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Sammanfattning
För att information ska kunna förmedlas behövs ett gemensamt språk att kommunicera på
mellan sjuksköterska och patient. Kommunikationsproblem uppstår när gemensamt språk
saknas och det blir omöjligt att kommunicera verbalt. Studiens syfte var att beskriva
sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter när det inte finns ett gemensamt språk för
verbal kommunikation och hur det upplevs att kommunicera via en mellanhand på
akutmottagning. Studiens metod var av kvalitativ ansats med beskrivande design.
Undersökningsgruppen bestod av åtta sjuksköterskor från en akutmottagning i Mellansverige.
Semi-strukturerade intervjuer användes och det insamlade materialet analyserades utifrån en
kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade att när den verbala kommunikationen uteblev
upplevde flera sjuksköterskor att det kunde leda till missförstånd. I dessa situationer behövs
en tolk och samtliga sjuksköterskor upplevde att det inte var optimalt med en anhörig som
tolkade. Flera sjuksköterskor uttryckte en osäkerhet när professionella tolkar anlitades då de
ansåg att kulturella värderingar kunde påverka tolkkvalitén. Samtliga sjuksköterskor ansåg att
det krävdes mer arbete och fler undersökningar när det inte fanns ett gemensamt språk.
Slutsatsen var att situationer där gemensamt språk saknas beskrevs som hanterbara då det
skedde dagligen men att det fortfarande var ett problem. När det inte finns ett gemensamt
språk ökar risken för missförstånd och patientens säkerhet och behandling blir lidande. Tolk
upplevdes som det bästa hjälpmedlet, dock är kommunikation via en mellanhand alltid en
tolkning och den blir inte detsamma som att tala direkt till patienten. I situationer då
gemensamt språk saknas ställs högre krav på sjuksköterskans kompetens.

Nyckelord: gemensamt språk, upplevelser, tolk, sjuksköterska, kommunikation.

Abstract
To share information a common language between nurses and patients is needed.
Communication problems occur in situations when a common language is missing and
communicating verbally becomes impossible. The aim of this study was to describe nurses'
experiences of caring for patients when a common language for verbal communication is
missing and how communicating through an intermediary is perceived in the emergency
department. The study’s methodology was a qualitative approach with descriptive design. The
study group contained eight nurses from an emergency department in central Sweden. Semistructured interviews were used and analysed based on qualitative content analysis. The
results showed that when a common language is missing, several nurses experienced that it
could lead to misunderstandings. In these situations an interpreter was needed and all the
nurses felt that it was not optimal to use a relative to interpret. Several nurses expressed
uncertainty against professional interpreters because they believed that cultural values could
influence the quality of the interpretation. All the nurses felt that these situations required
more work and examinations. The conclusion is that the situations where a common language
is missing were described as manageable because they happened daily but were still
considered a problem. When a common language is missing it increases the risk of
misunderstandings, and patient safety and treatment will suffer. Interpreters were understood
as the best tool, however, communication through an intermediary is always an interpretation
and will not be the same as speaking directly to the patient. In situations where a common
language is missing, the demands on nurses’ competence increase.

Keywords: common language, experiences, interpreter, nurse, communication.
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1. Introduktion
Inom vården är kommunikationen nödvändig och en förutsättning för god vård och den bidrar
till en gemenskap mellan två personer vilket gör det möjligt för patienten att känna sig
delaktig i sin vård (Fossum 2013, Hadziabdic et al. 2011, Skea et al. 2014). Skea et al. (2014)
beskriver att kommunikationen mellan sjukvårdspersonal och patient påverkar i vilken
utsträckning patienten känner sig delaktig, respekterad och engagerad i sin vård. Begreppet
kommunikation innebär överföring av information och det är så begreppet används i
vården(Schindler et al. 2010). Med begreppet kommunikation tillkommer även begreppet
bemötande för att skapa en relation mellan två parter. Bemötandet är viktigt och handlar om
hur samtalet genomförs och några nyckelord som beskriver begreppet bemötande i korta drag
är respekt, människosyn, vänlighet, information, hjälpsamhet och kvalité (Fossum 2013).
Sverige är ett mångkulturellt samhälle och det innebär att sjukvårdspersonal i sitt arbete möter
människor från olika etniska grupper och det kan handla om turister som besöker svensk
sjukvård under sin semestervistelse eller människor som emigrerat till Sverige och gjort det
till sitt nya hemland. Det mångkulturella samhället resulterar i olika förväntningar och krav
som är utöver det som vårdpersonal är van vid och detta kan skapa hinder och problem i
kommunikationen vid vårdkontakter (Hanssen 2007).
1.1 Kommunikationsformer i vårdsituationer
För att kunna kommunicera och förmedla information behövs ett gemensamt språk mellan
sjuksköterska och patient. Hanssen (2007) använder begreppet gemensamt språk och
beskriver det som en verbal kommunikation mellan två parter. Att inte ha ett gemensamt
språk innebär därmed att parterna inte talar samma verbala språk, i detta fall att till exempel
sjuksköterskan talar svenska och patienten talar franska. Verbal kommunikation syftar till
språkets användning i muntlig och skriftlig form (Hanssen 2007, Schindler et al. 2010). I
föreliggande studie används begreppet gemensamt språk för den verbala kommunikationen,
då information i viss utsträckning även kan ges skriftligt på ett språk som patienten kan
behärska. En annan kommunikationsform är den icke-verbala kommunikationen som innebär
att kommunikationen mellan människor sker via andra metoder än den språkliga. Exempel på
icke-verbal kommunikation är gester, ansiktsuttryck, kroppsspråk och ögonkontakt (Hanssen
2007).
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Kommunikationsproblem uppstår när patientens möjligheter att uttrycka sig begränsas på
grund av att det inte finns ett gemensamt språk och det blir då omöjligt att kommunicera
verbalt. Detta kan påverka den psykiska och fysiska hälsan negativt (Hanssen 2007). I
situationer där detta sker kan man behöva kommunicera via en mellanhand till exempel en
tolk. En tolk är en person som muntligt omvandlar ett budskap från ett språk till ett annat.
Tolkens uppgift är att direkt översätta utan att lägga in personliga värderingar eller förändra
budskapet eller informationen (Hsieh & Kramer 2012). I föreliggande studie används
begreppet mellanhand för den person som översätter kommunikationen mellan sjuksköterska
och patient. Denna översättare kan vara till exempel en professionell tolk, kollega eller
anhörig.

