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Sammanfattning    

För att kunna tillhandahålla god vård krävs att både vårdpersonal och patienter känner 

sig trygga i sin relation och kan kommunicera på ett meningsfullt sätt. De flesta 

anmälningar som Socialstyrelsen får ta emot varje år handlar om patienter som inte är 

nöjda med vårdpersonalens bemötande och kommunikation. Tidigare forskning visar att 

det är viktigt med en kunnig och kompetent tolk för att kunna kommunicera 

tillfredsställande med patienter som inte talar eller förstår svenska flytande. På vilket 

sätt påverkas vårdrelationen mellan distriktssköterska och patient av att en tolk finns 

med i mötet? Är det nödvändigt för att bygga upp en fungerande vårdrelation eller är det 

tvärtom så att möjligheten att få en god vårdrelation störs? 

 

Syftet med studien är att beskriva distriktssköterskors upplevelser av hur vårdrelationen 

påverkas vid användande av tolk. För att inhämta denna kunskap gjordes en kvalitativ 

intervjustudie där sex distriktssköterskor intervjuades. Deras berättelser transkriberades 

och analyserades därefter med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. 

 

Informanterna poängterar samfälligt tolkens betydelse för att kunna kommunicera med 

varandra och skapa en god vårdrelation. Även om de tycker det är nödvändigt att 

använda tolk uttrycker distriktssköterskorna att det finns problem i samband med 

tolkanvändning. En del av förtroligheten går förlorad och det finns ibland en osäkerhet 

när det gäller tolkens översättning. Primärvården anlitar i huvudsak auktoriserade tolkar 

som är professionella och medverkar till stabilitet och trygghet. För att nå framgång är 

det viktigt att distriktssköterskorna använder tolken på bästa sätt genom att de lär sig 

god samtalsteknik och försäkrar sig om att budskapet har gått fram. 

 

Det är ofrånkomligt att distriktssköterskor såväl som tolkar blir berörda känslomässigt 

av de svåra och gripande berättelser som de får ta del av. Författarna anser därför att det 

vore värdefullt att upprätta ett forum för distriktssköterskor och tolkar, där de kan få 

handledning och möjlighet att ventilera dessa gemensamma upplevelser. 

 

Nyckelord: Distriktssköterska, tolk, vårdrelation, intervju, kvalitativ innehållsanalys 
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INLEDNING 

År 2009 invandrade 102 280 personer till Sverige och 14,3% av befolkningen var födda 

utomlands (Migrationsverket, 2010).  Invandringen i Sverige under det tjugonde 

århundradet har ökat så mycket att Sverige nu kan beskrivas som ett mångkulturellt 

samhälle (Björk Brämberg, Nyström & Dahlberg, 2010). Allt fler invandrare gör att 

behovet av tolk även inom hälso- och sjukvården ökar. 

 

Det är en speciell situation att använda tolk för både distriktssköterska och patient. Den 

viktiga kommunikationen som är en förutsättning för att vi ska kunna förstå varandra är 

beroende av att det finns en tredje person som tolkar allt som sägs. Vi ville i denna 

studie ta reda på hur distriktssköterskor upplevde det att använda tolk i sitt möte med 

patienten och hur deras vårdrelation påverkas av denna tredje person. 

 

 

BAKGRUND 

En god vård är beroende av att en gemensam grund eller utgångspunkt skapas. Denna 

grund utgörs av den relation som uppstår mellan vårdare och patient – vårdrelationen 

(Björck & Sandman, 2007).  Varje gång en sjuksköterska är tillsammans med en patient 

förekommer kommunikation. Kommunikation innebär en kontakt mellan människor och 

en överföring av information (Svenska Akademien, 2006). Kirkevold (2009) uttrycker 

att denna kommunikation kan upplevas som betydelsefull, meningslös eller 

frustrerande. Kommunikationen utgör den nyckel som behövs för att öppna dörren till 

en mellanmänsklig relation och därigenom uppnå målet för omvårdnaden (aa). 

 

Vårdrelation 

Enligt Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) är det vårdaren som 

har det största ansvaret för att skapa ett vårdande möte. I sin profession innehar 

sjuksköterskan kunskap som tillsammans med erfarenhet och ett professionellt 

engagemang bör användas för att lindra patientens lidande (aa). 

 

Fredriksson (1999) talar om att vårdrelationen kan ha olika karaktär eller olika grad av 

intersubjektivitet. Att endast vara närvarande i sina roller som sjuksköterska och patient 

innebär en begränsad intersubjektivitet. Det är först när båda parter i vårdrelationen är 

närvarande som unika personer som en gemenskap kan uppnås. Att lyssna kan vara ett 

första steg att få kontakt men det krävs mer för att får insyn i någon annans livsvärld. 

Det krävs en medveten ansträngning där sjuksköterskan söker efter en mening bakom 

det som sägs och att patienten får tid och utrymme att tänka och berätta sin historia. Om 

sjuksköterskan får förståelse för patientens levda erfarenhet kan dennes rädsla och oro 

lindras och samtalet blir vårdande (aa). 

 

Öhman och Söderberg (2004) beskriver på liknande sätt att vårdpersonalen har 

möjlighet att lindra och trösta genom att vara fullständigt närvarande och inse vikten av 

att upprätthålla en nära vårdrelation. En vårdrelation kan vara vårdande i sin karaktär 

men den kan också ha motsatt effekt, vilket skapar ett vårdlidande. Björk Brämberg et 

al. (2010) har intervjuat invandrarkvinnor som uppgav att de kände sig förbisedda, 
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objektifierade, förolämpade och osäkra i sin kontakt med sjukvården. Att betraktas som 

ett objekt istället för en unik individ gör det svårt att ta en aktiv del i sin återhämtning 

(aa). Dahlberg (2002) beskriver att en människa som står utanför sitt vårdande och inte 

förstår vad som händer känner sig förolämpad och förödmjukad. Alla människor har 

behov av att bli bemötta som levande och unika individer och ska kunna påverka sin 

egen hälsoprocess. Om någon förnekas rätten att tala om sitt lidande uppstår en känsla 

av att vara utlämnad och ensam (aa). 

 

En vårdande relation är alltid ett ömsesidigt utbyte mellan vårdaren och patienten, två 

subjekt som spelar en aktiv roll, enligt Dahlberg et al. (2003). Vårdaren kan dock aldrig 

kräva något tillbaka av patienten, det är helt upp till patienten att ge (aa). I en studie 

gjord av Pearce, Phillips, Hall, Sibbald, Porritt et al. (2009) beskrev sjuksköterskor att 

de kände sig nöjda när de hade möjlighet att ge vård av god kvalitet, där de kunde 

lyssna på och ägna tid åt patienterna. Även om de tyckte det var svårt att få till stånd det 

optimala mötet så kändes det ändå tillfredsställande när de fick positiv feedback från 

patienter. 

