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Sammanfattning:  Problem: Kommunikation med patienter är en viktig del i 
hälso- och sjukvårdsarbete. Därför var det av intresse att 
studera döva personers erfarenheter av bemötande och 
kommunikation inom hälso- och sjukvård. Syfte: Att 
beskriva vuxna döva personers erfarenheter av bemötande 
och kommunikation inom hälso- och sjukvård. Metod: 
Litteraturstudie där 14 artiklar granskades och analyserades. 
Resultat och konklusion: Döva personer kunde uppleva 
rädsla och oro samt mötas av respektlöshet, bristande 
kunskap och fördomar hos hälso- och sjukvårdspersonal. De 
upplevde att kommunikationen kunde vara bristfällig samt 
att hälso- och sjukvårdspersonal kunde ha bristande kunskap 
om kommunikation med döva personer. Mellan döva 
personer och hälso- och sjukvårdspersonal användes olika 
kommunikationssätt. Det kunde vara att skriva på lappar, 
läsa av läppar, använda sig av professionell tolk eller 
närstående som tolk. Under vissa förutsättningar kunde dessa 
kommunikationssätt upplevas otillräckliga. Kommunikation 
kunde underlättas om hälso- och sjukvårdspersonal 
kommunicerade med teckenspråk, kroppsspråk eller med 
hjälp av en professionell tolk. Implikation: Mer forskning 
behövs om döva personers erfarenheter av bemötande och 
kommunikation inom hälso- och sjukvård, samt om hur 
sjuksköterskan kan förbättra kommunikation med döva 
personer.  
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Abstract: Problem: Communication with patients is an important part 
of healthcare work. It was of interest to study how deaf 
persons experience meeting and communication within 
healthcare. Aim: To describe how deaf persons experience 
meeting and communication within healthcare. Method: A 
literature review with 14 articles which were reviewed and 
analysed. Result and conclusion: Deaf persons could 
experience fear/ anxiety, face disrespect, ignorance and 
prejudice within healthcare professionals. They could also 
experience lack of communication and ignorance within 
healthcare professionals about how to communicate with 
deaf persons. Different communication skills were used 
between deaf persons and healthcare professionals. It could 
be writing notes, lip reading, use of a professional interpreter 
or use of a relative who could interpret. During certain 
conditions, these communication skills could be inadequate. 
Communication could facilitate if healthcare professionals 
communicate with sign language, body language of with 
help from a professional interpreter. Implication: There is a 
need of research about how deaf persons experience meeting 
and communication within healthcare, and how nurses can 
improve communication with deaf persons.  
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Inledning 

I Handikapputredningen beskrivs hur många personer som uppskattas vara döva eller 
har så allvarlig hörselnedsättning att de får kommunicera på alternativa sätt (Statens 
offentliga utredningar [SOU], 1991:97, refererad av SOU 2006:54). Antalet personer i 
Sverige som är födda döva eller blivit döva under barn- och ungdomsåren uppskattas 
vara mellan 8 000 och 10 000 personer. Cirka 4 000 personer uppskattas ha blivit döva i 
vuxen ålder. Mellan 20 000 och 30 000 vuxna personer i Sverige anses vara i behov av 
tolk, alternativa kommunikationssätt och tekniska hjälpmedel i kommunikation med 
andra människor på grund av sin hörselnedsättning. I utredningen Teckenspråk och 
teckenspråkiga (SOU 2006:54) uppskattas ovanstående siffror från 
Handikapputredningen inte avvikande från idag. Där beskrivs att det för övrigt är svårt 
att fastslå exakt antal döva i Sverige eftersom det inte finns någon klar statistik över 
området.  

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] SFS (1982:763) § 2 b ska en patient ges 
individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd, samt de metoder för 
undersökning, vård och behandling som finns. Individuellt anpassad information 
innebär att information ska förmedlas utifrån varje patients förmåga att ta till sig 
information, vara anpassad till patientens individuella behov samt ha ett varierande 
innehåll och utformning (Socialstyrelsen, 2010). Detta ställer krav på att sjuksköterskor 
och annan hälso- och sjukvårdspersonal följer detta. Sjuksköterskan ska även enligt 
Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) ha 
förmåga till att informera, undervisa och kommunicera med patienter samt möjliggöra 
optimal delaktighet i vård och behandling. 

Nedsatt hörsel kan bidra till kommunikationssvårigheter mellan människor (Carlsson, 
2009) och inom hälso – och sjukvården är de kommunikationsbehov som döva och 
hörselnedsatta personer har åsidosatta (Meador & Zazove, 2005). Trots detta finns det få 
studier som belyser de erfarenheter som personer med kommunikationssvårigheter har 
vid möte med hälso- och sjukvård (ibid.). Detta visar på att ytterligare forskning är 
eftersträvansvärt inom området för att bidra till ökad kunskap hos hälso- och 
sjukvårdspersonal. 
 

Bakgrund 

Begreppet döv  

Audiometri är hörselmätning av olika former som mäts i decibel [dB] och ger ett 
underlag för diagnostik och behandling av personer med hörselnedsättning (Lindén, 
1985). När hörselförlusten hos en person överskrider 60 dB kan personen få svårt att 
följa samt delta i en konversation. Decibelskalan anger hur högt till exempel talet måste 
vara för att personen skall höra, men den säger inget om hur mycket av talet som 
personen uppfattar. Vid hörselnedsättning över 93 dB betecknas personen som döv. 
Enligt World Health Organization [WHO] (2010) beskrivs dövhet som total avsaknad 
av hörsel från ena eller båda öronen, vilket kan bland annat bero på komplikationer vid 
förlossningen, infektioner, droganvändning eller höga ljud. Nationalencyklopedin 
(u.å.a) skriver att en döv person är en person som inte hör. Döva personer kan ha blivit 
döva från födseln eller under barndomen fram till 18 års ålder, så kallat barndomsdöva 
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(Göransson & Westholm, 1995). Döva personer kan också blivit döva efter 18 års ålder, 
så kallat vuxendöva. Barndomsdöva personer utvecklar och använder teckenspråk som 
sitt förstaspråk och svenska som sitt andraspråk, samt att de utvecklar och lever med en 
social och kulturell dövidentitet. Vuxendöva personer behöver alternativa 
kommunikationssätt för att kommunicera med sin omgivning, trots eventuellt tillgång 
till hörseltekniska hjälpmedel. Den vuxendöve har ofta samma sociala och kulturella 
identitet som hörande personer, och lever ofta närmare den hörande kulturen än den 
döva kulturen. Detta på grund av att personen har vuxit upp med fungerande hörsel 
(ibid.). 

Sveriges Dövas Riksförbund [SDR] (u.å.) anser att döva personer är en språklig 
minoritetsgrupp och inte en grupp med funktionshinder. Enligt Nationalencyklopedin 
(u.å.b) definieras funktionshinder som en ”begränsning av en individs fysiska eller 
psykiska funktionsförmåga i en viss situation eller i en viss miljö.” En 
funktionsnedsättning uppkommer när en persons funktionsförmåga är begränsad under 
vissa omständigheter.  

Nationalencyklopedin (u.å.c) belyser att döva personer är en kulturell och språklig 
minoritet som använder sig av teckenspråk som förstaspråk och svenska som 
andraspråk. Eftersom mycket av det hörande samhället inte är tillgängligt för döva 
personer har de därför utvecklat en egen kultur. Denna kallas dövkultur, där egna 
föreningar och traditioner kan utvecklas. Ahmadi (2008) benämner två forskare och 
deras definitioner av kulturbegreppet. Keesing (1981, refererad av Ahmadi, 2008, s.19) 
definierar kultur som ”ett system av underliggande idéer, begreppssystem, regler och 
tankar som uttrycks i människors levnadssätt.” Taylor (1871, refererad av Ahmadi, 
2008) belyser att kultur innebär att en medlem i ett samhälle får en komplex helhet av 
tro, konst, moral, lagar och sedvänjor blandat med andra förmågor och vanor. Utifrån 
dessa två definitioner skriver Ahmadi (2008) att en individs liv påverkas mycket av sin 
kulturella bakgrund, exempelvis vid upplevelsen av sjukdom, smärta och inställning till 
missöden. Detta kan påverka dessa personers erfarenheter av hälso- och sjukvård.  
 

Döva personers historia 

Döva personers historia brukar ofta hänga samman med dövundervisningens historia 
(Andersson & Hammar, 1996). I Sverige var Pär Aron Borg först med att systematisera 
blind- och dövundervisningen år 1807. Han undervisade i teoretiska ämnen, 
hantverksämnen samt hushållsgöromål. År 1809 flyttades undervisningen in i 
Manillaskolan i Stockholm där det än i dag bedrivs dövundervisning (Göransson & 
Westholm, 1995). Manillaskolan var den enda dövskolan i Sverige i nästan 50 år. I 
Milano, Italien, anordnades en dövstumlärarkonferens år 1880 där det fastslogs att 
talmetoden var överlägsen teckenmetoden (Andersson & Hammar, 1996). Resultatet 
blev att teckenspråket togs bort från undervisningen för döva runt om i världen. I 
Sverige infördes allmän skolplikt år 1889 för alla döva barn från sju års ålder, och fler 
dövskolor växte fram på olika platser i Sverige. År 1969 börjar Västanviks folkhögskola 
att utbilda teckenspråkstolkar efter att Frälsningsarmén och vissa präster haft ansvaret 
att förmedla tolkservice till döva personer. Dövas riksförbund arbetade för att döva 
skulle få rätt till utbildning på sitt eget språk, teckenspråket. Genom ett riksdagsbeslut år 
1981 fick döva personer i Sverige rätt till tvåspråkighet och rätt till tvåspråkig dövskola. 
Sverige blev därmed det första landet i världen att erkänna teckenspråket som döva 
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personers modersmål (Andersson & Hammar, 1996).  
 

Kommunikation 

Begreppet kommunikation kommer från det latinska ordet communicare som betyder att 
göra något gemensamt, att göra någon annan delaktig i eller att ha förbindelse med 
(Eide & Eide, 1997). Nationalencyklopedin (u.å.d) beskriver kommunikation som 
överföring av information mellan bland annat människor och djur. Kommunikation kan 
enligt Eide och Eide (1997) identifieras som utbyte av meningsfulla tecken mellan två 
eller flera parter. De primära kommunikativa uppgifterna är enligt 
Nationalencyklopedin (u.å.d) att ge information genom påståendesatser, skaffa sig 
information genom att ställa frågor samt att ge direktiv genom imperativsatser. Lloyd, 
Hancock och Campbell (2007) belyser två anledningar till att kommunicera; att ge 
information samt att ta emot information. I sjuksköterskors arbete är det av betydelse att 
både ge och ta emot information för att kunna ge god omvårdnad.  

Kommunikation kan enligt Nationalencyklopedin (u.å.d) inriktas på verbal 
kommunikation i tal och skrift, men även på icke verbal kommunikation i kroppsspråk. 
Eide och Eide (1997) beskriver att verbal kommunikation i grunden är att förmedla ett 
innehåll språkligt genom tal eller skrift. Alla kulturer har olika strukturer för verbal 
kommunikation, som till exempel ordval, volym, känslor samt tystnad (Muñoz & 
Luckmann, 2005a). Icke verbal kommunikation innebär enligt Eide och Eide (1997) ett 
utbyte av signaler, till exempel genom kroppshållning, ansiktsuttryck, ögonrörelser, 
beröring samt avståndet mellan de som kommunicerar. Uppskattningsvis är två 
tredjedelar av kommunikationen icke verbal, och förmedlas från en person till en annan 
genom kroppsspråk (Muñoz & Luckmann, 2005a). I vardaglig kommunikation används 
verbal och ickeverbal kommunikation på många olika nivåer och med varierande styrka 
(Eide & Eide, 1997). Den icke verbala kommunikationen spelar ofta lika betydelsefull 
roll som den verbala kommunikationen i kontakten med andra människor. 
 