1.1.1 Kommunikation via en mellanhand
En finsk studie har visat att vårdpersonal ofta känner frustration och är misstänksamma mot
den information som tolken ger åt patienten då de upplever att tolken har svårigheter att
behärska det finska språket. Frustrationen byggs upp av en osäkerhet hos vårdpersonalen då
de inte vet om tolken har förstått den information personalen vill ge till patienten (Degni et al.
2012, Hsieh & Kramer 2012). Ginde et al. (2009) beskriver att användningen av en medicinsk
tolk ökade vårdkvalitén och resulterade i kortare vårdtid för patienten. I de fall anhöriga
agerar tolk har sjuksköterskor i en studie som gjorts i Australien berättat att de upplevt att
anhöriga undanhållit information för patienten och att de inte har tillräckliga medicinska
kunskaper. De upplevde även att anhöriga inte förstod vad som sades och det ledde till
missförstånd (Huang & Phillips 2009). Professionell tolk föredrogs av vårdpersonal framför
anhöriga då fördelarna var att sekretessen ökade samt att kvalitén på tolkningen var bättre
(Hudelson & Vilpert 2009).

I Sverige har man gjort en studie om röntgensjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter
som inte talar svenska, där man beskrivit svårigheter med kommunikation då patienten
behöver mycket information om biverkningar och komplikationer, t.ex. vid användning av
kontrastmedel. Röntgensjuksköterskorna gav förslag om att tolkarna skulle få utbildning om
den terminologi som används på röntgen samt en överblick om hur olika
röntgenundersökningar utförs. Detta för att öka kunskapen hos tolken samt att öka
patientsäkerheten. Röntgensjuksköterskorna önskade även en egen utbildning i hur man talar

2

med patienten via tolk samt utbildning om olika kulturer för att kunna möta patienterna på
bästa sätt (Fatahi et al. 2010).

En australiensk studie hade som syfte att undersöka sjukhusvistelsen från patientens
perspektiv då patienten inte talade engelska. Majoriteten upplevde sin sjukhusvistelse som
positiv, trots att många kände sig maktlösa då tolk inte används. Några patienter upplevde
även diskriminering då deras sedvänjor inte respekterades, t.ex. en muslimsk kvinna bad om
en kvinnlig sjuksköterska men kunde inte göra sig förstådd då hon inte talade engelska.
Patienterna beskrev det som en stor lättnad när de fick träffa en tolk och därmed kunde göra
sig förstådda. Dock upplevde sjukvårdspersonalen att patienterna föredrog att använda sina
anhöriga som tolk då de upplevde det som en trygghet. Men att använda anhöriga som tolk
ansågs leda till brister i sekretessen, vårdkvalitén och patientsäkerhet då det inte är säkert att
den anhörige tolkar rätt (Garrett et al. 2008).

1.2 Omvårdnad och kommunikation
God omvårdnad handlar om att förstå situationer, att handla för patientens bästa och att
använda sin professionella bedömningsförmåga. För att kunna ge god omvårdnad behövs det
ett samband mellan kommunikation, bemötande och ett gemensamt språk (Alvsvåg 2012).
Omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee anser att kommunikation är ett verktyg som hjälper
sjuksköterskan och patienten att skapa ett människa-människa förhållande, men även ett
verktyg för att realisera omvårdnadens syfte (Eide & Eide 2009). Travelbee anser att
människans livserfarenheter påverkas av tidigare upplevelser och styr hur människan reagerar
i liknande händelser senare i livet. Genom att hjälpa människor att finna mening i händelser
som de möts av i livet nås ett av de viktigaste målen i omvårdnadsprocessen. För att kunna
bemöta och arbeta med människan anser Travelbee att visa empati, sympati och förståelse var
en bra grund för att nå god omvårdnad (Wadensten & Carlsson 2003). En amerikansk studie
beskrev att när sjuksköterska och patient inte hade ett gemensamt språk uppstod ett hinder att
skapa en sjuksköterska-patient relation (Hart & Mareno 2013).

Peckover och Chidlaw (2007) gjorde en studie om distriktssköterskors förståelse och
erfarenheter i omvårdnadsarbete med människor från andra kulturer och människor som inte
talar eller förstår engelska. Resultatet visar att distriktssköterskorna saknade förtroende i att
tala om etnicitet och kulturella skillnader, men erkände att de som inte talar samma språk
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troligtvis inte får samma vård som de som talar engelska, då deras kommunikationsbehov inte
uppfylls. Orsaker till att kommunikationsbehovet inte uppfylldes var bland annat att det inte
fanns någon dokumentation om att patienten talade ett annat språk förrän första mötet och att
det var svårt att tillmötesgå behovet på grund av tidsbrist. Vissa distriktssköterskor i studien
berättade att de inte kände att det behövdes en tolk, medan andra kände att de misslyckades i
vården av patienten när tolk inte anlitades då kommunikationen är en sådan stor del.

I en studie som gjorts i Sverige har man uppdagat olika problem som uppkommer inom den
somatiska akutsjukvården och den psykiatriska vården då man vårdar patienter som inte talar
samma språk och har andra kulturella sedvänjor. I psykiatrin ansåg man att det största
problemet var när patienten vägrade äta eller dricka och inte kunde ta reda på orsak på grund
av språkbarriären. Inom akutsjukvården ledde språkbarriären till onödiga
ambulansutryckningar då kommunikationen mellan larmcentralen och uppringaren brast. Det
har även påvisats att vårdpersonal kan känna en stress över att vårda patienter då man inte har
ett gemensamt språk (Hultsjö & Hjelm 2005). Att vårdpersonal kan känna stress över
situationer då ett gemensamt språk saknas har framkommit i en studie där man jämförde stress
hos sjuksköterskor och läkare. Resultatet visade tydligt på att sjuksköterskor (97 %) kände
mer stress än läkarna (78 %). Sjuksköterskan kände mest stress i den generella
kommunikationen med patienten och vid smärtlindring då sjuksköterskan kände sig osäker i
att förklara eventuella biverkningar eller känslan patienten får i kroppen av behandlingen
(Bernard et al. 2006).

1.3 Problemformulering
Författarna anser att antalet svenska studier som finns om ämnet är få (endast tre stycken) och
att det behöver utforskas vidare och då på akutmottagningar där flödet av patienter är stort. Så
sent som i januari 2014 efterfrågade International Journal of Nursing Studies studier som
handlar om kommunikationsproblematik på grund av språkbarriärer mellan patient och
vårdgivare (Squires & Jacobs 2014).

I Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) beskrivs kraven på sjukvården utifrån
individanpassad information och i samråd med patienten. För att kunna ge god omvårdnad ska
patientens bästa sättas i förstahand och genom sjuksköterskans professionella
bedömningsförmåga leda vägen till god förståelse mellan dem. Ett problem för sjuksköterskan
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att uppnå god omvårdnad är när det inte finns ett gemensamt språk mellan sjuksköterska och
patient. Det här problemet kan leda till missförstånd och den goda omvårdnaden uteblir
(Hanssen 2007). Ur ett omvårdnadsperspektiv är det därför viktigt att tydliggöra hur
sjuksköterskor upplever att det är att vårda när det inte finns ett gemensamt språk. Detta för
att kunna förbättra situationen för patienten och tillvägagångssättet för att uppnå kraven på
individanpassad information och samspel med patienten.