 

Välfungerande kommunikation 

Att kommunicera på ett sätt som gör att bägge parter känner sig förstådda kan vara svårt 

även om de talar samma modersmål. Hur är det då när den ena parten kommer från en 

annan kultur och har ett annat modersmål? I en studie som gjordes i England filmades 

möten där läkare träffade invandrare utan tolk. Enligt Roberts, Moss, Wass, Sarangi & 

Jones (2005) uppstod missförstånd i tjugo procent av de studerade fallen, vilka antogs 

vara beroende av språket. 

 

I kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor och barnmorskor (Socialstyrelsen, 1995) 

påtalas att en svensk legitimerad sjuksköterska måste kunna identifiera patientens behov 

av information för att klara egenvård. Sjuksköterskan ska också vara kompetent att 

bedöma hur behovet ska tillgodoses, kunna instruera patienten och närstående genom 

lämplig information samt följa upp att patienten förstått informationen och kan handla 

enligt instruktionerna (aa). 

 

Att kommunikationsmissar utgör en stor risk för patientsäkerheten framgår av att de 

Lex Maria-anmälningar som ökar mest är kopplade till bemötande och kommunikation 

(Socialstyrelsen, 2008). Lex Maria kallas den regel som säger att när en patient drabbats 

av allvarlig skada eller utsatts för allvarliga risker i hälso- och sjukvården ska detta 

anmälas till Socialstyrelsen (SOSFS 2005:28). Enligt Sachs (2004) tolkas fakta i 

enlighet med tidigare erfarenheter, personliga värderingar och känslor. Detta är orsaken 

till att personer påverkas olika av samma information. Fakta som får en person att känna 

lättnad, tillit och hopp gör någon annan ängslig och hjälplös. Med hjälp av 

kommunikationen kan patienter ges möjlighet att känna tillit, vilket gör samtalet till det 

viktigaste verktyget i vården (aa). 

 

Björk et al. (2010) beskriver att det som invandrare kan vara svårt att få ett grepp om det 

svenska sättet att leva och ta del i hälso- och sjukvården. Risken finns därför att en del 

inte kräver full förståelse utan nöjer sig med en bristfällig kommunikation. Ett resultat 

av detta är att de inte har någon aktiv del i vårdrelationen utan blir passiva mottagare av 
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den vård som erbjuds (aa). Wiking, Saleh-Stattin, Johansson och Sundquist (2009) 

uppger att patienter känner frustration och missnöje när vårdpersonal inte förstår dem på 

grund av språksvårigheter och kulturella skillnader. För att ett möte ska kännas 

tillfredsställande är det därför viktigt med en kunnig och kompetent tolk (aa). 

 

Auktoriserad tolk 

En tolk är en person som yrkesmässigt översätter under ett pågående samtal. Tolken 

förmedlar det sagda från talarens språk till det språk som förstås av lyssnaren. En tolk 

kan även översätta skriftligen. Uttrycket tolk används också om dem som översätter 

teckenspråk (Svenska akademien, 2006). 

  

Tolkens uppgift är enligt Kammarkollegiet (2004a), som är den statliga myndighet som 

har hand om tolkar, att möjliggöra en kommunikation mellan personer som talar olika 

språk. En tolk ska skildra all information som lämnas. Tolkens arbetsuppgift är inte att 

bedöma eller värdera det som sägs som ointressant eller intressant. Samma princip som 

gäller för vittneseden som säger att ”intet förtiga, tillägga eller förändra” gäller för 

tolkens informationsöverföring. Vidare ska en tolk även förmedla budskapet med alla 

dess nyanser såsom kraftuttryck, känslomässiga uttryck eller kroppsspråk så korrekt 

som möjligt. En auktoriserad tolk har gått igenom speciella kunskapsprov som 

tillhandahålls av Kammarkollegiet. Det innebär bland annat att den auktoriserade tolken 

skall behärska både svenska och det tolkande språkets ordförråd, grammatik och 

uttrycksmöjligheter. Tolken skall också ha god läsförståelse och skrivkunnighet (aa). 

Kammarkollegiet (2004b) poängterar att det är viktigt att tillämpa god tolksed. 

Uttrycket god tolksed är ett samlat begrepp för det regelverk som finns inom detta 

område, en yrkeskodex bland tolkar som skapats av Kammarkollegiet. Vidare skall 

han/hon ha nödvändig terminologi och faktakunskaper i sociala frågor, sjukvård, 

socialförsäkring, arbetsmarknad och vardagsjuridik. Tolken skall också vara 

hemmastadd i hur det svenska samhället fungerar (aa). 

 

I vårdhandboken står det att inom vården rekommenderas användning av professionella, 

gärna auktoriserade, sjukvårdstolkar (Hjelm, 2010). Västra Götalandsregionen använder 

utbildade tolkar för att tolkningen ska utföras på ett korrekt sätt (Västra 

Götalandregionen, 2009). 

 

Användande av tolk 

Hälso- och sjukvårdslagen 2 § (1982:763) påtalar att målet för vården är en god hälsa 

och en vård på lika villkor. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde 

och för den enskilda människans värdighet (aa). I svensk förvaltningslag (SFS) går det 

att läsa i 8 § ”När en myndighet har att göra med någon som inte behärskar svenska 

eller som är allvarligt hörsel- eller talskadad, bör myndigheten vid behov anlita tolk” 

(Regeringskansliets rättsdatabaser, 1986). 

 

Att använda sig av professionella, auktoriserade tolkar minskar risken för 

missuppfattningar och gör att patienten mer troligare kommer att anförtro sig (Karliner, 

Jacobs, Hm Chen & Mutha, 2007; Schenker, Lo, Ettinger och Fernandez (2008). I en 

studie, gjord av Schenker et al. (2008), jämfördes olika grupper som tolkade åt patienter. 
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Dessa grupper var 1: läkare som använde sitt utländska hemspråk och tolkade, 2: 

familjemedlemmar/vänner eller annan patient som tolk, 3: tvåspråkig personal som tolk 

(t.ex., läkare, sjuksköterskor, läkarassistenter, sekreterare och dörrvakter/ 

fastighetsskötare) och 4: professionell tolk. Inom de olika grupperna definierades sedan 

fördelar respektive nackdelar. Viktiga fördelar med professionella tolkar var att de 

skyddade patientens privatliv och ingav förtroende (aa). 