Kommunikation inom hälso- och sjukvård 

Enligt Socialstyrelsen (2009) omfattar legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal 
personer som sökt legitimation för yrken som är verksamma inom hälso- och sjukvård. 

Widder (2004, refererad av Brown, Crawford & Carter, 2006) skriver att 
kommunikation inom hälso- och sjukvård har fyra funktioner. För det första är 
kommunikation en del i relationer mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patient. För 
det andra är kommunikation viktig för att hälso- och sjukvårdspersonal ska kunna 
informera en patient. Den tredje funktionen är att kommunikation används för att hälso- 
och sjukvårdspersonal ska lära patienter om eventuella behandlingar och beslut. Den 
sista funktionen innebär att kommunikation är viktig för hälso- och sjukvårdspersonal 
för att få reda på patientens symtom (ibid.). 

Eide och Eide (1997) belyser att missförstånd och feltolkningar i kommunikation är 
oundvikligt. Detta förekommer ofta inom hälso- och sjukvård där relationen mellan 
vårdgivare och vårdtagare kan vara komplicerad. Båda parter befinner sig i ett visst 
emotionellt spänningsförhållande. Vårdtagaren kan känna sig utlämnad på grund av sin 
sjukdom och vårdgivaren kan uppleva sig själv som otillräcklig. Hälso- och 
sjukvårdspersonal kan utveckla sin kompetens om kommunikation med patienter, till 
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exempel genom seminarier kring etiska dilemman i bemötande och kommunikation 
med olika patientgrupper, genom att läsa patientberättelser, hålla sig ajour med 
forskning samt ta del av andras erfarenheter (Socialstyrelsen, 2010). 
 

Kommunikation genom teckenspråk och teckenspråkstolk  

Döva personer använder teckenspråk för att kommunicera med varandra 
(Nationalencyklopedin, u.å.e). Det kan vara svårt för döva personer att lära sig tala 
eftersom de inte kan höra tal. Istället använder de sig av tecken som utförs med 
händerna samt ansiktsuttryck för att kommunicera med varandra. Fredäng (2003) 
beskriver teckenspråk som ett synligt språk som uppfattas via gester. Det är ett språk 
med egna grammatiska regler men som saknar skrift. Det är enligt 
Nationalencyklopedin (u.å.e) av betydelse att påpeka att teckenspråket är ett fullt 
utvecklat språk som inte enbart består av gester. Fredäng (2003) nämner att det är 
vanligt att teckenspråket uppfattas som ett internationellt språk bland den hörande 
befolkningen, vilket inte är korrekt. Ett språk är inte något som bara bestäms, utan det är 
en levande process som ständigt utvecklas. Nationalencyklopedin (u.å.e) betonar att 
teckenspråket inte är en form av det svenska språket eller något annat språk, utan är ett 
eget språk.  

I Sverige har föreningslivet en stark tradition bland döva personer, och SDR har funnits 
sedan 1945 (Göransson & Westholm, 1995). Föreningen arbetar för att förbättra 
livssituationen för döva personer samt att bevaka det som är av intresse för dem. Bland 
annat jobbar SDR för att döva personer skall kunna få den vård och service de behöver 
vid eventuell sjukdom eller ålderdom. I sådana situationer blir den döva personen ofta 
en minoritet i den hörande kulturen. I Socialstyrelsens (2008) utredning Begreppet 
vardagstolkning - om landstingens ansvar för tolk till döva, dövblinda och 
hörselskadade framkommer det att det inte är en självklarhet att dessa personer beställer 
tolktjänster, eftersom de inte tror att de kommer att få någon. Tolkcentralerna utför de 
flesta beställningarna. Det kan vara svårt att få tillgång till en tolk vid fritidsaktiviteter 
och till sociala sammanhang. Det är betydligt lättare att få tillgång till tolk vid till 
exempel hälso- och sjukvårds besök samt myndighetsbesök. Det finns olikheter mellan 
landstingen om hur tolkcentralernas uppdrag ska genomföras och hur stor tillgång döva 
personer ska ha till vardagstolkning. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 
1982:763) § 3b har döva personer sedan år 1994 rätt till att kostnadsfritt anlita tolkar i 
alla sociala situationer. Tolken har tystnadsplikt, ska vara neutral och tolka ordagrant 
vad personerna i konversationen säger. Enligt Socialstyrelsen (2010) bör inte närstående 
användas som tolk för att underlätta kommunikation med patienter som inte behärskar 
svenska språket. 

Muñoz och Luckmann (2005b) beskriver vad sjuksköterskan kan tänka på vid 
samarbete med en tolk i mötet med en patient där tolkbehovet föreligger. 
Sjuksköterskan bör erbjuda möjligheten till tolk vid behov, då patienten inte alltid 
tänker på att denna möjlighet finns. Tolken bör vara av samma kön och liknande ålder 
som patienten. Innan tolken kommer till platsen bör sjuksköterskan försöka 
kommunicera med patienten. När tolken är på plats bör sjuksköterskan vara vänd mot 
patienten och ha ögonkontakt samt fokusera på patienten genom hela mötet. De frågor 
som sjuksköterskan ställer ska ställas direkt till patienten, inte via tolken (ibid.). 
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Sjuksköterskans uppgift 

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) tydliggör 
sjuksköterskans profession och yrkesutövning. Sjuksköterskan ska bland annat ha flera 
kompetenser inom bemötande, information och undervisning. På ett respektfullt, 
empatiskt och lyhört sätt ska sjuksköterskan förhålla sig till övrig personal, patienter, 
närstående och andra personer. Vid vård och behandling ska sjuksköterskan möjliggöra 
optimal delaktighet för patienter och närstående genom stöd och vägledning. Närstående 
och patienter ska informeras och undervisas av sjuksköterskan med hänsyn till tidpunkt, 
form och innehåll. När sjuksköterskan gett information ska sjuksköterskan förvissa sig 
om att närstående och patienter har förstått den givna informationen. Om en patient inte 
uttrycker ett informationsbehov eller har ett uttalat informationsbehov, ska 
sjuksköterskan uppmärksamma dessa patienter. Vid undersökningar och behandlingar 
ska sjuksköterskan tillgodose patientens trygghet och välbefinnande genom omdöme, 
kunskap och noggrannhet. Sjuksköterskan ska så långt som möjligt lindra patientens 
sjukdomsupplevelse och lidande genom lämpliga åtgärder. För att upprätthålla säkerhet 
och kvalitet ska sjuksköterskan ha god kännedom och värna om patientens rättigheter 
och möjligheter (ibid.). Sjuksköterskan ansvarar enligt International Council of Nurses 
[ICN] etiska kod för sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2007) för att en 
enskild individ får den information som ger förutsättningar till godkännande för vård 
och behandling, samt att sjuksköterskor ska ge den information som behövs för att 
uppnå samtycke och informerar om rättigheten att välja eller vägra behandling. Målet 
för hälso- och sjukvården är enligt HSL (SFS 1982:763) § 2 att ge god vård till lika 
villkor för hela befolkningen samt respektera alla människors lika värde.  

Kommunikation mellan sjuksköterskan och patient är av betydelse inom hälso- och 
sjukvård (Muñoz & Luckmann, 2005b). Det förekommer dock att sjuksköterskan kan 
uppleva en frustration i mötet med patienter med annan kulturell bakgrund, vilket i sin 
tur kan påverka sjuksköterskans vårdarbete med patienten. Att sjuksköterskan inte 
uppmärksammar patientens kulturella bakgrund och hur den påverkar kommunikationen 
mellan sjuksköterska och patient, kan skapa frustration hos sjuksköterskan. 
Sjuksköterskan bör lära sig mer om olika kulturer och kulturella bakgrunder för att öka 
förmågan att kommunicera med personer från olika kulturer. Madeleine Leininger är en 
omvårdnadsteoretiker som betonar behovet att inom omvårdnaden få större kunskap om 
människor från olika kulturer (Rooke, 1995). Sjuksköterskan bör kunna integrera och 
möta människor från olika kulturer och hjälpa dem med deras hälsoproblem. Leininger 
och McFarland (2002, citerad av George, 2010) belyser att arbetet med att samla 
kunskap och förståelse om en annan kultur kan för sjuksköterskan vara tidskrävande 
men viktigt för att kunna undvika oväntade kulturkrockar vid omvårdnad. 
Omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee belyser att kommunikation mellan 
sjuksköterska och patient är en viktig del i omvårdnaden (George, 2010). 
Kommunikation är en process som möjliggör en relation mellan sjuksköterska och 
patient, och kommunikation kan ske verbalt samt icke verbalt. Sjuksköterskan bör ha 
kommunikationsfärdigheter. Dessa kan delas in i allmänna färdigheter som innebär att 
kunna läsa, skriva, tala, samt lyssna, eller specifika färdigheter som innebär kunna 
observera och tolka, att via kommunikation nå mål, förvissa sig om att 
kommunikationen mellan parter fungerar, förmågan att kunna vara tyst och prata på rätt 
ställe, att prata i rätt takt samt att kunna utvärdera samtalet (Travelbee, 1971). 

En fungerade kommunikation är grunden till god omvårdnad (Lloyd, et al., 2007). Utan 
fungerande kommunikation kan det bli svårt att tillgodose patientens önskemål, förstå 
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patientens oro samt ge lämplig information om patientens hälsotillstånd. Vissa 
situationer inom hälso- och sjukvården ställer särskilda krav på kommunikativa 
färdigheter (Eide & Eide, 1997). Exempel på sådana situationer är möten med personer 
från andra kulturer eller vid möte med personer som har begränsad 
kommunikationsförmåga. Språkbarriärer kan uppstå om personerna som möts använder 
sig av olika språk eller om någon av dem använder sig av termer som inte är bekanta för 
den andra personen (Muñoz & Luckmann, 2005a). Förståelsen av personer från andra 
kulturer blir enligt Eide och Eide (1997) mycket begränsad om sjuksköterskan inte har 
någon kunskap om kulturen som personen kommer från. Muñoz och Luckmann (2005a) 
belyser att patienter från olika kulturer kan uttrycka smärta, oro, rädsla samt andra 
känslor på ett annorlunda vis än vad hälso- och sjukvårdspersonal är vana vid.  

Kommunikation och möten med patienter är centralt i allt hälso- och sjukvårdsarbete. 
Kommunikationssvårigheter mellan människor kan uppkomma om en person har 
nedsatt hörsel (Carlsson, 2009) och detta i sin tur kan bidra till att döva och 
hörselnedsatta personers behov blir åsidosatta (Meador & Zazove, 2005). Trots detta 
finns det endast få studier som belyser hur personer med kommunikationssvårigheter 
erfar mötet med hälso- och sjukvården (ibid.), vilket bidrar till att det finns behov av att 
öka kunskapen om döva och hörselnedsatta personers erfarenheter i mötet med hälso- 
och sjukvården (Harmer, 1999). 
 

Syfte 

Syftet var att beskriva vuxna döva personers erfarenheter av bemötande och 
kommunikation inom hälso- och sjukvård.  
 

Frågeställningar 
- Vilka erfarenheter har vuxna döva personer av bemötande inom hälso- och sjukvård? 

- Vilka erfarenheter har vuxna döva personer av kommunikation inom hälso- och 
sjukvård och vilka svårigheter kan finnas? 

- Vad underlättar sjuksköterskans kommunikation med vuxna döva personer? 