1.4 Syfte
Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter när det inte finns ett
gemensamt språk för verbal kommunikation och hur det upplevs att kommunicera via en
mellanhand på akutmottagning.

2. Metod
2.1 Design
Studien har en beskrivande design med kvalitativ ansats (Polit & Beck 2012).
2.2 Urvalsmetod och undersökningsgrupp
Inklusionskriterier för att delta i studien var minst två års erfarenhet av sjuksköterskeyrket
samt arbetade på en akutmottagning i Mellansverige. Ytterligare ett inklusionskriterie var att
sjuksköterskan skulle ha erfarenhet av att vårda patienter vid tillfällen då det inte fanns ett
gemensamt språk. Studien har inte några specifika exlusionskriterier. Deltagarna valdes
utifrån ett bekvämlighetsurval, vilket innebar att deltagare som passade in på
inklusionskriterierna samt fanns tillgängliga då studien genomfördes och uttryckt att de var
intresserade att delta i studien inkluderades (Polit & Beck 2012). Undersökningsgruppen
bestod av åtta legitimerade sjuksköterskor, fem kvinnor och tre män. Deltagarna hade varit
yrkesverksamma sjuksköterskor i minst två år och som mest 40 år. De hade arbetat på
akutmottagning minst sju månader och som mest 14 år. Antalet deltagare valdes utifrån Polit
och Beck (2012) som beskrivit att i en kvalitativ studie med syfte att beskriva deltagares
upplevelser rekommenderas tio eller färre deltagare. Studien drabbades av två bortfall, båda
kvinnor, en deltagare var inte tillgänglig på grund av sjukdom och en annan fick förhinder.
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För att uppnå ett deltagarantal om åtta ersattes dessa bortfall med två nya deltagare, en man
och en kvinna, som fått information om studien och visade intresse att delta.

2.3 Datainsamlingsmetod
Författarna har utfört individuella semi-strukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod och
dessa genomfördes ansikte mot ansikte på aktuell akutmottagning. Semi-strukturerade
intervjuer innebär att man har en färdig intervjuguide man utgår ifrån (Polit & Beck 2012).
Författarna valde tre huvudfrågor som berörde vårdsituationer då det inte finns ett gemensamt
språk och sjuksköterskans upplevelse av dessa samt hur de upplever det är att kommunicera
via en mellanhand. Under intervjutillfället kompletterades huvudfrågorna med följdfrågor s.k.
probes, fördjupningsfrågor (Polit & Beck 2012) för att tydliggöra insamlad data. Författarna
ställde fördjupningsfrågor som: Hur kände du då? På vilket sätt? Kan du utveckla svaret lite?
2.4 Tillvägagångssätt
Efter godkänt PM skickade författarna ut anhållan om tillstånd, informationsbrev innehållande
studiens syfte, genomförande samt de etiska riktlinjer som tillämpades samt PM med bifogad
intervjuguide till verksamhetschefer vid två akutmottagningar i Mellansverige. Då endast en
av akutmottagningarna gav respons valde författarna att genomföra studien vid denna.

Författarna kontaktades av en vårdutvecklingsledare som meddelade om erhållet tillstånd
samt en lista över potentiella deltagare som uppfyllde inklusionskriterierna och visat intresse
för studien. I samråd med vårdutvecklingsledaren bestämdes datum i vecka två 2014 för
utförande av intervjuerna under deltagarnas arbetstid. Vid intervjutillfällena fick författarna
möjlighet till en avskild intervjulokal. Vid varje intervju gavs en muntlig påminnelse om
informerat samtycke, frivilligt deltagande, rätten att avbryta deltagandet samt om den
konfidentiella hanteringen av insamlat material enligt Etiska riktlinjer för
omvårdnadsforskning i Norden (2003). Båda författarna var närvarande vid alla intervjuer och
samtliga intervjuer spelades in. Författarna turades om att vara huvudansvarig för
intervjuerna. Huvudansvarig författare hade ansvar för att intervjuguiden följdes medan den
andra författaren kompletterade med eventuella fördjupningsfrågor. Intervjuerna utfördes
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under två dagar, första dagen intervjuades två deltagare och den andra dagen intervjuades sex
deltagare. Intervjuerna tog mellan åtta och 18 minuter att genomföra.

2.5 Dataanalys

Innan innehållsanalysen påbörjades transkriberades intervjumaterialet efter att alla intervjuer
var gjorda. Respektive intervjutext färgkodades och denna färgkod följde med i hela
analysprocessen för att kunna identifiera vilken intervju materialet ursprungligen var ifrån.
Det insamlade intervjumaterialet har bearbetats och analyserats med hjälp av kvalitativ
manifest innehållsanalys i enlighet med Graneheim och Lundmans (2004) metodologiska
beskrivning utifrån rubrikerna: Meningsenhet, Kondensering, Kod, Underkategorier samt
Kategorier (Tabell 1). Författarna har gemensamt tagit ut meningsenheter i form av ord och
meningar som genom sitt innehåll har svarat på syftet. Genom kondensering har författarna
gjort texten kortare och mer lätthanterlig utan att ändra det centrala innehållet eller ta bort
väsentliga delar. Sedan har kondenseringen kodats till en etikett som kort beskriver innehållet.
Utifrån likheter och olikheter jämfördes koderna och delades in i preliminära underkategorier
och kategorier för att sedan diskuteras gemensamt av författarna som enades om slutgiltiga
underkategorier och kategorier (Granskär & Höglund-Nielsen 2012).

Tabell 1. Illustration av databearbetning och analys
Meningsenhet

Kondensering

Kod

Underkategori

Trygghet skulle
jag inte säga till
en tolk det är
mer ett
hjälpmedel
Visst ibland kan
man uppleva det
som frustrerande
att man inte kan
ge den
information man
vill på en gång

Trygghet skulle
jag inte säga till
en tolk utan mer
ett hjälpmedel

Ingen trygghet
Osäkerhet till att
till tolk men det kommunicera
är ett hjälpmedel via professionell
tolk

Tolk som central
länk för verbal
kommunikation

Ibland kan man
uppleva det som
frustrerande då
man inte kan ge
information på
en gång

Frustration i
väntan på att
kunna ge
information

Känslor om
situationen vid
mötet med
patienten

Frustration över
utebliven verbal
kommunikation

Kategori
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2.6 Forskningsetiska överväganden