 

Distriktssköterskans roll i användandet av tolk 

I distriktssköterskans kompetensområde ingår att möta, stödja, hjälpa, förebygga, råda, 

vårda samt behandla en person och dennes familj i livets alla skeenden utifrån fysisk, 

psykisk, social, kulturell och existentiell hälsa och sjukdom (Distriktssköterske-

föreningen, 2005). Ett område som tillkommit för distriktssköterskan är så kallade 

hälsosamtal med flyktingar (Landstinget Sörmland, 2010). Enligt Socialstyrelsen (1995) 

ingår i dessa hälsosamtal en hälsoundersökning som utgör en introduktion till svensk 

sjukvård. Den innefattar ett hälsosamtal för att få inblick i den asylsökandens bakgrund 

geografiskt, socialt och kulturellt. Vid samtalet tas även upp frågor som berör ifall den 

asylsökande varit utsatt för tortyr, våldtäkt eller andra traumatiska händelser och vad det 

finns för hjälp att få.  Förutom hälsosamtalet ingår provtagning och en 

läkarundersökning för att hitta personer med behov av nödvändig vård, smittsamma 

sjukdomar, behov av vaccinationer, psykisk ohälsa, varaktigt vårdbehov och för att 

kunna remittera de sökande till rätt instans (aa). 

 

I en artikel skriven av Gerrish, Chau, Sobowale och Birks (2004) beskrivs 

sjuksköterskan inom primärvården som en ”dörrvaktare” när det gäller tolkanvändning. 

Det är hon som stänger eller öppnar möjligheten till att använda tolk. I studien som är 

från England, var syftet att ta reda på hur mycket sjuksköterskor inom primärvård 

använde sig av tolk för att överbrygga språkbarriärer. I artikeln tillskrivs 

distriktssköterskan en stor roll när det gäller tolkanvändning. 

 

Av ekonomiska skäl har användandet av okvalificerade tolkar och släktingar ökat på 

grund av att de är ett billigare alternativ (Fatahi, Mattsson, Hasanpoor & Skott, 2005). 

Distriktssköterskor har i många fall möjlighet att välja om de vill beställa tolk på plats 

eller telefontolk. Schenker et al. (2008) uppger att telefontolk kan vara lättare att få tag 

på i akuta situationer. Fördelen med telefontolk är att inte behöva vänta på att tolken ska 

komma, men en nackdel är att det kan upplevas lite krångligt och obekvämt att använda 

telefontolk (aa). 

 

Närstående som tolkar 

Närstående utför ett stort men ofta osynligt arbete inom vård och omsorg. Det finns 

ändå en fara att anlita barn och närstående som tolkar till patienter som inte förstår 

svenska. En del av informationen riskerar att döljas för att närstående av hänsyn till den 

de tolkar inte alltid vill förmedla vad läkaren verkligen sagt. Med professionella tolkar 

går det att förebygga missförstånd och på så sätt stärka patientsäkerheten (Landstinget 

Uppsala, 2010). 
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Enligt Gerrish et al. (2004) är det vanligt att familjemedlemmar blir tvungna att ta på sig 

rollen som den tolkande parten. Detta trots att sjuksköterskorna uppger att de inte 

känner sig väl till mods när de behöver använda familjemedlemmar för att översätta. 

Dels är det inte säkert att familjemedlemmar har den medicinska kunskap och språkliga 

förmåga som krävs för att tolka på ett korrekt sätt. Det kan också finnas skäl för dem att 

översätta på ett sätt som passar deras egna intressen. En annan oro är att det skulle 

kunna inkräkta på den personliga integriteten och störa familjebanden (aa). 

 

PROBLEMFORMULERING 

Bland det svåraste och samtidigt det viktigaste för att en god vård ska kunna ges är att 

det finns en fungerande vårdrelation. Vårdrelationen bygger på kommunikation mellan 

sjuksköterskan och patienten.  När dessa båda inte talar samma språk påverkas 

vårdrelationen, genom att det viktiga verktyg som samtalet utgör inte är möjligt. En 

tredje person, i det här fallet en tolk, blir då inbjuden att öppna upp för detta förtroliga 

samtal mellan två personer. Är den här tredje personen hindrande i samtalet eller är det 

till och med nödvändigt för att uppnå en fungerande vårdrelation? Detta var något som 

intresserade oss och gjorde att vi ville ta reda på mer om vad som sker i en vårdrelation 

som är beroende av en tredje person.   

 

Det finns ett stort antal artiklar skrivna angående tolkanvändning för att överbrygga de 

språkbarriärer som blir när vårdare och patient talar olika språk. Få var dock skrivna i 

syfte att undersöka vilken påverkan en tredje part har på vårdrelationen. 

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva distriktssköterskors upplevelser av hur vårdrelationen påverkas vid 

användande av tolk. 

 

 

METOD 

För att ta reda på hur distriktssköterskor upplever att användning av tolk påverkar 

vårdrelationen gjordes en empirisk intervjustudie. Som förberedelse användes en film 

gjord av Elisabeth Björk Brämberg om kvalitativ intervjumetodik, grundad på boken av 

Kvale och Brinkman (2009).  För att få en uppfattning om det aktuella forskningsläget 

söktes vetenskapliga artiklar och avhandlingar om ämnet i databasen Cinahl. Studien 

ingår i ett tidigare påbörjat forskningsprojekt som handlar om tolkanvändning och leds 

av Elisabeth Björk Brämberg, forskare vid Högskolan i Borås. Därför fanns det redan 

färdigformulerade frågor att utgå från. En så kallad halvstrukturerad modell för 

intervjuer användes. Enligt Kvale och Brinkman (2009) söker den halvstrukturerade 

intervjun beskrivningar av intervjupersonens livsvärld. Det innebär att det finns ett 

förberett underlag men möjligheten finns att göra förändringar vad avser frågorna och 

deras ordningsföljd, detta för att kunna följa upp de svar som kommer fram i 

intervjuerna (aa). 
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Datainsamling 

För att ansöka om tillåtelse att intervjua distriktssköterskor i verksamhet, skickades ett 

informationsbrev om studiens syfte tillsammans med en förfrågan till respektive 

verksamhetschef (bilaga 1) på åtta olika vårdcentraler i en mellanstor stad med omnejd i 

Västsverige. Verksamhetscheferna valde sedan ut de distriktssköterskor som de ansåg 

hade mest erfarenhet av att använda tolk. Sex vårdcentraler tackade ja till att delta i 

studien, med förbehåll att de skulle få ta del av det färdiga materialet. Därefter 

kontaktades berörda distriktssköterskor som fick välja tid och plats för intervjuerna. 

Intervjufrågorna (bilaga 2), information om studien (bilaga 3) samt ett formulär för 

medgivande (bilaga 4) skickades i förväg via brev och e-mail till distriktssköterskorna. 