Metod 

Denna studie genomfördes som en litteraturstudie efter Fribergs (2006) struktur för 
granskning av vetenskapliga artiklar. Det innebär att kartlägga ett kunskapsområde 
utifrån kvalitativa och kvantitativa artiklar. Relevant forskning och litteratur för det 
valda området granskades, bearbetades och sammanställdes för att få en fördjupad 
kunskap om det valda området. Utvalda artiklar granskades och analyserades utifrån 
innehåll samt vetenskaplig kvalitet för att presenteras i form av ett resultat. 
Litteraturstudien har skrivits och utformats enligt Riktlinjer för skriftliga uppgifter och 
vetenskapliga arbeten (Berggren & von Bothmer, 2010) som gäller för 
sjuksköterskeprogrammet på Högskolan i Halmstad. 
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Datainsamling 

Inledningsvis gjordes en pilotsökning för att undersöka om det fanns vetenskapliga 
artiklar inom ämnet som ansågs vara relevanta till studiens syfte. Vid den egentliga 
datainsamlingen av vetenskapliga artiklar användes Cinahl, PubMed och SveMed då 
dessa databaser innehåller artiklar som belyser eller kan belysa omvårdnadsforskning. 
Eftersom relevanta artiklar enbart påträffades i Cinahl och PubMed återges ingen 
sökhistorik för de sökningar som gjordes i SveMed. Vid sökning i databaserna Cinahl 
och PubMed användes begränsningar (se bilaga I, tabell 2). Inledningsvis söktes artiklar 
som publicerats 2000 – 2010, men på grund av få träffar vidgades tidsperioden från 
1990 – 2010. Tre av artiklarna fanns inte i fulltext, av vilka två artiklar fick beställas 
och en artikel hittades via Google. En annan begränsning som användes var ”All adults” 
då syftet i denna litteraturstudie inriktar sig på vuxna personer. Det var också av 
betydelse att göra detta då många artiklar belyste barn och cochleaimplantat. Senare 
under datainsamlingen togs begränsningen ”All adults” bort i två sökningar för att se 
hur artikelträffarna förändrades. I Cinahl användes begränsningen ”Research article” för 
att få fram vetenskapliga artiklar. I PubMed användes istället ”Only items with 
abstracts” då denna databas inte har lika tydliga begränsningar för vetenskapliga artiklar 
som databasen Cinahl. I båda databaserna söktes enbart artiklar på engelska. 

Sökorden (se tabell I) valdes utifrån studiens syfte. I Cinahl kryssades rutan för 
”Explode” i vid varje sökord, för att få med underliggande rubriker. Det användes även 
andra sökord, men dessa gav inga relevanta träffar eller gav samma träffar som de 
utvalda sökorden. I sökhistorik (bilaga I, tabell 2) redovisas de träffar som valdes ut. 
Sökningar som inte gav några relevanta träffar eller gav dubbletter redovisas inte. De 
sökningar som gjordes i den ena databasen gjordes även i den andra databasen för att 
jämföra träffarna mellan databaserna. Om sökningarna inte gav några relevanta träffar 
eller gav samma träffar redovisas detta inte heller. Innan abstrakt började genomläsas 
smalnades sökningarna av och artiklar sorterades bort. Av 302 artikelträffar valdes 74 
abstrakt ut som ansågs ha med syftet att göra. Anledningar till att inte alla 302 abstrakt 
lästes igenom var för att de bland annat belyste döva barn, cochleaimplantat, var 
reviewartiklar eller hade fokus på utbildning. Av 74 lästa och granskade abstrakt valdes 
20 artiklar ut i urval 1 (bilaga I, tabell 2) då de skulle kunna svara mot syftet i denna 
litteraturstudie. Efter ytterligare granskning valdes 14 artiklar och användes i resultatet. 
De sex artiklar som valdes bort från urval 1 till urval 2 svarade inte efter djupare 
granskning mot syftet i litteraturstudien alternativt att de visade sig vara reviewartiklar.  
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Tabell I. Sökordsöversikt 

 

Databearbetning 

Alla artiklar genomlästes enskilt och sammanställdes i en artikelöversikt (bilaga II, 
tabell 3) där syfte, metod, urval, slutsatser och vetenskaplig grad granskades och 
presenterades. Den vetenskapliga kvalitén och den vetenskapliga graden granskades 
utifrån Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmallar. Grad tre ansågs ha låg 
vetenskaplig kvalitet och grad ett ansågs ha hög vetenskaplig kvalitet. Av de 14 artiklar 
som användes i resultatet fick sex artiklar grad ett, sex artiklar graderades till grad två 
och två artiklar fick grad tre. I Carlsson och Eimans (2003, s.16) Exempel på 
bedömningsmall för studier med kvalitativ metod uteslöts poängsättningen för 
”triangulering”, då det förelåg oklarhet i innebörden av detta. I Exempel på 
bedömningsmall för studier med kvantitativ metod (Carlsson & Eiman, 2003, s.17) 
uteslöts poängsättningen för ”confounders”, då det inte ansågs vara relevant. 
Poängsättningen för ”Patienter med lungcancerdiagnos” räknades med, fast ordet 
”lungcancerdiagnos” byttes ut till ”dövhet”. De utvalda artiklarnas resultat genomlästes 
för att sedan sammanfattas skriftligt. Sammanfattningen diskuterades och markerades 
med färger för att urskilja olika kategorier som svarade mot syftet och som sedan 
användes i resultatet. Resultatet organiserades efter Bemötande samt Kommunikation. 
Under rubriken Bemötande delades resultatet in i tre underrubriker som belyser rädsla/ 
oro, respektlöshet samt okunskap och fördomar hos hälso- och sjukvårdspersonal. 
Rubriken Kommunikation delades in i fyra underrubriker, som belyser bristfällig 
kommunikation, okunskap, kommunikationssätt samt möjlighet att underlätta 
kommunikation.  
 

 

Sökord 
(Databas) 

MeSH- term 
(PubMed) 

Cinahl Headings 
(Cinahl) 

Döv Deafness Deafness 

Kommunikation Communication Communication 

Kommunikationsbarriär Communication barriers Communication barriers 

Barriär   Barrier* (fritext) 

Hälso- och sjukvård Delivery of health care  Health care delivery 

Allmän hälsa  Public health 
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Resultat 

Bemötande 

Rädsla/ oro 

Döva personer uttryckte starka känslor om deras erfarenheter inom hälso- och sjukvård 
(Steinberg, Barnett, Meador, Wiggins, & Zazove, 2005). En återkommande känsla hos 
döva personer var rädslan för konsekvenserna av att inte höra eller förstå, vilket i sin tur 
kunde leda till frustration (Cardoso, Rodrigues & Bachion, 2006). En rädsla hos döva 
personer var att något skulle gå fel vid hälso- och sjukvårdsbesök (Pereira & Fortes, 
2010) på grund av att de inte skulle förstå och därmed inte kunna ta till sig den 
information som hälso- och sjukvårdspersonal gav (Bat-Chava, Martin och Kosciw, 
2005). I Pereira och Fortes (2010) studie framkom att döva personer upplevde oro 
eftersom de hade tagit beslut tillsammans med sin läkare om sin vård och behandling, 
utan att de var medvetna om vad beslutet egentligen innebar. I en studie av Ubido, 
Huntington och Warburton (2002) uppgav 76 % av döva kvinnor och kvinnor med 
hörselnedsättning att de upplevde problem när de kom till väntrum på sjukhus. Döva 
och hörselskadade personer upplevde oro över att de inte skulle höra sitt namn bli 
uppropat (Iezzoni, O'Day, Killeen, & Harker, 2004; Smeltzer, Sharts-Hopko, Ott, 
Zimmerman & Duffin, 2007; Witte & Kuzel, 2000). Döva och hörselnedsatta personer 
var ängsliga över att de på grund av sina hörselsvårigheter skulle få ett dåligt bemötande 
av hälso- och sjukvårdspersonal (Bat-Chava, et al., 2005). I Reeves och Kokoruwe 
(2005) studie framkom att flera döva personer hade negativa erfarenheter av hälso- och 
sjukvårdspersonal. Döva personer uppfattade dessutom att de hade fler negativa 
upplevelser om sin allmänläkare än vad hörande personer hade. 
 

Respektlöshet  

Deltagare i Steinberg, Sullivan och Loews (1998) studie upplevde att deras psykiska 
problem inte berodde på att de var döva, utan på hur de blev bemötta av omgivningen. 
Eftersom de flesta personer i ett samhälle kunde höra, kände sig många döva personer 
diskriminerade (Cardoso, et al., 2006). Hälso- och sjukvårdspersonal i receptioner tog 
dålig hänsyn till döva kvinnors behov när dessa kvinnor besökte hälso- och sjukvård 
(Smeltzer, et al., 2007). Kvinnor med funktionsnedsättning exempelvis dövhet kunde 
uppfatta att vårdgivaren upplevde dem besvärliga på grund av deras 
funktionsnedsättning. Döva personer upplevde att läkaren inte lyssnade till dem i den 
utsträckning som de önskade och inte behandlade dem med respekt (Reeves & 
Kokoruwe, 2005). Döva personer upplevde även att läkare inte respekterade döva och 
hörselnedsatta personers intelligens, önskemål samt inte tog dem på allvar (Iezzoni, et 
al., 2004). 
 

Okunskap och fördomar hos hälso- och sjukvårdspersonal 

Kvinnor med funktionsnedsättning, till exempel dövhet, beskrev att deras kontakt med 
hälso- och sjukvård kunde fastna i en ond cirkel (Smeltzer et al., 2007). Denna onda 
cirkel kunde gå ut på att vårdgivare hade otillräcklig kunskap om 
funktionsnedsättningar, vilket i sin tur ledde till ineffektiv vård. Kvinnorna upplevde då 
kontakten med vårdgivaren som negativ och undvek att komma tillbaka på återbesök. 
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Okunskap hos vårdgivare om kvinnors funktionsnedsättning kunde då bestå samtidigt 
som hälso- och sjukvården förblev ineffektiv. De upplevde dessutom att vårdgivare 
kunde vara dåliga på att själva inse att deras kunskap var låg. Enligt Cardoso, et al. 
(2006) kunde hälso- och sjukvårdspersonal ha svårigheter med att förstå döva personer. 
Flera döva personer hade lämnat läkarbesök med ovisshet utan att ha fått möjlighet till 
att uttrycka sina känslor, beskriva symtom eller berätta sin sjukdomshistoria (Pereira & 
Fortes, 2010). Vid besök hos hälso- och sjukvård fick 44 % av de döva personerna i 
Reeves och Kokoruwe, (2005) studie inte möjlighet att ställa sina frågor och fick på så 
vis ingen större insikt i sin sjukdom samt att de inte förstod råd om egenvård.  

Smeltzers, et al. (2007) beskrev att den negativa stereotyp som vårdgivare uppfattades 
ha av döva kvinnor påverkade kontakten mellan dessa kvinnor och vårdgivare. Läkare 
kunde upplevas ha förlegade tankar och värderingar om döva och hörselnedsatta 
personer (Iezzoni, et al. 2004). Döva personer upplevde att hälso- och sjukvårdspersonal 
var rädda för dem (Pereira & Fortes, 2010; Witte & Kuzel, 2000). Witte och Kuzel 
(2000) beskrev vidare att en del döva personer upplevde att hälso- och 
sjukvårdspersonal inte kände sig bekväma i döva personers närvaro.  
 

Kommunikation 

Bristfällig kommunikation 

Döva personer upplevde att kommunikation var en viktig del av hälso- och 
sjukvårdsbesöket (Steinberg, et al., 2005). Enligt Pereira och Fortes (2010) uttryckte 
döva personer kritik mot hälso- och sjukvård på grund av bristfällig kommunikation, till 
och med frånvaro av kommunikation. En bristfällig kommunikation inom hälso- och 
sjukvård kunde skapa negativa upplevelser hos döva och hörselnedsatta personer 
(Iezzoni, et al., 2004). På grund av bristfällig kommunikation uttryckte döva personer 
oro över att de inte fick likvärdig vård som hörande personer (Steinberg, et al., 2005). 
Döva personer uttryckte att hörande personer aldrig skulle acceptera en sådan bristfällig 
kommunikation som döva personer upplevde (Steinberg et al., 1998). Det framkom att 
19 % av de döva personerna i studien hade lämnat klagomål på hälso- och 
sjukvårdspersonal (Reeves & Kokoruwe, 2005). Flera klagomål handlade om 
kommunikation mellan vårdgivare och döva personer samt brist på hjälpmedel för döva 
personer. Kvinnor med hörselnedsättning upplevde att vårdgivare sällan hade de 
hjälpmedel som kunde gynna dem, samtidigt som de upplevde att vårdgivare inte var 
intresserade av att investera i hjälpmedel som kunde underlätta kommunikation med 
dem (Smeltzer et al., 2007). Kommunikationssvårigheter mellan döva personer och 
hälso- och sjukvårdspersonal kunde bero på en känsla av stress hos döva personer av att 
inte kunna kommunicera (Pereira & Fortes, 2010). 
 