Författarna fick tillstånd att utföra studien av verksamhetschefen på aktuell akutmottagning.
Etiska riktlinjer för omvårdnadsforskning i Norden (2003) följdes angående skriftlig samt
muntlig information om informerat och frivilligt samtycke. Författarna har även informerat
deltagarna om rätten att avbryta deltagandet närsomhelst under studiens gång.
Intervjumaterialet förvarades inlåst och oåtkomligt för obehöriga och kommer att raderas efter
godkänt examensarbete. I det färdiga examensarbete framgår det inte vem som deltagit i
intervjustudien då deltagarna är avpersonifierade i arbetet och resultatet presenteras på
gruppnivå. I och med detta såg författarna inte några risker för deltagande sjuksköterskor. En
av författarna har arbetat på den aktuella akutmottagningen och detta kan leda till att
deltagarna inte delger all information på grund av relationen till denne. Författarna tog
beslutet att ändå vända sig till aktuell akutmottagning då personalgruppen är en stor grupp
människor och såg inte risken att detta skulle ske som överhängande eftersom deltagandet var
frivilligt. Författarna ser däremot att intervjun kan få deltagarna att tänka mer på deras
handlande i mötet med patienter och finna lösningar när det inte finns ett gemensamt språk att
kommunicera på.

3. Resultat
Resultatet presenteras i löpande text och styrks med citat från samtliga intervjuer. Varje citat
kommer att ges en markör för att kunna identifiera från vilken intervju citatet är taget
(exempel intervju 1). Resultatet presenteras utifrån de fyra kategorier som framkom i
analysprocessen, dessa kategorier är: ”Känslor om situationen vid mötet med patienten”,
”Hanteringsstrategier”, ”Utebliven verbal kommunikations inverkan på vården” samt ”Tolk
som central länk för verbal kommunikation” (Figur 1).
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Figur 1. Kategoriöversikt

3.1 Känslor om situationen vid mötet med patienten
Denna kategori uppmärksammar sjuksköterskornas upplevelser av mötet med patienter samt
eventuella hinder och frustrationer som kan uppkomma då det inte finns ett gemensamt språk.

3.1.1 En del av dagliga arbetet

Sjuksköterskorna upplevde att situationen att möta patienter då det inte fanns ett gemensamt
språk var relativt vanlig och sker dagligen på deras arbetsplats. Känslorna kring att möta dessa
patienter var olika hos sjuksköterskorna. De upplevde att på grund av att det var så vanligt har
de lärt sig att hantera situationen och upplevde det inte som ett problem. Sjuksköterskorna
upplevde en osäkerhet och tyckte att det var svårt att veta hur de skulle gå tillväga i situationer
då gemensamt språk saknades. Sjuksköterskorna ansåg att som ny var det ännu svårare att
möta patienter när det inte fanns ett gemensamt språk och det blev en stressfaktor. En
sjuksköterska uttryckte en hoppfullhet och tro om att man ändå förstod varandra trots att
parterna inte hade ett gemensamt språk att kommunicera på. Samma sjuksköterska beskrev
sina upplevelser av dessa situationer som positiva och inte problematiska.
”Men jag upplever det inte såhär att det skulle vara ett stort problem eftersom vi ändå kan
göra åtgärder så fort, vi kan ta EKG, vi kan ta prover på en gång, vi måste inte vänta in en
tolk.”(Intervju 3)
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Sjuksköterskorna som upplevde det som ett problem menade att det blev en svår situation när
det inte fanns ett gemensamt språk. Bland annat berättade en sjuksköterska att det kunde bli
svårt med bedömning och triagering när man inte kan få fram kontaktorsaken, vilket
resulterade i att det kunde bli svårt att komma vidare i arbetsprocessen. I situationer då
patienten kommer gåendes in till akutmottagningen möts de av ett triageteam vid respektive
klinik som behöver ta reda på anamnes, sekretess och övrig information. Detta ansåg
sjuksköterskan påverkade flödet negativt och arbetet stannade upp eftersom det var
tidskrävande. Ett problem som sjuksköterskorna hade uppmärksammat när patienter kom
gåendes in till akutmottagningen och försökte förmedla kontaktorsaken trots att det inte fanns
ett gemensamt språk att kommunicera på. Ofta i dessa situationer försökte anhöriga hjälpa till
trots att de inte heller talade språket, vilket ansågs som frustrerande och ytterligare ett hinder
för sjuksköterskorna. En situation som betraktades lättare att hantera var de fall då patienterna
inkom med ambulans och personalen kunde arbeta utifrån ambulanspersonalens rapportering.
”Ibland så när dom kommer till akutrummet så är det ju oftast ambulansen som har fått nån
slags hum om så där kanske det på ett sätt är lättare.”( Intervju 7)

3.1.2 Frustration över utebliven verbal kommunikation
Sjuksköterskorna upplevde en frustration över att inte kunna förstå eller göra sig förstådd hos
patienten eller kommunicera på ett bra sätt. En sjuksköterska beskrev att frustrationen uppstod
eftersom man ville hitta en lösning och kunna kommunicera men i dessa fall fungerar det inte
lika snabbt som man hade önskat. En annan orsak till frustrationen beskrev en sjuksköterska
var väntan på att kunna ge information till patienten på grund av att man behöver invänta tolk.
Resterande sjuksköterskor ansåg att trots den frustration och osäkerhet som de kände kunde
de ändå ha kontroll över situationen och att arbetet de gjorde blev bra. Detta på grund av att
man kunde påbörja undersökningar och göra en första bedömning i väntan på tolk.

3.2 Hanteringsstrategier
I denna kategori beskrivs hur sjuksköterskorna hanterar vårdsituationer då gemensamt språk
saknas och vilka tillvägagångssätt de använder sig av.
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3.2.1 Skapa trygghet genom icke-verbal kommunikation

Sjuksköterskorna upplevde att tillvägagångssättet vid situationer där sjuksköterska och patient
inte hade ett gemensamt språk att kommunicera på berodde på hur situationen såg ut vid just
det tillfället. Eftersom detta skedde dagligen ansåg en sjuksköterska att en struktur hade
arbetats fram i hur man bemöter dessa patienter. När den verbala kommunikationen uteblev
ansåg en sjuksköterska att det var ännu viktigare att försöka skapa trygghet på andra sätt än
via verbala språket till exempel som att hålla handen. För att komma igång i arbetsprocessen
ansåg sjuksköterskorna att genom den kliniska blicken och vitalparametrar kunde de få en bild
av tillståndet. Sjuksköterskorna upplevde att den delen av vården har blivit lättare med tiden
då man har utvecklat en säkrare klinisk blick och medicinsk kunskap.
”Asså det blev ju att vi liksom du vet hålla handen, klappa på pannan, försöka göra trygghet
på alla sätt som gick förutom språket. (Intervju 2)

