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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Delaktighet, vårdrelation och kommunikation är tre centrala begrepp inom 

hälso- och sjukvården. Detta med tanke på att det är tre faktorer som kan få patienten att 

påverka dennes hälsoprocess samt att kunna trygghet. Syfte: Att belysa sjuksköterskans 

förutsättningar och hinder för att skapa delaktighet i vårdrelationen med patienter när 

samma verbala språk inte talas. Metod: Studien utgår från sjuksköterskans perspektiv och 

baseras på en kvalitativ analys utifrån Evans litteraturstudie. Resultat: Det som ansågs vara 

förutsättningar för delaktighet kunde vara tolkens närvaro för skapandet av delaktighet i 

vårdrelationen. En tolk i detta sammanhang kunde vara professionell, anhörig eller 

sjuksköterska. Det som ansågs vara hinder för delaktighet kunde vara användandet av 

sjuksköterska eller anhörig som tolk. Språkbarriären och brist på förståelse för olika kulturer 

kunde göra det svårt att skapa en individanpassad vård.  Slutsats: När en vårdrelation består 

av god kommunikation och samspel mellan sjuksköterska och patient skapar det 

förutsättningar för delaktighet. Det är därför viktigt att tillgå de resurser som krävs och att 

använda sig av lämpliga verktyg.  

Nyckelord: Delaktighet, kommunikation, verbala språk, vårdrelation.   



   

ABSTRACT 
Background: Participation, caring relation and communication are three key concepts in 

health care.  These are three factors that can affect the patients’ health process and their need 

to feel safe. Aim: To show nurse’s opportunities and obstacles to creating participation in the 

care relationship with patients when the same verbal language is not spoken. Method: The 

study was based on a qualitative analysis by Evans literature study that reflects the nurse's 

perspective. Result: What was considered to be presumptions for participation could be 

interpreter’s presence for the creation of participation in the caring relation. As a nurse to 

have knowledge of different cultures could be an advantage for participation in caring 

relation. What was considered to be obstacles to participation could be overcome by the use 

of nurses or relatives as interpreters. Language barrier and the lack of understanding of 

different cultures could make it difficult to create an individualized care. Conclusion: When 

a care relationship consists of good communication and interaction between nurses and 

patients it creates the conditions for participation. It is therefore important to access the 

resources that are necessary and enforce appropriate strategies.  

Keywords: Caring relation, communication, participation, verbal language. 
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1. INLEDNING 

I mötet mellan människor som talar olika verbala språk kan det vara många faktorer som 

spelar in för att delaktighet ska kunna möjliggöras i vårdrelationen. Att inte kunna förstå det 

verbala språket och att inte kunna bli förstådd kan vara ett problem som bör tas på allvar. 

Det kan därför vara viktigt att tillräckliga resurser skapas inom vården med syfte att 

tillgodose behovet av god kommunikation. Detta kan vara en förutsättning för att skapa 

delaktighet i vårdrelationen mellan sjuksköterska och patient. 

Vårt intresse för detta ämne uppkom med anledning av att vi under den verksamhetsförlagda 

utbildningen har träffat patienter och sjuksköterskor som inte har kunnat kommunicera 

verbalt på grund av att samma verbala språk inte talas. Då väcktes ett intresse för att 

undersöka på vilket sätt vi som blivande sjuksköterskor kan överkomma denna språkbarriär 

och hur patienten kan bli delaktig i vårdrelationen och på sätt kunna påverka sin egen 

hälsoprocess. Under utbildningens gång har vi upplevt att delaktighet är ett centralt begrepp 

inom vården och att det är något som sjuksköterskan ständigt kommer i kontakt med. Vår 

uppfattning är också att innebörden av delaktighet kan vara olika för olika människor och det 

är därför viktigt att sjuksköterskan har förståelse för individens upplevelser, behov och 

förväntningar i vårdrelationen. Att skapa förutsättningar för delaktighet i en vårdrelation är 

en viktig aspekt i sjuksköterskans arbete. Dels för att kunna stödja patienten och dels för att 

som sjuksköterska utvecklas inom sin yrkeskompetens. Att belysa såväl det positiva som det 

som eventuellt brister i en vårdrelation kan därför vara nödvändigt för ökad kunskap. Vi har 

under utbildningens gång också fått kunskap om att sjuksköterskan bör vara lyhörd, 

förmedla tillit och ha ett etiskt handlande i mötet med patienten. För att skapa 

förutsättningar för delaktighet och trygghet i vårdrelationen kan en god dialog mellan 

sjuksköterska och patient vara nödvändig. Delaktighet bör bygga på respekt för patientens 

självbestämmande och integritet. Hur vi som blivande sjuksköterskor kan skapa 

förutsättningar för delaktighet med patienter som inte talar samma verbala språk kan vara en 

utmaning. En viktig aspekt kring detta är att information bör anpassas, det vill säga att 

utformning och innehåll kan variera beroende på patientens hälsotillstånd, behov och 

självbestämmande.  

2. BAKGRUND   

Delaktighet och information kan vara två viktiga faktorer för att patienten ska kunna få 

möjlighet att ta självständiga beslut i sin hälsoprocess (Snellman, 2009). I Hälso- och 
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sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763) stadgas i 2a § att sjukvården bör bygga på respekt för 

patientens självbestämmande och integritet samt att främja goda kontakter mellan patient 

och hälso- och sjukvårdspersonal. Sjukvårdspersonal bör tillgodose patientens behov av 

kontinuitet och säkerhet i vården. I 2b § stadgas att patienten bör ges individuellt anpassad 

information om sitt hälsotillstånd. I 2b § stadgas även att om patienten saknar information, 

engagemang, kontinuitet och tillgänglighet kan det leda till att denne upplever rädsla och oro 

på grund av ovisshet. Dahlberg & Segesten (2010) menar att sjuksköterskan bör vara 

medveten om vad det är för budskap denne sänder ut till patienten för att på så sätt skapa en 

god vårdrelation. Sjuksköterskan bör också möta patienten med öppenhet och vänlighet. Om 

detta uteblir kan det leda till att patienten känner avsaknad av välbefinnande och energi. 

Kihlgren (2009) visar att om ett individinriktat synsätt dominerar kan patientens autonomi 

synliggöras och därmed kan frågor som berör mänskliga rättigheter bli centrala. Patientens 

autonomi och integritet bygger på en ömsesidig respekt i vårdrelationen genom att möjlighet 

till delaktighet skapas.  

Enligt en motion från Sveriges riksdag, 1997/98: So304 den mångkulturella vården 

(Ruwaida, 1997) kan Sverige ses som ett mångkulturellt samhälle som kan bestå av olika 

minoritetsgrupper. Det som individualiserar människan i sammanhanget kan vara religiös 

och/eller etnisk bakgrund och sexualitet. I motionen framgår också att det till skillnad från 

en patient som förstår det verbala språket och känner till den svenska kulturen har patienter 

med ett annat verbalt språk och en annan kulturell bakgrund sämre förutsättningar till 

delaktighet i vårdrelationen. Enligt Jandt (2001) kan det vara viktigt att använda det verbala 

språket som redskap för att kunna tillfredsställa individens olika behov.  

2.1 VÅRDRELATIONER  

Vårdrelationen mellan sjuksköterska och patient kännetecknas av ett professionellt 

engagemang, vilket kan innebära fokus på patienten och dennes behov. Vårdrelationen kan 

vara i behov av öppenhet och att sjuksköterskan reflekterar över mötet med patienten 

(Dahlberg m.fl., 2010). Det är också viktigt att sjuksköterskan bekräftar patientens lidande för 

att på så sätt värna om dennes integritet, vilket också kan främja patientens hälsoprocess 

(Näsman, Lindholm & Eriksson, 2008).  

En vårdrelation kan vara i behov av professionell kunskap och öppenhet från sjuksköterskan, 

vilket innebär att sjuksköterskan i sin profession reflekterar över relationen och vårdandet. 

Detta kan leda till att vårdrelationen präglas av energi och entusiasm, vilket i sin tur kan bidra 

till att patienten känner sig delaktig. Om patienten upplever att sjuksköterskan ser till dennes 
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behov kan det ge patienten hopp om att själv kunna ta ansvar för att kunna påverka sin 

hälsosituation. På så sätt kan patienten vara delaktig i vårdrelationen (Dahlberg m.fl., 2010). 

En vårdrelation är ett centralt begrepp inom vårdvetenskapen som kan ses som kärnan i 

vårdandet då relationen med patienten som helhet utgör grunden i hälsoprocessen (Björck & 

Sandman, 2007). En hälsoprocess kan definieras som att sjuksköterskan genom att stödja och 

stärka patienten kan utgöra vårdandets mål som är hälsa. Patientens hälsoprocess kan vara 

när denne får hjälp med att lindra sitt lidande och för att mildra konsekvenserna av ohälsa för 

patienten i dennes vardag (Dahlberg m.fl., 2010). En vårdrelation mellan sjuksköterska och 

patient kan skapas av den enes omvårdnadsbehov och den andres omvårdnadskompetens. 

Båda parter har dock samma mål, att uppnå optimal hälsa för patienten. Det är viktigt att 

sjuksköterskan förmedlar en tillåtande attityd för att kunna skapa god kommunikation och 

informationsutbyte, vilket kan leda till en vårdrelation (Eldh, 2009). En idealisk vårdrelation 

kan innebära en kort förbindelse mellan sjuksköterska och patient, då vårdandet kan handla 

om behovet av kortvarig hjälp i en krissituation (Chow, 2013).  

Det är viktigt att patienten får en inbjudan till en vårdrelation för att på så sätt lindra lidandet 

och främja hälsa (Portaakorva, Kasén & Nyström, 2012). Det är av betydelse att människan 

möts med respekt, blir sedd och lyssnad till. Om patienten ska kunna förmedla sina känslor 

kan det vara viktigt med en miljö som tillåter detta. På så sätt kan sjuksköterskan ta emot 

patientens förtroende och att patienten då får chans till att uttrycka det som oroar 

(Vendlegård, Hubner & Lindwall 2010). Detta ansågs kunna vara en viktig del i 

vårdrelationen. En vårdrelation innebär att patienten och sjuksköterskan kan bli involverad i 

en ömsesidig relation. För att kunna skapa denna relation är det viktigt att sjuksköterskan är 

närvarande och aktivt lyssnande för att därigenom kunna få förståelse för patientens 

värderingar (Iranmanesh, Axelsson, Sävenstedt & Häggström, 2009). Det är viktigt att 

sjuksköterskan bevarar patientens värdighet och att sjuksköterskan är närvarande, även i 

situationer när patienten inte ber om dennes uppmärksamhet. Det framkom även att 

patienten bör mötas där denne befinner sig i sin hälsoprocess, vilket kan leda till att patienten 

känner sig trygg i vårdrelationen (Vendlegård m.fl., 2010).   

