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Abstrakt 
Introduktion: Antalet internationella migranter i världen har ökat snabbt i antal de senaste 
åren, vilket ställer högre krav på vården. Kommunikation är en viktig beståndsdel i 
omvårdnaden och vid kommunikativa brister kan informationsutbytet bli lidande och 
patientsäkerheten hotas. En god kommunikation mellan patient och vårdare samt 
eliminerandet av potentiella språkbarriärer är en förutsättning för att kunna ge en god och 
patientsäker vård. Tidigare forskning om språkbarriärer mellan sjuksköterskor och patienter 
finns, däremot är forskningen om anestesisjuksköterskans upplevelser begränsad inom det 
perioperativa vårdandet.  
Syfte: Syftet var att beskriva anestesisjuksköterskans upplevelse av att vårda vuxna patienter 
perioperativt med annat språk. 
Metod: Studien är genomförd med en kvalitativ metod. Åtta anestesisjuksköterskor deltog i 
studien där semistrukturerade intervjuer användes för datainsamling. Intervjuerna 
analyserades genom kvalitativ innehållsanalys.  
Resultat: Resultatet mynnade ut i två kategorier: Att anpassa sig och sitt arbetssätt för att nå 
patienten och Upplevda svårigheter i att kommunicera. 
Slutsats: Anestesisjuksköterskor upplevde stora utmaningar och svårigheter i det 
perioperativa vårdandet av patienter som pratar annat språk. Viktig information kunde missas 
och även påverka patientsäkerheten. Anestesisjuksköterskor upplevde att patienter med annat 
språk i större utsträckning än andra var oroliga och att det var svårt att lugna någon när de 
inte delade språk. Anestesisjuksköterskorna fick använda sig av andra strategier än verbal 
kommunikation för att tillgodogöra sig adekvat information samt kommunicera med 
patienten. 
 
 
Nyckelord: anestesisjuksköterska, kommunikation, perioperativ vård, språkbarriärer 
Keywords: anesthesia nurse, communication, language barriers, perioperative care  
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Introduktion 

Vikten av kommunikation i omvårdnad 

Kommunikationsförmåga har länge erkänts som en betydande beståndsdel i omvårdnad och 

omvårdnadsutbildning och en effektiv kommunikation är grundläggande för att kunna utföra 

god omvårdnad (McGilton, Irwin-Robinson, Boscart & Spanjevic, 2006).  

Kommunikation kan definieras som en ömsesidig process där individen delar 

eller överför tankar och känslor. Det är av vikt att sjuksköterskan förstår det patienten 

förmedlar både verbalt och icke-verbalt, vilket lägger grunden för sjuksköterskans planering 

och genomförande av omvårdnadsåtgärder. Interaktionen mellan sjuksköterskan och 

patienten består av en som är i behov av hjälp och en som har möjlighet att hjälpa och att 

kommunikation i samband med denna interaktion möjliggör syftet med omvårdnaden 

(Travelbee, 1971). Sjuksköterskans kommunikationsförmåga är väsentlig för att upprätthålla 

en god relation med patienter och andra vårdgivare. En effektiv kommunikation ger bättre 

nöjdhet, mående och återhämtning för patienten (Mullan & Kothe, 2010). Om sjuksköterskan 

och patienten inte talar samma språk kan det medföra en bristande kommunikation. Med 

bristande kommunikation ökar vårdlidandet och patientsäkerheten minskar då svårigheter att 

få tillgång till en bra anamnes och status, samt att informera patienter gällande vård och 

behandling, uppstår (Kale & Syed, 2010). 

 

En värld i språklig förändring 

Antalet internationella migranter i världen har ökat snabbt i antal de senaste åren, och år 2017 

uppskattades antalet vara 258 miljoner människor (United Nations, 2017). År 2017 

invandrade cirka 145 000 personer till Sverige (SCB, 2018). En ökad migration medför att 

fler personer som inte talar svenska behöver integreras i det svenska sjukvårdssystemet 

(Folkhälsomyndigheten, 2016). Vårdkvaliteten är beroende av en god kommunikation mellan 

patient och vårdare och därav är eliminerandet av potentiella språkbarriärer en förutsättning 

för att kunna ge tvärkulturell vård. För att eliminera språkbarriärer kan professionell tolk 

användas (Kale & Syed, 2010). Anhöriga som hjälper till att tolka anser sig vara till hjälp, 

men de upplever även en rädsla för att ha tolkat fel och för att inte ge bra information, vilket 

kan påverka att deras anhöriga inte får rätt vård (Gerrish, Chau, Sobowale & Birks, 2004). 
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Sjuksköterskans upplevelse vid vårdandet av patient med annat språk 

Sjuksköterskor upplever att det är ett hinder för omvårdnaden när språkbarriärer föreligger, 

och att kommunikationen samt den  skriftliga information som skickas till patienten före 

olika behandlingar eller med olika behandlingsbesked inte anpassats till nykomna migranters 

språk (Kalengayi, Hurtig, Nordstrand, Ahlm & Ahlberg, 2015). Hendson, Reis och Nicholas 

(2015) beskriver sjuksköterskors upplevelser av språkbarriärer som ett hinder för 

omvårdnaden med att det tar mer tid och att det är en ansträngning att forma en relation till 

patienten. Detta upplevs öka arbetsbelastningen och den emotionella stressen. Sjuksköterskor 

som använde både professionell- och anhörigtolk för att ta sig förbi språkbarriärer upplevde 

för- och nackdelar med båda, men gemensamt var att sjuksköterskorna inte säkert kunde veta 

att informationen framgick till fullo.  

 

Laglig rätt till lika vård 

Många utlandsfödda har sämre hälsa än den svenskfödda befolkningen. Ojämlikhet i hälsa 

mellan utlandsfödda och svenskfödda har även observerats i flera andra europeiska länder, 

samt sedan länge i USA. Nationella patientenkäter inom primärvård och sjukhusvård visar att 

de som inte har svenska som modersmål i lägre grad än övriga patienter känner sig 

informerade, respekterade och delaktiga (Socialstyrelsen, 2011). Patienten har enligt Hälso- 

och sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) rätt till vård på lika villkor och vården skall tillgodose 

patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet. 

Bristande språkkunskaper gör att patienter upplever rädsla och oro för att uppsöka vård, då de 

ej kan uttrycka sig och därför upplever skam över att inte förstå det som sägs, vilket medför 

att de ibland låtsas förstå även när de inte gör det (Maneze et al., 2016).  

 

Anestesisjuksköterskans profession och vikten av perioperativ kommunikation  

Anestesisjuksköterskan representerar en särskild del av sjuksköterskeyrket. Professionen 

innebär att självständigt ha ett omvårdnadsansvar för patienter som skall genomgå anestesi 

och tillsammans med anestesiologen eller självständigt verka för att övervaka och 

dokumentera anestesiförloppet. I anestesisjuksköterskans uppdrag ingår att se till patientens 

specifika behov, att skapa ett förtroende samt att inge trygghet hos patienten för att försäkra 

sig om att patienten får en adekvat vård (Riksföreningen för anestesi och intensivvård & 

Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Förtroende för patienten skapar anestesisjuksköterskan 

genom kommunikation samt genom att ge information på ett adekvat sätt så att patienten har 

möjlighet att planera och förbereda sig inför operationen (Nortvedt, 2013). Den perioperativa 
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omvårdnaden innefattar den vård som utförs av anestesisjuksköterskan pre-, intra- samt 

postoperativt, i samband med patientens operation. Preoperativt är den tiden precis före 

patientens operation, intraoperativt är tiden under operationen och postoperativt är tiden 

precis efter operationen (Lindwall & von Post, 2000).  Kvaliteten på den perioperativa 

kommunikationen är avgörande för patientens upplevelse av att känna sig sedd, av kontinuitet 

i vårdförloppet och känslan av att kroppen är i säkra händer. För anestesisjuksköterskan är 

den preoperativa kommunikationen avgörande för att planera den intra- och postoperativa 

fasen efter patientens önskemål, och en god kommunikation ger känslan av att 

anestesisjuksköterskan ger omvårdnad på ett professionellt sätt (Lindwall, von Post & 

Bergbom, 2003). 

 

Rational 

Kommunikationsförmåga har länge erkänts som en betydande beståndsdel i omvårdnad och 

en effektiv kommunikation är grundläggande för att kunna utföra god omvårdnad (McGilton 

et al., 2006). Sjuksköterskor beskriver att det är ett hinder för omvårdnad och ett hot för 

patientsäkerheten med språkbarriärer mellan sjuksköterska och patient (Hendson et al., 2015; 

Kale & Syed, 2010). Patienter upplever rädsla och oro för att uppsöka vård då de känner 

skam överatt inte kunna kommunicera på den nivå som de vill (Maneze et al., 2016) och 

samtidigt framgår det av Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) att patienter har rätt till 

vård på lika villkor.  

