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Sammanfattning 
Bakgrund: I takt med den ökande invandringen till Sverige möter distriktssköterskor 

allt oftare icke-svensktalande patienter, som söker hjälp i triaget på vårdcentraler. För 

att kunna gör en medicinsk bedömning och avgöra vårdnivå behöver det finnas en 

fungerande kommunikation mellan distriktssköterskan och patienten. 

Distriktssköterskan behöver dessutom kunna förmedla information bland annat i form 

av egenvårdsråd till dessa patienter. Syfte: Att undersöka distriktssköterskors 

upplevelser av kommunikationssvårigheter med icke-svensktalande patienter vid 

triage på vårdcentral. Metod: Studien är en intervjustudie baserad på tolv intervjuer. 

Dataanalysen genomfördes med kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och 

Lundman . Resultat: I resultatet framkom två kategorier: En utmanande 

kommunikation och Att kunna kommunicera på andra sätt. Distriktssköterskor 

berättade att de upplevde osäkerhet och oro för att missa en allvarlig åkomma på 

grund av språksvårigheter. De uttryckte även att bristen på tid utgjorde ett hinder i 

kommunikationen. Dessutom uppgavs ett antal olika kulturella faktorer som 

försvårade kommunikationen med icke-svensktalande. Distriktssköterskorna använde 

sig av uppfinningsrikedom och fantasi för att kunna kommunicera. De tog även hjälp 

av anhöriga som tolkade eller professionella tolkar.  Konklusion: Att kommunicera 

med icke-svensktalande vid triage är en utmaning för distriktssköterskor och kräver 

att distriktssköterskorna kan kommunicera på andra sätt. Ökade resurser i form av tid 

och lättare tillgång till tolk hade kunnat underlätta för distriktssköterskor som möter 

dessa patienter. Utbildning i transkulturell, kulturanpassad omvårdnad på grund- och 



specialistutbildningar inom omvårdnad skulle kunna öka förståelsen och kunskapen 

och därigenom leda till bättre förutsättningar för kommunikation.  
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Abstract 

Background: Due to the increasing migration in Sweden, the district nurses 

encounter non-swedish speaking patients at the primary health care centre, as these 

patients seek medical advice in the triage. The district nurses need to communicate 

with patients to be able to assess the patients need of healthcare and matter of 

urgency. The district nurse also needs to be able to provide information such as 

selfcare advise to the non-swedish speaking patients. Aim: The aim of the study was 

to examine the district nurses experiences of communication difficulties with non-

swedish speaking patients during triage in primary health care centre.  Method: The 

method for the study was an interview study based on twelve interviews. Content 

analysis was performed according to Graneheim and Lundman.  Results: Two 

categories appeared: A challenging communication and To be able to communicate in 

different ways. The district nurses expressed that they were afraid of making mistakes 

and not detecting serious illness because of language barriers. They also expressed 

lack of time as an obstacle for communication. The district nurses expressed that 

cultural factors had an aggravating impact on communication. The district nurses used 

their ingenuity and imagination to find ways to communicate. They were also helped 

by patients relatives who could interpret during meetings. Sometimes the district 

nurses used professional interpreters. Conclusion: Communication with non-swedish 

speaking patients in triage is challenging according to district nurses. Sufficient 

amount of time and easier access to interpreters would facilitate for district nurses in 

the triage. More education in transcultural care in nursing education would increase 



 

 

understanding and knowledge and thereby lead to improved conditions for 

communication. 
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Inledning 

Invandringen till Sverige har ökat de senaste åren på grund av oroligheter runt om i 

världen. År 2010 var invandringen till Sverige 98 801 personer, år 2016 var 

invandringen till Sverige 163 005 personer (Statistiska Centralbyrån [SCB] u.å.). 

Distriktssköterskor på 2000-talet möter en utmaning som kräver ett globalt perspektiv, 

eftersom de kan möta människor från i stort sett hela världen på grund av den ökade 

migrationen (Leininger 2002). Samtliga patienter som vänder sig till sjukvården har 

rätt att få en medicinsk bedömning av sitt hälsotillstånd så snart som möjligt enligt 

hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763). Den transkulturella omvårdnaden har 

därför blivit mer aktuell och viktig för distriktssköterskor menar Leininger (2002) i 

sin omvårdnadsteori om transkulturell omvårdnad. 

Inom primärvården bedöms patienter och prioriteras efter medicinskt behov. Denna 

bedömning utförs ofta av en distriktssköterska eller sjuksköterska och kallas triage 

enligt Lowth (2015). Begreppet triage kommer ursprungligen från franskans trier och 

betyder sortering (Gilboy, Travers & Wuerz, 1999). Enligt Lowth (2015) är det viktigt 

att distriktssköterskan kan göra en bedömning av patienten. Distriktssköterskor 

upplever att det första mötet med patienten, som till exempel kan ske i samband med 

triage, är det allra viktigaste mötet. Här läggs grunden till en fortsatt förtroendefull 

relation mellan patienten och sjukvården. I en studie av Zotterman Nygren, Skär, 

Olsson, & Söderberg (2015) beskrev distriktssköterskor att det var svårt att lyckas 

göra det första mötet bra när patienten kom från ett annat land och språksvårigheter 

gjorde att patienter och distriktssköterskor inte förstod varandra. Genom att undersöka 

distriktssköterskors upplevelser av kommunikationssvårigheter med icke-

svensktalande patienter vid triage på vårdcentral kan dessa kunskaper leda till ökad 

förståelse och möjligheter att förbättra kommunikationen.  

Bakgrund 

Distriktssköterskan 

Distriktssköterskan har en hälsofrämjande roll som kontinuerligt utvecklas och ställer 

nya krav på kompetensen. För att utöva effektiva hälsofrämjande insatser krävs en 

fördjupad kunskap om livsstilsförändring, sjukdomskännedom, epidemiologi, 

pedagogik och teamarbete. Tillsammans med kunskapen krävs att distriktssköterskan 

har en grundläggande inställning som präglas av en holistisk människosyn, respekt för 

alla människors värde och en självkännedom (Irvine, 2005).  

Icke-svensktalande patienter 

Distriktssköterskor kan i sitt arbete möta patienter från olika länder och kulturer 

(Leininger, 2002). Med icke-svensktalande personer avses i denna studie personer 

som inte kan, eller har svårt, att föra ett samtal på svenska. Personerna kan ha kommit 

till Sverige av olika skäl som till exempel arbetskraftsinvandring, turister, flyktingar, 

asylsökande eller papperslösa.   
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Första mötet 

Zotterman Nygren et al. (2015) beskrev att distriktssköterskor upplevde att det första 

mötet med patienten var det allra viktigaste mötet. Här lades grunden till en fortsatt 

förtroendefull relation mellan patienten och sjukvården. Distriktssköterskor beskrev 

vidare att det var svårt att lyckas göra det första mötet bra när patienten kom från ett 

annat land och språksvårigheter gjorde att patienter och distriktssköterskor inte 

förstod varandra (Zotterman Nygren et al., 2015). Forskning visar att 

distriktssköterskor kunde uppleva svårigheter när de mötte patienter från andra länder 

och kulturer där sjukvården var organiserad på ett annat sätt, och där patienterna var 

vana att få träffa en läkare direkt för behandling. Distriktssköterskor uppgav även att 

det kunde vara svårt att ge egenvårdsråd till dessa patienter (Castilla & Klämberg, 

2015). Ekblad, Linander, och Asplund (2012) visade att icke-svensktalande patienter 

upplevde att det var betydelsefullt när de blev bemötta med omtanke, respekt och 

professionalitet. De uttryckte även att de inte var vana vid att någon lyssnade till vad 

de hade att säga, eller att bli bemötta med vänlighet.  Hälsoinformation och 

egenvårdsråd upplevdes som värdefullt vilket gjorde att de icke-svensktalande 

patienterna kände sig tryggare (Ekblad et al., 2012).   