  

Totalt sex distriktssköterskor blev intervjuade. Alla sex var kvinnor och de hade alla 

lång erfarenhet av att arbeta som distriktssköterskor. Två stycken arbetade på 

barnavårdcentral och de övriga på vårdcentraler. Tre av dem hade erfarenhet av att 

arbeta med nyanlända flyktingar och hade gjort hälsosamtal med dem. 

Inklusionskriterier var att de skulle vara specialistutbildade distriktssköterskor och att 

de skulle ha erfarenhet av att använda tolk. 

 

Distriktssköterskorna intervjuades på sina arbetsplatser i arbetsrum eller personalrum 

som de tyckte passade bra för ändamålet. Alla intervjuer gjordes tillsammans av bägge 

författarna, utom vid ett tillfälle då en av författarna gjorde intervjun. Intervjuerna 

varade i ca 20-50 minuter och spelades in på band och transkriberades. För att 

säkerställa konfidentialiteten hos de medverkande togs alla personuppgifter, såsom 

namn och arbetsplats, bort vid transkriberingen. Konfidentilaitet i forskning betyder att 

privata data som identifierar deltagarna i undersökningen inte kommer att avslöjas 

(Kvale & Brinkman, 2009). Enligt Vetenskapsrådet (2007) kan konfidentialiteten 

bevaras genom att enskilda individer förses med kodnycklar. Distriktssköterskorna har 

försetts med nummer i studieresultatet för att uppgifter ska kunna härledas och 

kontrolleras av behöriga. 

 

Dataanalys 

För att analysera resultatet användes en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats 

enligt Lundman och Graneheim (2008). Denna metod ansågs passande eftersom den 

beskrivs vara lämplig för att tolka intervjuer och beskriva variationer i berättelser 

genom att identifiera skillnader och likheter (aa). 

 

De transkriberade intervjuerna lästes igenom var för sig och tillsammans av författarna 

ett flertal gånger för att få en helhetssyn och en känsla för det som sagts. 

Meningsbärande enheter som hade någon del i att besvara syftet identifierades. En 

meningsbärande enhet kan vara ord, meningar och stycken av text som hör samman 

genom sitt innehåll och sammanhang Lundman och Graneheim (2008). Det är viktigt att 

meningsenheterna är lagom stora, eftersom för stora meningsenheter kan innehålla flera 

betydelser men för små kan göra att resultatet blir sönderdelat (aa). Därefter 

analyserades dessa textstycken igen och kondenserades. Lundman och Graneheim 

(2008) definierar kondensering som en process där det centrala innehållet finns kvar 

men texten görs kortare och mer lätthanterlig, så att kärnan i det som sägs ska framträda 

tydligare. 
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Efter fortsatt reflektion och diskussion tolkade författarna, utifrån en helhetskänsla för 

materialet, de kondenserade meningarna som sedan försågs med koder (tabell 1). Koder 

med ett liknande budskap fördes samman i grupper av underkategorier och kategorier. 

Dessa kategorier styrks med hjälp av kursiverade citat i resultatet. Totalt två kategorier 

och åtta underkategorier framträdde, se tabell 2. 

 

Tabell 1: Exempel ur analysprocessen. 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Vi måste ha tolk, 
annars så går det 

ju inte att 

kommunicera för 
språket är så pass 

viktigt för att möta 

andra människor. 

Vi måste ha tolk för 

språket är så viktigt 

för att möta andra 

människor. 

Måste ha tolk Nödvändigt med 

tolk 

Positiv inverkan på 

vårdrelationen 

Sen går det ju inte 

att komma ifrån att 
en bra tolkare 

betyder ju 

jättemycket för 
mötet mellan mig 

och patienten, att 

tolken har förmåga 
att känna in vad 

det är som ska 
förmedlas 

egentligen. 

Det betyder 

jättemycket att 

tolken har förmåga 

att känna in vad 

som ska förmedlas. 

Förmåga att känna 

in 

Viktigt att tolken är 

professionell 

 

Etiskt ställningstagande 

Vid studiens genomförande har forskningsetiska principer följts i enlighet med 

Vetenskapsrådet (2002). Deltagarna informerades, såväl skriftligt som muntligt, om 

studiens syfte och genomförande. Information gavs om deras rättighet att när som helst 

avbryta sin medverkan utan att behöva ange någon orsak. Samtliga deltagare lämnade 

ett skriftligt samtycke till att delta i studien (bilaga 4). De inspelade banden har 

förvarats så att ingen obehörig kan ta del av given information. Vid transkribering har 

samtliga personuppgifter tagits bort för att säkerställa deltagarnas anonymitet. 

 

 

RESULTAT 

Efter analys av informanternas intervjuer blev det tydligt att användande av tolk 

påverkar hur relationen utvecklas mellan distriktssköterskor och patienter. 

Distriktssköterskorna delar med sig av erfarenheter där vårdrelationen blivit påverkad i 

positiv riktning men det finns tillfällen och situationer då det tvärtom har visat sig ha en 

negativ inverkan. Resultatet är därför uppdelat under kategorierna positiv inverkan på 

vårdrelationen och negativ inverkan på vårdrelationen. 
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Tabell 2: Översikt av kategorier och underkategorier. 

Positiv inverkan på vårdrelationen 

Nödvändigt med tolk 

Distriktssköterskans professionalitet påverkar 

Viktigt att tolken är professionell 

Med telefontolk vågar patienten tala öppet 

Negativ inverkan på vårdrelationen 

Att ha en tredje part i rummet 

Hämmande när anhöriga tolkar 

Osäkerhet när tolken inte är professionell 

Svårigheter med telefontolk 

 

Positiv inverkan på vårdrelationen 

Nödvändigt med tolk 

För en del patienter är kontakt med sjukvården deras enda svenska relation och det är 

därför, enligt en av distriktssköterskorna, viktigt att ta vara på den. Kommunikationen 

mellan patient och distriktssköterska är avgörande för att kunna få en relation. Samtalet 

är som det beskrivits tidigare ett av de viktigaste verktygen i vården. Om patienten inte 

talar eller förstår svenska är det nödvändigt att använda sig av en tolk för att kunna 

kommunicera och förstå varandra. Detta uttrycks av alla informanter, bland annat på 

följande sätt: 

 

Vi måste ha tolk, annars så går det ju inte att kommunicera för språket är så pass viktigt 

för att möta andra människor (nr 2). 