Det finns beskrivet hur sjuksköterskor upplever språkbarriärer i mötet med patienten 

(Henderson et al., 2015; Kale & Syed, 2010; Kalengayi et al., 2015) och hur patienter 

upplever språkförbistningar (Maneze et al., 2016), men däremot bristfälligt kring 

anestesisjuksköterskans upplevelse. Det är viktigt att den perioperativa kommunikationen är 

av god kvalitet för patienten ska känna sig sedd, säker och att det är kontinuitet i 

vårdförloppet och för att anestesisjuksköterskan ska kunna planera omvårdnaden (Lindwall et 

al., 2003). I tidigare studier har språkbarriärer upplevts av patient och sjuksköterska som 

problematisk och som en risk för patientsäkerheten (Kale & Syed, 2010). Antalet migranter 

ökar nationellt och internationellt (United Nation, 2017) och fler personer med annat språk än 

svenska behöver integreras i vården (Folkhälsomyndigheten, 2016). Många utlandsfödda har 

sämre hälsa än den svenskfödda befolkningen och de som inte har svenska som modersmål 

upplever i lägre grad än övriga patienter att de får information, respekt och delaktighet i sin 

vård (Socialstyrelsen, 2011). Det känns därför aktuellt att studera anestesisjuksköterskans 

upplevelse och hantering av vårdandet av personer med annat språk i en perioperativ 
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anestesikontext. En intervjustudie kan indikera på eventuella åtgärdspunkter för att ge en mer 

jämlik vård till patienter som talar annat språk. 

 

Syfte 
Syftet var att beskriva anestesisjuksköterskans upplevelse av att vårda vuxna patienter 

perioperativt med annat språk. 

 

Metod 
Design 

Studien är kvalitativ med induktiv ansats. Det som förenar studier med kvalitativ metod är att 

det vetenskapsteoretiska perspektivet är humanvetenskapligt och att avsikten är att nå 

förståelse. Med kvalitativa metoder kan såväl patientens som vårdpersonalens uppfattningar, 

erfarenheter, behov, värderingar och önskemål undersökas. Kvalitativ metod är även 

värdefull när syftet med forskning är att förstå faktorer som påverkar förändringsbenägenhet 

och systemförändringar. Med induktiv ansats menas att dra allmänna slutsatser utifrån 

enskilda fall (Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016). 

 

Urval och tillvägagångssätt 

För att säkerhetsställa att deltagarna i denna studie var lämpliga för att besvara syftet 

användes ett strategiskt urval. Med strategiskt urval menas att kriterier utformas som skapar 

förutsättning för variation mellan deltagarna samt säkerhetsställer att deltagarna har 

erfarenheter som speglar studiens syfte (Polit & Beck, 2008). 

Inklusionskriterier: anestesisjuksköterskor med erfarenhet av perioperativt vårdande av vuxna 

patienter som talar annat språk.  

 

För att rekrytera deltagare kontaktades enhetschefen på en operationsenhet i norra Sverige 

som fick ta del av information om studien (bilaga 1) och som sedan godkände att studien fick 

genomföras. Efter godkännandet erhöll anestesisjuksköterskorna informationsbrev (bilaga 2) 

i sitt postfack. Totalt delades 22 stycken informationsbrev ut, varav nio 

anestesisjuksköterskor kontaktade författarna för att delta i intervjustudien. Efter ett bortfall 

utfördes åtta intervjuer. Anestesisjuksköterskorna hade jobbat mellan sex månader och fem år 

och hade innan specialistutbildningen till anestesisjuksköterska arbetat mellan tre och tio år 
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som grundutbildade sjuksköterskor. Av deltagarna var fyra män och fyra kvinnor i åldrarna  

25-34 år.  

 

Miljö 

Anestesisjuksköterskorna som deltog i studien arbetade på ett mellanstort sjukhus i norra 

Sverige med ett upptagningsområde för en befolkningsmängd på cirka 250 000 personer. 

Under 2018 utfördes 8 529 operationer, både akut och planerad verksamhet. Antalet 

operationer per anestesisjuksköterska varierar mellan två till fyra per dag. 

 

Datainsamling 

Halvstrukturerade intervjuer genomfördes med bandinspelning via telefon eller på plats i ett 

enskilt rum i anslutning till operationsavdelningen. Intervjuerna pågick under mars-april 

2019. Totalt utfördes sex stycken telefonintervjuer och resterande två på plats på 

operationsavdelningen. Intervjuerna tog mellan tio till tjugo minuter. En halvstrukturerad 

intervju söker, enligt Kvale och Brinkman (2014), efter teman i den levda vardagsvärlden ur 

deltagarens eget perspektiv. En sådan intervju försöker få beskrivningar av intervjupersonens 

livsvärld utifrån en tolkning av innebörden hos de beskrivna fenomenen. Det kan liknas vid 

ett vardagssamtal, men som professionell intervju har den ett syfte och ingriper en specifik 

teknik: den är halvstrukturerad, varken ett vardagssamtal eller ett slutet frågeformulär. 

Halvstrukturerad intervju utförs enligt en intervjuguide som fokuserar på vissa teman som 

kan innehålla förslag till frågan. Intervjun skrivs vanligen ut och den utskrivna texten och 

bandinspelningen utgör det material som sedan blir föremål för analys (Kvale & Brinkmann, 

2014).  

 

Initialt genomfördes en provintervju med en av anestesisjuksköterskorna, som sedan 

användes i resultatet. En provintervju ger möjlighet till att testa att teknisk utrustning 

fungerar, om planerad tid för intervjun är rimlig och är en möjlighet för intervjuaren att 

komma in i situationen av att vara intervjuare. Det ger också en möjlighet att se om planerade 

frågor är adekvata eller om det krävs en justering av dessa samt tilläggsfrågor innan själva 

intervjustudien startar (Henricson, 2012). Handledare gick igenom transkribering av 

provintervju och gav råd i intervjuteknik innan nästa intervju utfördes. Inga ändringar 

utfördes i övrigt gällande forskningsfrågorna. 
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Intervjuguide 

Vid förberedande av intervju anser Kvale och Brinkmann (2014) att det är lämpligt med två 

intervjuguider, en med projektets tematiska forskningsfrågor för att fånga upp syftet och en 

med de frågor som ska ställas under intervjun och som beaktar både den tematiska och den 

dynamiska dimensionen. Forskningsfrågorna formuleras vanligen i ett teoretiskt språk medan 

intervjufrågorna bör uttryckas i intervjupersonernas vardagsspråk. 

Forskningsfrågor/intervjufrågor finns bifogat i bilaga 3. 

 

Dataanalys 

Kvalitativ innehållsanalys har genomförts enligt Graneheim och Lundmans beskrivning 

(2004) och inleddes med att alla intervjuer skrevs ut ordagrant. Den författare som inte 

genomfört intervjun transkriberade. Hela analysenheten/texten lästes igenom ett flertal gånger 

av båda författarna för att skapa sig en uppfattning om helheten. Därefter plockades 

meningsbärande enheter ut, det vill säga meningar och fraser som innehöll information som 

var relevant och svarade på studiens syfte. Omgivande text runt de meningsbärande enheterna 

togs med så att sammanhanget kvarstod. De meningsbärande enheterna kondenserades 

därefter i syfte att korta ned texten men ändå behålla innehållet. De kondenserade 

meningsbärande enheterna kodades och grupperades sedan i underkategorier genom att  

koder med liknande innehåll sammanfördes. Sedan fördes underkategorier med liknande 

innehåll ihop för att skapa bredare kategorier, och bildade således huvudkategorier. 

Kategorierna och underkategorierna utgör det manifesta innehållet. Under analysarbetets 

gång gick författarna fram och tillbaka mellan helhet, det vill säga den transkriberade 

intervjutexten och delar av texten för att få en ny helhet. Analysen var i stort färdig inför 

resultatskrivande, de behövdes dock gå tillbaka och göra ändringar under resultatets gång. 

Inför färdigt utkast av resultat var analysen avslutad och överensstämde med resultatet. 
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Tabell 1. Exempel på innehållsanalysen 

 

Nr Meningsbärande enhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

5.3 eh jaaa, de e väl att de kanske kan 
missförstås på ett helt annat sätt 
och de kanske, de jag säger 
kanske uppfattas på nåt helt annat 
sätt än va jag hade tänkt jämfört 
me om jag bara hade kunnat säga 
det på svenska  

Det kan 
missförstås på ett 
annat sätt än om 
jag kunnat säga det 
på svenska.  

Missförstånd 
på grund av 
språkskillnad 

En rädsla för 
missförstånd 

Upplevda 

svårigheter i att 

kommunicera 

1.5 ehm ja, precis de är väl de som är 
de största. Man kanske råkar säga 
något helt tokigt utan att man vet 
om de.  

Att omedvetet säga 
något felaktigt. 

Rädsla för 
missförstånd 

7.3 Hinder eller svårigheter? Ja, 
jamen det är väl just som de jag 
ser man kan ju som inte förklara 
på samma sätt och förbereda 
patienten ehh som man kan med 
en som pratar svenska  

Kan inte förklara 
och förbereda 
patienten på 
samma sätt som en 
som pratar svenska 

Svårt att 
förklara och 
förbereda 
patient som 
inte pratar 
svenska 

Svårt att 
förmedla sig 
och förstå 

3.17 Jag har väl varit med om fler 
negativa aspekter när de gäller å 
de handlar väl egentligen mer om 
att när patienten inte förstår vad 
som händer å vi inte kan 
förmedla vad vi gör för nåt som 
narkospersonal 

Patienten förstår 
inte vad som 
händer och vi som 
narkospersonal kan 
inte förmedla oss. 

Patienten 
förstår inte 
vad som 
händer och 
personal kan 
inte förmedla 
sig. 