Triage på vårdcentral  

Vårdcentraler inom primärvården möter ökad efterfrågan på sjukvård från patienter 

enligt Lowth (2015). I och med den ökade efterfrågan blir distriktssköterskor allt mer 

involverade i triage (Lowth 2015). Inom primärvården används en modifierad form av 

triage där patienter prioriteras efter medicinskt behov för att kunna erbjudas 

patientsäker och kostnadseffektiv vård. Distriktssköterskor i triage på vårdcentral har 

till uppgift att bland annat hantera akuta patienter, boka läkarbesök, fördela icke-akuta 

patienter till senare tillfällen och informera patienter om hur sjukvården är 

organiserad. En nyckelfaktor för effektivt triage är enligt Lowth att distriktssköterskor 

kan göra en bedömning av patienten. För att kunna göra detta måste 

distriktssköterskorna förstå vad det är patienten söker för, bedöma vårdnivå samt 

avgöra vilken profession patienten behöver träffa (Lowth, 2015).  

Kommunikation  

Kommunikation består av mellanmänskliga interaktioner och beteenden och kan leda 

till en känsla av gemensamhet med andra och möjliggöra informationsutbyte, signaler 

och budskap. Både den verbala och den icke-verbala kommunikationen är något som 

är inlärt från alla individers kultur (Giger & Davidhizar, 2002). Kommunikation i 

vården handlar om att dela med sig av information, både medicinsk och 

omvårdnadsmässig. Ett samtal byggt på omtänksamhet och att småprata är viktigt för 

att bygga upp en vårdande relation (Pergert, Ekblad, Enskär, & Björk, 

2007). Distriktssköterskans möte med patienten är en ömsesidig process där 

kommunikation är grundläggande och utgör en del i den mellanmänskliga relationen 

(Tveiten & Severinsson, 2006).  
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Kommunikationssvårigheter  

Vid fungerande kommunikation kunde patienter uttrycka fler symtom och 

distriktssköterskor kunde upptäcka dessa utifrån patientens berättelse. Vid möten där 

språket var ett hinder rapporterades två till tre gånger färre symtom (Bischoff, Bovier, 

Isah, Francoise, Ariel, & Louis, 2003). I en studie belystes vårdutövares erfarenheter 

av vård för immigranter i 16 europeiska länder och det framkom att språklig barriär 

var den största svårigheten enligt respondenterna. Det fanns en stor rädsla för 

missförstånd och i värsta fall feldiagnos, vilket kunde leda till utökade 

undersökningar och fler diagnostiska tester för att kompensera språksvårigheterna. 

Andra faktorer som kunde försvåra vården var social isolering, traumatiska 

upplevelser, avsaknad av sjukförsäkring, okunskap om värdlandets hälso- och 

sjukvård, olika förståelse för sjukdom och behandling, kulturella skillnader, negativ 

attityd hos både personal och patient och slutligen bristen på tillgång till medicinsk 

journal (Priebe, Sandhu, Dias, Gaddini, Greacen, Ioannidis, Kluge, Krasnik, 

Lamkaddem, Lorant, Riera, Sarvary, Soares, Stankunas, Straßmayr, Wahlbeck, 

Welbel & Bogic, 2011). När kommunikationen brast upplevde många icke-

svensktalande att de inte till fullo fått hjälp med aktuell sjukdom (Wångdahl, Lytsy, 

Mårtensson, & Wetterling, 2015) 

Distriktssköterskor beskriver att det ibland var omöjligt att få tillgång till tolk med 

kort varsel (Castilla & Klämberg, 2015).  I en studie av Gerrish, Chau, Sobowale och 

Birks (2004) framkom att distriktssköterskorna kände sig osäkra på tolkarnas 

bakgrund och innehållet i utbildningen till tolk. Distriktssköterskorna var också 

bekymrade över hur patienterna såg på tolkens sekretess, speciellt om patient och tolk 

var boende i samma område. Enligt Jonzon, Lindkvist och Johansson (2015) ansågs 

det inte alltid säkert att använda tolk då den asylsökande inte kunde lita på tolkens 

konfidentialitet. En annan orsak till att tolk inte bokades var att distriktssköterskorna 

villa hålla ner kostnaderna för sjukhuset (Nielsen & Birkelund, 2009). I en studie av 

Suurmond, Seeleman, Rupp, Goosen och Stronks (2010) framkom att om det fanns 

förtroende mellan distriktssköterskan och patienten underlättade detta vid samtal om 

psykisk ohälsa och distriktssköterskan kunde lättare ställa frågor om traumatiska 

händelser. Många distriktssköterskor framhöll också att närvaron av tolk kunde göra 

det svårare att ställa dessa frågor (Suurmond et al., 2010). Även vid användning av en 

professionell tolk uttryckte distriktssköterskor att det var svårt att etablera en relation 

(Hart & Mareno, 2013).  

Ibland används anhöriga som tolk, vilket enligt Ozolins och Hjelm (2003) kan leda till 

att det uppstår problematiska situationer. Distriktssköterskorna i studien var osäkra på 

om de anhöriga verkligen förmedlade den viktiga informationen vidare till patienten. 

Distriktssköterskorna tyckte också att det var svårt att veta hur de skulle agera vid de 

tillfällen då de anhöriga själva svarade på frågan som ställdes till patienten, istället för 

att tolka. Flera distriktssköterskor tyckte också att det var svårt att avgöra när 

anhöriga tolkade, om patienterna överdrev eller verkligen var allvarligt sjuka (Ozolins 

& Hjelm, 2003). Distriktssköterskorna framhöll att det inte var bra att använda 

patienternas barn som tolkhjälp men att det ibland förekom eftersom de inte hade 

direkt tillgång till professionell tolk (Nielsen & Birkelund, 2009).  
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Kulturell kompetens 

I en studie om distriktssköterskors erfarenheter av att möta asylsökande inom 

sjukvården i Nederländerna sågs faktorer som att kunna lyssna, bygga upp ett 

förtroende och ha kännedom om patienters hemländer och kroppsspråk som kulturell 

kompetens (Suurmond et al., 2010).  Hart och Mareno (2013) har visat att 

distriktssköterskor beskrev att det var svårt att lära sig kulturella preferenser från så 

många olika kulturer och att både de själva och kollegor hade dålig kunskap om 

kulturella skillnader. Bristen på resurser i form av tid, pengar och 

utbildningsmöjligheter för att kunna lära sig och ge kulturellt lämplig omvårdnad sågs 

som ett stort hinder av distriktssköterskorna (Hart & Mareno, 2013). I studien av Hart 

och Mareno (2013) framkom det åsikter att personer från andra länder och kulturer 

ska anpassa sig till det nya landet och dess kultur. Flera distriktssköterskor framhöll 

dock vikten av att utforska sina egna fördomar för att kunna praktisera kulturell 

omvårdnad.   