 

När inte tolk används är det stor risk för missförstånd och missuppfattningar. I de fall då 

distriktssköterskan har varit utan tolk, exempelvis när patienten har kommit upp på 

vårdcentralen akut och det inte har funnits någon tolk att tillgå, upplevs en osäkerhet på 

om patienten verkligen har förstått. Distriktssköterskan har fått använda kroppsspråk, 

gester, bilder och några enstaka engelska ord för att försöka förmedla sig med patienten, 

men det finns en stor risk för missuppfattningar. I sådana fall har flera av 

distriktssköterskorna uttryckt att de snabbt har tagit tillbaka patienten när de fått tillgång 

till en tolk, för att undvika missförstånd. Det har då hänt att patienten inte alls hade 

förstått eller uppfattat det som hade sagts vid förra tillfället. Flera informanter påtalar 

vikten av att använda tolk för att skapa en trygg vård. Patientsäkerheten är beroende av 

att de får tydlig information som de kan till sig om viktiga saker som medicinering, 

besked från läkare och barnsäkerhet. 

 

Jag måste se till familjernas trygghet och min. Det är ju jätteviktigt att informationen 

går in, det kan bli mycket missförstånd (nr 3). 

 

För att bygga upp en vårdrelation är det viktigt att använda tolk redan vid första 

besöket, uttrycker flera av distriktssköterskorna. Har distriktssköterskan haft möjlighet 

att bygga upp en relation från början kan det spara in många onödiga läkarbesök och 

undersökningar som annars skulle kunna bli en följd av missförstånd mellan patient och 

distriktssköterska. Att inte gå till botten och reda ut vad saken verkligen gäller, kan leda 

till att patienten kommer att söka vård för samma sak om och om igen. Det blir då en 
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lång historia av det hela, som egentligen ganska enkelt skulle ha klarats av om det hade 

funnits med en tolk från början. Skapandet av en sådan relation kan även underlätta för 

distriktssköterskan att avgöra när patienten kommer upp akut på vårdcentralen med 

någon lindrig sjukdom, om dessa symtom är kroppsligt relaterade eller om det står för 

någonting annat. Det återkom bland flera av informanterna att ett symtom, som 

exempelvis huvudvärk eller magont, egentligen kan stå för något helt annat och då är 

det extra viktigt att ha tillgång till tolk. Risken finns annars att symtom behandlas men 

själva orsaken förblir obehandlad. Om de tillsammans har byggt upp en fungerande 

vårdrelation kan patienten få det bemötande och den vård som situationen kräver. 

 

Att få en relation det är jätteviktigt och det är så viktigt att man får det från början. Det 

är inte bara det att tolka ord utan att man också får en relation, därför har man en tolk 

(nr5). 

 

En förutsättning för att kunna nå fram till patienten och förmedla sitt budskap är att 

förstå den andres kultur. Tolken fyller en mycket viktig funktion när det gäller att 

förklara kulturella skillnader som kan vara svåra att förstå för den som inte har den 

kunskapen. Distriktssköterskan kan få tips och råd om hur sjukvården fungerar i just det 

land som patienten kommer ifrån och därmed öka förståelsen för de olika synsätt som 

kan förekomma. En tolk kan hjälpa till att överbrygga dessa olikheter och 

vårdrelationen får då möjlighet att utvecklas mellan patient och vårdare. 

 

Jag måste förstå deras kultur lite grann för att kunna förmedla vad jag vill ha sagt (nr 

4). 

 

Distriktssköterskans professionalitet påverkar 

För många flyktingar är distriktssköterskan den första vårdkontakt de har och kan därför 

vara en av de första som får ta del av deras upplevelser. Dessa upplevelser kan vara 

mycket svåra och innehålla tortyr, sexuella övergrepp, känslomässiga sår och oro som 

kommer av att de har anhöriga kvar i sina hemländer. Att distriktssköterskan möter dem 

där de befinner sig, i sin livsvärld, kan inverka positivt på deras hälsa. Flera av 

distriktssköterskorna berättar om hur de har blivit berörda av flyktingarnas upplevelser. 

En del av informanterna tycker att det känns oprofessionellt att bli berörd och har 

utvecklat olika strategier för att klara av dessa svåra situationer. 

  

Det har hänt att de inte klarat av att tolka, helt enkelt för att det varit för känsligt. Det 

är inte så vanligt men det händer och att jag inte heller klarar av det, så då har vi brutit 

och så har vi gjort om det någon gång (nr 5). 

 

Att distriktssköterskan lyssnar på patienternas berättelser skapar en trygghet och en 

samhörighet dem emellan. Att hon har förmågan att se behov hos patienten och försöker 

tillgodose dem inverkar positivt på vårdrelationen. En av distriktssköterskorna, som 

arbetar mycket med ensamkommande flyktingbarn/ungdomar, inser behovet av att få 

prata med någon som talar samma språk när tillfälle ges. Hon uttrycker det så här: 

 

Flyktingarna kan uppleva en väldig glädje att få träffa någon med samma språk. Det är 

inte säkert att de har fått prata det språket på länge så de får prata av sig lite grann 
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först, ett behov som rinner över. Då säger jag ”prata lite med varann innan vi börjar” 

(nr 5). 

 

Flera av distriktssköterskorna, som alla har lång erfarenhet av att använda tolk, påtalar 

behovet av att vara förberedd och planera in tillräckligt med tid eftersom ett tolkbesök 

tar längre tid. Det är viktigt att sitta bra i rummet och vara ostörd, använda korta 

meningar och låta tolken få möjlighet att översätta och tala till punkt. Meningen är att 

det ska vara ett samtal mellan distriktssköterska och patient. Tolken är ett redskap för att 

kunna föra detta samtal, oavsett om tolken är i telefon eller på plats. 

 

Ska man använda en tolk så ska man veta hur man ska använda tolken. Att vi har 

samma position, flyktingen och jag, att vi har samma närhet till telefonen, att det är 

våran ihop (nr 5). 

 

Viktigt att tolken är professionell 

Om tolken upplevs som professionell kan han/hon underlätta mötet och skapandet av en 

vårdrelation mellan patient och distriktssköterska. Tolken ska egentligen inte märkas i 

mötet utan helst vara osynlig, det upplevs som en bra tolk. Tolken känns trygg om 

han/hon är tydlig med sekretessen, presenterar sig och har ett förtroendeingivande 

bemötande, vilket hjälper patienten att slappna av. Flera av informanterna uttalar sig 

positivt om tolkarnas professionalitet, överlag så är de väldigt duktiga och uppträder 

professionellt. 

 

En tolk som är så professionell förmedlar även en trygghet till patienten och rubbar inte 

balansen i rummet, snarare upprätthåller en balans (nr2). 