 

Etiska överväganden 

Skyldighet att göra gott 

Deltagare ska behandlas på ett etiskt sätt, inte bara genom att respektera deras beslut och 

skydda dem mot skador, utan också genom att försöka säkerhetsställa deras välbefinnande. 

Två allmänna regler har formulerats som komplementära uttryck för välgörande åtgärder i 

den meningen: att inte skada och att maximera möjliga fördelar och minimera eventuella 

skador (Belmontrapporten, 1979). 

De risker som identifierades med denna studie var att deltagarna behövde ta tid från arbetet. 

Fördelarna sågs som att de fick vara med och dela med sig av och reflektera kring sina 

erfarenheter och kunskap samt att vården och vårdandet av denna patientgrupp eventuellt 

genom studien kan komma till att förbättras. Nyttan med studien bedömdes överväga risken. 
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Rättvis behandling 

Rättvisa enligt Belmontrapporten (1979) gäller främst i valet av deltagare. Forskaren väljer 

inte försökspersoner i utsatta eller underprivilegierade grupper om det inte är just deras 

villkor som studeras. Om det finns en mindre utsatt grupp i samhället ska forskaren välja 

denna istället, så länge den är relevant för frågeställningen.  

Deltagande i denna studie var frivilligt och deltagarna delade med sig av de erfarenheter de 

kände sig bekväma med att delge.   

 

Respekt för individen 

Respekt för individen innehåller, enligt Belmontrapporten (1979), minst två etiska 

övertygelser. För det första bör individer behandlas med respekt för deras autonomi och för 

det andra att personer med minskad autonomi har rätt till skydd. Således delas respekt för 

personer i två separata moraliska krav. Kravet att erkänna autonomi och kravet att skydda 

dem med minskad autonomi.  

Deltagandet i denna studie var frivilligt, och deltagarna har informerats om rätten att lämna 

studien när de vill utan att någon fråga blir ställd om orsaken därtill. Av de nio personer som 

hörde av sig för att ställa upp på intervju var det en person som ångrade sig och valde att inte 

delta. 

 

Informerat samtycke 

Informerat samtycke betyder, enligt Kvale och Brinkman (2014), att undersökningspersoner 

informeras om det allmänna syftet med undersökningen, om hur den är upplagd i stort och 

vilka risker och fördelar som kan vara förenade med deltagande i forskningsprojektet. 

Informerat samtycke innebär också att undersökningspersonerna deltar frivilligt i projektet 

och har rätt att dra sig ur när som helst. I informerat samtycke bör det ingå information om 

konfidentialitet och vem som kommer få tillgång till intervjun eller annat material, forskarens 

rätt att publicera hela intervjun eller delar av den och deltagarnas eventuella tillgång till 

utskriften och analysen av kvalitativa data (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 107).  

Informationsmail skickades ut före studien till enhetschef (bilaga 1) och deltagarna (bilaga 2) 

med information om informerat samtycke samt konfidentialitet. Samtliga deltagare i denna 

studie fick skriftlig information om studien före intervjutillfälle om syfte, metod och 

informerat samtycke. Före varje intervjutillfälle upprepades informationen till deltagarna och 

de signerade ett informerat samtycke.  
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Konfidentialitet 

Med konfidentialitet menas de överenskommelser som deltagarna ingår om vad som kan 

göras med de data som tas fram. Privata data som identifierar deltagarna i undersökningen 

kommer inte att avslöjas, och information som eventuellt kan kännas igen av andra och därav 

identifiera deltagaren bör läsas igenom av deltagaren och godkännas innan dessa lämnas ut 

(Kvale & Brinkmann, 2014).   

Endast författarna och handledaren till denna studie har haft tillgång till bandinspelningarna 

som kommer att raderas efter slutförd studie. Deltagarna har vid transkribering fått ett alias i 

form av benämningen AN 1-8. Resultatet har redovisats så att deltagarnas identitet, ålder, kön 

eller arbetsplats inte kan identifieras.   

 

Resultat 
I studiens resultat beskrivs anestesisjuksköterskors upplevelser av att vårda vuxna patienter 

perioperativt med annat språk utifrån kategorierna: Att anpassa sig och sitt arbetssätt för att 

nå patienten och Upplevda svårigheter i att kommunicera med tillhörande underkategorier 

(Tabell 2). Underkategorierna stärks med citat från intervjuerna i syfte att illustrera 

anestesisjuksköterskans egna beskrivningar. 

 

Tabell 2. Översikt underkategorier och kategorier 

Underkategorier Kategorier 

Använda kroppsspråk som kommunikation 

Inge lugn och trygghet med kroppsspråket 

Hitta andra vägar för att få och ge 

information 

Att anpassa sig och sitt arbetssätt för att nå 

patienten 

En rädsla för missförstånd  

Svårt att förmedla sig och förstå 

Upplevda svårigheter i att kommunicera 

 

Att anpassa sig och sitt arbetssätt för att nå patienten 

Använda kroppsspråk som kommunikation 

Anestesisjuksköterskorna använde sig av kroppsspråk när de ej kunde ha muntlig 

kommunikation. De upplevde att både de själva och patienten använde sig av kroppsspråk för 
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att få fram information. Genom att anestesisjuksköterskorna visade med sin kropp kunde det 

få patienten att bättre veta vad hen skulle göra.  

 

Till exempel vid snitt är det ofta vi har utländska mammor och då kan 

det vara svårt att förklara hur de ska skjuta rygg och att de ska 

försöka dra upp knäna och såna saker då får man ju som försöka 

knuffa på dom och på annat sätt visa alltså dra lite i benet och säga 

att du måste ha upp benet och försöka visa själv hur man ska ligga 

och såna saker (Anestesisjuksköterska 8). 

 

Anestesisjuksköterskan upplevde att det var lättare att identifiera besvär hos patienten när 

denne själv kunde förmedla det med ord. När patienten pratade annat språk fick 

anestesisjuksköterskan i större utsträckning utgå ifrån kroppsspråk och ansiktsuttryck.  

 

De är ju lättare att eh, jamen så klart att förstå om man frågar en 

svensk patient “har du ont?” eller “mår du illa?” eller om de är nåt 

annat som är besvärligt, så kan man ju få de verbalt medans med en 

icke svensktalande eller engelsktalande patient så är de ju väldigt 

mycke kroppsspråk å ansiktsuttryck man får gå efter 

(Anestesisjuksköterska 6). 

 

Upplevelsen var att patienter som inte pratade svenska använde sitt kroppspråk på ett bra sätt. 

Det var utmanande att använda kroppsspråket då det blev ett helt nytt sätt att förstå och tolka 

patienten. Anestesisjuksköterskorna upplevde att många humoristiska situationer kunde 

uppstå när denne använde sig av kroppsspråk då det kunde se roligt ut.  

 

Positiv och positiv alltså ja det kan ju bli jävligt roligt ibland bara för 

att man håller på med kroppsspråket och man ser förmodligen 

störtlöjlig ut (Anestesisjuksköterska 7). 

 

Inge lugn och trygghet med kroppsspråket 

Då anestesisjuksköterskorna inte kunde använda ord för att lugna patienten så försökte de 

med sitt kroppsspråk uttrycka lugn och trygghet för att minska oron hos patienten. De 
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önskade att patienten skulle känna att hen vårdades av en anestesisjuksköterska som var trygg 

och visste vad hen gjorde.  

 

Och sen är det ju jätteviktigt hur vi beter oss inne på sal att vi inger 

lugn och trygghet och visar rent kroppshållningsmässigt att vi vet vad 

vi gör (Anestesisjuksköterska 3). 

 

Det upplevdes viktigt att anestesisjuksköterskorna med sitt kroppspråk försökte att inge lugn 

och trygghet trots stress och hög arbetsbelastning, framförallt när de inte kunde förmedla sig 

verbalt till patienten.  

 

Jag pratar tydligt och försöker verka lugn inför patienten inte som att 

man är stressad. Å..Och även om det kan vara ganska stressigt i 

verksamheten med när vi snackar flöden och sånt där men att verka ta 

sig tid för patienten (Anestesisjuksköterska 4). 

  

Hitta andra vägar för att få och ge information 

I vårdandet av patienter som pratar svenska utgick anestesisjuksköterskorna i större 

utsträckning från verbal information från patienten. I vårdandet av patienter som pratade 

annat språk upplevde anestesisjuksköterskor att mer information fanns i patientens journal 

vilket gjorde att de försökte läsa den innan och under mötet med patienten, då upplevelsen 

var att det var svårare att få svar på frågor från patienten. De upplevde att de var tvungna att 

lita på att journalen stämde gällande viktig information om patienten, såsom till exempel 

allergier vilket de kände var mer riskfyllt än att prata med patienten direkt.  

 

Jag läser på lite extra för jag vet att de kanske inte kommer kunna 

svara på de frågorna jag ställer utan då måste jag försöka läsa och få 

så mycket information via journalen som möjligt 

(Anestesisjuksköterska 8). 

 

I journalen och i mötet med patienten försökte anestesisjuksköterskorna uppfatta hur mycket 

svenska, och i vissa fall engelska, som patienten pratade för att hitta en nivå där de kunde 

kommunicera med varandra. Det upplevdes vara lättast att göra dels genom att läsa journalen 
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och se om det var skrivet hur mycket svenska eller engelska patienten pratade och genom 

verbal kommunikation i mötet.  