2.2 DELAKTIGHET  

Delaktighet är ett omdiskuterat begrepp. Delaktighet kan till exempel innebära att patienten 

uppmanas till att delta i beslutsprocessen och därmed kunna ge ett informerat samtycke. 

Delaktighet kan definieras på många olika sätt (Höglund, Winblad, Arnetz & Arnetz, 2010). 

Delaktighet beskrivs som att vara med om något, att få ta del av, kunskap om något eller att 

medverka vid (Svenska akademins ordbok, 2010). En forskare som har arbetat med 
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begreppet delaktighet är Eldh (2009), vilken beskriver att patientdelaktighet innebär 

engagemang som handlar om beslut som rör patientens egna liv. Patientdelaktighet kan även 

innebära att patienten får ta del av beslut om den vård och behandling som planeras för 

denne.  

Delaktighet kan ses ur tre olika kategorier. Den första kategorin är att patienten vill bli 

kontaktad av sjuksköterskan utan att behöva ta eget initiativ. Det kan räcka för patienten att 

kommunikation sker via ögonkontakt, vilket kan leda till att patienten känner sig sedd och att 

delaktighet skapas i vårdrelationen. Den andra kategorin handlar om att patienten har 

förväntningar på att kunna vara delaktig. Patienten kan därför vara aktiv för att få kontakt 

med sjuksköterskan, vilket kan visas genom att patienten upprepar frågeställningar för att 

förstå situationen eller att patienten tillåter dennes anhöriga söka kontakt med 

sjuksköterskan. Den tredje kategorin handlar om ömsesidighet och ett samspel mellan 

sjuksköterska och patient (Dahlberg m.fl., 2010). Delaktighet kan innebära en ömsesidig 

påverkan mellan sjuksköterska och patient som kan karaktäriseras av kontakt och förståelse. 

Detta kan omfatta utbyte och samverkan mellan två parter för att kunna nå ett gemensamt 

mål, som i sin tur kan leda till att patienten känner sig delaktig (Sahlsten, Larsson, 

Lindencrona & Plos, 2005). 

Begreppet patientdelaktighet kan ses ur fyra olika synvinklar: preferenser, grad av 

delaktighet, aspekter som påverkar grad av delaktighet och åtgärder för att öka delaktighet. 

Preferenser kan handla om individens rätt att vara delaktig i beslut om dennes egen vård och 

behandling. Graden av delaktighet handlar om i vilken omfattning patienten har upplevt sig 

vara delaktig i sin egen vård och behandling samt hur betydelsefullt det har varit. Vidare 

framför författaren att aspekter som påverkade grad av delaktighet har att göra med vikten av 

en bra dialog mellan sjuksköterska och patient för att på så sätt kunna utgå från patientens 

förutsättningar, situation och preferenser. Författaren menar också att kulturella och 

personliga värderingar kan ha betydelse i sammanhanget liksom den kunskap som patienten 

har genom tidigare erfarenheter (Eldh, 2009). Patientdelaktighet kan uppstå vid tre olika 

tillfällen - då sjuksköterskan erbjuder deltagande, då patienten kräver deltagande eller då 

sjuksköterskan ger möjlighet till deltagande (Frank, Asp & Dahlberg, 2009). Patienten kan 

också anses vara delaktig i vårdrelationen när denne aktivt avstår från möjligheten till 

delaktighet. Att patienten avstår från att vara delaktig kan bero på att denne inte vill vara till 

besvär och på så sätt passivt ta emot vården. Detta kan innebära att vården kan tas emot utan 

att ställas krav på och att patienten överlämnar sig till de professionellas beslut (Brämberg, 

2008). 
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Sjuksköterskan har ansvar för att ge tillräckligt med information som ger förutsättningar för 

patienten att ge samtycke till vård och behandling. Sjuksköterskan har även ansvar att 

behandla all information som patienten förmedlar konfidentiellt och även att förmedla 

informationen på ett lämpligt sätt till övriga inblandade i patientens behandling och vård 

(International council of nurses [ICN], 2007). Det är främst sjuksköterskan som tar 

initiativet till att skapa delaktighet och föreslår olika möjligheter för att åstadkomma detta. 

Patienten kan därmed få en passiv roll i vårdrelationen men försöker ändå göra sin röst hörd 

för att bli delaktig i den egna hälsoprocessen. Den delaktighet som erbjuds av sjuksköterskan 

kan vara villkorad, vilket innebär att den endast erbjuds när patienten uppfattas som 

samarbetsvillig, trevlig och har kunskap om situationen. När patienter uppfattas som arga, 

besvärliga och irriterade kan dessa uppfattas som krävande enligt denna studie (Frank, 

2010).  

2.3 KOMMUNIKATION 

Vårdrelation, kommunikation och samspel kan kopplas samman. Innebörden av dessa 

samlade begrepp kan skapa en förutsättning för att vårdsituationen ska kunna utföras på 

bästa möjliga sätt, vilket kan speglas i att både sjuksköterska och patient känner 

samhörighet, närhet och öppenhet emot varandra. I sammanhanget är det viktigt att 

sjuksköterskan är medveten om kommunikationens betydelse eftersom denne har den 

ledande rollen. Sjuksköterskans medvetenhet om kommunikationens betydelse kan i sin tur 

leda till att patienten känner kraft att klara av sjukdomsförloppet (Gustavsson, 1992). I 

Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) stadgas i 1 § att vården bör så långt som möjligt 

utformas och genomföras i samråd med patienten samt att patienten ska visas omtanke och 

respekt. Dahlberg m.fl. (2010) menar att problem kan uppstå när patienten inte behärskar 

det verbala språket i det aktuella landet där denne befinner sig. Dahlberg m.fl. (2010) menar 

även att det vanligaste sättet att kommunicera på är med hjälp av den verbala 

kommunikationen. I andra fall då det inte finns ett gemensamt verbalt språk kan den icke-

verbala kommunikationen vara användbar. I vissa fall kan det vara enklare att sända ett 

budskap med hjälp av gester istället för med ord.  

Den etiska aspekten av kommunikation synliggörs både när information ska ges till patienter 

och närstående, men också när patientens autonomi och lidandeprocess är centralt. När 

kommunikationen utgör ett hinder i vårdandet blir relationen mellan vårdare och patient 

asymmetrisk (Fredriksson, 2012). Detta kan ses som en språkbarriär, vilket enligt Svenska 

akademins ordbok (2010) översätts som hindrade språksvårigheter i form av 

kommunikation. Lyssnande, beröring och närvaro kan skapa möjligheter för patientens hälsa 
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och välbefinnande. Genom att som vårdare vara lyhörd och observera kan vårdaren på ett 

enklare sätt förstå vad patienten vill förmedla (Fredriksson, 2010).  

2.4 TEORETISKT PERSPEKTIV   

Dahlbergs vårdvetenskapliga teori är vald som teoretisk förankring. Hennes teori utgår från 

empirisk vetenskaplig forskning med inslag av filosofiska aspekter. Dahlbergs teori kan ses 

som både beskrivande och föreskrivande eftersom hon ser hälsa som ett positivt laddat 

fenomen som ger vägledning till vårdandets handlingar. Hälsa beskrivs som vårdandets 

övergripande mål och att syftet med vårdandet är att stärka och stödja människan i dennes 

hälsoprocess. Sjuksköterskans främsta uppgift är att hjälpa patienten att återfå så god hälsa 

som möjligt och att förebygga sjukdomar och onödigt lidande. Delaktighet beskriver 

patientens möjlighet till delaktig i ett vårdande sammanhang, där sårbarheten bör minskas 

och frihetsgraden ökas. Sjuksköterskan bör därför ge god vård och möta patienten på ett 

individanpassat sätt så att denne får möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter. 

Delaktighet kan ses som ett samspel mellan vårdaren och patienten där deras kunskaper och 

behov bekräftas och respekteras. Patientens delaktighet ses som en möjlighet att ta ansvar för 

och kunna påverka sin hälsosituation, vilket kan innebära mer än att bara få information och 

råd om sjukdomen och/eller behandlingen (Dahlberg m.fl., 2010). 

En vårdrelation mellan sjuksköterska och patient handlar om engagemang, vilket fokuserar 

på att försöka stärka patienten i dennes hälsoprocess och att dennes behov tillgodoses. Det 

finns en skillnad mellan den naturliga vårdrelationen och den professionella vårdrelationen.  

Den naturliga vårdrelationen är oreflekterad och har inflytande på den personliga förståelsen 

som bland annat kan visas i form av tyst kunskap. Den professionella vårdrelationen kräver 

yrkesmässig kunskap där sjuksköterskan har en större öppenhet än i den naturliga 

vårdrelationen. Detta kan innebära att den tysta kunskapen fordrar reflektion i större 

omfattning. En vårdrelation kan sträcka sig över flera år men kan även pågå under en kort 

period. Även om vårdrelationen är kortvarig bör den ändå omfatta en vårdande potential 

(Dahlberg m.fl., 2010). 

Figur: 1 Visar studiens syfte. Delaktighet bygger på kommunikationens betydelse och vårdrelationens 

samspel.  

 

Delaktighet 
Vårdrelation Kommunikation  
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2.5 PROBLEMFORMULERING 

Sverige kan i dagsläget ses som ett mångkulturellt samhälle. Detta kan i sammanhanget 

innebära ökade kommunikationssvårigheter i mötet mellan sjuksköterskor och patienter som 

inte talar samma verbala språk. Möjligheten till delaktighet i vårdrelationen kan därmed 

begränsas, vilket i sin tur kan förorsaka ett vårdlidande för patienten. För att om möjligt 

undvika detta bör högre krav ställas på vården. Det kan därmed vara viktigt att belysa 

sjuksköterskans förutsättningar till att utforska användbara verktyg som kan ge utrymme för 

delaktighet i vårdrelationer där språkbarriär förekommer. 

– Hur kan sjuksköterskan skapa förutsättning till delaktighet i vårdrelationen med patienten 

då olika verbala språk förekommer? 

3. SYFTE 

Att belysa sjuksköterskans förutsättningar och hinder för att skapa delaktighet i 

vårdrelationen med patienter när samma verbala språk inte talas. 

4. METOD  

En kvalitativ ansats innebär att hitta meningen och innebörden i samlad data för att skapa 

förståelse av ett problem genom att beskriva, förklara eller tolka ett fenomen (Friberg, 2012). 