Okunskap  

Bland döva och hörselnedsatta personer upplevde 75 % av deltagarna (n= 359) i Hines 
(2000) studie att sjuksköterskor ansträngde sig för att underlätta kommunikation med 
dem, medan 25 % procent ansåg att sjuksköterskor inte ansträngde sig för att 
kommunicera med döva och hörselnedsatta personer. Döva personer kunde uppleva att 
hälso- och sjukvårdspersonal inte visste hur de skulle kommunicera med dem (Pereira 
& Fortes, 2010). När döva personer sökte hälso- och sjukvård upplevde de att det 
underlättade för hälso- och sjukvårdspersonal om de döva personerna hade synliga 
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tecken på sjukdom, för när sjukdomshistoria och anamnes behövdes för att 
diagnostisera en sjukdom kunde det uppkomma svårigheter om kommunikationen inte 
fungerade fullt ut (Cardoso et al., 2006).  
 

Kommunkationssätt  

Döva och svårt hörselnedsatta personer upplevde att hälso- och sjukvårdspersonal ofta 
använde sig av bristfälliga och otillräckliga kommunikationsmetoder som till exempel 
att läsa av läppar, skriva på lappar eller ta med någon närstående som kunde tolka 
mellan en döv person och läkaren (Iezzoni, et al., 2004; Steinberg, Wiggins, Barmada, 
& Sullivan, 2002). 

Flera studier tog upp att döva personer kunde använda sig av att läsa av läppar för att 
kommunicera med hälso- och sjukvårdspersonal (Cardoso, et al., 2006; Reeves & 
Kokoruwe, 2005; Steinberg, et al., 2002; Witte & Kuzel, 2000). Steinberg et al. (2005) 
beskrev däremot att döva personer ansåg att läsa av läppar var en otillräcklig metod, 
samtidigt som metoden användes flitigt av hälso- och sjukvårdspersonal. Om hälso- och 
sjukvårdspersonal använde sig av att läsa av läppar skulle de dock vara medvetna om att 
tala tydligt (Cardoso, et al., 2006; Pereira & Fortes, 2010). Pereira och Fortes (2010) 
beskrev vidare att om de inte var medvetna om detta kunde det leda till missförstånd hos 
döva personer. Många döva personer upplevde att det kunde vara svårt att läsa av läppar 
om en läkare talade fort, hade en utländsk dialekt, var bortvänd, hade skägg eller 
använde munskydd (Iezzoni, et al., 2004). Även Cardoso, et al. (2006) belyste att döva 
personer kunde ha svårigheter att förstå hälso- och sjukvårdspersonal på grund av att de 
inte förstod betydelsen av att visa munnen när de talade. Både Ubido et al. (2002) och 
Cardoso et al. (2006) beskrev att döva personer kunde ha svårt att förstå medicinska ord 
som användes inom hälso- och sjukvård. De kunde försöka ta hjälp av sitt eget tal vid 
kommunikation utan tolk (Witte & Kuzel, 2000) och kunde ta det som en förolämpning 
att behöva läsa av läppar eftersom deras förstaspråk är teckenspråk och inte 
läppavläsning. 

Döva och hörselnedsatta personer valde ofta att skriva papperslappar under läkarbesök 
för att undvika att de missade något (Iezzoni, et al., 2004). De föredrog att skriva på 
papperslappar framför att läsa av läppar (Witte & Kuzel, 2000). I flera studier beskrevs 
att vid kommunikation med papperslappar kunde missförstånd uppkomma på grund av 
svårigheter att förstå ord och medicinska termer (Cardoso, et al., 2006; Pereira & Fortes, 
2010; Steinberg, et al., 2005). Det kunde även förekomma missförstånd på grund av att 
döva personer inte alltid behärskade skriftspråket med dess grammatik (Cardoso, et al., 
2006; Smeltzer et al., 2007; Witte & Kuzel, 2000). Även handstil hos hälso- och 
sjukvårdspersonal kunde vara svår att förstå (Steinberg, et al. 2005; Pereira & Fortes, 
2010). Den döva informanten i Kehl och Gartners (2010) studie belyste att personal 
inom hälso- och sjukvård ofta använde sig av att skriva papperslappar för att 
kommunicera med informanten utan att reflektera över att det skrivna språket inte är 
dövas förstaspråk. Flera döva personer beskrev, enligt Iezzonis et al. (2004), att de var 
stolta över att tillhöra den döva kulturen, och blev irriterade över att behöva 
kommunicera med till exempel papperslappar. 

Döva personer kunde, enligt Smeltzer et al. (2007), ha svårt att få tillgång till allmän 
information. Döva kvinnor upplevde det svårare att få tag på information om sin hälsa 
än hörande kvinnor (Wang, Aldridge, Malcarne, Choe, Branz, Sadler, 2010; Steinberg, 
et al. 2002). I Wang et al. (2010) studie framkom att det fanns liten tillgång till 
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undervisning och information på teckenspråk. Att få information om sexualfrågor, 
preventivmedel och barnafödande kunde av döva kvinnor uppfattas vara ett problem 
(Ubido, et al., 2002). Visuell information om HIV / AIDS upplevdes av döva och 
hörselnedsatta personer vara lättare att förstå än skriftlig information (Bat-Chava, et al., 
2005). Material med skriftlig information ansågs innehålla för mycket text som 
samtidigt var svår att ta till sig. Enligt Steinberg et al. (2002) ansågs läkare vara den 
främsta källan till hälsoinformation för döva kvinnor. En känsla av obehag och stress 
kunde upplevas av döva kvinnor om de inte fick tillräckligt med information.  

Enligt Reeves och Kokoruwe (2005) ansåg 53 av 98 döva personer att kommunikation 
med primärvård kunde underlättades med stöd av en professionell tolk. Att inte använda 
sig av tolk kunde skapa kommunikationshinder mellan hälso- och sjukvårdspersonal 
och döva personer (Bat-Chava, et al., 2005). Cardoso et al. (2006) skrev dock att 
upplevelsen av att alltid vara beroende av någon annan vid besök till hälso- och 
sjukvård gjorde att döva personer inte kunde känna sig självständiga. De kunde oroa sig 
över att en tolk skulle bryta sin tystnadsplikt vilket då skulle få den döva personen att 
känna sig utlämnad. Rädslan över att tolken kunde bryta sin tystnadsplikt kunde påverka 
döva personer till att inte använda sig av tolk (Reeves & Kokoruwe, 2005). Andra 
anledningar till att döva personer inte tog hjälp av tolk var att de ansåg att de kunde 
klara av kommunikation utan stöd av en tolk eller att de inte visste hur det gick till att 
beställa en tolk. Cardoso et al. (2006) skrev att det kunde vara svårt att få tag på en tolk 
för besök till hälso- och sjukvård.  

Det fanns tillfällen då döva personer tog hjälp av sina närstående som tolkade under 
hälso- och sjukvårdsbesök (Bat-Chava, et al., 2005). Enligt Reeves och Kokoruwe 
(2005) ansåg 30 av 98 döva personer att kommunikation med primärvård kunde 
underlättas med stöd av en närstående. Smeltzer et al. (2007) skrev att kvinnor med svår 
hörselnedsättning kunde ta hjälp av sina mödrar för att få hjälp med tolkning vid besök 
till hälso- och sjukvård. Familjemedlemmar kunde vara en viktig resurs för döva 
kvinnor för att få information vid besök hos hälso- och sjukvård (Steinberg, et al., 
2002). Att ta hjälp av en närstående kunde dock leda till att den döva personen 
undanhöll information som den döva personen inte ville att den närstående skulle känna 
till (Bat-Chava, et al., 2005). Reeves och Kokoruwe (2005) skrev däremot att när 
närstående tolkade för döva personer under hälso- och sjukvårdsbesök kunde det hända 
att närstående inte involverade den döva personen i samtalet, utan väntade tills efter 
besöket med att berätta för den döva personen vad som hade sagts. Enligt Pereira och 
Fortes (2010) kunde det finnas risk för att personen som tolkade inte delade med sig av 
all information till den döva personen, eller tog beslut utan att involvera den döva 
personen.  

När tolk anlitades inom hälso- och sjukvård framkom det att inte alla tolkar hade 
kompetens att tolka specifika medicinska termer, samt att vårdgivare ofta hade 
ögonkontakt med tolken istället för med den döva personen under samtalet (Iezzoni, et 
al., 2004). Vid akuta besök till hälso- och sjukvård upplevde döva personer att de inte 
hade någon möjlighet till konversation på grund av att det inte fanns någon tolk 
tillgänglig. De uttryckte frustration när deras behov av att få stöd i kommunikationen 
inte gick att uppfylla (Steinberg, et al. 2005). Orsaker till kommunikationsproblem 
mellan döva personer och hälso- och sjukvårdspersonal berodde ofta på missförstånd 
och liten förståelse för den döva kulturen (Kehl & Gartner, 2010; Pereira & Fortes, 
2010).  
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Möjligheter att underlätta kommunikation  

Döva personer belyste att kommunikation med hälso- och sjukvårdspersonal kunde 
underlättas om hälso- och sjukvårdspersonal kunde tala teckenspråk (Cardoso, et al. 
2006; Steinberg, et al. 2002; Witte & Kuzel, 2000). I Steinberg et al. (2002) studie 
framkom också att döva personer upplevde det positivt även om hälso- och 
sjukvårdspersonal endast kunde en viss del teckenspråk. Teckenspråket innehöll mycket 
ansikts- och kroppsspråk, vilket kunde vara av betydelse för hälso- och 
sjukvårdspersonal att känna till, eftersom det inte bara var det som sagts som uppfattas 
utan även kroppsspråk (Pereira & Fortes, 2010). Witte och Kuzel (2000) beskrev att 
hälso- och sjukvårdspersonal skulle kunna använda sig av icke verbal kommunikation 
med gester för att underlätta kommunikationen med döva personer. 

Att använda sig av en tolk vid hälso- och sjukvårdsbesök kunde underlätta 
kommunikation mellan hälso- och sjukvårdspersonal och döva personer (Cardoso, et al., 
2006; Steinberg, et al., 2005; Witte & Kuzel, 2000). Enligt Steinberg et al. (2002) kunde 
döva kvinnor uppleva att om de hade en tolk med sig i mötet med hälso- och sjukvård, 
ökade möjligheten till god kommunikation med vårdgivaren samtidigt som det ökade 
möjligheten för de döva kvinnorna att själva ta beslut. Även vårdgivare uppfattades av 
de döva kvinnorna uppskatta närvaron av en tolk vid sin kommunikation med döva 
personer. 

Döva personer ansåg att hälso- och sjukvårdspersonal borde få undervisning i hur 
vardagslivet ser ut för döva personer, för att lättare kunna förstå dem och bemöta dem 
på rätt sätt (Witte & Kuzel, 2000). Hälso- och sjukvårdspersonal behövde kunskap om 
döva och hörselskadade personer för att kunna ge dem en god omvårdnad (Cardoso, et 
al., 2006). Enligt Steinberg et al. (2002) uppskattade döva kvinnor när vårdgivare 
anpassade sitt sätt att kommunicera med döva personer genom att artikulera synligt och 
tydligt samt att när de talade använde sig av ansiktsuttryck. Även Witte och Kuzel 
(2000) belyste att det är viktigt att hälso- och sjukvårdspersonal talade långsamt och 
artikulerade. Döva personer föreslog att hälso- och sjukvårdspersonal skulle be den 
döva personen upprepa för att försäkra sig om att den döva personen förstått (Iezzoni, et 
al., 2004). Hälso- och sjukvårdspersonal borde uppmärksamma och förklara svåra 
begrepp och termer för döva personer (Cardoso, et al., 2006). 