 

...man måste ganska omgående försöka säkerställa hur mycke svenska 

patienten pratar, hur bra svenskan är. Men man brukar få en ganska 

snabb uppfattning om de när man träffar patienten. Säger man 

godmorgon och patienten svarar godmorgon då har man ju liksom å 

lite såna där saker då får man ju ändå en känsla av vars 

svenskanivån är nånstans (Anestesisjuksköterska 3). 

 

Anestesisjuksköterskorna upplevde att det var svårt att förklara vad de gjorde för patienten, 

till exempel vid administrering av syrgas på mask inför operationen, vilket ledde till att de 

fick lita på den information som givits till patienten före operation. Det var vanligt att 

patienten haft tolksamtal med operatör och i vissa fall även med anestesiläkare innan 

operationen.  

Upplevelsen av användandet av tolk skiljde sig mellan anestesisjuksköterskorna. Det fanns 

tillfällen där en telefontolk hade använts under en operation där patienten var vaken vilket 

upplevdes inge ett visst lugn hos patienten då hen kunde göra sig bättre förstådd. Majoriteten 

av anestesisjuksköterskorna var positiva till tolk men hade inte upplevt att behovet eller tiden 

för tolksamtal funnits. Det upplevdes ibland vara svårt att använda tolk men att patienterna 

trots detta var bra införstådda utan.  

 

Jag har klarat mig vad jag anser och ibland kan jag tycka att de blir 

lite stolpigt å ge i en sån där situation med, eller den är väldigt kort. 

Vi har hand om patienten i en kvart, de kommer att bli väldigt stolpigt 

med en telefontolk å jag tror inte att, jag har inte varit med om någon 

situation där jag känt att vi kanske skulle behöva en telefontolk. 

Patienterna som jag har haft som jag har upplevt de väldigt bra 

införstådda på ett eller annat sätt iallafall (Anestesisjuksköterska 3). 

 

Andra strategier för att inhämta information var översättning via översättningsprogram på 

internet. Dock upplevde inte anestesisjuksköterskorna att det var helt säkert att det översattes 

korrekt och att det var svårt att få till det på ett bra sätt med tekniken.  
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Upplevda svårigheter i att kommunicera  

En rädsla för missförstånd  

Missförstånd mellan patient och anestesisjuksköterska var en risk som identifierades i 

vårdandet, som till exempel att anestesisjuksköterskan förklarar en sak som patienten kan 

komma att uppfatta som något annat och därav påverka patientens vård negativt. Det fanns 

även en rädsla att omedvetet säga något som blev missuppfattat och därmed stötande för 

patienten, eller att missuppfatta hur patienten önskade att bli vårdad och på så vis kränka 

patienten. En anestesisjuksköterska upplevde att hen inte helt vågade lita på att patienten 

uppfattade det som sagts på rätt sätt och att svaret denne gav därför inte alltid stämde. 

 

De finns ju mycke hinder i kommunikationen [suck] Dels att man inte 

kan, man, törs man lita på dom svar man ändå får av patienten. Om 

jag frågar patienten har du ätit eller druckit idag och patienten säger 

nej, de blir ju att man får ju tänka till lite grann så att inte patienten 

har uppfattat frågan fel och svarar nej på något helt annan fråga som 

jag har ställt (Anestesisjuksköterska 3). 

 

 

Svårt att förmedla sig och förstå 

Det upplevdes vara en stressig situation för patienten att inte förstå vad som händer och att 

vissa situationer hade kunnat bli lugnare om de hade pratat ett gemensamt språk. Det 

upplevdes svårare att få kontakt med patienten eller att förklara på ett annat språk än svenska. 

Anestesisjuksköterskorna upplevde att vården påverkades när de inte kunde förmedla sig till 

patienten. 
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Ja att de finns brister i kommunikationen på grund av språket. Att 

istället för att ha en patient vaken med en blockad som man ska sätta 

uppifrån axeln som bedövar hela armen som kan va svårt att förklara 

biverkningar å effekten å alltihopa så känns de som att, som jag 

upplever de att man hellre söver dom patienterna 

(Anestesisjuksköterska 6). 

 

Anestesisjuksköterskorna upplevde att vården inte blev samma till patienter som pratade 

annat språk då det var svårare att uppmärksamma symtom hos patienten då hen inte kunde 

uttrycka det verbalt. Det upplevdes svårt att lugna ner någon då det var oklart vad problemet 

var från början. 

 

de kan ju också va då att de går inte att förklara de går inte att lugna 

ner nån man kan inte riktigt förstå varför dom är upprörda eller 

rädda eller sånt där då är de ju jättesvårt att kunna försöka lugna ner 

nån som inte riktigt vet vad som är felet från början 

(Anestesisjuksköterska 1). 

 

Anestesisjuksköterskorna valde att anpassa sitt språk till patientens nivå, men detta kunde 

ibland vara svårt då nivån skiljer sig mellan patienter. Ett sätt att anpassa språket var att 

undvika att prata ingående utan att istället försöka hålla informationen på en basal nivå. Det 

upplevdes vara viktigt att patienten skulle få information om händelseförloppet. 

 

jaa, de viktigaste är ju att man ser till att patienten verkar förstå 

iallafall, vad som händer, för de är ju inte så kul att bli sövd och inte 

förstå vad som ska hända utan att förstå vad som skall opereras, så 

att de känns ju ganska viktigt ändå (Anestesisjuksköterska 1). 

 

Upplevelsen av att vårda en patient som talar ett annat språk var att det oftast gick bra och 

ibland även bättre än vad anestesisjuksköterskorna förväntat sig. Det fanns fördelar i att det 

var en utmaning både att kommunicera och att förstå patienten. För att kunna kommunicera 

tog anestesisjuksköterskorna reda på vad viss utrustning hette på annat språk än svenska för 

att lättare kunna förklara för patienten. 
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Anestesisjuksköterskorna upplevde att patienten blev lugn och trygg att vårdas av någon som 

pratade samma språk. Om möjlighet och resurs fanns så kontaktades gärna personal som 

pratade samma språk som patienten att vara med och informera inför sövning.  

 

De är ju en resurs dom som kan flera språk så är de ju bara. De blir 

ju en helt annan kommunikation de ser man ju på patienter också 

liksom när de plötsligt kommer nån som kan deras språk man ser ju 

att dom som blir väldigt lättade och öppnar ju upp sig direkt att nån 

kan prata liksom med dom så känns de som att dom blir tryggare 

också (Anestesisjuksköterska 2). 

 

När patienten inte förstod vad som hände upplevde anestesisjuksköterskorna att oron och 

stressnivån blev högre hos patienten. Det upplevdes som en osäkerhet för patienten att inte 

förstå och att inte kunna göra sig förstådd vilket gör att de får förlita sig helt på 

anestesisjuksköterskan. En anestesisjuksköterska fick till följd av att patienten var orolig ge 

högre doser läkemedel vid sövning då denne inte kunde lugna patienten med sina ord eller ge 

svar på patientens frågor. 

 

Det var en patient som eh som var väldigt väldigt orolig och var 

väldigt svårt sjuk och vi hade helt enkelt inte tid att få fram en tolk 

och ja de var en ung mö i sina bästa dagar och och hon var tvungen 

att ta ungefär tredubbla dosen för att de var som ja om vi tar en kort 

historia av allt de här hon behövde ungefär 400 Propofol 

(Anestesisjuksköterska 4). 

 

Information var något som anestesisjuksköterskorna upplevde öka tryggheten hos patienten. 

Anestesisjuksköterskorna tyckte det var viktigt att vara extra lyhörd för att patienten inte 

skulle känna sig otrygg.  

 

Nä man får väl tänka att man är väl lite extra lyhörd och försöker 

vara försiktigare när man inte kan prata med dom och att dom inte 

ska känna sig känna obehag eller tycka det är jobbigt eller så 

(Anestesisjuksköterska 8). 



  
 

18 

Upplevelsen var att det påverkade patientens vård när de inte kunde förmedla sig gällande 

exempelvis deras mående, och att det uppstod situationer där vården blev sämre för patienter 

som följd att de inte talade samma språk. 

 

man försöker ju, man får ju helt enkelt, annars sätter ju lite ribban, de 

blir lite mer riskablare när man inte kan prata svenska med patienten 

(Anestesisjuksköterska 3). 

 

Det var i vissa situationer svårt att anpassa vården till patienter som pratade annat språk då 

tidsbrist förelåg, även om det ofta gick bra. Anestesisjuksköterskorna upplevde att det fanns  

negativa situationer som uppkom till följd av språkbarriären, som till exempel att ge patienten 

mer läkemedel då hen inte kunde möta patientens frågor och oro. Det förekom även att en 

anestesisjuksköterska fick maskinducera, det vill säga att söva en patient via mask med 

inhalationsanestetika, samt att patienten blev sövd istället för opererad i regional bedövning. 

 

Anestesisjuksköterskorna upplevde det som ett hot mot patientsäkerheten att inte kunna lita 

på patientens svar och att inte få fram viktiga uppgifter. En anestesisjuksköterska upplevde att 

det blev mindre patientsäkert när patienten och anestesisjuksköterskan inte pratade samma 

språk. Ett exempel på detta var då anestesisjuksköterskan inte visste om patienten förstod 

vissa frågor, till exempel om patienten var fastande eller hade några allergier.  