En kvalitativ ansats är holistisk, vilket innebär att sträva efter att förstå helheten (Polit & 

Beck 2004). Genom att använda kvalitativa ansatser kan det skapas en fördjupad förståelse 

för upplevelser, erfarenheter, förväntningar och behov. Med hänsyn till syftet med arbetet 

valdes således en kvalitativ ansats (Friberg 2012). En systematisk litteraturöversikt av 

kvalitativa artiklar har tillämpats. Resultatet av litteraturöversikten presenteras i form av en 

beskrivande syntes (Evans, 2002) utifrån ett sjuksköterskeperspektiv. Detta innebar att 

resultatet i de artiklar som använts har sammanställts och därmed skapat en ny helhet.   

4.1 URVAL OCH DATAINSAMLING  

Vi valde att göra en översikt av kvalitativa artiklar med hänsyn till att vi ville undersöka var 

att belysa sjuksköterskans förutsättningar och hinder för att skapa delaktighet i 

vårdrelationen med patienter när samma verbala språk inte talas. Samtliga artiklar till 

resultatet är hämtade från Cinahl Plus och PubMed då dessa databaser har en vetenskaplig 

förankring och därmed ger en bra grund till arbetet. För att hitta dessa artiklar användes 
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sökorden ’’Caring AND nurse AND Language’’, ’’Immigrants and care and nurse’’, 

’’Language and nurse and communication’’, ’’Caring for patient and nurse’’, ’’Culturally 

care’’, ’’Minority ethnic patients’’, ’’Patient-nurse nursing communication’’, ’’Transcultural 

and communication and Caring and nurse’’, ’’Nurse language barrier’’. För att se hela 

sökmatrisen se bilaga 2. Först avgränsades sökningarna med årtalen 2008-2013 och därefter 

utvidgades årtalen till 2000-2013. Samtliga artiklar söktes som fulltext samt att det skulle 

vara Peer Review, vilket innebär att de är granskade oberoende av två eller flera forskare. De 

inklusionskriterier som användes var först att artiklarna skulle ha varit publicerade mellan 

tidsperioden 2008-2013. Sökningen krävde dock att tidsperioden omfattade åren 2000-2013 

med anledning av att antalet relevanta artiklar inte hittades vid tidigare sökningar. 

Exklusionskriterierna var patientperspektiv och att valda artiklar inte skulle vara kvantitativa.  

 4.2 GENOMFÖRANDE OCH DATAANALYS 

En systematisk litteraturöversikt med en beskrivande syntes inspirerad av Evans (2002) har 

tillämpats. En kvalitativ metod tillämpades till arbetet för att skapa en förståelse av 

problemet vi kommit fram till. Vi gick till väga på så sätt att beskrivningen av Evans (2002) 

beskrivande syntes användes. Syftet med denna beskrivande syntes var att leta fram 

forskning av det valda problemområdet och göra en tolkning av studiens resultat, vilket i sin 

tur skulle leda till att nya slutsatser skapades.  

Det första steget var att samla ihop relevanta artiklar som alla skulle vara granskade utifrån 

ett granskningsprotokoll. Artiklarna som identifierades under sökningen var valda för att 

inkluderas i studien efter att ha uppfyllt inklusionskriterierna (Evans, 2002). Vi sökte efter 

relevanta artiklar från olika vetenskapliga databaser. Artiklarna är skriva på engelska. När 

vissa ord inte förstods översattes orden och därefter diskuterade vi med varandra för att 

förstå sammanhanget.  

Det andra steget var att läsa artiklarna flera gånger för att få en djupare förståelse för vad 

artiklarna handlade om. Därefter skulle kärnan tas ut från varje studie och sätta in samtliga 

nyckelfynd i ett dokument (Evans, 2002). Vi läste igenom varje artikel ett flertal gånger för 

att få en djupare förståelse av innebörden. Vi började med att styrka under det väsentliga i 

varje artikel. För att lättare kunna gå tillbaka till varje artikel döptes alla artiklar med siffror 

som även står i slutet av varje nyckelfynd. Denna artikelmatris finns som bilaga 1 och ett 

utdrag från nyckelfyndsmatrisen finns som tabell 1.  

Det tredje steget var att identifiera teman för att jämföra likheter och skillnader. Från de 

likheter och skillnader som hittades skapades subteman. Därefter omprövad subteman och 
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teman för att skapa nya övergripande subteman och teman (Evans, 2002). Teman som hade 

likheter sammanfördes, vilket blev 2 huvudteman. Subteman identifierades som i sin tur 

ledde till att nya övergripande subteman kunde skapas, 5 nya övergripande subteman 

skapades om också som analysen skulle byggas upp på.  Varje tema fick en färg som vi strök 

under med i varje artikel för att på så sätt tydliggöra de framkomna temana.  

Det fjärde och sista steget var att skriva fram resultatet där varje tema skulle erhållas som 

rubrik. Resultatet skulle hänvisas till de ursprungliga artiklarna för att kontrollera 

trovärdigheten i resultatet (Evans, 2002). Vi skrev fram resultatet genom att skriva 

innebörden av våra fynd och lyfta fram det som avsågs att besvara. 

Tabell:1 Visar nyckelfynd, subteman och teman  

Nyckelfynd Subteman  Tema 

… We have to try by sign 

language to illustrate visually 

a sense of understanding of 

the procedure. (1)  

Verktyg för skapandet av 

delaktighet  

Förutsättningar för skapandet 
av delaktighet  

Interpreter’s reliance should 

be used only for conveying 

medical information but also 

for nursing communication 

and for caring conversation 

and “chatting”. (7) 

Tolkens betydelse  Förutsättningar för skapandet 
av delaktighet  

The critical care nurses also 

described the presence of a 

relative as being a hindrance 

to the patient´s participating 

in care. (9) 

Kulturella utmaningar  Hinder för skapandet av 

delaktighet  

If we had a Spanish 

interpreter here 24 hours a 

day, our care would be much 

easier. (8) 

Tolken som hinder Hinder för skapandet av 
delaktighet  
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4.3 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Enligt Codex (2013) bör samtlig forskning vara av god kvalitet och vara moraliskt försvarbart. 

Samtliga artiklar till analysen var godkända av en etisk kommitté och de är peer reviewed, 

vilket innebar att alla artiklar var vetenskapligt granskade samt publicerade i vetenskapliga 

tidskrifter. Forskningens resultat ska i möjligaste mån inte styras av egna värderingar, utan 

neutrala ställningstaganden kommer att försöka tillämpas. Detta kunde göras med hänsyn 

till att vi gick in med ett neutralt ställningstagande för att på bästa sätt kunna få fram ett 

trovärdigt resultat. Vi försökte få fram all relevant information ur alla artiklar som användes 

utan att dölja något av det framskrivna. Det var svårt att dämpa förförståelsen för hur 

resultatet skulle visa sig. Det som gjorde att vi trots detta kunde ha ett neutralt 

ställningstagande var att vi hela tiden hade syftet klart för sig och på så sätt kunna ta ut 

kärnan ur varje artikel. Polit & Beck (2004) menar att samla in kvalitativ data fordrar 

koncentration och energi. Denna process kan ha en känslomässig påverkan, oavsett vilken 

typ av data som ska samlas in.  

5. RESULTAT 

Utifrån de artiklar som har använts och utifrån framtagna nyckelfynd har följande teman 

framkommit: ”förutsättningar för skapandet av delaktighet” och ”hinder för skapandet av 

delaktighet”.  Under rubriken ”förutsättningar för delaktighet” beskrivs olika verktyg för 

skapandet av delaktighet med patienter när det råder verbala språksvårigheter. Under 

rubriken ”hinder för delaktighet” beskrivs vad som kan hindra att patienten blir delaktig i 

vårdrelationen. Det framkommer även hur språkbarriären och kulturella skillnader kan 

hindra patienten från att vara delaktighet.  

Tabell:2. Visar subteman och teman utifrån nyckefynden. Se Bilaga 3 för hela matrisen  

Subtema Tema 

Tolkens betydelse 

Verktyg för skapandet av delaktighet  

Förutsättningar för skapandet av delaktighet 

Tolken som hinder 

Språkbarriären  

Kulturella utmaningar 

Hinder för skapandet av delaktighet 
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5.1 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SKAPANDET AV DELAKTIGHET 

Centrala fynd i analysen var att tolkens närvaro är av betydelse för skapandet av delaktighet i 

vårdrelationen. En tolk i detta sammanhang kunde vara professionell, anhörig eller 

sjuksköterska. I analysen framkom också betydelsen av olika verktyg för att överkomma 

språkbarriären. Exempel på dessa verktyg kunde vara kroppsspråk, charader och skriftlig 

information. Att som sjuksköterska se patienten utifrån ett helhetsperspektiv och att ha 

kunskap om olika kulturer kunde vara en förutsättning för att både verbal- och icke verbal 

kommunikation skulle vara möjlig.  

5.1.1 TOLKENS BETYDELSE  

Den systematiska litteraturöversikten visar att sjuksköterskor kan uppfatta professionella 

tolkar som trovärdiga och som en värdefull länk mellan sjuksköterskan och patienten. Detta 

för att kunna skapa delaktighet i vårdrelationen när det inte finns ett gemensamt verbalt 

språk (Pergert, Ekblad, Enskär & Björk, 2008). En professionell tolk kan således användas 

som en opartisk länk mellan sjuksköterskan och patienten, vilket kan resultera i att 

förutsättningar för delaktighet skapades. Dessa förutsättningar visade sig genom att 

sjuksköterskan uttryckte att patienten kunde känna sig säkrare vid användandet av 

professionell tolk, vilket kan leda till att en vårdrelation skapas och att patienten därmed blir 

delaktig. Litteraturöversikten visar även att användandet av professionell tolk kan ha både ett 

positivt och ett negativt inflytande på patienten. Vid tillfällen som när medicinska 

undersökningar ska utföras kan det vara önskvärt att professionella tolkar används och att 

anhöriga som tolkar bör undvikas om möjligt. Detta med hänsyn till att professionella tolkar 

uppfattades vara det lämpligaste alternativet för att uppnå god förståelse mellan 

sjuksköterska och patienten. Professionella tolkar har sannolikt inte en personlig relation 

med patienten på samma sätt som anhöriga kan ha (Fatahi, Mattsson, Lundgren & 

Hellström, 2009). 

I think… the hospital translator is more helpful to the patient. I think they feel more 

secure that they´re getting the information and I feel like they´re going to be more 

free asking a question of someone that´s standing in front of them as opposed to 

somebody that´s over the phone (Jones, 2008, s. 202).  