Wang et al. (2010) beskriver att eftersom döva kvinnor gick miste om mycket 
information på grund av språkliga hinder var det av betydelse att anpassa information så 
att den blev tillgänglig för döva kvinnor och på så vis förbättrade deras hälsa. Döva 
personer krävde anpassad och lättillgänglig information angående hälsofrågor, samt att 
de betonade döva personernas rätt till att få information (Pereira & Fortes, 2010).  

Vårdgivare behövde enligt Smeltzer et al. (2007) öka kunskapen om de problem som 
kvinnor med funktionsnedsättning upplevde vid kontakten med hälso- och sjukvård. 
Detta kunde genomföras genom utbildningsprogram, kurser och fortlöpande program 
som fokuserade på funktionsnedsättning, möjligheter till hjälpmedel och hälso- och 
sjukvårdens tillgänglighet. Det uppskattades av döva kvinnor när vårdgivare hade 
kunskap om döva personers kultur (Steinberg, et al., 2002). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Eftersom det vetenskapliga underlaget för döva personers erfarenheter av bemötande 
och kommunikation inom hälso- och sjukvård är begränsat, utökades tidsperioden för 
sökta artiklar. Den äldsta artikeln är från 1998. Totalt valdes 14 artiklar ut som 
upplevdes svara mot syftet. Sökorden som valdes utifrån litteraturstudiens syfte 
omvandlades i PubMed till MeSH- term, och i Cinahl till Cinahl Headings efter 
databasernas egna förslag. Nackdelen med detta kan vara att vid val av en viss MeSH- 
term alternativt Headings utesluts andra MeSH- termer och Headings, och de unika 
sökord som kan ingå i dessa. Eftersom det kan skilja sig mellan länder i hur döva 
personer upplever bemötande och kommunikation inom hälso- och sjukvård, kan de 
utvalda artiklarna eventuellt vara mindre relevanta för svenska förhållanden. 
Informanternas ursprung och olika länders hälso- och sjukvårdssystem kan vara två 
avgörande faktorer i döva personers erfarenheter av bemötande och kommunikation 
inom hälso- och sjukvård påverkas. Samtidigt kan det vara så att kärnan i 
informanternas erfarenheter av bemötande och kommunikation inom hälso- och 
sjukvård inte behöver skilja mellan döva personers erfarenheter i Sverige och i övriga 
världen.  

I de artikelsökningar som gjordes i databaserna Cinahl och PubMed återfanns flera 
artiklar som handlade specifikt om döva kvinnor och deras erfarenheter av bemötande 
och kommunikation inom hälso- och sjukvård. Fyra av dessa artiklar valdes ut till 
resultatet. Det fanns få artiklar som belyste döva mäns erfarenheter av bemötande och 
kommunikation inom hälso- och sjukvård. I denna litteraturstudie har det inte gjorts 
någon skillnad mellan döva kvinnor och döva mäns erfarenheter. Det har inte heller 
gjorts någon skillnad på erfarenheter mellan yngre och äldre vuxna döva personer. 
Eventuellt är det skillnad mellan hur döva män och döva kvinnor upplever bemötande 
och kommunikation inom hälso- och sjukvård. Det kan även finnas skillnader mellan 
hur äldre och yngre vuxna döva personers upplever bemötande och kommunikation 
inom hälso- och sjukvård. De artiklar som valdes ut ansågs vara de mest relevanta 
artiklarna som gick att finna utifrån studiens syfte. Om denna litteraturstudie istället 
hade fokuserat på döva barn alternativt döva barn och vuxna med cochleaimplantat hade 
troligen fler artiklar påträffats, då det verkar ha forskats mer om detta.  

Av de 14 artiklar som valdes ut är elva artiklar kvalitativa och två artiklar är 
kvantitativa. En artikel är både kvalitativ och kvantitativ. Eftersom syftet i denna 
litteraturstudie var att beskriva hur döva personer upplever bemötande och 
kommunikation inom hälso- och sjukvård kan det anses vara en fördel att använda sig 
av kvalitativa artiklar. Att även använda sig av kvantitativa artiklar kan anses vara bra 
då dessa studier kan ha ett större antal informanter. De kvalitativa och kvantitativa 
artiklarna kompletterar varandra. I endast åtta av 14 artiklar i denna litteraturstudies 
resultat beskrevs att studierna var granskade och godkända utifrån ett etiskt eller 
liknande perspektiv. Av de tre kvantitativa artiklarna framkom det inte om någon av 
dem var granskade eller varför de inte blivit det. 

Orden person och personer används i denna litteraturstudie, och har fått ersätta bland 
annat ordet patient. Detta för att göra resultatet mer läsvänligt, och hålla terminologin 
konsekvent. I artiklarna som används i resultatet benämns informanter som kvinnor, 
patienter, deltagare, respondenter, intervjupersoner och personer. I artikeln med endast 
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en deltagare användes informantens förnamn. För att vara konsekventa i 
begreppsanvändning har funktionsnedsättning använts i föreliggande litteraturstudies 
resultat istället för begreppet funktionshinder.  

Från början var tanken med denna litteraturstudie att belysa hur sjuksköterskan kan 
underlätta kommunikation med vuxna döva personer. Sjuksköterskans specifika roll och 
omvårdnad i mötet med vuxna döva personer var dock inte studerat. Vid 
litteratursökningarna framkom huvudsakligen artiklar som gällde läkares, vårdgivares 
och hälso- och sjukvårdspersonals möte med döva personer. Sjuksköterskan ingår i 
begreppen hälso- och sjukvårdspersonal samt vårdgivare.  
 

Resultatdiskussion  

Artiklarna granskades utifrån Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmallar för 
kvalitativ och kvantitativ metod. Den vetenskapliga kvalitén på artiklarna graderades 
från grad ett till grad tre. Av de 14 artiklar som används i resultatet fick sex artiklar grad 
ett, vilket anses ha hög vetenskaplig kvalitet. Sex artiklar graderades till grad två och två 
artiklar fick grad tre. Granskningen är applicerbar på både kvalitativa och kvantitativa 
studier. Det är en styrka att de flesta artiklar graderades till grad ett eller grad två, dock 
kan det ses som en svaghet att endast 14 artiklar användes. Två artiklar med grad tre 
valdes att ha med i resultatet då de ändå ansågs belysa relevant kunskap, var research 
artiklar samt var publicerade i vetenskapliga tidskrifter. En brist med bedömningsmallen 
är poängsättningen på hur bortfall redovisas. En stor del av artiklarna hade inget 
redovisat bortfall då det handlade om frivilliga intervjuer. Detta tolkades under 
granskningen som att bortfallet ej var angivet, vilket resulterade i noll poäng. Skulle det 
däremot tolkas som att bortfallet var under fem procent skulle detta ge tre poäng. Hur 
man väljer att tolka bortfallet kan i vissa fall vara avgörande angående vilken 
vetenskaplig grad en artikel skulle få. I Kehl och Gartners (2010) studie är det bara en 
döv person som deltar. Detta kan ses som en nackdel då resultatet i artikeln blir ensidigt 
och inte jämförs med någon annan informants erfarenheter. Dock ansågs artikeln belysa 
viktiga delar och togs därför med i resultatet. 
 

Bemötande 

I föreliggande litteraturstudie har det framkommit skillnader i vad som ligger i 
betydelsen av att vara döv. Exempelvis går det att diskutera om döva personers 
upplevelse av bemötande inom hälso- och sjukvård är applicerbar om WHO:s (2010) 
definition efterföljs, där till exempel en person anses vara döv vid avsaknad av hörsel på 
enbart ett öra. Det kan därför vara av betydelse att särskilja innebörden av dövhet och 
hörselnedsättning, och det kan vara av intresse att ha en tydlig definition av begreppet 
dövhet. Döva personers upplevelser av bemötande och kommunikation inom hälso- och 
sjukvård skulle kunna vara möjlig att applicera på svårt hörselnedsatta personer. I flera 
artiklar i föreliggande litteraturstudie har hörselnedsatta och döva personers erfarenheter 
belysts ihop (Bat-Chava, et al., 2005; Iezzoni, et al., 2004; Ubido, et al., 2002). Oavsett 
om personer är döva eller hörselnedsatta skulle de alltså kunna ha samma eller liknande 
erfarenheter av hälso- och sjukvård. 

I föreliggande litteraturstudies resultat framkom att döva personer upplevde rädsla för 
att de inte skulle förstå vad som sades under hälso- och sjukvårdsbesök (Cardoso, et al., 
2006), vilket bidrog till att de var oroliga över att något skulle gå fel (Pereira & Fortes, 
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2010). Eftersom sjuksköterskan har skyldighet är tillgodose patientens trygghet och 
välbefinnande (Socialstyrelsen, 2005), är det viktigt att hon försäkrar sig om att en döv 
person har förstått den information som givits. Det är av betydelse för sjuksköterskan att 
ha förståelse för och ha kunskap om de känslor som döva personer kan känna, för att då 
kunna öka deras upplevelse av trygghet och välbefinnande. Resultatet i föreliggande 
studie visade att hälso- och sjukvårdspersonal behöver öka sin kunskap om döva och 
hörselskadade personer för att kunna ge dem en god omvårdnad (Cardoso, et al. 2006). 

Döva personer upplevde att hälso- och sjukvårdspersonal inte kände sig bekväma i 
deras närvaro (Witte & Kuzel, 2000) och detta kan förklaras av att förståelsen för 
personer från andra kulturer blir mycket begränsad om sjuksköterskan inte har någon 
kunskap om dem (Eide & Eide, 1997). Dövkultur skulle kunna vara en form av kultur 
som sjuksköterskan inte har kunskap om. Om inte sjuksköterskan skaffar kunskap om 
den så kan det leda till negativa följder. Detta belyser även Muñoz och Luckmann 
(2005b), som beskriver att om sjuksköterskan inte uppmärksammar patientens kulturella 
bakgrund och hur den påverkar kommunikationen mellan sjuksköterska och patient, kan 
detta skapa frustration hos både sjuksköterska och patient. Därför bör sjuksköterskan 
öka sin kunskap om döva personers kultur för att förbättra bemötande med dem, och på 
så vis förbättra omvårdnaden. Detta bekräftas av Muñoz och Luckmann (2005b) som 
skrev att sjuksköterskan bör lära sig mer om olika kulturer och kulturella bakgrunder för 
att öka förmågan att kommunicera med personer från olika kulturer. Om sjuksköterskan 
följer detta kommer relationen till döva personer förbättras, då det uppskattades av döva 
kvinnor när vårdgivare hade kunskap om döva personers kultur (Steinberg, et al. 2002). 

I föreliggande litteraturstudie har det framkommit att döva personer ofta kände sig 
diskriminerade (Cardoso, et al., 2006) och de kunde känna oro över att de inte skulle få 
likvärdig vård som hörande personer (Steinberg, et al., 2005). Enligt andra paragrafen i 
HSL (SFS 1982:763) ska hela befolkningen få vård på lika villkor och alla människors 
lika värde ska respekteras. Döva personers erfarenheter av bemötande inom hälso- och 
sjukvård kan alltså vara en indikation på att hälso- och sjukvårdspersonal bryter mot 
lagen och gör skillnad på vilken vård döva personer får jämfört med hörande personer. 
Det är därför viktigt för sjuksköterskan att uppmärksamma och känna till döva 
personers erfarenheter av bemötande inom hälso- och sjukvård för att döva personer och 
hörande personer ska få hälso- och sjukvård på lika villkor. 
 