 

Transkulturell omvårdnad   

Madeleine Leiningers teori om transkulturell omvårdnad har sina rötter i både 

antropologi och omvårdnad. Syftet med teorin om transkulturell omvårdnad är att 

identifiera kulturella skillnader och likheter i omsorgen, för att bidra till ökad kunskap 

och utveckling inom omvårdnad som disciplin och profession. Avsikten med teorin 

var att erbjuda omvårdnad som är anpassad till patientens kulturella bakgrund och 

förbättra kvaliteten på omvårdnaden även om patienten har en annan kulturell 

bakgrund än distriktssköterskan. Genom att ge kulturanpassad omvårdnad går det att 

underlätta för patienter att tillfriskna från sjukdom. Kulturanpassad omsorg och 

omvårdnad kan dessutom förebygga förhållanden som kan ha negativ effekt på 

patientens välbefinnande och hälsa (Alligood & Tomey, 2010).   

Att arbeta som distriktssköterska under 2000-talet innebär en utmaning som kräver ett 

globalt perspektiv, menar Leininger (2002). Genom det ökade antalet migranter och 

flyktingar har transkulturell omvårdnad blivit en nödvändighet eftersom 

distriktssköterskor kan komma i kontakt med människor från i princip vilket land som 

helst på jorden. Distriktssköterskor kan därigenom komma att vårda människor från 

många olika kulturer. Kunskap i transkulturell omvårdnad gör att distriktssköterskor 

lättare kan identifiera kulturella skillnader och möta patienter utifrån patienternas 

kultur. Den transkulturella omvårdnaden är viktig vid bedömningar för att ge 

förutsättningar för god vård till personer som till exempel immigranter, flyktingar 

eller personer som besöker andra länder än sitt hemland (Leininger, 2002).   

Leininger (1995) har i sin omvårdnadsforskning skapat en omvårdnadsmodell som 

kallas soluppgångsmodellen. Denna modell innehåller olika dimensioner och nivåer 

som påverkar individens världsbild och dessa dimensioner bör distriktssköterskor 

utforska för att kunna ge kulturanpassad vård. Soluppgångsmodellen är avsedd som 

ett hjälpmedel för distriktssköterskor att bli medvetna om olika krafter och faktorer 

som påverkar människors levnadsvillkor. Leininger (1995) menar att det är en 

nödvändighet för distriktssköterskor att samla information från samtliga dimensioner i 



 

 5 

modellen för att kunna ge kulturanpassad omvårdnad. Förutsättningen för att kunna 

ge god omvårdnad är att distriktssköterskor har en helhetssyn och ser människan i 

hela sitt kulturella sammanhang. För att se det kulturella sammanhanget räcker det 

inte att veta i vilken kultur människan är född och uppvuxen i, utan 

distriktssköterskan behöver få en bild av hela livsloppet. Synen på hälsa och vad som 

är hälsofrämjande skiljer sig mycket åt i olika kulturer. Det är därför nödvändigt med 

utbildning i transkulturell omvårdnad för att ge distriktssköterskor kunskap så att de 

kan bemöta personer från olika kulturer med så goda förutsättningar som möjligt 

(Alligood & Tomey, 2010).  

Problemformulering  

Distriktssköterskor på vårdcentraler kan möta patienter från olika länder och kulturer 

där patienterna ibland har svårt att föra ett samtal på svenska. Patienter som söker 

vård på vårdcentralen utan att ha bokat en tid kan möta en distriktssköterska som har 

till uppgift att triagera patienten. Distriktssköterskan behöver då kunna bedöma det 

medicinska behovet för att avgöra lämplig vårdnivå, som att boka tid till en läkare 

eller ge egenvårdsråd. Studier har visat att vid kommunikationssvårigheter finns en 

risk för missförstånd som kan leda till feldiagnos. Genom att undersöka 

distriktssköterskors upplevelser av kommunikationssvårigheter med icke-

svensktalande patienter vid triage på vårdcentral kan dessa nya kunskaper leda till 

förbättrade möjligheter för en fungerande kommunikation. 

Syfte 

Syftet var att undersöka distriktssköterskors upplevelser av 

kommunikationssvårigheter med icke-svensktalande patienter vid triage på 

vårdcentral.  

Metod 

Design 

Kvalitativ studie med induktiv ansats. 

Urval 

För att få verksamhetschefens tillåtelse att distriktssköterskor deltog i studien 

skickades förfrågan till 25 verksamhetschefer på 25 olika vårdcentraler, både privata 

och offentliga, i Skåne och Halland. Förfrågningarna skickades via e-post. 

Verksamhetscheferna förmedlade förfrågan till distriktssköterskor på respektive 

vårdcentral och återkom med namn och kontaktuppgifter på de distriktssköterskor 

som kunde vara aktuella för studien. Slutligen tackade fem vårdcentraler i Skåne ja 

till medverkan och från dessa deltog sammanlagt 12 distriktssköterskor. Av dessa 

vårdcentraler var tre stycken belägna i en större stad, en i större tätort samt en på 

landsbygd (Tabell 1). Inklusionskriterier var att deltagarna skulle vara 

distriktssköterskor med vana av att triagera patienter på vårdcentralen. 
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Exklusionskriterier var grundutbildade sjuksköterskor och sjuksköterskor med 

specialistutbildning inom andra områden än distriktssköterska.  Distriktssköterskor 

som deltog i studien var kvinnor mellan ca 26 till 65 år gamla. 

Tabell 1. Antal medverkande 

Vårdcentralens placering Antal medverkande 

distriktssköterskor 

Storstad (Offentlig vårdcentral) 3  

Storstad (Offentlig vårdcentral) 2  

Storstad (Privat vårdcentral) 1  

Tätort (Offentlig vårdcentral) 5  

Landsbygd (Offentlig vårdcentral) 1  

Antal vårdcentraler: 5 Antal medverkande: 12 

 

Datainsamling 

Efter verksamhetschefens godkännande kontaktades distriktssköterskorna via e-post 

eller telefon och de erhöll även ett brev med information om studien. Två 

pilotintervjuer genomfördes. Efter att två intervjuer genomförts justerades 

inledningsfrågan från erfarenheter till upplevelser eftersom frågan missuppfattades 

och informanterna svarade mer utifrån en tidsaspekt snarare än utifrån upplevelser. 

Informanterna i studien fick bestämma tid och plats för intervjun och samtliga 

intervjuer genomfördes på distriktssköterskornas arbetsplats under deras arbetstid. 

Intervjuerna inleddes med frågan Vad är Dina erfarenheter av att triagera icke-

svensktalande patienter? Därefter ställdes följdfrågor (Bilaga 1). Intervjuerna 

genomfördes tillsammans, förutom i två fall. Vid de gemensamma intervjuerna 

ställdes frågorna av en person. Båda intervjuarna ställde följdfrågor. Intervjuerna 

spelades in med både bandspelare och mobiltelefon för att minska risken att förlorad 

data vid eventuella tekniska problem. Intervjuerna varade 9 till 24 minuter. 

Intervjuerna transkriberades samma dag som de utfördes, och avidentifierades. Efter 

transkriberingen raderades ljudfilerna. 

Dataanalys 

Analysen utfördes med kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman 

(2004) som fokuserar till stor del på ämnet och sammanhanget och betonar skillnader 

och likheter mellan koder och kategorier. Analysprocessen innebär att text med 
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innehåll som är relevant för syftet väljs ut som meningsbärande enheter, som sedan 

kondenseras, det vill säga kortas ned, så att de endast innehåller väsentlig information. 