Det framgår av den systematiska litteraturanalysen att det är önskvärt att professionella 

tolkar bör användas vid svårare undersökningar. Detta med hänsyn till att en mer 

omfattande verbal kommunikation kan vara nödvändig vid dessa tillfällen, vilket inte kan 

förmedlas via kroppsspråk. Ett exempel är när kontrastmedel ska ges till patienten. Vid detta 
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tillfälle är det viktigt att sjuksköterskan förklarar eventuella biverkningar för patienten, så 

som att patienten kan känna en varm känsla i kroppen och en metallsmak i munnen. Om 

denna information inte kan förmedlas till patienten på ett tillfredsställande sätt kan detta 

leda till att patienten inte får förståelse för hälsotillståndet. Även vid tillfällen som när 

sjuksköterskan ska förklara dessa biverkningar för patienten är det viktigt att denne får 

möjlighet att uttrycka sig. Detta kan lämpligast ske med hjälp av en professionell tolk, vilket 

kan vara en förutsättning för att få patienten delaktig i vårdrelationen. Den systematiska 

litteraturanalysen visar också att patienten bör ges möjlighet till ett aktivt deltagande med 

hjälp av en professionell tolk. Detta förfarande skulle kunna påverka kvalitén av patientens 

delaktighet, vilket i sin tur kan leda till en högre patientsäkerhet (Fathai m.fl.,2009).  

Centralt i den systematiska analysen var beskrivningar av att professionella tolkar bör ha ett 

neutralt förhållningssätt i sin profession och ha kunskap om medicinska termer. Detta kunde 

resultera till att patienten förstod det sjuksköterskan har för avsikt att förmedla och att 

patienten därmed kunde få förståelse för sitt hälsotillstånd, vilket kan leda till att patienten 

ges utrymme till att vara delaktig i vårdrelationen. Den information som ska förmedlas 

mellan sjuksköterskan och patienten bör översättas ordagrant så att båda parter förstår 

samtlig information. Detta kan visa sig genom att det behövs mer tid till att utföra en 

undersökning när det inte talas samma verbala språk. Om den professionella tolken är bokad 

under en kortare tid kan även detta leda till att kvalitén av vårdrelationen och 

patientsäkerheten brister. Det framkom av den systematiska analysen att det är viktigt att det 

avsätts tillräckligt med tid för den professionella tolken för att förutsättningar för delaktighet 

kan skapas (Fathai m.fl.,2009).  

We need at least 10 minutes more time to do an X-ray examination for a non-Swedish-

speaking patient, compared with a patient who communicates directlý and ít is 

imposible to do all examinations at the expected time – sometimes an emergency case 

turns up. And so the scheduled examination is postponed (Fathai m.fl., 2009, ss. 778). 

Det uttrycktes också att både sjuksköterskor och anhöriga kan användas som tolk i akuta fall. 

Att använda närstående som tolk kan ibland vara det enda alternativet för att kunna ge 

förutsättning för trygghet hos patienten. För att överkomma språkbarriären beskriver 

sjuksköterskorna fördelen med att använda anhöriga som tolk. Det kan leda till ett lämpligt 

tillvägagångssätt för sjuksköterskan att skapa förutsättningar för delaktighet i vårdrelationen 

(Cortis, 2004). Ett exempel som framkommer var att anhöriga kan vara villiga att hjälpa till 

och att det finns anhöriga som erbjuder sig att stanna kvar med patienten. Detta kan medföra 

att anhöriga som tolkar är tillgängliga under en längre tid och att det kan påverka 
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vårdrelationen mellan sjuksköterska och patient positivt (Jirwe, Gerrish & Emami, 2010). 

5.1.2 VERKTYG FÖR SKAPANDET AV DELAKTIGHET  

Det framkom ur den systematiska litteraturanalysen att sjuksköterskan kan främja 

patientens delaktighet med hjälp av både verbal och icke-verbal kommunikation (Fakhr-

Movahedi, Salsali, Negharandeh & Rahnavard, 2011). ”Caring touch includes contact as well 

as and non-contact touch, such as eye-contact, and is used with the intention of conforting, 

confirming and conecting with patients and/or families” (Pergert m.fl. 2008, ss. 39). I 

vårdandet kan kommunikation handla om att dela information, både vid medicinska 

åtgärder och när omvårdnadsåtgärder ska utföras. Sjuksköterskan bör se patienten utifrån 

ett helhetsperspektiv och ha tålamod, vilket kan möjliggöra att kommunikationen blir till en 

vårdande konversation. Ett exempel som framkommer av den systematiska 

litteraturanalysen är att när sjuksköterskan inte förstår det patienten uttrycker men försöker 

ändå spegla dennes kroppsspråk och tonfall (Jirwe m.fl., 2010). Av analysen framkom även 

att skriftlig information är ett sätt att dela information på, vilket kan inkludera medicinsk 

information, broschyrer och information om vårdrutiner. Att ge skriftlig information är ett 

viktigt verktyg, framförallt när det existerar språklig mångfald. Skriftlig information kan vara 

lämpligt att använda efter att den muntliga informationen har översatts av en professionell 

tolk. Detta kan leda till att patienten kan hänvisas till den skriftliga informationen som i sin 

tur kan leda till att förutsättningar för delaktighet skapas (Pergert m.fl.,2008).  

Tecken och charader kan användas för att förmedla information när professionella tolkar inte 

är tillgängliga (Pergert m.fl., 2008). Den systematiska litteraturanalysen visar också att om 

en kollega till sjuksköterskan talar samma verbala språk som patienten kan denne 

sjuksköterska användas som tolk för att överkomma språkbarriären (Jones, 2008). I 

förhållande till andra sjuksköterskor framkommer det att sjuksköterskor med utländsk 

bakgrund kan förstå behovet till användandet av lämpliga verktyg i dessa situationer. Detta 

med hänsyn till att dessa sjuksköterskor utifrån egna erfarenheter som patient har upplevt 

situationer där språkbarriären har varit ett hinder. Sjuksköterskorna uttrycker att om de tar 

sig tid och visar engagemang för patienten kan detta leda till att språket inte blev ett hinder i 

vårdrelationen (Jirwe m.fl., 2010). ”That we can give warmth, you know, I think that they can 

feel that we wish them well and that you can express a lot just through… body language and 

with eyes and such” (Pergert m.fl., s. 39).   

Vårdandet omfattar även kroppsspråk och ögonkontakt för att skapa bekvämlighet och 

bekräftelse till patienten, vilket kan medföra att delaktighet skapades. Detta kan vara ett 
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användbart verktyg för sjuksköterskan att kommunicera med patienten när samma verbala 

språk inte talas. Kroppsspråk kan användas för att instruera patienten att till exempel hålla 

andan när det ska göras en undersökning. Andra användbara verktyg är bilder och föremål 

för att få både sjuksköterskan och patienten att förmedla sina budskap (Fathai m.fl., 2009). 

”You can show the tablets, ´take this´, ´do you want water´ (showing a glass of water), ´do 

you want something to drink´ and then they nodded. They understood what I wanted to say 

to them” (Jirwe m.fl., 2010, ). Sjuksköterskan försöker även spegla patientens känslor genom 

ansiktsuttryck. Exempel på detta är när patienten kan visa när denne är missnöjd och 

sjuksköterskan gör samma ansiktsuttryck för att bekräfta det patienten försöker förmedla. 

Sjuksköterskan kan visa patienten olika verktyg för att denne ska kunna uttrycka sig. Ett 

exempel på detta kan vara när patienten pekar på ett glas när denne vill ha vatten och att 

sjuksköterskan upprepar samma tecken för att bekräfta patientens behov (Jirwe m.fl., 2010). 

Det framgick även att det var viktigt att använda sig av symboler, diagram, tecken, skrivna 

kort, översättningsböcker, ordböcker och videos för att stödja kommunikationen mellan 

sjuksköterska och patient (El-Amouri & O ‘Nelli, 2011). När olika verktyg används kan det 

vara viktig att de används med försiktighet. Detta med hänsyn till att den icke-verbala 

kommunikationen kan uppfattas som kränkande eller tolkas på olika sätt eftersom olika 

uttryck och symboler kan ha olika innebörder i olika kulturer. Det framkommer av den 

systematiska litteraturanalysen att sjuksköterskan med hjälp av gester kan fråga patienten 

om denne är gravid. Patienten visar upp tre fingrar, vilket kan ses som att patienten uppfattar 

frågan som hur många barn denne har (Fathai m.fl., 2009). 

Ett centralt fynd i den systematiska analysen är att sjuksköterskan anser sig behöva ha 

övergripande teoretisk kunskap om olika kulturer utan att kategorisera patienten. Det 

individuella perspektivet kan förloras om patienten kategoriseras. Att ha kunskap om olika 

kulturer kan leda till en djupare förståelse för patienten och på så sätt undvika att kränka 

denne (Hultsjö & Hjelm, 2005). Det viktiga i sammanhanget kan därför vara att 

sjuksköterskan har balans mellan den kulturella kunskapen och att se människan utifrån ett 

helhetsperspektiv. Sjuksköterskorna beskriver att deras kunskap för olika kulturer får dem 

att förstå att människor kan bete sig olika. Detta kan leda till en förbättrad kommunikation 

mellan sjuksköterskan och patienten, vilket i sin tur kan skapa förutsättningar för delaktighet 

(El-Amouri m.fl., 2011).   

I think it´s difficult: education most not make the individual invissible. It shoulden´t 

be that everybody is a like with in a culture. You have to recognize that they are 

differences… education can tend to catagorise patients and the individually 

perspective is lost (Jirwe m.fl. 2010, ss. 441). 
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Det framkom att sjuksköterskorna var i behov av kunskap om olika kulturer för att på så sätt 

kunna skapa sig en förståelse för hur patientens kultur och religion påverkade dennes 

hälsoprocess. När sjuksköterskan har kunskap om olika kulturer, normer och traditioner kan 

detta hjälpa sjuksköterskan att respektera människors olika beteenden och livssyn. Ett annat 

centralt fynd i den systematiska litteraturanalysen var att sjuksköterskor som själva har varit 

immigranter kan ha en större förståelse för de patienter som har en annan kulturell 

bakgrund. Dessa sjuksköterskor såg inte den kulturella skillnaden som ett hinder i vården. 

Ett exempel utifrån detta är att sjuksköterskor som har varit immigranter kände att de har 

upplevt liknande situationer i vårdrelationen. Med detta som utgångsläge kan mötet med 

patienter med annan kulturell bakgrund upplevas som en mer lätthanterlig situation (Jirwe 

m.fl., 2010). 

5.2 HINDER FÖR SKAPANDET AV DELAKTIGHET  

Att använda sjuksköterskan eller anhöriga som tolk var inte alltid lämpligt. Dels med hänsyn 

till tidsbrist och dels för att de inte kunde förhålla sig neutralt. Språkbarriären var det största 

hindret för skapandet av delaktighet i vårdrelationen. Brist på förståelse för olika kulturer 

gjorde det svårt att skapa en individanpassad vård.  