 

Flera av distriktssköterskorna uttrycker att det är svårt att förklara varför, men vissa 

möten känns mer lyckade medan andra inte alls känns bra. De tror själva att det till viss 

del beror på tolkens förmåga och engagemang att förmedla känslan bakom det som 

sägs, själva intentionen, och inte bara orden. Om tolken är professionell översätter 

han/hon även sådant som kan verka oviktigt. Detta skapar trygghet i relationen dem 

emellan och inger förtroende för tolken. 

 

Sen går det ju inte att komma ifrån att en bra tolkare betyder ju jättemycket för mötet 

mellan mig och patienten, att tolken har förmåga att känna in vad det är som ska 

förmedlas egentligen (nr 6). 

 

Sen är det så viktigt hur tolken är, att den översätter precis allt som jag säger. De ska ju 

nämna varje ord som sägs i rummet (nr 4). 

 

Med telefontolk vågar patienten tala öppet 

Användande av telefontolk blir allt vanligare. Dels innebär det en betydligt mindre 

kostnad än tolk på plats och det är dessutom mycket enklare att få tag på i akuta 

situationer.  En av distriktssköterskorna nämner att hon i början var tveksam till att 

använda telefontolk och trodde inte att patienterna skulle tycka om det. Till hennes 

förvåning var de tvärtom alltid positiva när hon frågade dem. För patientens del kan det 
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upplevas som en fördel att ha telefontolk, speciellt om patienten tillhör en liten 

språkgrupp eller minoritet, där risken finns att de känner varandra och att tolken och 

patienten träffas i andra sammanhang. Det kan i så fall bli svårt för patienten att behålla 

sin anonymitet. Många flyktingar har dessutom traumatiska erfarenheter att berätta som 

kan vara känsliga att dela med sig av. De kan vara rädda för angivare och att den som 

tolkar har kontakt med myndigheterna i deras hemland, därför kan de känna sig osäkra 

på tolken. 

 

Många flyktingar är väldigt rädda för att träffa en människa som är från deras land. De 

är vana vid att det finns en massa skumma angivare och sånt. De tycker det känns 

väldigt tryggt med en telefontolk, de slipper träffa den person de pratar med. Många 

tycker det är bra att inte träffa tolken (nr 1). 

 

För att skapa en god och trygg vårdrelation är det viktigt att patienten kan tala öppet om 

svåra upplevelser utan att känna rädsla. Det kan därför vara en fördel med en telefontolk 

som kan upplevas mer neutral, eftersom tolken och patienten inte möts ansikte mot 

ansikte. 

 

Negativ inverkan på vårdrelationen 

Att ha en tredje part i rummet 

Flera av distriktssköterskorna beskriver att det är svårt att föra samtal på samma sätt 

med en tolk närvarande som när de är ensamma med patienten. Till viss del beror det på 

tolkens agerande. En del tolkar är så duktiga så de knappt märks men det är ändå 

ofrånkomligt att lite av förtroligheten går förlorad. 

 

Det vet man ju själv när man vill prata förtroligt med någon så vill man ju inte att en 

tredje part ska lyssna, det är ju en person som egentligen inte ska vara där (nr 2). 

 

Hämmande när anhöriga tolkar 

Alla de intervjuade distriktssköterskorna uttrycker tydligt att det inte känns bra att 

använda anhöriga som tolkar. Vid ett tillfälle råkade en av distriktssköterskorna ut för en 

kontrollerande anhörig som förde sin frus talan. Mannen sade att hon var analfabet och 

att hon inte kunde någon svenska alls. Den anhörige var väldigt övertygande, charmant 

och ingav förtroende. Distriktssköterskan och handläggaren på flyktingbyrån trodde 

honom. Han fick vara den som tolkade information åt båda håll. Efter en tid fick de reda 

på att mannen var efterlyst och polisen förde ut mannen ut ur landet. Kvar var den lilla 

familjen med mamma och tre barn. En dag kommer hon till barnavårdcentralen för att 

väga och mäta sin baby och det visar sig att hon talar flytande svenska. Detta exempel 

belyser hur fel det kan bli om anhöriga får tolka. Givetvis var detta ett speciellt fall men 

det kan ändå vara så att kommunikationen genom en anhörigtolk försvåras. Patienten 

vågar kanske inte uttrycka sina tankar och sin vilja av rädsla för vad den andre ska 

tycka. 

 

Man kan som anhörig vara hindrande i en kommunikation och kontrollerande. Den 

anhörige kan göra att man inte känner sig fri att säga eller förmedla det man vill (nr 6). 
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Det är inte heller någon optimal situation att använda barn som tolkar. Alla 

distriktssköterskor som vi har intervjuat har medgivit att de någon gång har använt barn 

som tolk, men det har varit i absolut nödfall. Exempel på detta har varit när någon blivit 

akut sjuk och ingen tolk går att ordna för tillfället. Barn har ju ofta väldigt lätt att ta till 

sig och lära sig ett nytt språk. Men barn ska inte behöva ge svåra besked till sin anhörig, 

eller ta del av deras svåra upplevelser. Det kan verka hindrande för vårdrelationen om 

ett barn involveras i att tolka på grund av att distriktssköterskan inte kan ställa de frågor 

hon behöver av respekt för barnets och patientens integritet. 

 

När det gäller barn som tolkar är det inte lämpligt när barn får ta del av svåra 

berättelser eller när barn förmedlar svåra känslor (nr 6). 

 

Osäkerhet när tolken inte är professionell 

I vissa situationer har det stor betydelse om tolken är en kvinna eller en man. Exempel 

på detta är när den som behöver tolkhjälp är en person som har blivit utsatt för sexuella 

övergrepp. Vi något tillfälle hade distriktssköterskan uttryckt en önskan om en kvinnlig 

tolk men istället kom en manlig. Detta påverkade vårdrelationen genom att 

distriktssköterskan inte kunde ställa de frågor som hon hade tänkt på grund av att det 

var svårt för kvinnan att öppna sig och prata om de övergrepp hon varit utsatt för i 

närvaro av en man. 

 

Jag var noga med att beställa en kvinnlig tolk och det kommer en manlig istället. Han 

var väldigt oprofessionell i sitt uppförande och sa saker emellan det han skulle 

översätta. Jag upplevde att jag tappade kontrollen över situationen. Mot slutet så sa han 

att den här kvinnan hade begärt honom igen som tolk, det gjorde mig ännu mer 

misstänksam, det var ett dåligt exempel på en tolk (nr 2). 

 

Exemplet ovan visar att det upplevs oprofessionellt när tolken inte översätter allt som 

sägs, utan startar ett eget samtal med patienten.  Det påverkar vårdrelationen och skapar 

en stor osäkerhet över vad som sagts och inte sagts till patienten. Vid detta tillfälle 

upplever distriktssköterskan att hon tappar kontrollen över situationen. 