Kommunikation 

Som det har framkommit i föreliggande litteraturstudies resultat uppskattades det av 
döva kvinnor när vårdgivare anpassade sitt sätt att kommunicera med dem (Steinberg, et 
al. 2002). Detta kan jämföras med att patienter ska informeras och undervisas med 
hänsyn till tidpunkt, form och innehåll (Socialstyrelsen, 2005). För att kunna uppnå 
detta bör sjuksköterskan anpassa sitt sätt att kommunicera för att informera och 
undervisa döva personer. I resultatet framkom att döva personer kunde ha svårt att få 
tillgång till allmän information (Smeltzer et al. 2007) samt att döva kvinnor upplevde 
det svårare att få tag på information om sin hälsa än hörande kvinnor (Wang, et al., 
2010; Steinberg, et al. 2002). Döva personer krävde att få lättillgänglig information 
angående hälsofrågor (Pereira & Fortes, 2010). Sjuksköterskan måste alltså göra 
information mer lättillgänglig för att döva personer ska kunna ta till sig information, 
men sjuksköterskan måste även se till att döva personer förstår given information. Detta 
styrks av Socialstyrelsen (2010) och sjuksköterskans etiska kod (Svensk 
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sjuksköterskeförening, 2007) som belyser att en patient ska få individuellt anpassad 
information och att sjuksköterskan ska ge den information som en patient behöver för 
att välja behandling. Sjuksköterskan ska också förvissa sig om att patienten har förstått 
den information sjuksköterskan givit (Socialstyrelsen, 2005). 

Kommunikationens betydelse inom hälso- och sjukvård och hur den kan utvecklas i 
sjuksköterskans kontakt med döva personer är ett viktigt område. Grunden för detta kan 
utgå från Widders (2004, refererad av Brown, Crawford & Carter, 2006) uppdelning av 
kommunikationens fyra roller inom hälso- och sjukvård. Den första rollen innebar att 
bygga relationer med en patient. Sjuksköterskan skulle lättare kunna bygga relationer 
med döva personer och därmed förbättra kommunikationen med dessa om de, som det 
framgår i denna litteraturstudies resultat, fick undervisning i hur vardagslivet ser ut för 
döva personer (Witte & Kuzel, 2000). Den andra och tredje rollen innebar att informera 
en patient samt lära patienter om behandling och beslut. Genom att anpassa information 
för döva personer skulle kommunikationen kunna underlättas mellan döva personer och 
sjuksköterskan, då döva personer lättare skulle förstå behandlingar och kunna ta beslut. 
Detta betonas i föreliggande litteraturstudies resultat (Smeltzer et al., 2007; Wang et al., 
2010), som beskriver att om information till döva personer anpassades skulle 
kommunikationen förbättras. Den fjärde rollen för kommunikation inom hälso- och 
sjukvård var för att ta reda på de symtom som en patient kan ha. Som det har framgått i 
denna litteraturstudies resultat underlättade det för hälso- och sjukvårdspersonal om 
döva personer hade synliga tecken på sjukdom, för när sjukdomshistoria och anamnes 
behövdes för att diagnostisera en sjukdom kunde det uppkomma svårigheter (Cardoso, 
et al. 2006). För att detta inte ska uppkomma är det avgörande att kommunikationen 
fungerar mellan sjuksköterska och döva personer. Sammanfattningsvis finns det risk för 
att kommunikationens fyra roller inom hälso- och sjukvård inte går att uppfylla om 
kommunikation mellan sjuksköterskan och döva personer inte fungerar. Samtidigt 
skulle kommunikation med döva personer kunna förbättras om sjuksköterskan jobbade 
efter att försöka uppfylla Widders (2004, refererad av Brown, et al. 2006) uppdelning av 
kommunikationens fyra roller inom hälso- och sjukvård.  

Eftersom icke verbal kommunikation ofta har lika betydelsefull roll som verbal 
kommunikation (Eide & Eide, 1997) bör betydelsen av icke verbal kommunikation 
uppmärksammas mer av sjuksköterskan för att förbättra kommunikation med döva 
personer. Detta styrks av denna litteraturstudies resultat, som belyser att icke verbal 
kommunikation med gester underlättade kommunikation mellan hälso- och 
sjukvårdspersonal och döva personer (Witte & Kuzel, 2000). 

Det är av betydelse för sjuksköterskan att uppmärksamma hur döva personer upplevde 
de kommunikationssätt som kunde förekomma vid besök inom hälso- och sjukvård. 
Som det framkommer i resultat av denna litteraturstudie kunde döva personer uppleva 
det svårt att få tag på tolk till besök inom hälso- och sjukvård (Cardoso, et al., 2006), 
samtidigt som de upplevde att kommunikation underlättades med hjälp av en 
professionell tolk (Reeves & Kokoruwe, 2005). Då det inte återfinns några artiklar från 
Sverige är det av betydelse att fundera över om det är lättare att få tag i tolk i Sverige 
jämfört med den övriga världen, samt vem som betalar för tolkservice i de olika 
länderna. Som det står i § 3b i HSL (SFS 1982:763) har döva personer sedan år 1994 
har rätt till att kostnadsfritt anlita tolkar i alla sociala situationer, men enligt 
Socialstyrelsens (2008) utredning om landstingens ansvar för tolk till döva, dövblinda 
och hörselskadade framkommer det att det inte är en självklarhet att döva personer 
beställer tolk då de inte tror att de kommer att få någon. För att underlätta 
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kommunikation inom hälso- och sjukvård bör sjuksköterskan tillgodose döva personers 
önskemål att använda sig av en professionell tolk. Att få tillgång till en tolk under ett 
hälso- och sjukvårdsbesök kan vara avgörande för att bemötandet och 
kommunikationen ska fungera. Det framkommer även i HSL (SFS 1982:763) § 3b att 
tolken har tystnadsplikt och skall tolka neutralt mellan de som kommunicerar. Ändå 
oroar sig döva personer över att tolken bryter sin tystnadsplikt, och på grund av detta 
händer det att döva personer inte använda sig av en tolk (Cardoso, et al., 2006). 
Sjuksköterskan bör därför förtydliga tolkens tystnadsplikt om den är oklar för den döva 
personen. Eftersom det framkommer i denna litteraturstudies resultat att det kunde 
uppstå problem när döva personer tog hjälp av närstående för att tolka vid besök till 
hälso- och sjukvård (Pereira & Fortes, 2010; Reeves & Kokoruwe, 2005), bör inte 
närstående användas som tolk. Detta bekräftas av Socialstyrelsen (2010) som poängterar 
att personer med familjeband inte bör användas som tolk. Sjuksköterskan bör istället 
jobba för att ha en professionell tolk i mötet med döva personer.  

Eftersom döva personer använder sig av teckenspråk kan det uppstå problem när döva 
och hörselskadade personer besöker hälso- och sjukvård utan hjälp av någon som tolkar. 
Det visar sig i flera artiklar i denna litteraturstudie att missförstånd kunde uppkomma 
vid kommunikation med lappar på grund av svårigheter att förstå ord och medicinska 
termer (Cardoso, et al., 2006; Pereira & Fortes, 2010; Steinberg, et al., 2005). Det kunde 
även förekomma missförstånd på grund av att döva inte alltid behärskade skriftspråket 
med dess grammatik (Cardoso, et al., 2006; Smeltzer et al., 2007; Witte & Kuzel, 2000). 
Om sjuksköterskan måste kommunicera med lappar är det viktigt att sjuksköterskans 
känner till de missförstånd och svårigheter som kan uppkomma för döva personer. 
Sjuksköterskan kan anpassa sitt sätt att skriva genom att använda ett enkelt språk med 
korta och tydliga meningar. Det är även av betydelse att sjuksköterskan hela tiden 
försäkra sig om att den döva personen förstått vad som skrivits på lappen innan 
konversationen går vidare. Sjuksköterskan bör ifrågasätta om det är en bra metod att 
skriva på lappar för att kommunicera med döva personer, då det kan uppfattas vara en 
osäker metod.  

Det är intressant att diskutera om döva personer upplever skillnader i kommunikation 
med läkare än med sjuksköterskor. Collins (2005, refererad av Brown, et al., 2006) 
gjorde en jämförelse mellan sjuksköterskors och läkares sätt att kommunicera med 
diabetespatienter och fann att det föreligger skillnader i hur de kommunicerade med 
patienten. Läkare kunde använda sig av medicinska termer som kunde vara svåra att 
förstå, medan sjuksköterskor anpassade kommunikationen till patientens förståelse och 
ordförråd. Det är intressant att se att det fanns skillnader i sjuksköterskors och läkares 
kommunikationssätt med patienter, även om detta gällde kommunikation med 
diabetespatienter. Frågan är om samma skillnad föreligger i kommunikationen med 
döva personer. Denna jämförelse finns inte gjord. Men om det skulle vara så, är det 
viktigt att sjuksköterskan vet att han eller hon faktiskt har en betydande roll i döva 
personers kommunikation med hälso- och sjukvård. Jenkins-Clark och Carr Hillt (2003, 
refererad av Brown, et al., 2006) beskriver att det blir allt vanligare att vårdgivare satsar 
på sjuksköterskemottagningar. Detta ökar kraven på sjuksköterskans förmåga att 
kommunicera och bemöta patienter, däribland döva personer. 

Avslutningsvis är sjuksköterskans förhållningssätt vid bemötande och kommunikation 
med döva personer av betydelse i omvårdnaden. Beroende på vilken syn sjuksköterskan 
har på döva personer kan Madeleine Leiningers eller Joyce Travelbees omvårdnadsteori 
användas. Om sjuksköterskan skulle betrakta dövhet som en kultur kan Madeleine 
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Leiningers omvårdnadsteori användas som ett stöd. Madeleine Leininger belyser att 
sjuksköterskan bör öka kunskapen om andra kulturer, då det är viktigt att förstå 
patienter från olika kulturer för att förbättra omvårdnaden (Rooke, 1995). I föreliggande 
litteraturstudies resultat framkom det att döva personer uppskattade när sjuksköterskan 
hade kunskap om döva personers kultur (Steinberg, et al., 2002). Om sjuksköterskan 
däremot inte skulle betrakta dövhet som en kultur, utan till exempel en 
funktionsnedsättning, går det att ta hjälp av Joyce Travelbees omvårdnadsteori i 
omvårdnadsarbetet. Joyce Travelbee belyser att kommunikation mellan sjuksköterska 
och patient är viktig och sjuksköterskan bör anpassa både verbal och icke verbal 
kommunikation till patienten (George, 2010). Detta visar sig även i föreliggande 
litteraturstudies resultat där det framkom att döva personer upplevde att kommunikation 
var en viktig del av hälso- och sjukvårdbesöket (Steinberg, et al., 2005). Sjuksköterskan 
bör ha en god balans mellan sina allmänna och specifika kommunikationsfärdigheter 
(Travelbee, 1971). Om sjuksköterskan tar hjälp av Leiningers eller Travelbees 
omvårdnadsteori i mötet med döva personer, skulle det kunna underlätta bemötandet 
och kommunikationen med dessa utifrån ett omvårdnadsperspektiv. 
 

Konklusion 

I föreliggande studie framkom att döva personer kunde uppleva rädsla och oro vid 
hälso- och sjukvårdsbesök, samt mötas av respektlöshet, okunskap och fördomar hos 
hälso- och sjukvårdspersonal. Döva personer upplevde att kommunikation var bristfällig 
och att hälso- och sjukvårdspersonal ofta saknade kunskap om hur de skulle 
kommunicera med döva personer. Mellan döva personer och hälso- och 
sjukvårdspersonal användes olika kommunikationssätt, såsom att skriva på lappar, läsa 
av läppar, använda sig av professionell tolk eller närstående som tolk. Under vissa 
förutsättningar upplevdes dessa kommunikationssätt otillräckliga. Kommunikation 
kunde underlättas om hälso- och sjukvårdspersonal kommunicerade med teckenspråk, 
kroppsspråk eller med hjälp av en professionell tolk.  
 