Koderna bildar underkategorier, som slutligen bildar kategorier (Graneheim och 

Lundman, 2004). Samtliga intervjuer lästes enskilt flera gånger för att få en känsla för 

innehållet. Därefter valdes meningsbärande enheter ut enskilt i de transkriberade 

intervjuerna, för att sedan diskuteras, väljas ut och kondenseras. Ur de kondenserade 

meningsbärande enheterna abstraherades koder som tillsammans bildade 

underkategorier med likartat innehåll. Alla koder med likartat innehåll bildade 

underkategorier. Genom dessa underkategorier framkom slutligen kategorier som 

illustrerade betydelsefulla upplevelser hos distriktssköterskorna när de triagerar icke-

svensktalande patienter.  

 

Tabell 2. Exempel på analysprocessen. 

Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Svårt att 

precisera och 

nyanser så man 

förstår vad det 

handlar om. 

Svårt att förstå 

vad det handlar 

om. 

Svårt att förstå. Försämrat 

informationsutbyte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En utmanande 

kommunikation 

Men har man 

mer tid så är det 

ju stor skillnad. 

Mycket lättare 

att få mer 

information och 

vara lite mer 

trygg i den 

diagnosen man 

sätter. 

Mer tid är stor 

skillnad. Lättare 

att få mer 

information och 

vara trygg  

Mer tid ger mer 

information. 

Besöken kräver 

extra tid.  

De går inte till 

sköterskor eller 

får råd av 

sköterskor i det 

landet de 

kommer ifrån. 

De litar inte på 

en sköterska. 

Besöker inte/får 

inte råd av 

sköterskor i 

hemlandet. 

Ej förtroende för 

sköterskor. 

Kulturella 

skillnader 
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Forskningsetiska överväganden 

Helsingforsdeklarationen är en samling etiska principer som WMA, World Medical 

Association arbetat fram som bör beaktas vid medicinsk forskning. Enligt 

Helsingforsdeklarationen löper sårbara grupper större risk att felbehandlas och 

skadas. De icke-svensktalande patienterna tillhör en sårbar grupp vilket måste beaktas 

enligt Helsingforsdeklarationen (Codex, u.å).  

Vid forskning är en av huvudprinciperna att individer inte får komma till skada 

psykiskt eller fysiskt. De skall inte heller kränkas eller förödmjukas. Detta benämns 

ofta som individskyddskravet. Forskning behövs för att samhället skall fortsätta sträva 

framåt och samhällsinvånarna har rätt att få ta del av resultaten. Detta benämns ofta 

som forskningskravet. Vid all forskning är det ytterst viktigt att balansera dessa krav. 

(Codex, u.å.). Fyra ytterligare etiska krav som forskare måste ta hänsyn till är: 

Informationskravet, vilket uppfylldes i studiens utskick till verksamhetschefer och 

distriktssköterskor. Samtyckeskravet uppfylldes genom att verksamhetschefer och 

distriktssköterskor lämnade samtycke till studien och informerades att medverkan var 

frivillig. Distriktssköterskorna undertecknade samtyckesblankett vid intervjutillfället 

före intervjun påbörjades och fick återigen information att det gick att avbryta sin 

medverkan när som helst under intervjun utan att ange orsaken. 

Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att intervjuerna avidentifierades. De 

inspelade banden och transkriberade intervjuerna förvarades oåtkomligt för 

obehöriga. Då intervjuerna användes endast för analys av data till studien och ingen 

obehörig hade tillgång till dessa uppfylldes nyttjandekravet (Codex, u.å.).  

De fyra grundläggande etiska principerna bör i möjligaste mån vara uppfyllda vid 

etiskt beslutsfattande. Principerna är: göra gott-principen, inte skada-principen, 

autonomi-principen och rättvise-principen (Codex, u.å.). Denna studie kan uppfylla 

göra gott-principen då den kan vara till hjälp för distriktssköterskor genom att belysa 

hur deras kollegor upplever kommunikationssvårigheter med icke-svensktalande 

patienter vi triage på vårdcentral och möjligtvis bidra till att utveckla 

kommunikationen. Ytterligare ett exempel på göra gott-principen är att ökad 

medvetenhet hos distriktssköterskorna kan komma de icke-svensktalande till gagn. 

Icke-svensktalande patienter tillhör en sårbar grupp vilket måste beaktas. Utifall 

någon av informanterna skulle visa tecken på obehag skulle en påminnelse om 

möjligheten att hoppa över frågan delges. Reflektionssamtal erbjöds samtliga 

informanter. Frågorna syftade endast till diskussion utifrån ett professionellt 

distriktssköterskeperspektiv och efterfrågade inte personliga politiska åsikter vilket 

gjordes utifrån inte skada-principen. Då det var frivilligt att delta i studien och att 

distriktssköterskorna var informerade om att de när som helst kunde avbryta sitt 

deltagande utan att behöva ange orsaken till detta behöll distriktssköterskorna sin 

autonomi enligt autonomi-principen. Eftersom alla har rätt att behandlas lika deltog 

informanterna under lika förfaringssätt. Samma temafrågor ställdes vid varje intervju 

och särbehandlade därmed inte en viss grupp, rättvise-principen.  



 

 9 

Ansökan om etiskt tillstånd har godkänts av den lokala etikprövningsgruppen på 

Högskolan i Halmstad före påbörjandet av intervjuerna. Diarienummer UI 2016/836. 

Resultat 

I denna studie framkom två kategorier och fem underkategorier:   

Tabell 3. Kategorier och underkategorier 

En utmanande kommunikation 

• Försämrat informationsutbyte 

• Besöken kräver extra tid 
• Kulturella skillnader 

Att kunna kommunicera på andra sätt 

• Att ha uppfinningsrikedom och fantasi 
• Att kommunicera via andra 

 

En utmanande kommunikation 

Försämrat informationsutbyte  

Distriktssköterskorna uttryckte att fungerande kommunikation var en viktig del av 

deras arbete när de möter patienter i samband med triage på vårdcentraler. Triagering 

av icke-svensktalande patienter var en utmaning, uttryckte distriktssköterskorna. När 

det inte fanns ett gemensamt språk var det svårt att få en bra anamnes. Det var svårt 

att få en tydlig uppfattning om patientens mål med besöket, då distriktssköterskorna 

uppgav att de hade många frågor som behövde ställas men som inte kunde ställas på 

grund av språksvårigheter. 

"Det blir mycket svårare för att det blir en utmaning att veta om man har triagerat 

rätt eller inte eftersom man missar mycket av den informationen som man annars 

kunde få om man hade förstått varandra bättre." (Intervju 6) 

Distriktsköterskorna beskrev att även om patienten hade knappa språkkunskaper och 

kunde kommunicera förståeligt med enklare svenska ord så kunde det vara svårt att få 

nyans i samtalet. Dessa patienter kunde ha svårt att precisera vad de egentligen 

menade och det kunde vara svårt för distriktssköterskorna att förstå vad som var 

huvudproblemet, och varför de sökte hjälp på vårdcentralen. Patienten kunde till 

exempel uttrycka att de hade ont i huvudet eller i magen men de kunde inte förmedla 

hur länge de haft ont och smärtans karaktär. 
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Hos distriktssköterskorna uttrycktes att det fanns än rädsla för att triagera fel. När det 

fanns brister i kommunikationen fanns det en risk att man missade någon allvarlig 

sjukdom. Det uttrycktes också en osäkerhet och oro kring att ge egenvårdsråd 

eftersom de var osäkra på om patienterna verkligen har förstått vad de ska göra och 

när de måste komma tillbaka. 