5.2.1 NÄR TOLKEN BLIR ETT HINDER 

I den systematiska litteraturanalysen framkommer höga kostnader av användandet av 

professionella tolkar som ett hinder för delaktigheten. Det som kan anses vara negativt med 

användandet av professionell tolk kan vara att denne inte översatte ordagrant eller inte kom i 

tid. Detta kan påverka patientens förtroende på ett negativt sätt och därmed patientens 

delaktighet i vårdrelationen (Fatahi m.fl., 2009). Med anledning av detta prioriteras 

användandet av professionella tolkar endast vid läkarkontakt. När sjuksköterskan behövde 

vidta omvårdnadsåtgärder använder istället närstående som tolk (Jirwe m.fl., 2010). 

”´Interpreters most interpret literally, come at the exact time at the beginning of the 

examination, other vise the cuallity is negativly influenced´” (Fathai m.fl., 2009 ss.778). 

Sjuksköterskor uttryckte oro över de tillfällen som de både skulle tolka för patienten och 

samtidigt utföra sina vardagliga rutiner i vårdrelationen med denne. Detta kunde leda till att 

tolkningsprocessen kunde bli oförutsägbar och att det i sin tur kunde leda till kaos. Om 

sjuksköterskan användes som tolk kunde det även leda till att de vardagliga rutinerna 

avbröts. Analysen visade också att användandet av sjuksköterskor som tolk och närstående 

som tolk bör ske med försiktighet eftersom dessa inte alltid kan förhålla sig neutralt emot 

patienten. Detta uttryckte sjuksköterskorna som att det kan finnas selektiv information hos 
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anhöriga. Detta med hänsyn till att allt som sades inte alltid översattes ordagrant i situationer 

där närstående används som tolk (Fathai m.fl., 2009). Tolkning kan även ske via 

telefonsamtal. Detta visade sig bli mer av en envägskommunikation även fast både 

sjuksköterska, patient och tolk deltog i samtalet. När tolkningen skedde över telefon kunde 

det medföra komplikationer samt brist på personlig kontakt med patienten (Jirwe m.fl., 

2010). 

Vid vissa tillfällen kan det enda alternativet till att skapa en vårdrelation mellan 

sjuksköterska och patient vara att använda närstående som tolk. Detta ansåg dock inte 

sjuksköterskor alltid vara ett lämpligt alternativ då det kan visa sig att det kan finnas 

personlig information som patienten inte vill att dennes närstående ska få ta del av (Nielsen 

& Birkelund, 2009).  Närstående kan ibland vara alltför involverade i patientens hälsoprocess 

och känslomässigt påverkade, vilket i sig kan ha en negativ påverkan på vårdrelationen. Det 

nämndes även att närstående som tolkar kan uppleva sjukhusmiljön som stressig, vilket 

kunde påverka kvalitén i den verbala kommunikationen negativt mellan sjuksköterska och 

patient. Detta kunde i sin tur påverka kvalitén av patientens delaktighet på ett negativt sätt 

(Fathai m.fl., 2009). Under kvälls- och nattetid kunde det vara svårt att hitta en 

individanpassad tolk. Vid dessa tillfällen kunde ibland patientens barn användas som tolk 

Detta var sjuksköterskan tvungen att anpassa sig till trots att de ansåg att detta inte var ett 

lämpligt alternativ med hänsyn till att det lades ett för stort ansvar på barnen (Nielsen m.fl., 

2009). ”… It´s not always appropriate to have the child interpret those kind of things. For 

one thing, they don´t understand and for another thing, some of it is not appropriate” (Jones, 

2008, ss. 201). Barnen kan heller inte alltid förstå vad det är som menads i vissa 

sammanhang, vilket kan innebära att patienten inte får den information som denne kan 

anses behöva. Det kunde för övrigt visa sig att barn som inte tolkade alltid översatte allt som 

sades då det kunde finnas information som var känsligt för deras närstående (Nielsen m.fl., 

2009). 

5.2.2 SPRÅKBARRIÄR  

Det framgick ur analysen att när det inte talades samma verbala språk mellan sjuksköterska 

och patient kunde det ske missförstånd både verbalt och icke verbalt. Detta missförstånd 

kunde skapa aggressioner och brist på tillit. Då patienten inte har tillit för sjuksköterskan kan 

det innebära svårigheter med att skapa en vårdrelation. På så sätt kan förutsättningar för 

delaktighet hindras (Halligan, 2005). Det framgick att språkbarriären var det största hindret 

för att skapa förutsättningar för delaktighet mellan sjuksköterskan och patienten, men också 

att detta inte var ett hinder. Språkbarriären var något som sjuksköterskan kunde överkomma 



17 

 

genom att använda olika verktyg så som kroppsspråk och anhöriga som tolkar (Cortis, 2004). 

Språkbarriären som hinder kunde visa sig genom att sjuksköterskorna utför en viss 

vårdhandling utan att förklara varför. Ett exempel på detta var att det fanns en patient som 

skulle genomgå en operation. Det framkom att patienten inte visste varför operationen skulle 

genomföras. Det fanns ingen tolk tillgänglig men operationen genomfördes ändå. Detta kan 

innebära att sjuksköterskan och patienten går miste om den vårdrelation som skulle kunna 

ha skapats om en professionell tolk är tillgänglig (Nielsen m.fl., 2009).  

När språkbarriären är ett hinder kan detta skapa ångest, rädsla, frustration och ovisshet för 

patienten. Det framkom även att sjuksköterskan kunde uppleva oro, frustation, 

otillräcklighet och brist på insikt i situationer när patienten inte förstår det som sägs samt om 

det ges för lite information till patienten som inte talar samma verbala språk som 

sjuksköterskan (Cortis, 2004). Det visade sig även att det avsattes mer tid till de patienter 

som talar samma verbala språk som sjuksköterskan. Patienter som inte talar samma verbala 

språk som sjuksköterskan är ofta tysta och ställer sällan frågor, vilket kan påverka patientens 

delaktighet. Detta kan resultera i att det kan vara svårt för sjuksköterskan att skriva en 

innehållsrik journal på grund av att patienten är tystlåten och inte talar samma verbala språk 

som sjuksköterskan (Halligan, 2005).”Due to lack of communication, sometimes we have 

been forced to cancel the examination” (Fathai m.fl., 2009, s. 777).  

We couldn´t communicate, he didn´t understand why we needed to replace the intravenous 

line and I didn´t really manage to explain it either. It was more that I just did my job and. I 

just replaced the intravenous line and that´s it... It didn´t feel right, just going in there, 

performing the task and then leaving (Jirwe m.fl., 2010, s.439). 

Analysen beskrev att patienten inte alltid förstår det som uttrycks via kroppsspråk och gester. 

Ett exempel var en patient som skulle få en ny intravenös infart. Sjuksköterskan trodde att 

patienten förstod vad som skulle göras men när sjuksköterskan stack patienten började 

patienten gråta. På grund av att sjuksköterskan och patienten inte talade samma verbala 

språk kunde sjuksköterskan inte förstå vad det var som utlöste patientens reaktion. Detta kan 

leda till missbedömningar i vårdrelationen, vilket i sin tur kan leda till att fel diagnos ställs 

(Jirwe m.fl., 2010). 

5.2.3 KULTURELLA UTMANINGAR  

Det var viktigt att sjuksköterskan har kunskap och förståelse för andra kulturer utan att 

kategorisera patienten. Det kan ha betydelse för vissa patienter med en annan etnisk 

bakgrund att bli vårdad av en sjuksköterska av samma kön (Fakhr- Movahedi m.fl., 2011). Ett 
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exempel på detta var att det kunde finnas patienter som var tunga att lyfta och hjälpa upp ur 

sängen. Det fanns manliga kollegor som de kvinnliga sjuksköterskorna kunde ta hjälp av, 

vilket kunde bli ett problem då de kvinnliga patienterna inte vill att dessa manliga 

sjuksköterskor skulle vårda dem. Att välja att avstå från att bli vårdad av en vårdare med 

motsatt kön kan vara ett aktivt val som i sin tur kan innebära att vara delaktig (Halligan, 

2005). Sjuksköterskornas brist på förståelse för olika kulturer och därmed olika verbala 

språk kunde göra det svårt att skapa förutsättningar för delaktighet. Dessa patienter hade 

generellt ett starkare sätt att uttrycka smärta på. Patientens attityd kan ses som en stark 

koppling till dennes kultur och religion, vilket kan orsaka att sjuksköterskan känner sig 

stressad och maktlös i vårdrelationen (Nielsen m.fl., 2009). ”But it is difficult, because we do 

all have our pain threshold, don´t we, but I do think that if you knew a bit more about how 

the body is put together, you would be able to understand better” (Nielsen m.fl., 2009, ss. 

434). 

Det beskrevs att patienter med annan kulturell bakgrund inte hade förståelse för hur kroppen 

fungerar och vad det är som framkallar den smärta som de gav uttryck för. Sjuksköterskorna 

menar att om dessa patienter hade kännedom om detta skulle de uttrycka sin smärta på ett 

mildare sätt. Det visade sig att sjuksköterskorna uttryckte oro över att vårda patienter med 

annan kulturell bakgrund med hänsyn till att risken att göra misstag kunde vara stor. Denna 

oro kunde leda till att sjuksköterskan tillbringade mer tid hos de patienter som talade samma 

verbala språk som denne. Detta kunde påverka patientens delaktighet på så sätt att det i 

detta fall inte gavs utrymme för att skapa en vårdrelation. Att se patientens kultur som en 

negativ påverkan visade sig inte spela roll i vårdandet. Sjuksköterskorna ansåg att en patient 

är en patient oavsett dennes kultur och att detta inte bör hindra sjuksköterskan från att vårda 

(Nielsen m.fl., 2009). 

6. DISKUSSION   

Nedan kommer resultat- metod- och etikdiskussion att presenteras. I resultatdiskussionen 

kommer de huvudsakliga delarna i resultatet att lyftas fram och diskuteras i relation till 

studiens syfte samt på vilket sätt det kan förbättra det praktiska vårdarbetet. Även likheter 

och skillnader mellan resultatet och tidigare forskning kommer att diskuteras. I 

metoddiskussionen kommer styrkor och svagheter med metoden att belysas och vad dessa 

har inneburit för det resultat som framkommit. Urvalsförfarande och analys diskuteras samt 

om den valda litteraturbaserade metoden var lämplig. I etikdiskussionen kommer 

forskningsetiska synpunkter att lyftas fram och om resultatet ger anledning till etiska 

reflektioner. Studien granskas med utgångspunkt i begreppen intersubjektivitet, 
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tillförlitlighet, noggrannhet, rimlighet och överförbarhet 

6.1 RESULTATDISKUSSION  

Syftet med studien är att belysa sjuksköterskans förutsättningar och hinder för att skapa 

delaktighet i vårdrelationen med patienter när samma verbala språk inte talas. Av den 

systematiska litteraturanalysen framkommer att sjuksköterskan har förståelse för att en 

språkbarriär kan skapa svårigheter i vården. Språkbarriären innebär ett hinder för delaktig 

och kommunikation i vårdrelationen för sjuksköterska och patient som inte talar samma 

verbala språk (Cortis, 2004). Om det råder språkbarriär kan det hindra patienten till att vara 

delaktig i vårdrelationen. Det finns olika faktorer som kan påverka patientens delaktighet. 