3.2.2 Improvisation och kroppsspråk/gester som redskap
För att kunna gå vidare i arbetet behövs ibland ytterligare undersökningar och eventuella
provtagningar. Sjuksköterskorna ansåg att det var möjligt genom att visa materialet som
skulle användas för patienten och med kroppsspråk och gester visa tillvägagångssättet, utan
att ha en tolk vid det tillfället. Sjuksköterskorna upplevde att genom kroppsspråk och gester
kunde de göra sig någorlunda förstådda hos patienten när de inte kunde kommunicera verbalt.
Sjuksköterskorna kände att man kunde komma långt med att improvisera och vara fantasifull.
Även patienterna improviserar för att göra sig förstådda och det genom att använda olika
översättningsprogram via telefon eller dator, vilket sjuksköterskorna ansåg var positivt och
själva använde de Google translate för att få fram det viktigaste i väntan på tolk.
”Vissa patienter som kommunicerar via mobilen så har dom nått sånt här
översättningsprogram som har funkat faktiskt, inte bra men för att få veta det viktigaste.”
(Intervju 5)
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3.3 Utebliven verbal kommunikations inverkan på vården
Denna kategori innehåller sjuksköterskornas beskrivning av vilka risker som finns i samband
med att det inte finns ett gemensamt språk och deras upplevelser av hur det inverkar på deras
yrkesroll.

3.3.1 Risk för missförstånd och försenad behandling
I de fallen då det inte går att kommunicera med patienten ansåg sjuksköterskorna att det fanns
en risk för missförstånd mellan parterna vilket kan leda till att patientsäkerheten brister och
vårdtiden blir längre. Ett scenario var när patienten hänvisades till fel klinik på grund av
missförstånd mellan sjuksköterska och patient då ett gemensamt språk saknades. I väntan på
tolk upplevdes vårdtiden bli längre ansåg en sjuksköterska. Det kan även orsaka att man
missar information som resulterar i att omvårdnaden och den medicinska behandlingen blir
försenad. En konsekvens av detta kan vara att en patient får bestående men ifall man missat
debuttiden av till exempel en stroke. Sjuksköterskorna upplevde att det påverkar vården
negativt när det inte finns ett gemensamt språk att kommunicera på och vården blir inte lika
bra som när man kan kommunicera verbalt med varandra. Dock ansåg en sjuksköterska att
vårdkvalitén inte påverkas så länge man ger det tid. En sjuksköterska upplevde att
missförstånd sker frekvent och därför lärt sig hantera det. En annan sjuksköterska upplevde
att patienter som inte behärskade språket ofta sökte till akutmottagningen trots att
kontaktorsaken inte ansågs vara akut.
”De e svårt om man, om jag inte kan ställa mina frågor, hur patienten mår och va man söker
för och patienten inte riktigt kan uttrycka sig kan de bli såhär att vi missuppfattar varann.”
(Intervju 4)

3.3.2 Inget jämlikt möte

Sjuksköterskorna upplevde som negativt var att det inte fick samma kontakt och relation som
de får med en patient som de kunde kommunicera verbalt med. En sjuksköterska nämnde
även att mötet mellan parterna inte blir jämlikt när det inte finns ett gemensamt språk och
upplevde att det krävdes en ömsesidig kommunikation för att kunna ge god vård. I situationer

12

då patientens liv var hotat berättade en sjuksköterska att man prioriterade de medicinska
åtgärderna istället för kommunikationen med patienten, trots att det kändes hemskt.
”Nåt som antas vara direkt livshotande känns hemskt att säga men man kan köra över
patienten helt enkelt.” (Intervju 8)

3.3.3 Sjuksköterskans kunskaper sätts på prov
Sjuksköterskorna upplevde att det krävdes mer arbete av personalen och fler undersökningar
gjordes för att undvika att missa något. En sjuksköterska kände att kraven höjdes eftersom
man behövde vara mer noggrann i sin utredning. En annan sjuksköterska ansåg att deras
uppgift att utreda och bedöma blev ännu viktigare vid dessa situationer när det inte finns ett
gemensamt språk.
”Jag tycker att de blir mera krav på mig för att man ska vara mer noggrann.” (Intervju 4)

3.4 Tolk som central länk för verbal kommunikation
Innehållet i denna kategori beskriver sjuksköterskors upplevelse av att kommunicera via en
mellanhand och användandet av anhöriga, professionella tolkar samt personal som tolk.

3.4.1 Alltid en tolkning
Sjuksköterskorna upplevde att kulturella värderingar påverkade hur tolksamtalet blev, oavsett
professionell tolk eller anhörig som tolk. Sjuksköterskorna förklarade att det fick en känsla av
att information undanhölls för patienten på grund av kulturella värderingar. Sjuksköterskorna
upplevde en frustration över att kommunicera via någon annan och det kändes inte optimalt
eftersom det inte blev detsamma som att tala direkt med patienten. När man kommunicerar
via någon annan upplevde sjuksköterskorna att det alltid blir en tolkning av det som sägs och
att informationen aldrig kan bli densamma som när man talar direkt med patienten.
”Kommunikation via nån annan är alltid även om man sitter i samma rum liksom, de är alltid
en tolkning via en annan hjärna till nästa ord liksom.” (Intervju 2)

13

3.4.2 Ovisshet när anhöriga tolkar
Vid mötet med patienter då det inte finns ett gemensamt språk finns det endast en lösning, att
kontakta tolk. Ibland finns anhöriga vid patientens sida och vill mer än gärna tolka åt
patienten och sjuksköterskan, dock ansåg sjuksköterskorna att det inte var optimalt att
använda en anhörig som tolk. Sjuksköterskorna upplevde en ovisshet i de fall då vuxna
anhöriga tolkade, de visste inte om patienten fick korrekt information av den anhöriga. I de
fall då anhöriga var barn kändes det mer viktigt att beställa professionell tolk.
Sjuksköterskorna ansåg att man försökte undvika anhöriga som tolkade i den mån det gick.
”Jag tycker ofta det är väldigt knepigt framförallt med anhöriga för då vet man inte
överhuvudtaget va som kommer fram.” (Intervju 8)