Implikation 

Döva personers erfarenheter av bemötande och kommunikation inom hälso- och 
sjukvård är ett viktigt ämne som det inte har forskats om i stor omfattning. Generellt är 
omvårdnadsforskning om döva personer ett eftersatt område. Sjuksköterskor kan 
uppfattas sakna kunskap om hur de ska kommunicera med döva personer. Eftersom 
sjuksköterskor ska anpassa sitt sätt att informera patienter så att de förstår given 
information är det av betydelse att uppmärksamma hur sjuksköterskor bör kommunicera 
med döva personer. Det finns ett behov att få fram mer forskning om döva personers 
erfarenheter av bemötande och kommunikation inom hälso- och sjukvård. Det är även 
önskvärt att fortsatt forskning inriktar sig på hur sjuksköterskan kan förbättra 
kommunikation med döva personer. Att få in undervisning om betydelsen av att 
kommunicera med döva personer redan i sjuksköterskeutbildningen skulle öka 
kunskapen om de olika kommunikationssätt som finns. I ett större perspektiv bör 
sjuksköterskeutbildningen fokusera mer på att öka kunskapen om olika 
funktionsnedsättningar och olika kulturer då dessa kunskaper har betydelse för 
omvårdnadsarbetet. De erfarenheter som döva personer har av bemötande och 
kommunikation inom hälso- och sjukvård kan ligga till grund för att lyfta frågan om hur 
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vårdverksamhet är förberedd på att bemöta och kommunicera med döva personer, men 
också hur sjuksköterskan i sin omvårdnad bemöter och kommunicerar med döva 
personer. Om sjuksköterskan och övrig vårdverksamhet har kunskap om hur de bemöter 
och kommunicerar med döva personer, kan detta leda till att döva personers behov 
tillgodoses och att de garanteras en god och säker vård.
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Databas Datum Sökord Antal träffar Lästa abstract Urval 1 Urval 2 

Cinahl 2010-11-16 Deafness (heading) 
AND 
Communication barriers (heading) 
Limits: Publication year 1990-2010, 
English language, Research article, Age 
group: All adults 

13 10 7 7  

Cinahl 2010-11-16 Deafness (heading) 
AND 
Public health (heading) 
Limits: Publication year 1990-2010, 
English language, Research article, Age 
group: All adults 

104 21 2  1  

Cinahl 2010-11-16 Deafness (heading) 
AND 
Communication (heading) 
AND 
Barrier* (fritext) 
Limits: Publication year 1990-2010, 
English language, Research article. 

37 12 4 1  

Pubmed 2010-11-16 Deafness (MeSH) 21 6 3  2  



 

 

 
 
 

AND 
Communication barriers (MeSH) 
Limits: only items with abstracts, 
English, all adult: 19+ years, publication 
date from 1990 to 2010 

Pubmed 

 

 

2010-11-16 Deafness (MeSH) 
AND 
Communication (MeSH) 
AND  
Delivery of health care (MeSH) 
Limits: only items with abstracts, 
English, all adult: 19+ years, publication 
date from 1990 to 2010 

43 11 3 2  

Pubmed 2010-11-18 Deafness (MeSH) 
AND 
Communication (MeSH) 
AND  
Delivery of health care (MeSH) 
Limits: only items with abstracts, 
English, publication date from 1990 to 
2010 

84 15 1(17) 1 (17) 

   302 74 20 14 
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Bat-chava, 
Y., Martin, 
D. & 
Kosciw, J. 
G. 

Barriers to 
HIV/AIDS 
knowledge and 
prevention 
among deaf and 
hard of hearing 
people. 

Att undersöka 
kunskapen 
om 
HIV/AIDS 
och de hinder 
som finns för 
HIV/AIDS-
utbildning 
och 
prevention 
hos döva och 
hörselnedsatta 
personer. 

Kvalitativ studie med 134 
deltagare; 74 kvinnor och 60 
män. 86 av dessa personer 
var döva vuxna (18-67 år). 
Deltagarna delades in i 21 
fokusgrupper. Deltagarna 
rekryterades genom 
information om studien i 
utskick, e- mail listor, 
utdelning av flyers och 
genom direktkontakt. 
Intervjufrågorna handlade om 
fyra områden och svaren från 
fokusgrupperna kodades. 

Alla deltagare upplevde 
problem med 
kommunikation vid 
kontakten med vårdgivare. 
Utbildningsmaterial som 
används för att utbilda 
döva och hörselnedsatta 
personer rekommenderas 
att bli mer lättillgängligt. 
Tillgängligheten för dessa 
personers hälso- och 
sjukvård behöver 
utvecklas.  
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Publikationsår/ 
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2006 
Brasilien 
Cinahl 

Cardoso, 
A.H., 
Gomes 
Rodrigues, 
K., & 
Márcia 
Bachion, 
M. 

Perception of 
persons with 
severe or 
profound 
deafness about 
the 
communication 
process during 
health care. 

Att studera 
döva 
patienters 
uppfattningar 
av att 
kommunicera 
med personal 
inom hälso- 
och 
sjukvården. 

Kvalitativ studie med 11 
döva personer över 18 år. 
Informanterna valdes till 
studien då alla besökte en 
religiös institution 
regelbundet. Data samlades 
in genom semistrukturerade 
intervjuer som berörde fyra 
områden: sociodemografiska 
förhållanden, hur lätt 
informanterna blev förstådda 
inom hälso- och sjukvård, 
svårigheter att förstå samt 
hur informanterna 
kommunicerade med hälso- 
och sjukvård.  Intervjuerna 
spelades in på video.  

 

 

Informanterna upplevde 
svårigheter i att få adekvat 
omvårdnad på grund av 
bristfällig kommunikation 
och brist på förberedelser 
hos hälso- och 
sjukvårdspersonal som 
vårdar döva patienter. Inom 
hälso- och sjukvård känner 
sig många döva patienter 
diskriminerade på grund av 
kommunikationssvårigheter. 
Många är oroliga eftersom 
de inte förstår vad som sägs 
när de besöker hälso- och 
sjukvård.   
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Publikationsår/ 
Land/ Databas 

Författare Titel Syfte Metod/ Urval Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2000 
Storbritannien 
PubMed 

Hines, J.  Communication 
problems of 
hearing- 
impaired 
patients. 

Att fastställa 
upplevda 
kommunikati
onsproblem 
hos 
hörselskadad
e patienter 
och 
identifiera 
anledningar 
till 
problemen, 
samt att 
komma på 
sätt att 
förbättra 
kommunikati
on i 
praktiken.  

Kvantitativ studie där 
frågeformulär skickades ut 
till hörselskadade personer i 
olika grad, som vårdats på 
sjukhus de senaste tre åren. 
359 personer besvarade 
frågorna som bestod av 
öppna frågor där deltagarna 
fritt fick skriva ner sina 
erfarenheter av sjukvården, 
samt slutna frågor där 
deltagarna fick kryssa i rutor 
beroende på svaret. 
Deltagarna bestod av 241 
kvinnor och 118 var män. De 
flesta var över 60 år. 
Informanterna valdes ut 
genom att en 
intresseorganisation hjälpte 
till att dela ut frågeformulär. 
Bortfall ej redovisat. 

 

 

Flera anledningar till 
kommunikations- problem 
identifierades. Både 
sjuksköterskor och läkare 
hade dålig kunskap och 
förmåga att kommunicera 
med döva personer. Andra 
anledningar var hård 
arbetsbelastning och dålig 
kommunikation mellan 
hälso- och 
sjukvårdspersonal. Lämplig 
träning inom alla 
personalnivåer skulle 
minska flera av ovanstående 
problem.   
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Publikationsår/ 
Land/ Databas 

Författare Titel Syfte Metod/ Urval Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2004 
USA 
Pubmed 

Iezzoni, 
L.I., 
O’Day, 
B.L., 
Killeen, M. 
& Harker. 
H. 

Comunicating 
about health 
care: 
observations 
from persons 
who are deaf or 
hard of hearing. 

Att undersöka 
döva och 
hörselskadad
es 
erfarenheter 
av hälso- och 
sjukvård samt 
deras förslag 
på att 
förbättra 
hälso- och 
sjukvård. 

Kvalitativ studie där 14 döva 
vuxna och 12 hörselskadade 
vuxna deltog. Av de döva 
personerna fanns åtta 
kvinnor och sex män. 
Deltagarna valdes ut med 
hjälp av Boston independant 
living center och en 
intresseförening för 
hörselskadade. Fyra 
semistrukturerade 
gruppintervjuer gjordes, två 
med döva och två med 
hörselskadade. Män och 
kvinnor intervjuades isär. 
Intervjufrågorna berörde åtta 
ämnen inom hälso- och 
sjukvård. Intervjuerna 
spelades in med 
videokamera och kodades 
sedan. 

 

 

Läkare kommer att möta allt 
fler personer som har 
begränsad hörsel pga av den 
åldrande befolkningen. 
Läkare får inte betalt när de 
försöker anpassa 
kommunikationen med 
hörselnedsatta personer, tex 
genom att hyra in en tolk. 
För att få en säker, 
tidsbestämd, effektiv och 
patientsäker vård, är 
effektiv kommunikation en 
viktig del. 

 

 

 

Grad II 
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Publikationsår/ 
Land/ Databas 

Författare Titel Syfte Metod/ Urval Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2010 
USA 
Pubmed 

Kehl, K.A. 
& Gartner, 
C.M. 

Can you hear 
me now? The 
experience of a 
deaf family 
member 
surroundning 
the death of 
loved ones. 

Att finna de 
utmaningar 
som en döv 
person möter 
när en 
närstående 
vårdas inför 
livets 
slutskede. 

Kvalitativ studie där en döv 
person intervjuas om sina 
erfarenheter när två av hans 
närstående var i livets 
slutskede.  Deltagaren blev 
utvald efter att frivilligt 
anmält sig att delta efter att 
ha läst allmän information 
om studien.  
Urvalskriterierna var att 
deltagaren skulle vara döv, 
tala teckenspråk samt 
upplevt att en närstående 
varit i livets slutskede. 
Intervjufrågorna som ställdes 
var öppna. Resultatet 
utvecklades till teman genom 
kodning.  

Resultatet från denna studie 
är anledning till framtida 
forskning om de behov som 
döva personer har vid 
situationer i livets slutskede, 
samt för att skapa riktlinjer 
för hälso- och 
sjukvårdspersonal. 

Grad II 
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Publikationsår/ 
Land/ Databas 

Författare Titel Syfte Metod/ Urval Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2010 
Brasilien 
Cinahl 

Pereira, 
P.C.A., & 
Fortes, 
P.A.C  

Communication 
and information 
barriers to 
health 
assistance for 
deaf patient. 

Att beskriva 
döva 
patienters 
uppfattning 
av 
kommunikati
on och 
information 
mellan 
personer i 
både privat 
eller allmän 
hälso- och 
sjukvård i 
São Paulo, 
Brasilien.  

En kvalitativ studie där 25 
informanter intervjuades. 
Informanterna valdes ut 
slumpvis och skulle vara 
döva, använda teckenspråk, 
vara över 18 år samt använda 
sig av privat eller allmän 
hälso- och sjukvård. 
Intervjuerna var 
semistrukturerade med en 
utgångsfråga samt 
kompletterande frågor vid 
behov.  

 

Kulturkrock och förståelse 
av språk mellan döva 
patienter och hälso- och 
sjukvårdspersonal gör det 
svårt att upprätthålla längre 
behandlingar och utbyta 
information. Detta leder till 
sämre autonomi hos döva 
patienter och gör hälso- och 
sjukvård osäker och otrygg 
hos dessa patienter.  