Sjuksköterskans brist på insikt kan leda till att en vårdrelation inte skapas och att patienten 

inte känner sig sedd, dementerad eller till och med förnedrad. Det har ingen betydelse för 

hur mycket sjuksköterskan förklarar, motiverar eller informerar patienten om sjuksköterskan 

ändå inte har förståelse för hur betydelsefull delaktigheten kan vara i vårdrelationen. 

Anhöriga kan också vara ett hinder för patientens delaktighet, då dessa kan försöka 

bestämma över patienten (Sahlsten, Larsson, Sjöström, Lindencrona & Plos, 2005). 

Resultatet belyser även brist på att kontinuitet och tid påverkar patientens delaktighet. Ur 

den systematiska litteraturanalysen framkom att språkbarriären var det störta hindret för 

skapandet av delaktighet. Detta kan visas genom att sjuksköterskan upplever oro för att det 

ges för lite information till patienten, vilket kan medföra ångest, rädsla, frustration och 

ovisshet för patienten (Cortis, 2004).  

Den systematiska litteraturanalysen belyser även att även brist på förståelse för olika kulturer 

kan leda till ett vårdlidande. Om sjuksköterskan inte förstår patientens sätt att uttrycka sig på 

kan det innebära att sjuksköterskan på grund av maktlöshet eller otrygghet i sin profession 

undviker patienten (Cortis, 2004). Brist på förståelse för olika kulturer kan visas när 

patienten exempelvis är högljudd och har många närstående runt omkring sig (Nielsen m.fl., 

2009). Ett antagande är att dessa patienter är högljudda då detta kan vara deras sätt att 

uttrycka sig på. Detta kan leda till att sjuksköterskan tar avstånd från patienten om dennes 

beteende avviker från normen. Det kan i sin tur leda till att en vårdrelation uteblir och att 

delaktighet på så sätt inte skapas. Sjuksköterskan bör ha etisk kompetens, vilket innefattar 

kunskap om den aktuella situationen och att ha förmåga att upptäcka den etiska 

problematiken. Sjuksköterskan bör därmed ha ett kreativt problemlösande arbetssätt 

(Dahlberg m.fl., 2010).  

Den systematiska litteraturanalysen belyser olika verktyg för att överkomma språkbarriären 
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och på så sätt kunna skapa förutsättningar för delaktighet i vårdrelationen. Exempel på 

användbara verktyg är kroppsspråk, ögonkontakt, bilder, ordböcker och information översatt 

på patientens verbala språk. Detta kan innebära att det ges möjlighet för både sjuksköterskan 

och patienten att kunna kommunicera icke-verbalt. Detta kan i sin tur medföra trygghet och 

ömsesidighet för både sjuksköterskan och patienten i vårdrelationen (El-Amouri m.fl., 2011). 

Genom att använda mimik, gester, bilder och symboler kan ett vårdande samtal skapas och 

därigenom kan patienten bli delaktig i vårdrelationen (Dahlberg m.fl., 2010). För att skapa 

en ömsesidig relation där både sjuksköterska och patient kan känna sig likvärdig kan det vara 

viktigt att båda parter tar initiativ (Frank, 2010). Patienten kan bli delaktig i vårdrelationen 

då sjuksköterskan tolkar patientens uttryck genom kroppsspråk, ansiktsuttryck och tonfall 

(Frank m.fl.,  2009). Det kan skapas delaktighet genom att samtala och att visa en positiv 

känsla genom engagemang och intresse. Det ska inte behöva sägas så mycket utan det osagda 

borde kunna förstås ändå (Hilmarsson, 2010). Kommunikation kan ske mellan sjuksköterska 

och patient utan att dessa behöver tala samma verbala språk. Detta kan möjliggöras genom 

att sjuksköterskan värnar om patienten, uttrycker omsorg via kroppsspråk och ansiktsuttryck 

samt att sjuksköterskan talar med ett vänligt tonfall även om patienten inte förstår dennes 

verbala språk (Hjelm, 2009).  

Vår systematiska litteraturanalys visar att det kan vara viktigt att sjuksköterskan har 

förståelse för dennes ansvar i vårdrelationen. På så sätt kan sjuksköterskan medverka till att 

patienten ska kunna uppleva trygghet, vilket kan leda till delaktighet i vårdrelationen (Jirwe 

m.fl., 2010). I första hand är det vårdarens ansvar att skapa en vårdrelation, men att det ändå 

är viktigt med ett ömsesidigt samspel mellan vårdare och patient för att kunna skapa en god 

vårdrelation (Dahlberg m.fl.,2010). Den systematiska litteraturanalysen visar också att den 

professionella tolken även kan vara en viktig resurs med hänsyn till att de bedöms vara 

neutrala i förhållande till patienten i jämförelse med närstående som tolkar. Det är av 

betydelse att en professionell tolk finns tillgänglig vid alla tillfällen dygnet runt, även ur ett 

omvårdnadsperspektiv då exempelvis dagliga rutiner ska utföras. Analysen visar också att 

professionella tolkar bör ha medicinsk termkunskap då informationen bör översättas 

ordagrant. Ett antagande är att användandet av en professionell tolk inte bör vara beroende 

av arbetsuppgifter eller yrkesgrupp. Att använda en professionell tolk bör istället vara ett 

hjälpmedel för att förhindra kommunikationssvårigheter och på så sätt skapa förutsättningar 

för delaktighet i vårdrelationen (Fatahi m.fl., 2009). Ett antagande utifrån detta 

sammanhang är att professionell tolk för det mesta används vid läkarkontakt och därmed ur 

ett medicinskt perspektiv. Detta kan leda till "dåliga vanor" i vården om den professionella 

tolken endast används ur detta perspektiv. Detta kan leda till att omvårdnadssituationen 

brister på grund av att sjuksköterskan och patienten inte kan kommunicera med varandra 
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(Jirwe m.fl., 2008). Sjuksköterskor använder sig inte av professionell tolk i samma 

utsträckning som exempelvis läkare gör med hänsyn till att sjuksköterskor inte ställer 

diagnoser i samma omfattning (Kale & Syed, 2010). Med hjälp av en professionell tolk kan 

patienten få sina behov tillgodosedda. Den professionella tolken kan vara en tillgång för att 

patienten kan ställa frågor och få de besvarade. Att förstå och att bli förstådd kan innebära 

att patienten kan känna sig delaktig i vårdrelationen och kan därför påverka sin egen 

hälsoprocess. Att använda en professionell tolk kan innebära trygghet för patienten. Med 

hänsyn till detta framkom det i den systematiska litteraturanalysen att patienten då i de 

flesta fall kan lita på att samtlig information översätts korrekt. En professionell tolk kan 

underlätta kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten och på så sätt vara en 

viktig länk i vårdrelationen (Brämberg, 2010). För att kunna skapa ett vårdande samtal krävs 

det skicklighet från både sjuksköterskan och den professionella tolken. Vissa patienter kan 

ibland vilja avstå från att skapa en dialog med den professionella tolken. Detta med hänsyn 

till att patienten inte vill dela med sig av tankar och erfarenheter (Dahlberg, 2010). 

Den systematiska litteraturanalysen belyser att användandet av professionella tolkar är dyrt 

och tidskrävande. Ett antagande är att om användandet av professionell tolk skulle öka inom 

vården skulle effektiviteten sannolikt också öka. Detta kan ses som en besparing på sikt, både 

vad avser kostnad och tid. Inte minst skulle patientens delaktighet med all säkerhet öka i 

vårdrelationen och på så sätt kan den verbala kommunikationen förbättras (Fathai m.fl., 

2009). En vårdrelation kan vara kort och behöver endast ta några minuter, men den kan 

även vara lång och pågå under en längre period. Oavsett hur kort eller lång vårdrelationen är 

handlar det om att skapa ett vårdande möte mellan sjuksköterska och patienten i 

vårdrelationen (Dahlberg m.fl., 2010). Kontinuitet kan vara viktigt för att få patienten 

delaktig i vårdrelationen vilket kan vara svårt att åstadkomma på grund av tidsbrist (Larsson 

m.fl., 2005). Professionella tolkar skulle kunna användas i situationer där sjuksköterskan och 

patienten talar olika verbala språk då detta kan det öka effektiviteten i vårdmiljön (Kiessling 

& Kjellgren, 2004). När en professionell tolk inte är tillgänglig kan ibland tvåspråkig personal 

eller anhöriga användas som tolk. Ett antagande är att användning av samma tolk för en och 

samma patient skapa bättre förutsättningar för delaktighet i vårdrelationen än om patienten 

får möta olika tolkar vid olika tillfällen (Hjelm, 2013). Utifrån tidigare forskning visar det sig 

att det kan vara viktigt att samma tolk används för en och samma patient. Ett antagande är 

att om det vore möjligt för sjuksköterskor att skapa kontinuitet genom att vårda samma 

patienter under en längre tid kan det innebära att patienten vet vem denne kan vända sig till 

(Tuohy, McCarthy, Cassidy & Graham, 2008). Detta kan resultera i att en vårdrelation kan 

skapas mellan sjuksköterska och patient och att patienten kan känna sig trygg, vilket kan ses 

som en viktig aspekt för delaktighet (Eldh, Ekman & Ehnfors, 2004).  
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Användandet av närstående som tolk kan ses som en förutsättning men också ett hinder för 

att skapa delaktighet (Cortis, 2004). Ett antagande är att det kan vara bra att använda 

närstående som tolk eftersom dessa oftast kan vara lättillgängliga. En förutsättning för att 

detta ska kunna bli en lyckad insats kan vara att patienten och dennes närstående har en god 

relation, vilket kan leda till att patienten får möjlighet till att öppna sig i vårdrelationen. 

Sjuksköterskan kan på så sätt få en uppfattning om patientens sjukdomsbild och behov 

(Dahlberg m.fl., 2010). Ytterligare en fördel kan vara om den anhörige som används som tolk 

har medicinsk kompetens (Fathai m.fl., 2009). Nackdelen med att använda närstående som 

tolk kan vara att sjuksköterskan inte kan avgöra om relationen mellan patient och dennes 

anhöriga är god eller ej. Om relationen inte är tillfredsställande kan detta leda till att 

informationen inte översätts på ett önskvärt sätt. Oavsett hur relationen mellan patienten 

och den anhörige är kan det vara viktigt att denne har ett naturalt förhållningssätt i 

sammanhanget. Att använda närstående som tolk kan ses som en del i ett naturligt vårdande. 