3.4.3 Använda sig av personalens resurser
Vid de tillfällen då patient och sjuksköterska inte hade ett gemensamt språk sågs
personalgruppen över ifall det fanns någon som kunde patientens språk. Bland
sjuksköterskorna fanns olika åsikter angående att använda kollegor som tolk. En
sjuksköterska förklarade att de hade som princip att undvika kollegor som tolkar och istället
använda sig av professionell tolk. En annan sjuksköterska berättade att man kontinuerligt
använde kollegor som tolk trots att denne ansåg att det var fel eftersom sjuksköterskorna inte
var anställda i det syftet. Resterande sjuksköterskor ställde sig positiva till att använda
kollegor som kunde patientens språk. De ansåg att det blev en trygghet för patienten samt att
det gick snabbare än att invänta professionell tolk.
”Man spar tid så man använder ju självklart kollegor som kan språket, de underlättar ju hela
allting. Jag tycker det är fel, men jag gör det.” (Intervju 8)
”Men vet man att en kollega kan gå in och fråga två frågor om det är bröstsmärta eller nått
telefonnummer man måste ha tag på.. då kan vi ibland ta hjälp så men annars brukar vi ha en
sånhär regel att vi använder oss av tolk.” (Intervju 1)
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3.4.4 Osäkerhet till att kommunicera via professionell tolk
För att kunna ge patienten god vård och komma vidare i arbetsprocessen ansåg
sjuksköterskorna att en professionell tolk behövdes. Sjuksköterskorna berättade att det fanns
olika sätt att kommunicera via professionell tolk, det vanligaste var via telefon då det var det
snabbast sättet att få kontakt med en tolk. En sjuksköterska upplevde att vårdtiden ibland blev
kortare när patienten behövde tolk och vårdpersonalen fick anpassa sig efter när tolken var
tillgänglig. Trots att en professionell tolk ansågs vara kvalificerad till att tolka på ett korrekt
sätt fanns ändå en osäkerhet hos de flesta sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna upplevde även
att det fanns en brist i svenska och det medicinska språket hos den professionella tolken. I
dessa fall resulterade det i att sjuksköterskorna saknade förtroende till tolken då de kände att
de ständigt behövde upprepa sig då tolken inte förstod vad de sa. Sjuksköterskorna upplevde
svårigheter vid tolksamtalet på grund av att tolken talade samtidigt som sjuksköterskan och
det kändes uppstyltat och stelt. I de fall en professionell tolk användes på plats kände flera
sjuksköterskor att det blev konstigt att titta på tolken då man egentligen talade med patienten.
En sjuksköterska kände att man ganska omgående kunde känna av kvalitén på tolken och
sjuksköterskorna ansåg att professionell tolk oftast var bra och fungerade som ett hjälpmedel.
En annan positiv aspekt som sjuksköterskorna upplevde var att det kändes som att tolk och
patient hade en speciell kontakt och blev en trygghet för patienten.
”Men det[Professionell tolk] är ju ett fantastiskt hjälpmedel annars hade vi inte kunnat
kommunicera alls.” (Intervju 6)

4. Diskussion
4.1 Huvudresultat

Sjuksköterskorna upplevde att situationen att möta patienter då det inte fanns ett gemensamt
språk var relativt vanlig och sker dagligen på deras arbetsplats. Sjuksköterskorna upplevde att
det svåraste i dessa situationer var att bedöma och triagera patienten. När den verbala
kommunikationen uteblev upplevde sjuksköterskorna att det lätt kunde leda till missförstånd
som resulterade i försening av omvårdnaden och den medicinska behandlingen.
Sjuksköterskorna ansåg att det inverkar på vården negativt när det inte finns ett gemensamt
språk att kommunicera på och att vården inte blir lika bra som när man kan kommunicera
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verbalt med varandra. Sjuksköterskorna upplevde att genom kroppsspråk och gester kunde de
göra sig någorlunda förstådda hos patienten när de inte kunde kommunicera verbalt. För att
kunna ge god vård krävs ömsesidig kommunikation och detta upplevde sjuksköterskorna var
svårt eftersom det inte fick samma kontakt med patienten när den verbala kommunikationen
uteblev. Detta ansåg sjuksköterskorna ledde till att det inte blev ett jämlikt möte.
Sjuksköterskorna ansåg att anhöriga som tolkar inte var optimalt då man inte visste ifall
informationen som gavs blev korrekt. Detta upplevde sjuksköterskorna även var fallet när
professionella tolkar anlitades och de upplevde en osäkerhet då orsaken var att kulturella
värderingar kunde påverka tolkkvalitén. När sjuksköterskorna ställdes inför dessa situationer
då det inte fanns ett gemensamt språk ansåg sjuksköterskorna att det krävdes mer arbete och
fler undersökningar. Kraven på deras medicinska kunskap och kliniska blick ökade, vilket
sjuksköterskorna ansåg hade blivit lättare med tiden dock ansåg de att det fortfarande var en
problematisk situation att ställas inför.

4.2 Resultatdiskussion

Kommunikation är ett verktyg som hjälper sjuksköterskan och patienten att skapa ett
människa- människa förhållande anser Joyce Travelbee (Eide & Eide 2009) och detta visar en
studie var en utmaning att uppnå när det inte fanns ett gemensamt språk att kommunicera på
(Hart & Mareno 2013). Detta bekräftas även av sjuksköterskorna författarna intervjuat som
ansåg att det inte gick att få samma kontakt som med en patient där ett gemensamt språk
fanns. Travelbee anser även att kommunikationen fungerar som ett verktyg för att genomföra
omvårdnadens syfte. Detta definieras av sjuksköterskorna som att skapa trygghet för patienten
på alla sätt förutom språket, genomföra undersökningar och använda sig av kliniska blicken
för att komma fram till vad som orsakat patientens besök på akutmottagningen. Författarna
anser att detta är rutinmässiga handlingar men som sjuksköterskorna i föreliggande studie
bekräftar är det av värde att detta sker än mer noggrant för att inte missa något i utredningen.

I de situationer då ett gemensamt språk saknades mellan sjuksköterska och patient ansåg flera
sjuksköterskor att det fanns en risk för missförstånd och ofta blev vårdtiden längre. Den
förlängda vårdtiden ansåg sjuksköterskorna ofta berodde på att de behövde vänta in tolk för
att komma vidare i utredningen och detta bekräftas av en svensk studie som beskriver att
patientens vårdtid blir längre och även den medicinska behandlingen försenas (Hadziabdic et
al. 2011). Även en av sjuksköterskorna i föreliggande studie ansåg att omvårdnaden och den
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medicinska behandlingen kunde försenas vilket i sin tur kunde leda till komplikationer och
onödigt lidande för patienten. En av författarna har upplevt att bristen på dokumentation om
patientens behov av tolk varit ett problem och orsakat förseningar i vården och detta beskriver
även Hadziabdic et al. (2011) som ett problem för sjukvårdspersonalen. När vårdtiden blir
längre och den medicinska behandlingen försenas kan detta leda till att patientsäkerheten
brister vilket sjuksköterskorna i studien och Hadziabdic et al. (2011) också anser. En
amerikansk studie beskrev att användningen av en medicinsk tolk ökade vårdkvalitén och
resulterade i kortare vårdtid för patienten (Ginde et al. 2009) men författarna anser att det
behövs bättre tillgänglighet av tolk för att åstadkomma det i svenska förhållanden.