"Det vore ju förfärligt...att missa någon." (Intervju 7) 

Distriktssköterskorna berättade att när det fanns språksvårigheter så upplevde de att 

de triagerade mer noggrant. De försökte förvissa sig om att de hade förstått patienten 

rätt. Osäkerheten gjorde att distriktssköterskorna ibland bokade en tid till läkare trots 

att de misstänkte att det egentligen inte behövdes. Distriktssköterskor beskrev vidare 

att det blev en del felbokningar, men att de hellre bokade en gång för mycket till 

läkare än vad de hade gjort med någon som de kunde kommunicera med. Det hände 

också att läkare klagade över "onödiga" eller "konstiga" bokningar. 

Distriktssköterskorna uttryckte att när de var osäkra bokades patienten med tolk till 

läkare för att på sätt fånga upp patientens problem. 

Besöken kräver extra tid 

Distriktssköterskorna uttryckte att bristen på tid försvårade kommunikationen. När de 

inte talade samma språk som patienterna tog besöken längre tid eftersom det var 

svårare att samla information. Besöken tog också längre tid oavsett om de hade med 

sig en anhörig som tolkade eller om det hade bokats en tolk. 

"Det tar ju längre tid när man har tolk vid besöket, antingen det är en tolk med eller 

om det är en anhörig med, det spelar ingen roll för det tar ju ändå längre tid". 

(Intervju 11) 

Det uttrycktes att var ett stressmoment när kön till triaget växte och 

distriktssköterskorna visste att besöken med icke-svensktalande kunde ta längre tid. 

Många besök på kort tid i triaget uttrycktes öka risken för missförstånd, vilket var 

frustrerande och tidsstressande. De uppgav att ett alternativ vid språksvårigheter 

kunde vara att be patienten komma tillbaka senare på dagen så att en tolk kunde 

bokas, men att det var svårt på grund av bristen på tid. Distriktssköterskorna uttryckte 

att de medvetet undvek att boka tolk till besöket då detta ledde till att besöket tog 

längre tid. Kunde patienten hjälpligt kommunicera på svenska avstod de därför att 

beställa tolk. Tiden uppgavs som en försvårande faktor hos distriktssköterskorna, och 

det var svårt att bedöma hur lång tid som var rimlig att avsätta. 

Distriktssköterskorna uppgav att det skulle göra stor skillnad om de haft mer tid. Det 

skulle vara lättare att få mer information som skulle göra dem mer trygga i sin 

bedömning. De uttryckte att ju mer tid som avsattes under besöket desto större chans 
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var det att patienten inte kom tillbaka för samma sak eller vände sig till 

akutmottagningen.  

"Man är ändå tvungen att ta den tiden som behövs för det går inte att hasta igenom 

för det blir inte bra...utan då har vi snart patienten här igen eller så kanske patienten 

går till akutmottagningen...och det var ju liksom inte önskvärt."(Intervju 11) 

Kulturella skillnader 

Kroppsspråk och uttryckssätt kunde skilja sig mellan olika kulturer, och detta 

medförde en risk för missförstånd i kommunikationen enligt distriktssköterskorna. 

När patienter hade ett mer kraftfullt och utagerande sätt att uttrycka sin sjukdom eller 

smärta, fanns det risk att dessa patienter tolkades som mycket sjukare än vad de i 

själva verket var. Erfarenhet av tidigare liknande situationer och kulturell kännedom 

var faktorer som hjälpte distriktssköterskorna att göra en mer korrekt bedömning i 

dessa fall.  

Distriktssköterskorna berättade vidare att patienter från andra länder och kulturer ofta 

hade olika kunskap om kroppen och sjukdomar. Vissa patienter hade inte fått 

möjlighet att gå i skola och utbilda sig, och kunde därmed ha sämre kunskap om olika 

sjukdomar. Patienter kunde ha olika syn på sjukdomars allvarlighetsgrad, vilket 

resulterade i ett behov av information. En lindrig sjukdom som endast behövde 

egenvård, kunde anses vara allvarlig av en patient från en annan världsdel eller kultur 

och vållade oro. Distriktssköterskorna uttryckte att vissa patienter var oroliga och 

sökte för åkommor som var ofarliga sjukdomar. 

"Då kan ju även de enklaste åkommor te sig skrämmande och då behöver man ju 

informera och ta sig an patienten och förklara på ett sätt så att de känner sig trygga". 

(Intervju 11) 

Det var svårt att förmedla egenvårdsråd till icke-svensktalande patienter då 

distriktssköterskorna uttryckte att många patienter inte kände till egenvård eftersom 

det inte förekom i deras hemländer. Utan fungerande kommunikation var det svårt att 

få patienter att våga lita på egenvård och prova enligt distriktssköterskorna. Dessutom 

uttryckte distriktssköterskorna en osäkerhet om patienten verkligen hade förstått 

egenvårdsråden.   

Enligt distriktssköterskorna förekom bristande tilltro till deras professionella 

bedömning från de icke-svensktalande patienterna. Detta gjorde det svårare att 

kommunicera med icke-svensktalande patienter och göra bedömningar och ge 

egenvårdsråd som patienterna litade på. 
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 Det framkom att distriktsköterskorna hade fått veta av patienter, att i deras hemländer 

gick patienterna till läkarmottagningar och köade tills de fick träffa en läkare när de 

blev sjuka. Det förekom inte besök hos distriktssköterskor för bedömning och 

rådgivning på samma sätt som i den svenska sjukvården. Genom att först behöva 

träffa en distriktssköterska som ställer frågor motsvarades inte patienters 

förväntningar om att få komma till en läkare direkt, och enligt distriktssköterskorna 

var det vanligt att detta kunde leda till frustration och till och med konflikt.  

"En del har berättat för mig från andra länder att då sätter man sig och väntar tills 

doktorn kallar och här kommer då en sjuksköterska som först skall ställa frågor och 

det kan ibland upplevas av vissa patienter som irriterande, för de vill prata direkt 

med doktorn." (Intervju 9) 

Distriktssköterskorna uttryckte att de hade funderat kring varför många icke-

svensktalande sökte sjukvård ofta, och kommit fram till att en tänkbar anledning 

skulle kunna vara att oron blev större när patienterna inte hade sin familj och vänner 

runt omkring sig. En del patienter hade känt sig särbehandlade och hade trott att de 

inte fått träffa läkare för att de kom från ett annat land. På grund av 

kommunikationssvårigheter blev det svårt att förklara för patienter att det var den 

medicinska bedömningen som styrde behovet att träffa en läkare, inte vilket ursprung 

patienten hade.  

Synen på antibiotikabehandling skilde sig mellan olika länder och kulturer enligt 

distriktssköterskorna.  De uttryckte att en del patienter hade en mycket stark tilltro till 

antibiotika och vissa patienter likställde ett bra besök på vårdcentralen med att få 

antibiotika. Många patienter hade dessutom ingen eller liten tilltro till kroppens egen 

förmåga att läka många sjukdomar. Att förklara och ge den här typen av information 

var svårt när det inte fanns något gemensamt språk.  