 

Tolken har otroligt stor betydelse, för de kan antingen underlätta ett möte eller också 

försvåra ett möte. En dålig tolk kan rubba balansen och göra att det blir oroligare (nr 

2). 

 

När distriktssköterskan beställer tolk har hon ibland möjlighet att välja samma tolk som 

har använts tidigare. Många av flyktingarna har upplevt det som positivt att få träffa 

samma tolk igen. Risken med detta är om tolken inte håller på sin professionalitet utan 

blir alltför bekant med dem som de ska tolk åt. 

 

Både positivt och negativt att använda samma tolk. Det kan vara negativt om de lär 

känna varandra lite för nära (nr 4). 
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Svårigheter med telefontolk 

En del distriktssköterskor uttrycker att det kan kännas lite opersonligt att använda 

telefontolk och kan därför uppleva situationen som obekväm. Det är en hel del praktiska 

saker att tänka på när telefontolk används, mikrofonen ska vara på, båda måste sitta så 

att de kan höra bra, det är också viktigt att båda kommer ihåg att vända sig till 

telefontolken när de pratar. Det här sammantaget gjorde att flera av informanterna 

uttryckte att det var lite besvärligt med telefontolk. 

 

Det är ju också en speciell situation att sitta vid en telefon med en mikrofon påkopplad 

att titta på telefonen ungefär som det var en person man pratade med (nr 6). 

 

Det är inte alltid som telefontolken sitter på något kontor och tolkar. De kan bli 

uppringda när som helst och de kan också därför befinna sig var som helst. Är det en 

professionell tolk kan han/ hon be att få ringa upp när de har tagit sig till en plats där de 

kan få lugn och ro att översätta. Men en del tolkar har upplevts pressade och har haft 

familjen eller barn som låter runt sig och det stör koncentrationen. Någon gång har de 

till och med glömt att sätta på telefonen och besöket har därför inte kunnat tolkas. 

 

En sådan sak som att de pratar i mobil, de kanske är ute någonstans, jag känner att de 

är lite störda av någonting, det gillar inte jag. Tolken ska sitta lugnt och vara fokuserad 

(nr 5). 

 

När kommunikationen sker med telefontolk så går kroppsspråk och gester förlorat hos 

den tolkande. Detta har betydelse när det gäller att värdera det som sägs, även om inte 

tolken ska göra någon personlig tolkning eller lägga egna värderingar i det tolkade. 

 

Ibland saknar man ansiktsuttrycket på den tolkande, det är ändå så att det hjälper lite 

att se på kroppsspråket (nr 6). 

 

En annan situation när det är svårt att använda telefontolk är när patienten lider av 

psykisk ohälsa. Om samtalet gäller tunga saker som svåra upplevelser upplever en 

distriktssköterska att det kan kännas kallt och opersonligt om telefontolk används. Har 

patienten dessutom paranoida inslag kan det upplevas som ett hot och patienten kan bli 

misstänksam över vem det egentligen är som lyssnar och vilka motiv den personen har. 

 

Det var ju en man då som var väldigt svårt traumatiserad, hade lite psykotiska 

tendenser, han var väldigt paranoid och blev så misstänksam åt att vi hade en 

telefontolk. Han tappade kontrollen helt enkelt å vi var tvungna å avbryta det hela (nr 

2). 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

För att få kunskap om hur distriktssköterskor upplever att användning av tolk påverkar 

vårdrelationen gjordes datainsamlingen genom en empirisk intervjustudie. ”Om man 

vill veta hur människor uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte prata med dem?” 
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(Kvale & Brinkmann, 2009, sid 15). Eftersom denna studie bygger på en tidigare 

intervjustudie i ämnet fanns det redan färdigformulerade frågor att utgå från. För att 

distriktssköterskorna skulle ha möjlighet att förbereda sig och reflektera över ämnet 

skickades frågorna i förväg. Intervjuguiden som följdes var halvstrukturerad och gav 

distriktssköterskorna möjlighet att tala fritt om sina upplevelser och välja fokus för 

samtalet.  Den blev också till hjälp för författarna att fånga upp tråden och styra tillbaka 

samtalet till ämnet. 

 

Våra erfarenheter, både av att använda tolk och göra kvalitativa intervjuer, var mycket 

begränsade. Vi valde därför att vara närvarande vid varandras intervjuer (förutom en 

som gjordes på egen hand), dels som stöd men även för att få utökad kunskap. Detta 

anser vi vara en styrka i studien eftersom det gjorde oss väl förtrogna med hela 

materialet och gav en känsla för situationen, inte bara vad som sagts. Som Kvale och 

Brinkmann (2009) uttrycker blev det dock tydligt att intervjuteknik är en svår konst som 

kräver hantverksskicklighet. Författarnas brist på erfarenhet gjorde att uppföljande 

frågor ibland inte ställdes. Sådant som sades mellan raderna togs för givet istället för att 

klargöras. Detta gjorde att en del intressanta aspekter inte kunde tas med i resultatet utan 

fick stanna som en känsla hos författarna. 

 

Alla de intervjuade distriktssköterskorna hade lång erfarenhet, både av att arbeta som 

sjuksköterskor och av att använda tolk. Detta kan ses som en styrka såväl som en 

svaghet. De använde tolk ofta och var därför mycket engagerade i ämnet, vilket gjorde 

att de villigt delade med sig av sina gripande berättelser. Detta stämmer väl överens med 

det som Kvale och Brinkmann (2009) beskriver som en god intervjuperson: 

samarbetsvillig, välmotiverad, vältalig och kunnig. Även om en sådan intervju kan 

framstå som väldigt tilltalande för intervjuaren är det inte alls säkert att de ger den mest 

värdefulla kunskapen (aa). Vår upplevelse stämmer väl med detta. Exempelvis var det 

en distriktssköterska som berättade livligt och engagerat om sina erfarenheter, vilka 

gjorde starkt intryck på oss. Eftersom hennes erfarenheter tyvärr inte besvarade syftet 

med studien fick de inte så stort utrymme i resultatet. Däremot ökade vår förståelse och 

vår känsla för ämnet. En svaghet i studien skulle kunna vara att dessa erfarna 

distriktssköterskor inte gav en rättvis bild av hur distriktssköterskor i allmänhet ser på 

ämnet. 

 

Att analysen är en process som pågår under arbetets gång blev tydligt och kategorierna 

fick upprepade gånger jämföras med helheten för att tolkningen skulle överensstämma 

med distriktssköterskornas berättelser. Lundman och Hällgren Graneheim (2008) 

beskriver att samstämmighet i tolkning kan uppnås genom upprepad reflektion och 

diskussion över delar såväl som helhet och sammanhang. Vi anser att vårt resultat är 

trovärdigt eftersom resultatet hela tiden utgått från distriktssköterskornas upplevelser. 