I de flesta fall är de närstående de allra viktigaste för människan och kan spela en viktig roll 

för patienten när denne är sjuk. Närstående kan därmed vara en avgörande faktor för att 

patienten ska återfå hälsa och välbefinnande (Dahlberg m.fl., 2010). Ur den systematiska 

litteraturanalysen framkom att sjuksköterskan kan tvivla på när närstående används som 

tolk. Detta med hänsyn till att sjuksköterskan inte vet om samtlig information översätts 

korrekt, vilket kan leda till att närstående som tolk kan ta över situationen på så sätt att den 

anhöriges egna värderingar påverkar tolkningsprocessen i vårdrelationen (Fathai m.fl., 

2009). Detta kan i sin tur orsaka att delaktighet inte skapas (Dahlberg m.fl., 2010).  

Ur den systematiska litteraturanalysen framkommer att när sjuksköterskan avsätter tid till 

de patienter som inte talar samma verbala språk som denne, fokuserar sjuksköterskan på 

svårigheterna som en språkbarriär kan medföra istället för att se möjligheterna. 

Sjuksköterskan menar att denna tid som spenderas på språkbarriären istället kan ges till 

andra patienter som talar samma verbala språk som sjuksköterskan (Nielsen m.fl., 2009). 

Istället för att se språkbarriären som ett hinder och därför lägga ner den tid på patienter som 

kan tala samma verbala språk som sjuksköterskan, kan det vara önskvärt att sjuksköterskan 

avsätter tid på språkbarriären för att försöka överkomma den. Det kan därmed vara viktigt 

att använda olika verktyg för att överkomma språkbarriären och inte se den som ett hinder, 

vilket slutligen kan leda till ökad delaktighet i vårdrelationen (Cortis, 2004).  

Ur den systematiska litteraturanalysen framkommer det att beröring är en form av icke-

verbal kommunikation. Detta är något som patienter ibland kan ta avstånd från eftersom de 

ansåg att det inte var sjuksköterskans arbete att trösta patienterna. Ett antagande är att 

beröring kan vara ett sätt att få patienten att känna trygghet, vilket inte alltid är uppskattat av 

denne. Detta är något sjuksköterskan bör ta hänsyn till för att bevara patientens integritet 
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och på så sätt skapa förutsättningar för delaktighet i vårdrelationen (Halligan, 2005). Ordlös 

kan kopplas samman med delaktighet och vårdrelation. Ett antagande är att begreppet ordlös 

kan tolkas som tyst kunskap, vilket kan ses som icke-verbal kommunikation. En stor del av 

kommunikationen kan vara ordlös, vilket kan innebära att budskap även kan uttryckas och 

tas emot utan ord. Det kan till och med vara enklare att uttrycka en känsla med gester istället 

för med ord. Ett antagande är att en vårdande konversation kan vara en bidragande faktor till 

delaktighet. Detta kan i sin tur bidra till att informationen och bemötande kan ske på ett 

individanpassat sätt. Ett vårdande samtal går hand i hand med att ge patienten god vård. För 

att god vård ska kunna ges krävs en vårdande konversation enligt författarnas mening. På så 

sätt kan patienten ses utifrån ett helhetsperspektiv. Det behöver inte alltid vara någon 

skillnad mellan det vårdande samtalet och det vardagliga samtalet, utan det handlar om en 

ömsesidig respekt gentemot varandra. Ett vårdande samtal innebär att som sjuksköterska 

vara lyhörd gentemot patienten och ge tid åt denne (Dahlberg m.fl., 2010).  

Av den systematiska litteraturanalysen framkommer det att språkbarriärer kan leda till att 

förutsättningar för delaktighet inte skapas i vårdrelationen. Detta visade sig som att patienter 

inte alltid fick den planerade vården och handlingen förklarad för denne (Jirwe m.fl., 2010) 

Att se patienten utifrån ett helhetsperspektiv kan innebära att försöka se patienten som 

meningsskapande och att sjuksköterskan försöker skapa förståelse för dennes 

hälsosammanhang. Detta kan leda till att sjuksköterskan återställer, bevarar, stödjer och 

stärker patienten för att på så sätt kunna skapa en grund för välbefinnande (Dahlberg m.fl.,  

2010). Ett antagande är att det inte bör uppstå livshotande händelser på grund av att 

sjuksköterska och patient inte talar samma verbala språk. När det finns en språkbarriär 

mellan sjuksköterska och patient innebär det att vårdrelationen är i behov av 

individanpassade resurser som kan vara till hjälp för båda parter att hantera olika situationer 

på ett önskvärt sätt (Cortis, 2004).   

Av den systematiska litteraturanalysen framkommer att olika människor kan uttrycka 

känslor på olika sätt, vilket kan vara kopplat till kulturella skillnader. Ett antagande är att det 

dessa patienter uttrycker kanske inte alltid är kulturellt betingat, utan kan vara ett sätt för 

patienten att försöka få sjuksköterskan att lyssna. Det kan även vara kopplat till olika 

personligheter i vårdrelationen (Jirwe m.fl., 2010). Ur detta perspektiv kan olika verktyg ses 

som en viktig faktor för kommunikationen mellan sjuksköterska och patient. Om lämpliga 

verktyg utifrån båda parters behov används ska patienten inte behöva söka uppmärksamhet 

hos sjuksköterskan genom att till exempel vara högljudd (Jirwe m.fl., 2010). Vissa patienter 

med en annan bakgrund kan vara högljudda och uttrycka känslor på ett starkt sätt. Det kan 

därför vara viktigt att sjuksköterskan har förståelse för patientens sätt att uttrycka sig 

(Nielsen m.fl., 2009). Begreppet delaktighet kan tolkas olika beroende på hur trygg patienten 
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är i sig själv och om denne har förtroende för vårdgivaren. De menar att det är 

sjuksköterskan som skapar förutsättningar för att patienten ska kunna ha förtroende för 

denne (Eldh m.fl., 2004). Om både sjuksköterskan och patienten samarbetar kan det ges 

möjlighet för att patienten att känna sig förstådd. Detta kan i sin tur leda till ett ömsesidigt 

förhållande mellan vårdaren och patienten som kan bygga på respekt för varandras kunskap 

och kompetens. Delaktighet kan även uttryckas som att patienten har kontroll över 

vårdrelationen, vilket kan visas i att patienten står upp för sig själv och kan kräva god vård 

(Dahlberg m.fl., 2010). Att inte förstå kan innebära att patienten inte förstår orsaken till en 

viss behandling eller att inte förstå tecken och signaler från sin egen kropp. Exempel på detta 

kan vara då patienten inte vet vem denne ska vända sig till om denne behöver hjälp. Att inte 

ha kontroll kan innebära att patienten har brist på förståelse över sitt sjukdomstillstånd och 

behandlingar (Eldh m.fl., 2004). Om en patient inte förstår vad som kommer att hända eller 

vad som är meningen med vårdandet kan det medföra att delaktighet inte skapas Dahlberg 

m.fl., 2010).  

Den systematiska litteraturanalysen visar att vissa patienter vanligtvis vill bli vårdad av 

sjuksköterskor av samma kön som de själva. Sjuksköterskan bör respektera patientens val av 

att inte bli vårdad av en sjuksköterska med motsatt kön (Halligan, 2005). Detta är ett aktivt 

val som patienten gör, vilket kan ses som att patienten är delaktig i vårdrelationen. Om 

patienten nekas till detta kan det innebära att patienten själv tar avstånd från att bli delaktig i 

vårdrelationen, vilket i sin tur kan påverka patientens hälsoprocess negativt (Brämberg, 

2008). Detta kan kopplas till delaktighet som kan uppstå när patienten är aktiv i 

vårdrelationen (Dahlberg m.fl., 2010). På så sätt kan kulturella skillnader och språkbarriärer 

orsaka att patienter avstår från att delta i undersökningar. Detta med hänsyn till att dessa 

patienter på grund av språkbarriären inte har förståelse för innebörden av den aktuella 

undersökningen (Meddings & Haith-Cooper, 2008). Kulturella skillnader kan ses som ett 

hinder i vården på grund av att vissa patienter inte vill bli undersökt av manliga vårdare, 

vilket också visades i det framkomna resultatet (Degni, Suominen, Essén, Ansari, 

Vehviläinen-Julkunen, 2012).  

Människans grundläggande värderingar styrs av dennes uppfattningar. Konflikter mellan 

sjuksköterska och patient kan lätt uppstå om vårdhandlingar inte utförs med en gemensam 

värdegrund. Tillit, lyhördhet och ett kreativt problemlösande arbetssätt kan vara en 

förutsättning för en god vårdrelation (Kihlgren, 2009). Ett antagande är att om sjuksköterska 

och patient inte talar samma verbala språk kan det orsaka att patienten känner sig ensam 

inombords på grund av att inte bli förstådd. Patienten kan känna ensamhet trots att denne är 

omringad av andra, där ensamhet kan uttryckas även när det finns andra i närheten 
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(Dahlberg m.fl., 2010). I hälso- och sjukvårdslagen (1982, § 2) stadgas att vården så långt 

som möjligt ska utformas och genomföras utifrån patientens autonomi och 

självbestämmande i samråd med denne. Sjuksköterskans grundläggande ansvar utifrån 

ICN:s etiska kod (2005) är bland annat att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa 

och minska lidande. Sjuksköterskans ansvar för svaga gruppers hälsa och sociala behov samt 

att deras trosuppfattningar, värderingar och religiösa övertygelser bör respekteras är också 

centralt inom den etiska koden. Kihlgren (2009) menar att det därför kan vara viktigt att 

sjuksköterskan bemöter dessa patienter med ödmjukhet och förståelse.  

De etiska aspekterna av kommunikation synliggöras när information inte kan förmedlas 

mellan sjuksköterska och patient och när respekt för patientens autonomi uteblir. 

Vårdrelationen ur detta perspektiv blir asymmetrisk med anledning av att vårdaren och 

patienten inte ses som jämbördiga kommunikationspartners (Fredriksson, 2010). Kulturella 

skillnader och sociala faktorer kan hindra patienten till att vara delaktig i vårdrelationen. 

Även att kulturella skillnader och sociala faktorer kan ha ett stort inflytande på individer som 

talar samma verbala språk (Höglund m.fl., 2010). Vårdaren bör vara uppmärksamma och 

lyhörda och att inte kränka andras värdighet samt att bemöta andra varsamt. Är 

sjuksköterskan vårdar en patient som talar ett annat verbalt språk synliggörs de etiska 

aspekterna. Detta med hänsyn till att sjuksköterskan då ställs inför en svår utmaning att 

skapa förutsättning för att skapa delaktighet med dessa patienter (Näsman m.fl., 2008). Ett 

antagande utifrån detta att om inte sjuksköterskan ser till varje patient som den unika 

individen denne är hindras patientens förutsättningar för delaktighet i vården. Detta kan 

begränsa patientens möjlighet till att själv bestämma över sin hälsoprocess. En ytligare tanke 

utifrån detta är att om en patient kommer från ett annat land och plötsligt ställs inför att tala 

ett nytt verbalt språk kan det innebära att inte kunna göra sig förstådd och inte bli förstådd, 

vilket kan vara oerhört svårt. Att man sedan blir sjuk och hamnar på sjukhus där man inte 

kan uttrycka sig och göra sig delaktig i sin egen hälsoprocess kan ha en stark påverkan på 

patienten.  