"Det här med antibiotika till exempel, de vill gärna ha antibiotika och det är liksom 

det vi jobbar mycket för att man ska undvika." (Intervju 1) 

Att kunna kommunicera på andra sätt 

Att ha uppfinningsrikedom och fantasi 

Distriktssköterskorna uppgav att eget intresse och personlighet kunde vara en hjälp i 

kommunikationen. De hade lärt sig ord och fraser på andra språk som både 

underlättade kommunikation men även verkade uppskattas av patienter. Ett sätt var att 

de hade fått ord förklarat för sig när de haft tolk med på besöket. 

"Det är ju bra om man kan lära sig de enkla fraserna, feber till exempel så att man 

lättare kan få fram vad man vill. Men det är ju också mitt intresse, jag tycker det är 

roligt att göra det." (Intervju 4) 
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Distriktssköterskorna uttryckte också att man måste tänka efter och vara kreativ och 

hitta andra sätt att kommunicera. Tidigare erfarenhet och trygghet i sin yrkesroll sågs 

också som viktiga när det var svårt att kommunicera och man behövde avgöra hur fort 

patienten behövde bokas till läkaren. Distriktssköterskorna berättade att de ibland fick 

använda sin kliniska blick för att göra en bedömning av vårdnivå och avgöra om det 

var möjligt att avvakta till dagen efter, då det ofta var bättre för patienten att vänta till 

dagen efter då en tolk kunde bokas till läkarbesöket. 

 Det krävdes uppfinningsrikedom och fantasi för att lösa situationer när det inte fanns 

fungerande kommunikation, berättade distriktssköterskorna. Samtliga möten i triaget 

var oförberedda och distriktssköterskorna hade ingen bakgrundsinformation, varken 

om patienten eller vad besöket gällde. Detta försvårade möjligheten att ta reda på och 

förstå vad som var problemet när det inte gick att kommunicera. Dessutom berättade 

distriktssköterskorna att de inte fått någon utbildning eller redskap för att hantera 

situationer där kommunikationen inte fungerar.  

"Man får väl vara uppfinningsrik. Mycket kroppsspråk. Sen kan man ju använda 

datorn kanske om det går. Ibland använder de ju sin mobil och ringer." (Intervju 10) 

Distriktssköterskorna uttryckte att använda kroppsspråk och att peka och visa på 

kroppen var en kommunikationsmetod som användes för att försöka få uppfattning 

om vad patienten hade för besvär. Distriktssköterskorna beskrev dock att 

kommunikation via kroppsspråk var osäkert och att det kunde bli fel. Det blev även 

svårigheter när distriktssköterskorna behövde förklara något eller få svar på frågor 

som rörde hur lång tid patienten haft symtom.  

Översättningsverktyg på internet var en metod som både patienter och 

distriktssköterskor använde när det inte fanns andra alternativ. Distriktssköterskorna 

uttryckte dock tvivel på hur korrekt dessa program översatte och översättningar via 

internet användes därför endast i nödfall berättade distriktssköterskorna.  

Distriktssköterskorna uppgav att i de fall där det arbetade flerspråkig personal på 

vårdcentralen, så hämtades dessa personer ibland av distriktssköterskorna för att 

översätta vid besök i triaget då det var lång kö och det inte fanns tid att ordna tolk.  

"Jag har haft läkare som kommit in och tolkat också, eller sköterskor eller 

undersköterskor, vem som helst som har språket med sig, bara för att få triaget att gå 

vidare liksom." (Intervju 6)  

Distriktssköterskorna berättade att de föredrog att skicka med patienten skriftliga 

egenvårdsråd hem i samband med besöket. Eftersom det inte gick att förmedla 

egenvårdsråd på grund av kommunikationssvårigheter var det en trygghet att kunna 

ge patienten skrivna råd på modersmålet. Distriktssköterskorna skrev ibland ut 
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egenvårdsråd för fler åkommor än just den åkomman som patienten sökte för och 

skickade med patienten hem i utbildningssyfte. Distriktssköterskorna tog ofta för 

givet att patienter kunde läsa, men hade reflekterat över att det kunde finnas patienter 

som var analfabeter. Detta uttryckte distriktssköterskorna att de kommit i kontakt 

med, och berättade att det inte var något som patienter gärna berättade om, utan det 

upptäcktes ofta av en slump. 

Att kunna kommunicera via andra 

Icke-svensktalande patienter kom ofta tillsammans med en anhörig som kunde tolka 

till triaget på vårdcentralen. Distriktssköterskorna uppgav att detta kunde underlätta 

kommunikationen och bidra till att mötet kunde bli bättre. Ibland ringde patienter upp 

anhöriga som tolkade via telefonen.  

"Ibland finns det en anhörig som har följt med och som kan prata lite svenska och 

bästa fall kan de prata lite hyfsad svenska eller engelska. Då blir det ju bättre möten 

ju och bättre hjälp." (Intervju 11) 

Användandet av anhöriga som tolkar sågs dock som en nödlösning bland 

distriktssköterskorna. Det rådde osäkerhet kring hur korrekt tolkningen blev. Det var 

inte ovanligt att anhöriga svarade på de frågor som distriktssköterskan ställt istället 

för att frågorna ställdes vidare till patienten. Ibland uttryckte distriktssköterskorna att 

de upplevde att anhöriga berättade sin egen upplevelse av den sökandes problem 

istället för att tolka.  

"Ibland känns det som man pratar över huvudet på henne, hon sitter och vet inte alls 

vad vi diskuterar. Man får inte den patientens upplevelse utan makens." (Intervju 9) 

Distriktssköterskorna uttryckte att deltagande i samtal via tolk eller anhörig utan att 

de förstod vad som sades skapade osäkerhet. Till exempel om distriktssköterskorna 

ställde en kort fråga till en patient och tolken eller anhörig översatte med en lång fras. 

Viktig information riskerade dessutom att missförstås eller gå förlorad då samtalet 

fördes via en tredje part, och detta bidrog till osäkerhet uppgav distriktssköterskorna. 

Även anhöriga användes som kommunikationshjälp i triaget som en nödlösning så att 

distriktssköterskorna kunde göra en medicinsk bedömning av vårdbehovet. 

Distriktssköterskorna berättade dock att om patienten bokades till läkare så bokades 

hellre en tolk till besöket, även om anhöriga följde med.  

Distriktssköterskorna hade erfarenhet av att kommunicera via tolk, antingen via 

telefon eller på plats vid besöket. Oftast användes tolkar via telefon, då det var det 

alternativ som lättast gick att ombesörja på kort tid. Distriktssköterskorna uttryckte 

dock att de föredrog att ha tolken på plats. Det fanns funderingar bland 

distriktssköterskorna angående kvaliteten på tolkarna. Vissa tolkar var medicinskt 

utbildade, men långt ifrån alla. Dessutom kunde det uppstå svårigheter för tolkarna i 
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form av olika dialekter hos patienter. Distriktssköterskorna uppgav att en del patienter 

ibland inte önskade ha tolk med vid besöket eftersom de kände en misstänksamhet 

gentemot tolken. 

Diskussion 

Metoddiskussion 

För att en studie skall uppnå trovärdighet bör begreppen tillförlitlighet (credibility), 

pålitlighet (dependability) och överförbarhet (transferability) användas enligt 

Graneheim och Lundman (2004). 