 

Men nackdelar är ju att när en patient inte helt pratar svenska är det 

ju inte helt patientsäkerhets, alltså patientsäkerheten är ju lite hotad 

beroende på vad vi ska göra för ingrepp tycker jag när man inte kan 

lita på doms svar (Anestesisjuksköterska 3). 

 

Diskussion 
Resultatdiskussion 

Resultatet visade att det finns stora utmaningar och svårigheter i det perioperativa vårdandet 

av patienter som pratar annat språk. Kommunikationen och informationsutbytet försvårades 

när anestesisjuksköterskan och patienten pratade olika språk och det fanns en rädsla att viktig 

information skulle missas. Anestesisjuksköterskorna fick använda sig av andra strategier än 

verbal kommunikation för att tillgodose sig adekvat information. Detta kunde vara genom att 
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läsa journalhandlingar, använda sig av tolk samt använda sitt kroppspråk. De flesta 

patienterna hade haft ett tolksamtal med opererande läkare före operationen och hade på så 

sätt erhållit information. Upplevelsen var att patienter som talar ett annat språk ibland fick en 

annan vård och mer begränsad information.  

 

Att anpassa sig och sitt arbetssätt för att nå patienten 

I resultatet framkom att anestesisjuksköterskor istället för att använda sig av verbal 

kommunikation ofta använde sitt kroppsspråk för att kommunicera med patienter. Patienterna 

upplevdes använda sitt kroppsspråk på ett bra sätt och gjorde sig på så sätt förstådda. 

Travelbee (1971) belyser vikten av att sjuksköterskan kan förstå det patienten förmedlar både 

verbalt och icke-verbalt då informationen de får i interaktionen lägger grunden för 

omvårdnaden.  

När information var svår att inhämta från patienten själv på grund av språkbarriärer fick 

anestesisjuksköterskorna hitta andra sätt att tillgodogöra sig information. Det kunde vara 

genom att förbereda sig inför mötet genom att läsa patientens journal och uppskatta hur 

mycket svenska eller engelska patienten pratar. I en studie av Bengtsson, Johansson och 

Englund (2016) beskrivs vikten av att anestesisjuksköterskan kan förbereda sig inför det 

preoperativa mötet för att det skall bli så bra som möjligt. Även Lindwall och von Post 

(2003) beskriver att förberedelsen inför mötet med patienten är viktigt för att på bästa sätt 

kunna tillgodose patientens egna önskemål och behov. I resultatet framkom även att 

anestesisjuksköterskor före mötet med patienten tog reda på vad viss utrustning hette på annat 

språk, för att lättare kunna förklara för patienten. Travelbee (1971) menar att relationen 

etableras redan vid första mötet mellan sjuksköterskan och patienten. Detta håller författarna 

med om och upplevde att anestesisjuksköterskorna var väl medvetna om med tanke på deras 

handlingar och förberedelser för att underlätta mötet.  

 

Anestesisjuksköterskorna försökte inge lugn och trygghet till patienten även om de kände sig 

stressade till följd av hög arbetsbelastning. Bengtson et al. (2016) menar att mötet med 

patienten kan förändras vid tidsbrist och att förmågan att inge lugn till patienten ökar ju 

längre arbetslivserfarenhet anestesisjuksköterskan har. Travelbee (1971) beskriver hur 

sjuksköterskans förståelse för individens känslor och reaktioner byggs upp genom 

erfarenheter både från livet och de människor sjuksköterskan möter. Detta kan kopplas till 

denna studie där deltagarna inte hade särskilt lång arbetslivserfarenhet, vilket kan ha påverkat 

deras sätt att möta och lugna patienten på ett negativt sätt. 
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I resultatet framkom att patienterna haft tolksamtal med operatör och ibland även med 

narkosläkaren före operationen. Däremot skiljde sig upplevelsen av att använda tolk bland 

anestesisjuksköterkorna. Någon tyckte att det upplevdes besvärligt med tolk och att 

patienterna klarade sig bra utan medan någon var positiv till användandet och hade använt sig 

av tolk under operation. Kale och Syed (2010) menar att potentiella språkbarriärer måste 

elimineras för att kunna ge en tvärkulturell vård och föredrar att professionell tolk används. 

Detta anser även Hendson, Reis och Nicholas (2015) som beskriver att sjuksköterskor 

upplever att de tar sig förbi språkbarriärer genom användandet av tolk. Däremot beskrivs 

även att det inte är säkert att rätt information ändå gått fram till patienten trots användande av 

tolk. Detta kan styrkas i denna studies resultat där anestesisjuksköterskor beskrev att de inte 

kunde vara helt säkra på att rätt information översatts korrekt till patienten och att det kan 

leda till mer missförstånd. Weldon et al. (2014) anser att telefontolk kan vara ett bra verktyg 

att använda för att främja att patienten kan få ställa frågor och få svar på sitt eget språk. Det 

ger även personalen möjlighet att kunna återge viktig information så att vården kan bedrivas 

på ett patientsäkert sätt.  

 

Upplevda svårigheter i att komminucera 

I resultatet framkom att anestesisjuksköterskor var rädda för missförstånd. Både att missförstå 

patienterna, men också att patienterna skulle missförstå dem. Ali och Johnson (2017) menar 

att missförstånd mellan sjuksköterska och patienter kan ske ändå, trots att ingen 

språkförbistring finns. I resultatet framkom även att en risk med missförstånd är att fel 

information ges, till exempel om patienten missuppfattat frågan om hen är fastande eller ej, 

vilket vid missförstånd kan ge förödande konsekvenser för patienten. En anestesi- 

sjuksköterska upplevde att det kunde vara ett hot för patientsäkerheten.  

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS. 2017:30) har alla patienter rätt till en säker vård på 

lika vård på lika villkor. Detta i enighet med författarnas förförståelse om att vården som ges 

skall vara säker för patienten. Författarna detta fynd i studien som synnerligen bestört och 

något som lite till författarnas förvåning framkom. Om patienten inte förstår eller inte blir 

förstådd kan information misstolkas, vilket enligt Meuter et al. (2015) kan leda till att 

patienten inte får en säker vård. I resultatet framkom det att anestesisjuksköterskorna, för att 

kunna genomföra en säker anestesi, såg till att förvärva viktig information genom att antingen 

söka via journalen eller genom att samtala med patienten.  
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I intervjuerna framkom att det inte kunde säkerställas att patienten fått tillräckligt med 

information om den perioperativa processen, vilket upplevdes skapa oro hos patienten. Det 

var svårt att lugna någon när det var oklart vad problemet var från början. Maneze et al. 

(2016) bekräftar att bristande kommunikation och information kan skapa en ökad oro och 

stress hos patienten. För att skapa trygghet menar Travelbee (1971) att sjuksköterskan skall 

använda sin egen personlighet och yrkeskompetens på ett ändamålsenligt och medvetet sätt. I 

resultatet framkom även att då anestesisjuksköterskan inte kunde lugna patienten med sina 

ord tog de till andra metoder så som att ge mer läkemedel eller söva patienten på ett snabbare 

sätt. Detta upplevde författarna som besvärande och något som kanske skulle kunnat 

undvikas. Enligt Larsson, Sahlsten, Segesten och Plos (2011) kan sjuksköterskan uppmuntra 

patienten till delaktighet genom att skapa en känslomässigt säker miljö så patienten främjas 

att uttrycka sig. Då skapas förtroende och sjuksköterskan och patienten kan sträva mot 

ömsesidiga mål. 

 

Metoddiskussion 

För att beskriva anestesisjuksköterskans upplevelse av att vårda vuxna patienter perioperativt 

med annat språk bedömdes det vara mest lämpligt med kvalitativ metod med induktiv ansats 

och halvstrukturerade intervjuer för datainsamling. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att 

den kvalitativa intervjun gör det möjligt att ta del av en annan persons livsvärld vilket i denna 

studie innebar att få tillgång till anestesisjuksköterskornas upplevelser. Samtliga deltagare 

upplevdes vilja berätta om sina upplevelser och intervjumaterialet kändes rikt. När deltagarna 

i studien vill dela med sig av sina upplevelser och erfarenheter ger det enligt Hällgren, 

Graneheim och Lundman (2017) en förutsättning för ett rikt resultat. 

 

I kvalitativ forskning används trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet för att beskriva olika 

aspekter av tillförlitlighet (Graneheim & Lundman, 2004). 

Trovärdigheten handlar om forskningens fokus och hänvisar till förtroendet för hur väl data 

och analysprocesser tar upp det avsedda fokuset (Graneheim & Lundman, 2004). Med 

fokuset menas i denna studie upplevelsen av vårdandet av patienter med annat språk, och 

genomgående i datainsamling och analys har författarna arbetat kontinuerligt efter att fånga 

själva upplevelsen hos anestesisjuksköterskorna. Den första frågan om trovärdighet uppstår 

när beslut om fokus för studien, val av sammanhang, deltagare och tillvägagångssätt för 

insamling av data fattas. När deltagare med olika erfarenheter väljs ökar möjligheten att välja 

den mest lämpliga metoden för datainsamling och mängden data är också viktigt för att skapa 
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trovärdighet (Graneheim & Lundman, 2004). Urvalsmetoden var ett strategiskt urval, vilket 

författarna anser var lämpligt för att få svar på studiens syfte vilket resulterade i en rik 

datamängd i förhållande till antalet intervjuer. Graneheim, Lindgren och Lundman (2017) 

menar att under planeringsfasen ligger utmaningen i rekrytering av deltagare. För att uppnå 

trovärdighet är det viktigt att hitta deltagare som förmodligen har erfarenheter av fenomenet 

som studeras och kan berätta om det. Samtliga anestesisjuksköterskor hade erfarenhet av att 

vårda patienter som pratade annat språk och de var villiga att dela med sig av sina 

erfarenheter vilket stärker studiens trovärdighet.  