Grad II 
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Publikationsår/ 
Land/ Databas 

Författare Titel Syfte Metod/ Urval Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2005 
Storbritannien 
Cinahl 

Reeves, D., 
& 
Kokoruwe, 
B. 

Communication 
and 
communication 
support in 
primary care: A 
survey of deaf 
patients. 

Att undersöka 
vuxna dövas 
erfarenheter 
av att besöka 
primärvården, 
samt deras 
inställning 
och 
användning 
av stöd i 
kommunikati
onen. 

Kvalitativ studie där två 
semistrukturerade intervjuer 
gjordes. I den första 
intervjun fick informanterna 
svara på frågor om deras 
erfarenheter av primärvård. I 
den andra intervjun deltog de 
informanter som hade besökt 
akutmottagning någon gång 
den senaste tiden. Totalt 
deltog 100 personer. 41 
personer valdes ut genom 
stickprov. 59 personer som 
inte ville delta efter att de 
blivit utvalda genom 
stickprov, ersattes av 
personer med lika 
förutsättningar. 
Informanterna skulle bo i en 
viss del av Manchester. Två 
intervjuer föll bort på grund 
av att dessa informanter 
besökte hälso- och sjukvård i 
en annan del av staden.  

Tolk bör finnas tillgänglig 
för alla som behöver 
kommunikationshjälp, samt 
att vårdgivarna bör använda 
elektroniska hjälpmedel för 
att kommunicera. En bättre 
kunskap bland vårdgivare 
om hur man kommunicerar 
med döva patienter kan 
minska barriärer i 
kommunikationen. 

Grad I 
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Publikationsår/ 
Land/ Databas 

Författare Titel Syfte Metod/ Urval Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2007 
USA 
Cinahl 

Smeltzer, 
S.C., 
Sharts-
Hopko, 
N.C., Ott, 
B.B., 
Zimmerma
n, V., & 
Duffin, J. 

 

Perspectives of 
women with 
disabilities on 
reaching those 
who are hard to 
reach. 

Att få en 
uppfattning 
av hur 
kvinnor med 
motoriska 
och 
sensoriska 
handikapp 
påverkas av 
hinder inom 
hälso- och 
sjukvård.  

Kvalitativ metod där 43 
kvinnor deltog med 
nedsättningar av rörelse, 
hörsel och syn. Kvinnorna 
delades in i sex fokusgrupper 
beroende på sitt handikapp 
och sin ålder. En grupp (5st) 
innehöll endast döva 
kvinnor, och två grupper 
innehöll hörselnedsatta 
personer (14 st). De döva 
personerna jobbade på en 
dövskola. De hörselnedsatta 
personerna kom från en 
intresseorganisation. Av 
intervjuerna framkom tio 
teman.   

 

 

 

 

De strategier som framkom 
under intervjuerna kan vara 
nödvändiga för att förändra 
kvinnors hälso- och 
sjukvård. Vårdpersonal bör 
påminnas om att de resurser 
för att ge kvinnor med 
funktionsnedsättningar god 
vård ofta kommer från 
kvinnorna själva.  

Grad I 
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Publikationsår/ 
Land/ Databas 

Författare Titel Syfte Metod/ Urval Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2005 
USA 
Pubmed 

Steinberg, 
A.G., 
Barnett, S., 
Meador, 
H.E., 
Wiggins, 
E.A. & 
Zazove, P. 

Health care 
system 
accessibility. 
Experiences 
and perceptions 
of deaf people. 

Att öka 
förståelsen 
om döva 
personers 
erfarenheter 
av hälso- och 
sjukvård.  

Kvalitativ studie där 91 döva 
vuxna personer delas in i 
fokusgrupper och 
intervjuades om 
kommunikation inom hälso- 
och sjukvård samt 
uppfattningar om läkares 
attityder till döva personer. 
Deltagarna valdes ut efter 
direkta möten, men också 
genom samarbete med döva 
intresseorganisationer och 
utdelning av flyers. 
Kriterierna för att delta var 
att deltagarna skulle vara 
döva, tala teckenspråk, samt 
ville delta. 

 

 

 

 

Döva personer upplever 
svårigheter i mötet med 
hälso- och sjukvård. Mer 
forskning behövs på döva 
personer och deras 
närstående för att kunna 
göra hälso- och sjukvård 
mer tillgänglig samt för att 
kommunikation med 
vårdgivare ska vara 
effektiv. 

Grad I  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                                                                                                                Bilaga II:10 

Publikationsår/ 
Land/ Databas 

Författare Titel Syfte Metod/ Urval Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

1998 
USA 
Pubmed 

Steinberg, 
A. G., 
Sullivan, 
V. J. & 
Loew, R. 
C. 

Cultural and 
linguistic 
barriers to 
mental health 
service access: 
the deaf 
consumer’s 
perspective. 

Att undersöka 
en grupp 
döva vuxnas 
kunskap, 
attityder och 
tilltro om/till 
psykisk 
sjukdom/ 
psykisk 
ohälsa och 
vårdgivare. 

Kvalitativ studie där 54 döva 
vuxna personer mellan 18 
och 78 år intervjuades. 
Deltagarna valdes ut efter 
annonsering om studien på 
evenemang för döva 
personer. En förutsättning 
var att de kunde teckenspråk. 
Både individuella intervjuer 
och intervjuer i grupp 
gjordes. Intervjufrågorna var 
semistrukturerade och de 
flesta frågorna var öppna.  

 

 

 

 

 

 

Döva personers behov 
behöver uppmärksammas 
vid planering av psykiatri. 
Utvidgning av nuvarande 
psykiatriprogram är av 
behov. 

Grad III  
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Publikationsår/ 
Land/ Databas 

Författare Titel Syfte Metod/ Urval Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2002 
USA 
Cinahl 

 

Steinberg,  
A. G., 
Wiggins, 
E. A., 
Barmada, 
C.H., & 
Sullivan, 
V.J. 

Deaf women: 
experiences and 
perceptions of 
healthcare 
system access. 

Att undersöka 
döva 
kvinnors 
kunskap, 
attityd och 
erfarenheter 
inom hälso- 
och sjukvård. 

Kvalitativ studie där 45 
informanter deltog och blev 
indelade i fokusgrupper. 
Tjugo av informanterna 
tillfrågades att delta i studien 
vid ett nationellt möte för en 
intresseorganisation för 
döva. Tjugofem deltagare 
tillfrågades om att delta i 
studien vid ett annat möte 
med döva personer. 
Informanterna rekryterades 
genom allmän information 
om studien och skulle vara 
kvinnor, tala teckenspråk 
samt vilja delta.  Intervjuerna 
i de olika fokusgrupperna var 
uppbyggda på samma sätt 
med samma frågor. Frågorna 
var semistrukturerade och 
handlade om medicinska 
uttryck, oro, hälso- och 
sjukvård, erfarenheter och 
kommunikation. 

Döva kvinnor har en kultur 
och språkkunskap som 
påverkar erfarenheten av 
hälso- och sjukvård. Det 
behövs en ökad tillgång till 
hälso- och 
sjukvårdsinformation samt 
förbättrad kommunikation i 
möten med hälso- och 
sjukvård. Vårdgivare bör bli 
mer effektiva i 
kommunikationen med 
döva patienter och ta hjälp 
av tolkar. 

Grad 1 
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Publikationsår/ 
Land/ Databas 

Författare Titel Syfte Metod/ Urval Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2002 
Storbritannien 
Cinahl 

Ubido, J., 
Huntington
, J., & 
Warburton, 
D. 

Inequalities in 
access to 
healthcare faced 
by women who 
are deaf. 

Att bedöma 
döva 
kvinnors 
tillgänglighet 
till hälso- och 
sjukvård i 
Chesire, 
Storbrittannie
n. 

Både kvantitativ och kvalitativ 
studie. Data samlades in genom 
två gruppdiskussioner och en 
intervju. Sammanlagt deltog 27 
informanter i 
gruppdiskussionerna och en 
person i den enskilda intervjun. 
Svaren på diskussionerna och 
intervjun sammanställdes till ett 
frågeformulär. Frågeformuläret 
skickades slumpvis ut till 103 
personer där 38 svarade på 
studien. 129 formulär skickades 
slumpvis ut till personer via 
organisationer, varav 100 
besvarade formulär återkom. 
Av de besvarade formulären 
togs sedan 4 formulär bort då 
de personerna som fyllt i de 
hade tagit hjälp av en 
utomstående person. Det stora 
bortfallet i första 
formulärutskicket förklaras av 
dålig information om studien. 

Största problemet upplevdes 
vara kommunikationen på 
grund av att det var svårt att 
förstå vad som sades. En 
annan oro var att inte höra 
sitt namn i väntrummet. 
Andra svårigheter för döva 
kvinnliga patienter 
framkom, vilket gör hälso- 
och sjukvården ojämlik i 
jämförelse med hörande 
kvinnor. 

Grad III 
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Publikationsår/ 
Land/ Databas 

Författare Titel Syfte Metod/ Urval Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2010 
USA 
Cinahl 

Wang, R., 
Aldridge, 
A.A., 
Malcarne, 
V.L., Choe, 
S., Branz, 
P., & 
Sadler, 
G.R. 

Health locus of 
control and 
assimilation of 
cervical cancer 
information in 
deaf women. 

Att undersöka 
förhållandet 
mellan döva 
kvinnors 
locus of 
control och 
gynekologisk
a hälsan, samt 
deras 
kunskap om 
livmoderhals
cancer.  

En kvantitativ studie där 130 
döva kvinnor mellan 18 och 
93 år deltog. Kvinnorna 
delades in i två grupper, en 
kontrollgrupp med 58 
deltagare och en 
försöksgrupp med 72 
deltagare. Försöksgruppen 
fick delta i ett 
utbildningsprogram som 
syftade till att öka hälsan och 
välmående. Två deltagare 
från kontrollgruppen valde 
att inte fullfölja. 
Informanterna fick svara på 
frågor om sin health locus of 
control samt om sin kunskap 
om livmoderhalscancer. 
Frågorna besvarades på en 
skala från 1 ”Håller inte med 
alls” till 6 ”Håller verkligen 
med”. 

 

Oberoende på hur mycket 
locus of control döva 
kvinnor har om sin 
gynekologiska hälsa, kunde 
de ta till sig information om 
livmoderhalscancer. Att 
utgå från patientens locus of 
control vid gynekologisk 
hälsa behöver inte vara en 
avgörande del i 
cancerundervisning för 
döva patienter.     

 

Grad II  
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Publikationsår/ 
Land/ Databas 

Författare Titel Syfte Metod/ Urval Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2000 
USA 
Pubmed 

Witte, T. 
N. & 
Kuzel, A. 
J. 

Elderly deaf 
patient´s health 
care 
experiences. 

Att öka 
förståelsen 
för äldre döva 
personers 
hälso- och 
sjukvårdserfa
renheter. 

Kvalitativ studie där 14 döva 
personer som var 55 år eller 
äldre intervjuades i två 
fokusgrupper. Deltagarna 
rekryterades genom en lokal 
stödorganisation för döva 
personer. Inklusionskriterier 
var att de skulle vara över 55 
år, blivit döva innan 20 års 
ålder, tala teckenspråk, och 
vara delaktiga i dövkulturen. 
Intervjufrågorna ställdes 
utifrån att det inte fanns 
kunskap om döva personer. 
Båda fokusgrupperna fick 
avsluta med idéer om hur 
hälso- och sjukvård kan bli 
bättre för döva patienter. 

 

 

 

Tre steg av kompetens 
rekommenderas inom hälso- 
och sjukvård med döva 
patienter. När läkare och 
övrig personal 
kommunicerar med döva 
patienter bör de använda sig 
av kommunikations- 
hjälpmedel till telefon, 
professionella tolkar samt 
grundläggande kunskap om 
läppläsning och 
teckenspråk. 

Grad I 