Tillförlitlighet 

Syftet med studien var att undersöka distriktssköterskors upplevelser av 

kommunikation vid triage av icke-svensktalande patienter på vårdcentral. Avsikten 

var att få stor bredd på intervjuerna, vilket uppnåddes genom att informanter från 

vårdcentraler både i storstäder och på landsbygd deltog i studien. Dessutom kom 

informanterna både från privata och offentliga vårdcentraler. Urvalet av informanter 

kan till viss del ha påverkats då verksamhetscheferna har fördelat frågan om 

deltagande till distriktssköterskor på arbetsplatsen, och har därigenom agerat som 

gatekeepers, vilket kan ha minskat tillförlitligheten. Svarsfrekvensen från 

verksamhetscheferna var låg, detta kan möjligtvis bero på att intervjuerna planerades 

under januari-februari, vilka är hårt belastade månader för vårdcentraler på grund av 

att det då är högsäsong för infektioner. Ingen begränsning vad gäller kön, ålder eller 

erfarenhet har gjorts i urvalet, för att få en så stor bredd som möjligt hos 

informanterna. De informanter som deltog i studien varierade i ålder vilket ökade 

tillförlitligheten. Inga män medverkade i studien, vilket eventuellt kan ha minskat 

tillförlitligheten. Dock kan det faktum att inga män deltog ses som en spegling av 

verkligheten då det huvudsakligen är kvinnor som arbetar som distriktssköterskor. 

Initialt planerades sex till åtta intervjuer, men då intervjuerna blev kortare än planerat 

utökades antalet informanter till tolv stycken för att samla större mängd data och 

därigenom öka tillförlitligheten. 

Pålitlighet 

Samtliga intervjuer genomfördes under sex veckors tid under 2017.  För att säkerställa 

att informanterna hade samma definition av icke-svensktalande patienter som studien 

avsåg, fördes ett kort samtal precis före intervjuerna påbörjades, där begreppet 

tydliggjordes. Efter två pilotintervjuer justerades första frågan i intervjuguiden. Detta 

påverkade dock inte den information som gavs sammanlagt i intervjun, utan medförde 

endast att första frågan blev mer öppen och informanterna förstod frågan bättre. 

Efterhand som fler intervjuer genomfördes förbättrades intervjutekniken genom 

erfarenhet och fler följdfrågor ställdes till informanterna. Intervjuerna beräknades ta 

30 till 45 minuter, men visade sig ta mellan 9 till 24 minuter. Mängden 

meningsbärande enheter skilde sig dock inte avsevärt mellan de kortare och längre 
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intervjuerna. Genom att gemensamt ha sett och hört informanterna bedöms 

pålitligheten öka. Reflektion av förförståelse beaktats.  

Överförbarhet 

Resultatet av studien kan överföras till kontexter där sjuksköterskor eller 

distriktssköterskor arbetar under liknande förhållanden. Till exempel vid prehospital 

akutsjukvård, på akutmottagningar samt vid andra oplanerade sjukvårdsbesök där 

distriktssköterskors uppgift är att triagera icke-svensktalande patienter. En väl utförd 

metodpresentation och presentation av lämpliga citat i resultatet ökar överförbarheten. 

Det är dock upp till läsaren att avgöra studiens överförbarhet (Graneheim och 

Lundman, 2004). 

Resultatdiskussion 

Denna studie har undersökt distriktssköterskors erfarenheter av kommunikation med 

icke-svensktalande patienter vid triage på vårdcentral. Resultatdiskussionen förs 

utifrån Leiningers soluppgångsmodell för kulturanpassad vård. 

Distriktssköterskorna beskriver i denna studie en osäkerhet och oro för att de ska 

missa en allvarlig åkomma på grund av otillräcklig språkförståelse. När 

distriktsköterskor triagerar patienter med svårigheter att kommunicera på grund av 

språksvårigheter, finns en risk att det blir fel. Bischoff et al. (2003) menar att när det 

finns brister i kommunikationen rapporteras två till tre gånger lägre symtom än när 

kommunikationen bedöms som god (Bischoff et al., 2003). Konsekvenser av 

otillräcklig språkförståelse kunde vara att distriktssköterskorna i större utsträckning 

bokade icke-svensktalande patienterna på ett läkarbesök med tolk men också att de 

triagerade mer noggrant. Detta överensstämmer med Priebe et al. (2011) som menar 

att det finns en risk när man inte har ett gemensamt språk att missförstånd uppstår 

som i värsta fall kan leda till en feldiagnos. För att kompensera bristande 

kommunikation var det vanligt att kompletterande prover och undersökningar gjordes 

(Priebe et al., 2011). När en anhörig var med och tolkade så underlättade detta 

kommunikation men distriktsköterskorna beskriver ändå en oro att samtalet ledde till 

missförstånd. Släktband och sociala faktorer är en av dimensionerna i Leiningers 

soluppgångsmodell och distriktssköterskan måste vara medveten om anhörigas 

influenser på patientens välbefinnande (Leininger, 2002). Priebe et al. (2011) menar 

att familjemedlemmar som tolkar kan vara selektiva när de översätter och kan till och 

med censurera kommunikationen (Priebe et al., 2011). För att kunna förstå hela 

patienten och ta del av sådan information som distriktssköterskan behöver för att få en 

anamnes är språket ett verktyg. I Leiningers soluppgångsmodell är miljömässig 

kontext, språk och etno-historia det som knyter ihop dimensionerna och som inverkar 

på uttryck, mönster och former i omsorgutövningen (Leininger, 2002). Vid 

otillräcklig språkförståelse kan man inte förstå alla dimensionerna av icke-

svensktalande patienter vilket kan leda till missförstånd och rädsla att göra fel. Att 

ofta känna en osäkerhet kring sina arbetsuppgifter kan leda till känsla av 
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otillräcklighet som i sin tur kan leda till byte av arbetsuppgifter eller byte av 

arbetsplats. Handledning på arbetsplatsen kan vara ett sätt att hantera känslorna som 

uppstår när misstag riskerar att ske. En snabb tillgång till tolk skulle troligtvis minska 

osäkerheten och skapa bättre flöde i triaget. Det är en ekonomisk fråga för vårdgivare 

men skulle vara en tillgång både för personal och patienter. De läkarbesöken som 

bokas där kommunikationssvårigheter kan vara orsaken till besöket kan leda till att 

resurserna på vårdcentralen minskar i form av färre läkartider.  

Tiden är en betydande faktor för kommunikation enligt distriktssköterskor i denna 

studien. Distriktssköterskor i denna studien beskriver känslor av stress och tidsbrist då 

kommunikationshinder leder till att triagebesöken tar längre tid. I en studie från 

Danmark uttryckte distriktssköterskorna att när patienter inte talar eller förstår danska 

så tar vårdsituationerna längre tid än när patienterna förstår och talar danska (Nielsen 

& Birkelund, 2009). Bristen på tid hos distriktssköterskorna medför en risk att de 

professionella omsorgshandlingarna genomförs utan att de har hunnit förstå och ta 

hänsyn till faktorer i soluppgångsmodellen som Leininger (2002) anser vara 

nödvändiga för att kunna ge god transkulturell omvårdnad. Vid tillfällen då det är 

många sökande till triaget finns det kanske inte tillräckligt med tid för att ta reda på 

och förstå samtliga dimensioner av patienters kulturella kontext och världsbild enligt 

Leiningers omvårdnadsteori. Om distriktssköterskorna hade mer tid med varje patient 

utan att behöva känna stress från en växande kö till triaget skulle bedömningen 

sannolikt förbättras. Det faktum att distriktsköterskorna ibland undvek att boka tolk 

till triagebesöken på grund av tidsbrist är oroande och kan vara ett hot mot 

patientsäkerheten. Det kan dock ses som ett tecken på distriktssköterskornas 

ansträngningar att få den pressade arbetssituationen att fungera. Enligt Cioffi (2003) 