 

Författarna av studien hade inte några problem med att få kontakt med enhetschef, få ett 

godkännande eller att komma i kontakt med studiedeltagarna. Nio anestesisjuksköterskor 

hörde av sig om deltagande i studien. En av dessa nio avböjde senare sitt deltagande innan 

intervjutillfället varpå författarna agerade enligt Belmontrapportens (1979) etiska principer 

och ställde inga frågor till varför hen valde att inte delta. Författarna tror inte att bortfallet 

haft någon större påverkan för studiens resultat.  

Enligt Graneheim, Lindgren och Lundman (2017) stärker en spridning i ålder, erfarenhet och 

kön trovärdigheten. Spridning i kön anser författarna att det finns i studien, då det var både 

män och kvinnor som deltog vilket stärker denna studies trovärdighet, däremot är deltagarna i 

liknande ålder och har jobbat i yrket under ungefär lika lång tid. Resultatet hade kunnat bli 

annorlunda och mer trovärdigt om ålders- och erfarenhetsspannet varit mer olikt mellan 

deltagarna. Intervjuerna tog mellan 10-20 minuter. Kvale och Brinkmann (2014) menar att 

nutida forskningsintervjuer är ofta för långa och fyllda med tomt prat och att en kort intervju 

kan vara rik på mening, vilket författarna upplevde att intervjuerna i denna studie var.  

 

Graneheim och Lundman (2004) menar att en annan viktig fråga för att uppnå trovärdighet är 

att välja den mest lämpliga meningsbärande enheten och att illustrera hur meningsenheter, 

kondensationen och abstraktioner görs underlättar bedömningen av resultatens trovärdighet. 

Författarna har i denna studie valt att visa en del av analysprocessen (tabell 1) för att 

underlätta bedömningen för läsaren.  
 

Datainsamlingen skedde via halvstrukturerade intervjuer där en provintervju först 

genomfördes, men som sedan användes i resultatet. Handledare till författarna gick igenom 

transkriberingen av provintervjun och gav råd om hur fler andrafrågor kunde ställas och vid 

vilka tillfällen de kunde passa, däremot ändrades inga frågor efter provintervjun. 
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Datainsamlingen är något författarna kunnat förfina inför en kommande studie, för under 

analys- och resultatprocessen insåg författarna att de kunde ställt fler andrafrågor för ännu 

mer utvecklade och rikare svar just runt själva upplevelsen. Graneheim och Lundman (2004) 

menar att när data är omfattande och datainsamlingen sträcker sig över tiden finns risk för 

inkonsekvens vid datainsamling, vilket påverkar pålitligheten. Då författarna följde en 

intervjuguide (bilaga 3) har alla deltagare fått samma frågor, men andrafrågorna har blivit 

olika då författarna utvecklats under intervjuernas gång. Enligt Kvale och Brinkman (2014) 

bör författaren verifiera sina tolkningar av deltagarens svar under intervjuns lopp. Detta var 

någonting som författarna utförde i viss utsträckning men som kunde gjorts mer genom att 

återupprepa det deltagaren sagt och verifiera att det var så hen menade.Vissa deltagare var 

svårare att intervjua än andra, och det är enligt Kvale och Brinkman (2014) den som 

intervjuar som har i uppgift att motivera deltagarna till att lämna sina redogörelser och få 

kunskapsrik information (Kvale & Brinkmann, 2014). Detta var något som författarna 

behärskade bra genom att anpassa sitt språk och tonfall för att skapa en god samtalsmiljö. 

 

Fördelen med telefonintervju var att kunna tala med människor som inte är på samma plats 

och nackdelarna är att icke verbal kommunikation inte kan tillämpas. Det ställs större krav på 

författaren att var uppmärksam när deltagaren initierar, pausar eller uttrycker känslor, 

kroppslig distans kan även påverka kontakt och motivation negativt (Kvale & Brinkmann, 

2014). Författarna upplevde ingen skillnad i intervjuns kvalitet mellan intervju på plats eller 

via telefon.  

 

Författarna har själva arbetat inom somatisk akutsjukvård och vårdat flertalet patienter med 

annat språk. Graneheim, Hällgren och Lundman (2017) menar att en positiv effekt av 

förförståelse är att författaren kan öppna möjlighet för att upptäcka ny kunskap och djupare 

förståelse för de som studeras. Resultatet kan ha påverkats med tanke på författarnas egna 

förförståelse och upplevelse av att vårda patienter med annat språk. Dock har båda författarna 

väldigt begränsad kunskap om hur det är att vårda patienter med annat språk just 

perioperativt. En sak som talar för att förförståelsen inte överfördes till intervjuerna var att 

resultatet blev annorlunda än vad författarna förväntade sig. Författarnas förförståelse var att 

det borde vara ett större problem och innebära fler risker för patienten när de ej delade språk 

än vad resultatet visar. Författarna anser att deras förförståelse var positiv då den användes 

till att bättre förstå det som studerades.  
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Kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004) användes för att analysera 

intervjumaterialet. Innehållsanalysen fokuserar på ämne och sammanhang och betonar 

variation, t.ex. likheter inom och skillnader mellan delar av texten vilket ger möjlighet att 

analysera och beskriva innehållet och tolkningsinnehållet. Analysen gjordes av båda 

författarna vilket stärker tillförlitligheten (Graneheim & Lundman, 2004). Trovärdighet är 

också en fråga om hur likheterna och skillnaderna mellan kategorier bedöms. Ett sätt att 

närma sig detta är att visa representativa citat från den transkriberade texten. Ett annat sätt är 

att söka enighet mellan medforskare, experter och deltagare (Graneheim & Lundman, 2004). 

I resultatet har författarna använt sig av citat från transkriberingen för att illustrera 

anestesisjuksköterskornas upplevelser. Initialt mynnade resultatet ut i fem kategorier med 26 

underkategorier, detta för att författarna var rädda att tappa nyanser. Vid utformande av 

resultat framkom det att resultatet blev spretigt och till viss del repetitivt i de olika 

kategorierna. Enligt Graneheim, Lindgren och Lundman (2017) är en nyckelfråga i 

analysprocessen att skilja mellan abstraktion och tolkning. En hög grad av abstraktion kan 

innebära både höga och låga grader av tolkning, och det kan hända att tolkning sker på grund 

av abstraktion. Författarna återvände då till analysen och pendlade fram och tillbaka mellan 

helhet och delar av texten för att få en ny helhet, vilket slutligen resulterade i två kategorier 

med fem underkategorier. Risken i det är att författarna kan tappa någon upplevelse samt att i 

sammanslagningen av kategorierna som ovan nämnt är att tolkning uppstått. Där säger 

Graneheim och Lundman (2004) att en annan aspekt av trovärdighet är pålitlighet, det vill 

säga den grad av vilket data förändras över tid och förändringar gjorda i författarnas beslut 

under analysprocessen. Vi bedömer att det finns risk för att studien är mindre pålitlig till följd 

av att författarna inte tidigare gjort en analys och därför blev bättre och bättre med tiden och 

med hjälp av feedback från handledare samt att ändringar gjordes under loppets gång som 

nämnts ovan. 

 
Överförbarhet avser i vilken omfattning resultaten kan överföras till andra sammanhang eller 
grupper. Författare av en studie kan ge förslag om överförbarhet, men det är läsarens beslut 
om huruvida resultaten kan överföras till ett annat sammanhang (Granheim & Lundman, 
2004). Författarna anser att studiens resultat är överförbart till andra grupper än bara till 
anestesisjuksköterskor inom det perioperativa vårdandet, och anser därför att resultatet är 
överförbart till vårdpersonal som arbetar på olika avdelningar där möte sker med patienter 
som pratar annat språk. 
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För att underlätta överförbarhet är det värdefullt att ge en klar och tydlig beskrivning av 

kultur och sammanhang, urval och egenskaper hos deltagare, datainsamling och 

analysprocess. En rik och kraftfull presentation av resultaten tillsammans med lämpliga citat 

ökar överförbarheten (Graneheim och Lundman, 2004). Genomgående i studien har 

författarna försökt vara tydliga med sitt tillvägagångsätt och tycker det framgår tydligt hur det 

arbetat i alla moment. Citat från transkriberad text finns i resultatet vilket stärker studiens 

överförbarhet.  

 

Slutsats 
Anestesisjuksköterskor upplevde att det fanns stora utmaningar och svårigheter i det 

perioperativa vårdandet av patienter som pratar annat språk. När patienten pratade ett annat 

språk upplevde anestesisjuksköterskor en rädsla att viktig information skulle missas. Både 

genom att patienten inte skulle förstå information men också att patienten inte kunde delge 

information tillbaka. Detta upplevdes kunna påverka patientsäkerheten till viss del. 

Anestesisjuksköterskor upplevde att patienter med annat språk i större utstreckning än andra 

var oroliga och att det var svårt att lugna någon när de inte delade språk. 