Den systematiska litteraturanalysen visar att de patienterna med en annan bakgrund hade ett 

starkare sätt att uttrycka sig på. Dessa patienter kunde vara högljudda och uttrycka smärta på 

ett starkare sätt (Nielsen m.fl., 2009). Sjuksköterskor kunde ibland känna ett inre hinder, 

rädsla, brist på kunskap och otillräcklighet (Näsman m.fl.,2008). Brist på kunskap och 

erfarenhet kan leda till att sjuksköterskan känner sig osäker i sitt arbete (Sahlsten m.fl., 

2005). Ett antagande är att med hänsyn till detta kanske sjuksköterskan undviker att gå in 

hos patienten på grund av rädsla och brist på kunskap. De etiska aspekterna blir tydligare då 

sjuksköterskan ska vårda en patient som inte kan tala samma verbala språk. Frågor som hur 
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sjuksköterskan ska förhålla sig till, vad patienter anses som kränkande och vad 

sjuksköterskan bör tänka på bör vara centrala för att kunna skapa förutsättningar för 

delaktighet i vårdrelationen.  

Ett antagande är att en del av det resultat som framkom uttrycktes på ett annat sätt än vad vi 

anser vara det "rätta" eller hade förväntat sig skulle framkomma. Exempel på detta var att det 

framkom ur resultatet att vissa sjuksköterskor undvek de patienter som inte talade samma 

verbala språk som sjuksköterskan. Att detta var ett fenomen som förekom i vården hade inte 

vi kunskap om. Att vissa sjuksköterskor hade åsikter om och uttryckte svårigheter med 

patienter som inte talade samma verbala språk kunde enligt vi ses som ett vanligt fenomen. 

Inte att vissa sjuksköterskor uttryckte svårigheterna på så sätt att de undvek dessa patienter. 

Med hänsyn till detta kan vi ha förståelse för att vården kan formas felaktigt, vilket kan 

medföra att det inte skapas förutsättningar för delaktighet i vårdrelationen gällande dessa 

patienter. Att som författare ha ett neutralt ställningstagande då det framkom vissa aspekter 

ur resultatet som sades emot dessas värderingar och tankesätt var svårt. Vi ansåg ändå att 

dem lyckades med detta på ett bra sätt med hänsyn till att det inte fanns något som framkom 

ur resultatet som inte presenterades. Utifrån detta kan vi se ett samband mellan det 

ovannämnda och ICN:s etiska kod (2005). Detta på så sätt att ICN:s etiska kod menar att 

sjuksköterskan har ansvar för svaga gruppers hälsa och sociala behov samt att deras 

trosuppfattningar, värderingar och religiösa övertygelser bör respekteras. Detta tas inte 

hänsyn till om sjuksköterskan undviker de patienter som inte kan tala samma verbala språk 

som denne. Det framkom också att patientens olika attityder både kunde vara kopplat till 

dennes kultur och religion. Vi ansåg att detta inte har något att göra med patienten religion. 

Varje enskild människa tillhör en kultur som är religiöst betingat, men att patientens 

attityder inte är kopplat till religionen.  

6.2 METODDISKUSSION   

En systematisk litteraturöversikt med en beskrivande syntes inspirerad av Evans (2002) har 

valts som metod för arbetet. Metoden tillämpades då syftet med studien var att belysa 

sjuksköterskans förutsättningar och hinder för att skapa delaktighet i vårdrelationen med 

patienter när samma verbala språk inte talas. Genom att använda kvalitativa ansatser kan det 

skapas en fördjupad förståelse för det som är avsagt att studera (Friberg 2012). Med hänsyn 

till syftet med arbetet valdes således en kvalitativ ansats. En kvantitativ ansats valdes att inte 

tillämpas då det enligt Segesten (2006) innebär mätningar, jämförelser och att fastställa om 

en vårdhandling ger bättre resultat än en annan. Denna systematiska litteraturöversikt valdes 
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att användas då viss kunskap om denna finns från tidigare genomförd kurs. Att tillämpa 

denna metod var mer omfattande än vad vi trodde.  

Fördelen med den valda analysmetoden är att den är lämplig i förhållande till syftet då vi ville 

få en fördjupad förståelse för hur delaktighet kan skapas i vårdrelationen. Ytligare än fördel 

med Evans (2002) beskrivande syntes var att när vi väl gjorde rätt var det en självklarhet att 

det var på detta sätt det skulle göra. Det var inte enkelt att skriva fram resultatet men det 

underlättade med att ha teman och subteman som vägledning för att forma ett riktigt resultat. 

En nackdel är att vi inte tidigare arbetat mycket med Evans (2002) beskrivande syntes och att 

det därför fanns svårigheter med att ta till sig tillvägagångsättet. Vi hade lite svårt med att få 

fram subteman och teman, då vi var väldigt konkreta på att så här är det. Att det gjordes fel i 

hittandet av dessa subteman och teman uppmärksammades dock på ett tidigt stadium innan 

resultatet skrevs, vilket därför inte hade en negativ bemärkelse. Utifrån analysen som gjordes 

framkom två huvudrubriker (teman). Under varje huvudrubrik skapades två underrubriker 

(subteman).  

Sökningen av samtliga artiklar borde ha varit avgränsade till de fem senaste åren, det vill 

säga mellan åren 2008 – 2013. Detta med hänsyn till att forskningen som användes skulle 

vara så ny som möjligt och vara lite av en ”färskvara’’ (Östlund, 2012). Det visade sig dock 

vara svårt att hitta lämpliga artiklar mellan denna tidsperiod utifrån sökorden. Det hittades 

många artiklar utifrån andras perspektiv och inte sjuksköterskans perspektiv samt att det var 

många artiklar som var kvantitativa. Sökningen utvidgades därför till åren 2003 – 2013 och 

därefter till perioden 2000 – 2013. Med hjälp av detta hittades relevanta artiklar som kunnat 

svara på arbetets syfte.  

När syftet med studien var fastställt gick det relativt bra att komma på vilka sökord som var 

lämpliga för att hitta relevanta artiklar. De artiklar som användes speglar de fenomen som 

valdes att studera, vilket naturligtvis var en förutsättning för arbetet (Friberg, 2012). 

Resultatet kan därmed anses vara tillförlitligt med hänsyn till den strukturerande 

noggrannhet som tillämpats. Detta har i sin tur bidragit till att resultatet har besvarat på 

syftet. Detta med hänsyn till att analysen visade för att delaktighet ska kunna skapas behöver 

det finnas en vårdrelation (Rosner, 2012). Med hänsyn till arbetets problemområde och syfte 

delvis har besvarats på det som var avsett att besvara samt att resultatet kan vara överförbart 

till andra situationer. På så sett anses arbetet vara trovärdigt. För att hitta tillförlitlig kunskap 

inom det avgränsade området har vetenskapliga artiklar använts. Ett antagande är att 

resultatet kan överföras till andra situationer. Exempel på detta är att delaktighet är centralt 

inom vården och något som sjuksköterskan ständigt bör skapa förutsättningar för. Detta 
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oavsett om det råder kommunikationssvårigheter mellan sjuksköterska och patient som talar 

olika verbala språk eller ej. Avsikten med arbetet var att resultatet inte skulle kunna tolkas på 

olika sätt, det vill säga att samtliga läsare ska få samma intersubjektiva förståelse för 

resultatet. Om detta uppnås finns även möjligheter till en överförbarhet av resultatet till 

andra situationer inom vårdvetenskapen (Lundman & Granheim, 2012).  

6.3 ETIKDISKUSSION   

Alla forskare har ett etiskt ansvar att se till att forskningen är av god kvalité och är moraliskt 

acceptabelt (Codex, 2012). I detta examensarbete har vi försökt att vara så neutral som 

möjligt genom att inte göra egna tolkningar eller genom att dölja det framkomma resultatet. 

Alla artiklar som tillämpats är vetenskapliga, peer reviewed och godkända av en etisk 

kommitté. Artiklarna som har använts i arbetet är skriva på engelska. Då vi behärskar det 

engelska språket har det inte uppstått svårigheter med att förstå sammanhangen. Det har i 

vissa fall uppstått svårigheter med att förstå vissa ord i vissa sammanhang. Då har vi 

diskutera med varandra och försökt förstå vad det är som menas samt använt oss utav 

ordböcker för att få konkreta översättningar på enstaka ord. För att vara så etiska som 

möjligt har citat i resultatet inte översatts till svenska. Detta främst för att stödja det vi 

kommit fram till som läsaren kan gå tillbaka till original texten. Även för att citatet kan tappa 

innebörden som de engelska orden översätta tills svenska.  

6.4 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING   

Av resultatet framgick hur patienten kan bli delaktig i vårdrelationen trots att denne inte talar 

samma verbala språk som sjuksköterskan. En strategi som belyses är behovet av tolk för att 

överkomma språkbarriären. Professionella tolkar används dock inte i den omfattning som 

motsvarade efterfrågan på grund av de höga kostnaderna. När patienten inte får anpassad 

information blir denne osäker och vårdrelationen blir lidande. Detta kan leda till att patienten 

vänder sig till sjukvården ytterligare ett antal gånger, vilket kan resultera i en högre kostnad 

på sikt men framförallt ett vårdlidande för patienten. Det borde därför göras en studie om hur 

mycket det kostar att använda sig av professionell tolk i förhållande till att utesluta detta 

alternativ.  

7. SLUTSATS  

Syftet med studien var att belysa vikten av delaktighet och skapandet av denna i 

vårdrelationen mellan sjuksköterskan och patienten som inte talar samma verbala språk. Det 
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var viktigt att som sjuksköterska se hela människan och förbise språkbarriären. För att kunna 

skapa delaktighet i vårdrelationen bör sjuksköterskan känna till de olika verktyg som 

används för att ta sig förbi språkbarriären. Exempel på lämpliga verktyg kan vara tolkar, 

kroppsspråk, bilder, charader och broschyrer översatta på olika språk. Professionella tolkar 

(individanpassade) ansågs för övrigt vara den mest värdefulla länken för att skapa 

förutsättningar för att delaktighet skapades mellan sjuksköterska och patient i 

sammanhanget.  
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