ökade sjuksköterskornas arbetsbelastning markant när de behövde använda olika 

strategier för att kunna kommunicera som att boka och använda tolk, eller be kolleger 

som kunde tolka om hjälp. Dock tog sjuksköterskorna inte upp frågan om ytterligare 

tid avsatt för besök där patienten talade ett annat språk. Det är därför viktigt att se 

över distriktssköterskebemanningen i dessa situationer då arbetsbelastningen 

oundvikligen ökar vid kommunikationssvårigheter menar Cioffi (2003). Vid hög 

arbetsbelastning där många patienter väntar på att få träffa distriktssköterskan kan 

utökad bemanning i form av ytterligare en distriktssköterska hjälpa och avlasta. Detta 

kan ses som en ekonomisk fråga för vårdgivare, men det kan också handla om att 

fördela personalresurser så att förbättring sker såväl för patienter som 

distriktssköterskor. Kunskap om Leiningers transkulturella omvårdnadsteori kan vara 

ett värdefullt redskap som distriktssköterskor kan använda som hjälp och reflektera 

över i möten med patienter från andra kulturer. 

Distriktssköterskors kommunikation med icke-svensktalande patienter påverkas bland 

annat av patienters kulturella bakgrund, uppfattningar kring sjukdom, hälsa och olika 

behandlingsmetoder. Att ha kunskap om och utforska patienters bakgrund utifrån de 

olika dimensionerna i Leiningers (2002) soluppgångsmodell kan hjälpa 
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distriktssköterskor att förstå kulturella olikheter. Skillnader i synsätt kan härstamma 

från olika kulturellt betingade övertygelser som enligt soluppgångsmodellen är en del 

av patientens världsbild. Distriktssköterskor i denna studie uttryckte att de ibland hade 

svårt att förstå patienters uttryck och oro över ofarliga sjukdomar. Det bekräftas av 

Ozolin och Hjelm (2003) att det var svårt att tolka uttryck från patienter och anhöriga 

från olika kulturer som uttryckte sig med andra signaler och beteenden, till exempel 

höga röster (Ozolin & Hjelm, 2003). Om distriktssköterskorna via fungerande 

kommunikation hade kunnat utforska dimensionen Kulturellt betingade värderingar 

och övertygelser enligt Leininger (2002) hos patienterna, hade förståelsen kunnat öka 

och risken för missförstånd och feltolkningar kunnat minska. 

Distriktssköterskor i denna studien berättar att olika förväntningar hos patienter och 

distriktssköterskor angående vilka åkommor som behöver behandlas av läkare skapar 

missförstånd och kommunikationsproblem. Dessa svårigheter bekräftas av Pribe et al. 

(2011) som har visat att tidigare erfarenheter i andra sjukvårdssystem ledde till att 

migranter hade andra förväntningar, och skillnader i dessa förväntningar kunde 

resultera i misstro och osäkerhet (Pribe et al., 2011).  Distriktssköterskor i denna 

studie uttrycker att det förekommer problem när det gäller att förmedla information 

till patienter från andra kulturer. Genom att vara medvetna och söka information 

angående dimensionen utbildningsfaktorer hos patienter, kan distriktssköterskor vara 

mer lyhörda och till exempel utforska kunskaper och eventuellt upptäcka 

kunskapsbrister vad gäller hälsa och sjukdomar, och eventuellt även upptäcka 

patienter som inte kan läsa eller skriva. En kulturell faktor som distriktssköterskorna 

uttrycker försvårar kommunikationen med icke svensktalande, är att patienterna inte 

har tilltro till distriktssköterskors kompetens och utbildningsnivå. Ozolins och Hjelm 

(2003) bekräftar detta, då de beskriver att patienter från andra kulturer upplevde 

bristande respekt för distriktsköterskors kompetens och att vissa patienter endast 

litade på läkare. Dessutom skilde sig åsikter mellan sköterskor och patienter om vad 

som var bäst för patienten (Ozolin & Hjelm, 2003). Leiningers (2002) 

soluppgångsmodell kan ses som ett hjälpmedel för distriktssköterskor för att öka sitt 

medvetande om hur komplexa de kulturella faktorerna är, och på vilket sätt de hänger 

samman och skapar patienters världsbild. Ökad användning av Leiningers 

soluppgångsmodell i distriktssköterskeutbildningen skulle kunna bidra till att 

distriktssköterskor får kunskap som kan leda till bättre kulturanpassad omvårdnad.    

Konklusion och implikation 

 Denna studie belyser distriktssköterskors upplevelser av kommunikationssvårigheter 

vid triage av icke-svensktalande patienter på vårdcentral. Resultatet lyfter fram 

situationer som skulle kunna belysa behovet av att förbättra förutsättningar för 

kommunikation med icke-svensktalande inom sjukvården, samt belysa behovet av 

utbildning i transkulturell omvårdnad i distriktssköterskeutbildningen. 

Kommunikation med icke-svensktalande vid triage var en utmaning för 

distriktssköterskor. Otillräcklig språkförståelse utgjorde hinder i kommunikationen 
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vilket ledde till att distriktssköterskor fann det svårt att göra en korrekt och trygg 

bedömning. Distriktssköterskorna uttryckte rädsla att missa allvarliga sjukdomar på 

grund av kommunikationssvårigheter, vilket ledde till en känsla av otrygghet. Lättare 

tillgång till tolk och mindre tidspress i triaget hade kunnat underlätta för 

distriktssköterskor som möter icke-svensktalande patienter. Genom ökad utbildning i 

transkulturell omvårdnad för distriktssköterskor skulle förståelsen och kunskapen öka 

och därigenom kunna leda till bättre förutsättningar för kommunikation. 

Ytterligare forskning behövs inom området eftersom det saknas studier som belyser 

distriktssköterskors upplevelser av kommunikationssvårigheter med icke-

svensktalande patienter vid triage på vårdcentral. Det saknas även studier som belyser 

icke-svensktalande patienters upplevelse av kommunikation vid triage på vårdcentral. 

Dessa studier kan vara till hjälp för att öka förståelsen för människors olikheter och 

bakgrund och skapa bättre förutsättningar för god kommunikation inom sjukvården. 
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Bilaga 1. 

Intervjuguide  

Vad är Dina upplevelser av att triagera icke- svensktalande patienter? 

Vilka utmaningar möter Du i triagearbetet gällande kommunikation? 

Hur löser Du kommunikationssvårigheter? 

Hur tror Du att kommunikationssvårigheter påverkar Ditt sätt att triagera? 

Hur gör Du för att informera icke-svensktalande patienter om t.ex. egenvårdsråd, läkarbesök, 

provtagning vid kommunikationssvårigheter? 

Vad skulle kunna hjälpa Dig i Ditt triagearbete med icke-svensktalande patienter? 

Finns det något som Du funderat över angående kommunikation som du skulle vilja få fram som Du 

inte fått berätta under intervjun? 

  

Frågor att ställa för att komma djupare ner i varje fråga:  

Kan du ge exempel? Kan du berätta mer? Hur känns det då? Hur fungerar det? Varför tror du att det 

är så? 

  

  

Uppföljning: Jag har inga fler frågor, vill Du tillägga något innan vi avslutar? 
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