Anestesisjuksköterskorna fick då använda sig av andra strategier än verbal kommunikation 

för att tillgodose sig adekvat information samt kommunicera med patienten. Detta kunde vara 

genom att läsa journalhandlingar, använda sig av tolk samt använda sitt kroppspråk. 

Upplevelsen var att patienter som talar ett annat språk ibland fick en annan vård och mer 

begränsad information.  

 

Kliniska implikationer 
Resultatet i denna studie belyser svårigheten och komplexiteten i den perioperativa 

kommunikationen mellan anestesisjuksköterskan och patienten som talar annat språk. 

Ambitionen är att studien kan uppmärksamma svårigheter och ge anestesisjuksköterskor en 

ökad medvetenhet vilket kan ge dem verktyg att ge en bättre och mer jämlik vård till 

patienten. Studien är riktad mot anestesisjuksköterskor men resultatet skulle även kunna 

överföras till övrig vårdpersonal som möter patienter som pratar annat språk. 

I resultatet framkom upplevelser av att patienten inte var tillräckligt informerad och 

införstådd med den anestesiologiska delen av operationen. Ett förslag är därför att en 

anestesisjuksköterska alternativt anestesiolog alltid närvarar tillsammans med operatören vid 

det preoperativa tolksamtalet av en patient som pratar ett annat språk. Detta för att kunna öka 
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patientsäkerheten, ge information samt ge patienten en större möjlighet till delaktighet i sin 

vård.  

Då denna studie gjordes ur anestesisjuksköterskans perspektiv saknas upplevelsen utifrån ett 

patientperspektiv. Att studera upplevelsen ur ett patientperspektiv och jämföra mot 

anestesisjuksköterskans upplevelser vore intressant och något som möjligen hade kunnat ge 

en ännu större medvetenhet och på sikt även kunna göra att vården av dessa patienter blir en 

säker vård på lika villkor.  

 

  



  
 

27 

Referenser 

Ali, P., & Johnson, S. (2017). Speaking my patient's language: Bilingual nurses’ perspective 

about provision of language concordant care to patients with limited English proficiency. 

Journal of Advanced Nursing, 73(2), 421-432. doi: 10.1111/jan.13143 

 

Bengtsson, Y., Johansson, A., & Englund, E. (2016). Nurse anaesthetists’ experiences of the 

first intraoperative meeting with anxious adult patients: An interview study. Nordic Journal 

of Nursing Research, 36(3), 148–154. https://doi.org/10.1177/2057158516631433 

 

Folkhälsomyndigheten. (2016). Flyktingar. Hämtad 2019-01-29 från 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/halsa-i-

olikagrupper/flyktingar/  

 

Gerrish, K., Chau, R., Sobowale, A., & Birks, E. (2004). Bridging the language barrier: the 

use of interpreters in primary care nursing. Health & Social Care in the Community, 12(5), 

407–413. Retrieved from 

http://search.ebscohost.com.proxy.lib.ltu.se/login.aspx?direct=true&db=c8h&AN=10667696

5&site=ehost-live&scope=site 

 

Graneheim, U H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 

concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 24, 

105- 112. 

 

Graneheim, U. H., Lindgren, B.-M., & Lundman, B. (2017). Methodological challenges in 

qualitative content analysis: A discussion paper. Nurse Education Today, 56, 29–34. 

https://doi-org.proxy.lib.ltu.se/10.1016/j.nedt.2017.06.002 

 

Hendson, L., Reis, M. D., & Nicholas, D. B. (2015). Health care providers’ perspectives of 

providing culturally competent care in the NICU. Journal of Obstetric, Gynecologic, & 

Neonatal Nursing, 44(1), 17-27.  

 

Henricson, M. (2012). Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom 

omvårdnad. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 



  
 

28 

Kale, E., & Syed, HR. (2010). Language barriers and the use of interpreters in the public 

health services. A questionnaire-based survey. Patient Education & Counseling, 81(2), 187–

191. https://doi-org.proxy.lib.ltu.se/10.1016/j.pec.2010.05.002 

 

Kalengayi, F. K. N., Hurtig, A.-K., Nordstrand, A., Ahlm, C., & Ahlberg, B. M. (2015). “It is 

a dilemma”: perspectives of nurse practitioners on health screening of newly arrived 

migrants. GLOBAL HEALTH ACTION, 8. https://doi-

org.proxy.lib.ltu.se/10.3402/gha.v8.27903 

 

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. (3. [rev.] uppl.) 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Larsson, I., Sahlsten, M., Segesten, K., & Plos, K. (2011). Patients’ perceptions of barriers for 

participation in nursing care. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 25(3), 575-582. doi: 

10.1111/j.1471-6712.2010.00866.x 

 

Lindwall, L., & von Post, I. (2000). Perioperativ vård - den perioperativa vårdprocessen. 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Lindwall L, von Post, I., & Bergbom I. (2003). Patients’ and nurses’ experiences of 

perioperative dialogues. Journal of Advanced Nursing, 43(3), 246–253. https://doi-

org.proxy.lib.ltu.se/10.1046/j.1365-2648.2003.02707.x 

 

Lundman, B., & Hällgren Graneheim, U. (2017) Kvalitativ innehållsanalys. I Granskär, M. & 

Höglund Nielsen, B. (Red). Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. Lund. 

Studentlitteratur AB. 

 

Maneze, D., Everett, B., Kirby, S., DiGiacomo, M., Davidson, P. M., & Salamonson, Y. 

(2016). ‘I have only little English’: language anxiety of Filipino migrants with chronic 

disease. Ethnicity & Health, 21(6), 596–608. https://doi-

org.proxy.lib.ltu.se/10.1080/13557858.2016.1143091 

 

McGilton, K., Irwin-Robinson, H., Boscart, V., & Spanjevic, L. (2006). Communication 

enhancement: nurse and patient satisfaction outcomes in a complex continuing care facility. 



  
 

29 

Journal of Advanced Nursing, 54(1), 35–44. https://doi-org.proxy.lib.ltu.se/10.1111/j.1365-

2648.2006.03787.x 

 

Meuter, R. F. I., Gallois, C., Segalowitz, N. S., Ryder, A. G., & Hocking, J. (2015). 

Overcoming language barriers in healthcare: A protocol for investigating safe and effective 

communication when patients or clinicians use a second language. BMC Health Services 

Research, 15(1), 1–5. https://doi.org/10.1186/s12913-015-1024-8 

 

Mullan, B. A., & Kothe, E. J. (2010). Evaluating a nursing communication skills training 

course: the relationships between self-rated ability, satisfaction, and actual performance. 

Nurse Education in Practice, 10(6), 374–378. https://doi-

org.proxy.lib.ltu.se/10.1016/j.nepr.2010.05.007 

 

Nortvedt, P. (2013). Etiska utmaningar. I L. Hovind (Red.), Anestesiologisk omvårdnad. 

(s.44-53). Lund: Studentlitteratur.  

 

Polit, D.F., & Beck, C.T. (2008). Nursing research: generating and assessing evidence for 

nursing practice. (8. ed.) Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & 

Wilkins. 

 

Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening. (2012). 

Kompetensbeskrivning: Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterska med 

inriktning mot anestesisjukvård. Hämtad 2019-02-08 från 

https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-

sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/anestesi.komp.webb.pdf 

 

SCB. (2018). Invandring till Sverige. Hämtad 2019-01-29 från https://www.scb.se/hitta-

statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/invandring-till-sverige/ 

 

Socialstyrelsen. (2011). Ojämna villkor för hälsa och vård. Jämlikhetsperspektiv på hälso- 

och sjukvården. Hämtad 2019-02-18 från 

http://www.socialstyrelsen.se/lists/Artikelkatalog/Attachments/18546/2011-12-30.pdf 

 



  
 

30 

The Belmont rapport. (1979). Hämtad 2019-01-31 från: 

https://www.hhs.gov/ohrp/sites/default/files/the-belmont-report-508c_FINAL.pdf 

 

Travelbee, J. (1971). Interpersonal aspects of nursing. (2. ed.) Philadelphia: Davis. 

 

United Nations.(2017). International Migration Report 2017: Highlights. Hämtad 2019-02-05 

från: 

http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/d

ocs/MigrationReport2017_Highlights.pdf.  

 

Weldon, J. M., Langan, K., Miedema, F., Myers, J., Oakie, A., & Walter, E. (2014). Special 

Needs Populations: Overcoming Language Barriers for Pediatric Surgical Patients and Their 

Family Members. AORN Journal, 99(5), 616–632. https://doi.org/10.1016/j.aorn.2014.02.005 

 

Willman, A., Bahtsevani, C., Nilsson, R., & Sandström, B. (2016). Evidensbaserad 

omvårdnad: en bro mellan forskning och klinisk verksamhet. (4., [rev.] uppl.) Lund: 

Studentlitteratur.   