I situationer då det behövs tolk för att kunna kommunicera med en patient ansåg
sjuksköterskorna att det inte var optimalt att använda sig av anhöriga. De upplevde en
osäkerhet när anhöriga tolkade och visste inte ifall patienten fick korrekt information. Huang
& Phillips (2009) menar att anhöriga undanhållit information för patienten samt att de saknar
medicinska kunskaper som krävs för att återge informationen som sjukvårdspersonalen
delgivit. Två studier beskriver att om man använder anhöriga som tolk brister sekretessen,
vårdkvalitén blir sämre samt att patientsäkerheten påverkas då det inte är säkert att anhöriga
tolkar rätt (Garrett et al. 2008, Hadziabdic et al. 2011). Garrett et al.(2008) nämner dock att
sjukvårdspersonal upplevde att patienterna föredrog att använda sina anhöriga som tolk och
såg det som en trygghet. Ingen av sjuksköterskorna i föreliggande studie nämnde att
sekretessen brast vid användning av anhöriga men författarna kan relatera till att detta är en
risk då patienten eventuellt inte vill förmedla information på grund av anhörigas närvaro. En
studie talar emot de som föreliggande samt tidigare nämnda studier visat och beskriver istället
att sjuksköterskor hellre använde sig av anhöriga som tolk än anlitade professionell tolk.
Anledningen till att sjuksköterskorna i studien föredrog anhöriga som tolkade var för att det
var lättillgängligt och att de upplevde brist på förtroende till professionell tolk på grund av
tidigare missförstånd och felöversättningar (Peckover & Chidlaw 2007).

Samtliga sjuksköterskor i föreliggande studie ansåg att en professionell tolk behövdes i de fall
då det inte fanns ett gemensamt språk att kommunicera på, dels för att komma vidare i
arbetsprocessen men även för att kunna få och delge information till patienten. De flesta
sjuksköterskor ansåg att de professionella tolkarna var ett bra hjälpmedel för att kunna
kommunicera med patienten. Men i vissa fall kändes kvalitén på tolken låg och detta på grund
av bristande kunskaper i svenska och det medicinska språket. En osäkerhet upplevdes hos
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flera sjuksköterskor då de upplevde att tolken inte förstod vad sjuksköterskan ville förmedla
och bad om upprepning. Det ledde till att sjuksköterskorna tvivlade på om den informationen
patienten fick blev korrekt och detta uppmärksammas i flera studier (Peckover & Chidlaw
2007, Hsieh & Kramer 2012, Komaric et al. 2012, Degni et al. 2012). Ytterligare en annan
orsak till att sjuksköterskorna upplevde en osäkerhet i användning av tolk var att de fick
känslan av att tolken lade in kulturella värderingar och undanhöll information. Författarna har
inte funnit andra studier som belyser detta men Nkulu Kalengay et al. (2012) beskriver att det
sällan endast är språket som blir ett problem i mötet med patienten. Även kultur, religion och
bakgrund har en inverkan i mötet med patienten. En sjuksköterska i föreliggande studie och
Nkulu Kalengay et al. (2012) menar att tolkarna behöver en kunskap om kulturen för att
tillmötesgå patienten och vara ett bra hjälpmedel för sjuksköterskan. Författarna anser att det
behövs mer kunskap hos sjuksköterskor och sjukvårdspersonal överlag om olika kulturer.
Detta för att kunna bemöta patienter och dess anhöriga på bästa sätt vilket Fatahi et al. (2010)
även tar upp i sin studie.

Flera sjuksköterskor upplevde svårigheter kring tolksamtalet och kände att samtalet blev
uppstyltat och stelt. I de fallen tolken var på plats upplevde sjuksköterskor att det var svårt att
veta vem man skulle ha ögonkontakt med. Fatahi et al. (2010) och Fung et al.(2010) tar upp
att det behövs utbildning i hur man kommunicerar via tolk på bästa sätt. Författarna anser att
sjuksköterskestuderande i samband med klinisk utbildning praktiskt ska få möjlighet att öva
på att kommunicera via tolk, både vid fysiska möten samt telefontolk. Sjuksköterskorna i
föreliggande studie föredrog telefontolk som var det vanligaste sättet på deras arbetsplats
medan en studie beskriver att fysisk tolk föredrogs och var mer optimalt än telefontolk. Fysisk
tolk ansågs bättre då man lättare hörde tolken och kunde se alla parter (Locatis et al. 2010).

Då de flesta av sjuksköterskorna ansåg att vårdtiden oftast blev längre för patienter då det inte
fanns ett gemensamt språk försökte de på andra sätt att effektivisera arbetet. Ett sätt var att
använda sig av kollegor som talade patientens språk för att kunna kommunicera med
patienten. Det rådde delade meningar om detta var ett bra tillvägagångssätt, en sjuksköterska
förklarade att de hade som regel att undvika kollegor, en annan ansåg att det var fel men att
man ändå kontinuerligt använde sig av kollegor. Resterande sjuksköterskor ansåg att det var
ett bra sätt att kommunicera på och ställde sig positiva till det. Hart och Mareno (2013) och
Huang och Phillips (2009) beskriver att sjuksköterskor föredrog och såg det som en fördel att
använda sig av kollegor som talar patientens språk. Författarna förmodar att det är vanligt att
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använda kollegor som tolk och anser i vissa fall att det är bra när det gäller information som
rör sekretess, kontaktorsak och grundläggande frågor. Författarna håller dock med ena
sjuksköterskan som menar att det är fel att använda sig av kollegor då det inte är anställda i
det syftet. Det författarna finner intressant är att ingen av sjuksköterskorna har uttryckt en
osäkerhet när en kollega tolkar. Författarna har en teori om att detta beror på stort förtroende
för sina kollegor och en god sammanhållning i arbetsgruppen. Eftersom åsikterna kring hur de
såg på att använda sig av kollegor som tolk skiljde sig från varandra kan författarna anta att
detta beror på att det inte finns tydliga riktlinjer över hur man ska gå tillväga i vårdsituationer
då gemensamt språk saknas.

I situationer då det inte fanns ett gemensamt språk att kommunicera på upplevde samtliga
sjuksköterskor att de kunde komma långt med kroppsspråk och gester, detta genom att visa
material och tillvägagångssätt. Två studier tar upp att sjuksköterskor ofta använder sig av
gester och kroppsspråk och de upplevde att det kunde kommunicera med patienten (Schenker
et al. 2011, Plaza del Pino et al. 2013). Användning av gester och kroppsspråk kan dock leda
till missförstånd då även detta skiljer sig mellan olika kulturer och länder (Hanssen 2007).
Plaza del Pino et al. (2013) tar samtidigt upp precis som sjuksköterskorna i föreliggande
studie att tolk var det ultimata sättet att kommunicera med patienten.

