammanhang användes tolken? 

 

Hur löstes kommunikationsproblemen i den dagliga vården, användes några hjälpmedel? 

Har du några tankar om hur man ska ta sig an detta allt vanligare scenario, där man ej talar samma 

språk som den man vårdar? 

Har du avslutningsvis någonting du vill berätta som du inte tycker vi har frågat efter. 

 

Uppföljningsfrågor att använda om det var något vi ville veta mer om. 

”Kan du utveckla” 

”Hur kände du då” 

 