  
 

31 

Bilaga 1:  

Informationsbrev enhetschef anestesiklinik 

 

Härmed tillfrågas du som är enhetschef för anestesiklinken vid Sunderby Sjukhus i 

Luleå om att få tillfråga sjuksköterskor om deltagande i intervjustudien 

“Anestesisjuksköterskans upplevelse av att vårda vuxna patienter perioperativt med 

annat språk” 

 

Bakgrund och syfte 
Vi heter Anna Larsson och Julia Lindberg och är blivande anestesisjuksköterskor. Vi ska 

under våren skriva en magisteruppsats där syftet är att beskriva anestesisjuksköterskans 

upplevelse av att vårda vuxna patienter perioperativt med annat språk. För att undersöka 

upplevelsen vill vi genomföra intervjuer med anestesisjuksköterskor. Ämnet är aktuellt i och 

med den ökade globaliseringen med högre andel vårdsökande som ej talar svenska, vilket 

enligt tidigare studier bland annat ställer högre krav på sjuksköterskors 

kommunikationsförmåga. Hur anestesisjuksköterskor upplever vårdandet av patienter med 

annat språk finns det väldigt lite forskning kring, och genom att identifiera eventuella hinder i 

vårdandet kan förbättringsförslag tas fram för att förbättra omvårdnaden perioperativt för 

både patient, anhöriga och personal, och bidra till en säkrare vård. 

Forskningshuvudman är Luleå Tekniska Universitet, som tillika är den organisation som är 

ansvarig för studien. 
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Förfrågan om deltagande 

Informationsbrev gällande studien kommer att delas ut via e-post/vanligt post till 

anestesisjuksköterskor på operationsenheten i Sunderbyn under våren 2019. Om 

anestesisjuksköterskan vill medverka i studien innebär det att hen kommer intervjuas i 30-60 

minuter på en tid som passar hen. 

Deltagandet är högst frivilligt och anestesisjuksköterskan har närsomhelst under studiens 

gång rätt att avbryta sitt deltagande utan att behöva ange varför. Arbetsgivare/chef kommer ej 

delges svar utan kommer kunna ta del av studien via LTUs publiceringsdatabas, DiVA. 

 

Hur data behandlas och presenteras 

Endast författarna och handledaren till denna intervjustudie kommer att ha tillgång till 

bandinspelningarna som kommer att raderas efter slutförd studie. Deltagarna kommer vid 

transkribering att få alias anestesisjuksköterska 1-10. Resultatet kommer sedan att redovisas 

så att inte deltagarnas identitet, ålder, kön eller arbetsplats kommer att kunna identifieras.   

 

Kontakta oss eller vår handledare vid frågor: 

Anna Larsson, 0703579570 mail:larssonmariaanna@gmail.com 

Julia Lindberg, 0703445571 mail: linjul@student.ltu.se 

Handledare: Ann-Christin Karlsson, 0701-679927, klinisk universitetslektor, Uppsala 

universitet, mail: ann-christin.karlsson@pubcare.uu.se 
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Jag har tagit del av informationen om studien ”Anestesisjuksköterskans upplevelse av att 

vårda vuxna patienter perioperativt med annat språk” 

Jag accepterar att anestesisjuksköterskorna som är verksamma inom mitt 

verksamhetsområde tillfrågas om deltagande: 

● Ja  [ ]      Nej  [ ] 

 

_________________________________________________________________ 

Verksamhetsområde och sjukhus/lasarett 

  

_________________________________________________________________ 

Datum och underskrift med namnförtydligande och befattning 

Om positivt svar genomförs datainsamling under våren 2019. 
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Bilaga 2: 

Informationsbrev till deltagare 

 

 Information till deltagare 

Härmed tillfrågas du som är anestesisjuksköterska om deltagande i intervjustudien 

Anestesisjuksköterskans upplevelse av att vårda vuxna patienter perioperativt med annat 

språk  

Vad är det för projekt och varför vill vi att just du ska delta? 

Vi heter Anna Larsson och Julia Lindberg och är blivande anestesisjuksköterskor. Vi ska 

under våren skriva en magisteruppsats om anestesisjuksköterskans upplevelse av att vårda 

vuxna patienter perioperativt med annat språk. För att undersöka upplevelsen vill vi  

genomföra intervjuer med anestesisjuksköterskor. Ämnet är aktuellt i och med den ökade 

globaliseringen med högre andel vårdsökande som ej talar svenska, vilket enligt tidigare 

studier bland annat ställer högre krav på grundutbildade sjuksköterskors 

kommunikationsförmåga. Hur anestesisjuksköterskor upplever den här situationen finns det 

väldigt lite forskning kring, och genom att identifiera eventuella hinder i vårdandet kan 

förbättringsförslag tas fram för att förbättra omvårdnaden perioperativt för både patient, 

anhörig och personal, och bidra till en säkrare vård.  

Genom er enhetschef har vi fått godkännande till att kontakta er för att kunna genomföra 

denna intervjustudie. Forskningshuvudman är Luleå Tekniska Universitet. Med 

forskningshuvudman menas den organisation som är ansvarig för studien. 

Hur går studien till? 

Om du vill medverka i studien innebär det att du blir intervjuad på en tid och plats som passar 

dig. Intervjun tar ca 30-60 minuter och spelas in på ljudband. 
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Möjliga följder och risker med att delta i vår studie? 

Att delta i vår studie är högst frivilligt och du får närsomhelst innan, under eller efter 

intervjun välja att avbryta  utan att vi ställer några frågor om varför. Intervjumaterialet 

kommer endast användas i vår studie och så fort studien är godkänd kommer inspelningen att 

raderas. Det kommer inte att framgå vem som svarat vad då inga namn eller information som 

kan avslöja identitet kommer att finnas med i studien. Vid utskrift av intervjuerna  kommer vi 

att använda oss av kodning för att garantera anonymitet . Innan intervjun genomförs kommer 

du som väljer att ställa upp få skriva under ett dokument om samtycke där du medger att du 

tagit del av ovanstående information och godkänner deltagande i intervjustudien.  

Vad händer med mina uppgifter?  

Endast undertecknade kommer att ha tillgång till bandinspelningen. Vid transkriberingen 

kommer varje deltagare att få ett alias. I resultatet kommer det inte gå att identifiera vem du 

är, din ålder, ditt kön eller var du arbetar.  

Om du vill ta del av det färdiga examensarbetet kan du kontakta någon av oss, Julia eller 

Anna, enligt kontaktuppgifter nedan.  

Hur kommer du få information kring studien? 

När studien är godkänd registreras den elektroniskt i Luleå universitetsbiblioteks databas, 

DiVA.  

Vilka är ansvariga för studien? 

Kontakta oss eller vår handledare vid frågor: 

Anna Larsson, 0703579570  mail:larssonmariaanna@gmail.com 

Julia Lindberg, 0703445571 mail: linjul@student.ltu.se 

Handledare: Ann-Christin Karlsson, 0701-679927, klinisk universitetslektor, Uppsala 

universitet, mail: ann-christin.karlsson@pubcare.uu.se 
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Samtycke till att delta i studien 

Jag har fått muntlig och skriftlig informationen om studien och har haft möjlighet att ställa 
frågor. Jag får behålla den skriftliga informationen.  

☐ Jag samtycker till att delta i studien Anestesisjuksköterskans upplevelse av att vårda 
vuxna patienter perioperativt med annat språk 

 ☐ Jag samtycker till att uppgifter om mig behandlas på det sätt som beskrivs i 
forskningspersonsinformationen. 

☐ Jag samtycker till att mina prover sparas i en biobank på det sätt som beskrivs i 
forskningspersonsinformationen.  

 

Plats och datum Underskrift 
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Bilaga 3: 

Forskningsfrågor/Intervjufrågor 

 

Hur upplever anestesisjuksköterskan arbetet perioperativt med patienten som pratar 

annat språk? 

- Kan du ge exempel på eventuella skillnader mellan att vårda en svensktalande patient kontra 

en patient som talar annat språk? 

-Kan du ge exempel på några hinder/svårigheter i vårdandet/kommunikationen?  

-Kan du beskriva några fördelar med att vårda patienter som talar annat språk?  

-Kan du beskriva några nackdelar med att vårda patienter som talar annat språk? 

 

Vilka faktorer underlättar anestesisjuksköterskans arbete i vårdandet av 

patienter som talar annat språk?  

-Brukar du förbereda dig på något särskilt sätt inför vårdandet av en patient som talar annat 

språk? 

-Finns det någon upprättad rutin kring handläggning av patienter som talar annat språk? 

-Brukar du använda dig av några hjälpmedel (ex. tolk, översättningsprogram) 

-Hur tycker du man bemöter språkbarriären på bästa sätt ur ett patientsäkerhetsperspektiv? 

-Finns det några ytterligare resurser du hade velat ha tillgång till för att underlätta vårdandet? 

 

Vilka situationer kan uppstå i vårdandet av en person som inte talar samma språk? 

-Har du varit med om något tillfälle där en positiv händelse tillstött på grund av att ni talar 

olika språk?  

-Har du varit med om något tillfälle där en negativ händelse för patienten tillstött på grund av 

att ni talar olika språk? 

 

Avslutande fråga:  

Är det något du vill tillägga till det vi pratat om? 

 

Andrafrågor 

För att ställa andrafrågor till intervjufrågorna förutsätts det att intervjuaren aktivt lyssnar till 

intervjupersonen. På så sätt kan intervjuaren följa upp intervjupersonens svar på ett flexibelt 

sätt med hänsyn till forskningsfrågorna genom att be om ytterligare beskrivningar och 

klargörande av innebörder och känslor(Kvale & Brinkmann, 2014) 
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- Hur menar du med det? 

- Hur tänker du då?  

- Kan du utveckla det du sa? 

- Kan du ge något exempel på vad du säger?  

- Har du upplevt det själv? 

- Hur känner du dig då/Hur får det dig att känna? 

- Tycker du/tycker du inte …..? 

- Menar du såhär …? 

 

  
  
 
  
 