Ett tillvägagångssätt som sjuksköterskorna på akutmottagningen använde sig av var
översättningsprogram via dator eller mobil och detta kunde ge dem den viktigaste
informationen för att kunna arbeta vidare. Författarna anser att man kommer långt med att
vara fantasifull men att översättningsprogram via dator eller mobil inte än är tillräckligt
utvecklade för att göra en adekvat översättning.

4.3 Metoddiskussion

För att stärka trovärdigheten i det funna resultatet har författarna tagit hänsyn till begreppen:
Giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet (Granskär & Höglund-Nielsen 2012). Författarna
anser att resultatet har en giltighet då meningsenheterna avspeglar det syfte som författarna
velat uppmärksamma. Författarna har även valt att presentera citat från intervjuerna för att
tydliggöra resultatet vilket ökar giltigheten.
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Författarna anser att valet av beskrivande design med kvalitativ ansats var det mest lämpliga
för att nå studiens syfte. Beskrivande design syftar till att beskriva människors upplevelser
och känslor och bygger på att resultatet presenteras på ett beskrivande sätt utifrån insamlat
material (Polit & Beck 2012).

Polit och Beck (2012) anser att bekvämlighetsurval kan användas då deltagare väljs ut vid en
avdelning eller organisation. Dock kan detta leda till att man går miste om eventuella personer
som kunde ha givit användbar information. Då det var vårdutvecklingsledaren som
kontaktade arbetsgruppen för att rekrytera deltagare kan detta ha påverkat resultatet då
författarna själva inte deltagit i rekryteringen av deltagarna. Det författarna har påverkat i
rekryteringen var genom inklusions- och exklusionskriterier. Att deltagarna uppfyllde
kriterierna kontrollerades vid samtliga intervjutillfällen. Studiens bortfall kompletterades för
att uppnå antalet rekommenderade deltagare enligt Polit och Beck (2012) vid kvalitativa
studier med beskrivande design. Författarna valde att använda semi-strukturerade intervjuer
som datainsamlingsmetod för att få så innehållsrikt material som möjligt. Längden på
intervjuerna varierade, den kortaste varade i 8 minuter. Författarna upplevde inte att den
intervjun blev mindre innehållsrik än de längre intervjuerna. Av de åtta intervjuer som hölls
skedde sex av de under en och samma dag. Detta upplevde författarna som positivt då de blev
ett bra flöde under hela dagen och författarna blev mer vana för varje intervju. Det krävs
erfarenhet för att kunna utföra en bra intervju, vilket inte författarna har sedan tidigare och
detta kan haft en inverkan på innehållet (Kvale & Brinkmann 2009). På grund av tidsbrist
utfördes inte en testintervju som Polit och Beck (2012) rekommenderar för att ge möjligheten
att omarbeta intervjuguiden. Hade författarna haft möjlighet till detta kunde materialet blivit
mer innehållsrikt.

Författarna genomförde samtliga intervjuer tillsammans vilket höjer tillförlitligheten, dock
kan sjuksköterskorna som blev intervjuade känna underläge i intervjusituationen då båda
författarna var närvarande. Författarna ansåg dock att fördelen med att vara två vid intervju
var att den ena kunde observera kroppsspråk och inflika med följdfrågor (Thomsson 2002).
Intervjuerna utfördes under en kort tidsperiod och tillvägagångssättet var detsamma under
samtliga intervjuer, vilket stärker studiens tillförlitlighet (Polit & Beck 2012). Resultatet
arbetades fram genom Graneheim och Lundmans (2004) metodologiska beskrivning av
kvalitativ innehållsanalys. Författarna analyserade och diskuterade materialet gemensamt och
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utifrån det tillsammans kommit fram till koder och kategorier, vilket ökar tillförlitligheten
(Granskär & Höglund-Nielsen 2012).

Överförbarhet beskrivs av Granehiem och Lundman (2004) som i vilken omfattning studiens
resultat kan genomföras i andra grupper. Polit och Beck (2012) förklarar att tydlig beskriven
urvalsprocedur, undersökningsgrupp och dataanalys stärker överförbarheten. Detta har
författarna tagit hänsyn till, dock är det läsaren själv som får ta ställning till om resultatet är
överförbart till andra grupper (Graneheim & Lundman 2004).

Som nämnts under forskningsetiska överväganden har en av författarna tidigare arbetat vid
inkluderad akutmottagning och detta kan ha påverkat resultatet. Med tanke på den stora
arbetsgruppen på akutmottagningen och att deltagandet var frivilligt, bedömde författarna
risken att deltagarna inte delgav sina upplevelser till fullo som liten. Författarna hade som
avsikt att vara med vid en arbetsplatsträff och presentera studien och sig själva så att
sjuksköterskorna fick ta ställning till ifall de ville vara med. Tid gavs ej att delta vid en
arbetsplatsträff för att presentera studien utan en vårdutvecklingsledare informerade
arbetsgruppen om studien samt bokade in intervjuerna. Detta kan ha riskerat att deltagarna
inte delgett sina upplevelser då de först vid själva intervjutillfället mötte författaren som
arbetat vid akutmottagningen. Det visade sig att tre av deltagarna hade arbetat med författaren
under sin tid på akutmottagningen och trots detta ställde de sig positiva till att delta i studien.

4.3.1 Kliniska implikationer för omvårdnad och förslag till fortsatt forskning

Författarna anser att denna studie kan göra andra sjuksköterskor uppmärksamma på hur
hanteringen av dessa situationer sker på deras arbetsplatser, för att eventuellt tillämpa eller
komma på egna lösningar för att förbättra hanteringen. Författarna anser att behovet av
tydliga riktlinjer vid situationer då man inte kan kommunicera verbalt bör tydliggöras. Mer
kunskap om kultur och kommunikation via tolk behövs för att tillmötesgå dessa patienter på
ett bra sätt. Flera liknande kvalitativa, jämförande studier bör göras på olika orter i Sverige
där det kanske inte är lika vanligt att sjuksköterskor möter patienter som de inte har ett
gemensamt språk med. Detta för att beskriva om deras upplevelser skiljer sig från
sjuksköterskor som möter dessa situationer dagligen. Författarna anser att det även behöver
göras studier inom samma ämne men där kulturen inkluderas då språk och kultur ofta går
hand i hand.
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4.4 Slutsats

Situationer där gemensamt språk saknas beskrevs som hanterbara då det skedde dagligen men
att det fortfarande var ett problem. När det inte finns ett gemensamt språk ökar risken för
missförstånd och patientens säkerhet och behandling blir lidande. Tolk upplevdes som det
bästa hjälpmedlet, dock är kommunikation via en mellanhand alltid en tolkning och den blir
inte detsamma som att tala direkt till patienten. I situationer då gemensamt språk saknas ställs
högre krav på sjuksköterskans kompetens.
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