 

Resultatdiskussion 

Vår studie angående distriktssköterskors erfarenhet av att använda tolk och hur det 

påverkar vårdrelationen, visar att det är avgörande med tolk för att möjliggöra en 

kommunikation, där patienten har möjlighet att delge sin livshistoria. Livsvärld 

förklaras av Dahlberg et al.(2003) med hjälp av livsvärldsansatsen som grundades av 

filosofen Husserl. Livsvärlden är den levda världen och det är genom den vi älskar, 
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hatar, arbetar, lever och tänker. Genom att patienten delar med sig av sin livshistoria kan 

vi som vårdare få tillgång till delar av patientens perspektiv och vad han/hon upplever 

som välbefinnande, vilket i sin tur är av betydelse för uppbyggandet av en god 

vårdrelation (aa). 

 

Ett vårdvetenskapligt livsvärldsperspektiv innebär att vi lägger stor kraft på att försöka 

vara öppna och följsamma för patientens levda värld (Dahlberg et al., 2003). Vidare 

hänvisar författarna till Hans-Georg Gadamer och skriver att vi aldrig helt kan förstå en 

annan människa. Vi kan bara delvis sätta oss in i och förstå en annan människas 

situation på grund av vår förförståelse. Vi är liksom patienten vi möter bunden av vår 

egen historia, därför bör vi vara försiktiga med hur vi tolkar personen vi möter (aa). 

 

För att skapa trygghet i en vårdande situation är det viktigt att ta sig tid, sätta sig hos 

patienten, lyssna och skapa förtroende. Det kräver att vårdaren har ett öppet 

förhållningssätt och låter sig beröras av patienten (Dahlberg et al., 2003). Sådana samtal 

där patienten får berätta om sin livshistoria visade flera av distriktssköterskorna att de 

hade haft. De upplevde också att de blev berörda av att höra patienternas livshistoria. En 

del av dem tyckte att det var oprofessionellt att bli rörd till tårar. Flera av 

distriktssköterskorna nämnde att det är ofrånkomligt att bli berörd när de får ta del av 

svåra berättelser. De kände att det är svårt att veta var gränsen går mellan ett 

professionellt förhållningssätt och ett oprofessionellt, genom att visa sig berörd och 

gråta. 

 

Wiklund (2003) uttrycker vikten av att våga bli berörd. Hon skriver att vi människor 

utvecklas och formas genom det gensvar vi får på det vi berättar och förmedlar om oss 

själva. Skulle vårdaren inte våga visa att han/hon blir berörd vore det därför att förneka 

patienten denna möjlighet till utveckling. Vårdaren kan genom sin respons spegla 

patientens berättelse och hjälpa honom eller henne att sätta ord på det. Ett professionellt 

förhållningssätt kommer till uttryck när en vårdare visar medlidande men inte blandar 

ihop sina egna känslor med patientens (aa). 

 

Enligt Björk Brämberg et al. (2010) önskar patienten vara delaktig i sin vård genom att 

vara i fokus, bli lyssnad på och bli tagen på allvar. Det är särskilt viktigt att patienter får 

möjlighet att uttrycka sig och att vårdpersonal visar att de har förstått budskapet. 

Vårdpersonal som är öppen för patienters livsvärld, som lyssnar på deras berättelser, 

som berör och blir berörd, har möjlighet att öppna upp för en vårdrelation och en känsla 

av samhörighet (aa). Detta stämmer väl med det som framgick av våra intervjuer, 

nämligen att distriktssköterskorna vi intervjuade hade en respektingivande 

professionalitet. 

 

Genom intervjuerna med distriktssköterskorna framkom många positiva erfarenheter av 

att använda tolk men det fanns även en hel del faktorer som kunde upplevas som 

negativa och som försvårade vårdrelationen. När det gäller för- och nackdelar med 

telefontolk och tolk på plats gick åsikterna isär. Till en början blev vi förvånade över 

detta resultat, men under analysen förstod vi att det egentligen handlade om att olika 

situationer kräver olika bemötande. Ett besök där telefontolk används kan upplevas som 

tryggt och neutralt när känsliga och privata ämnen ska behandlas. Seong, Brush och 

Padilla (2010) skriver på liknande sätt att vissa ämnen fordrar att patienten känner sig 
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trygg och i enskildhet. Frånvaron av en tredje part kan göra det enklare att öppna sig 

och blotta känslig information (aa). Däremot visade intervjuerna att telefontolk inte är 

lämpligt i alla sammanhang eftersom det kan upplevas som opersonligt och kallt. Att en 

viktig del av kommunikationen går förlorad vid samtal över telefon stämmer väl med 

det som Boström och Wallenberg (1997) skriver. De uppger att endast sju procent av 

människans kommunikation sker genom ord, medan 38 procent överförs med hjälp av 

rösten och hela 55 procent är beroende av kroppsspråk, gester och ögonkontakt. 

 

En annan fråga som väcktes under intervjuerna var: när är det aktuellt att beställa tolk? 

Givetvis finns det ganska självklara situationer, som för nyanlända flyktingar som inte 

talar någon svenska alls. Det finns dock lite mer svårbedömda situationer, som 

exempelvis när patienten har bott i Sverige en längre tid men ändå bara talar lite 

svenska. Eller när patienten själv tycker att han/hon kan prata bra svenska och inte vill 

ha tolk, men där distriktssköterskan upplever att patienten inte riktigt förstår. Det har 

även framkommit under intervjuerna att släktingar har påverkat och nekat någon att få 

tillgång till tolk. Detta aktualiserar frågan: när skall man använda tolk? I en studie av 

Schenker et al. (2008) framgår det att alla patienter med språksvårigheter ska bli 

tillfrågade om de vill ha tolk. Som en standardrutin bör patienten bli informerad om att 

professionella tolkar finns att tillgå utan kostnad för patienten (aa). 

Distriktssköterskorna vi intervjuade hade liknande åsikter. En av dem uttryckte det så 

här: ”Det är inte jag som bestämmer om de ska ha tolk utan det är de som gör det”. 

 

Resultatet visar att distriktssköterskans erfarenhet och professionalitet har betydelse när 

det gäller tolkanvändning. Flera av de intervjuade tyckte att det var lite svårt att använda 

tolk i början, men de säger enhälligt att de har vant sig och blivit skickligare. Detta visar 

att det finns ett behov av ökad kunskap hos vårdpersonal om tolkanvändning. På en av 

vårdcentralerna vi besökte fanns det en mall om några enkla tips att tänka på när tolk 

används. Vi har även hittat sådana enkla tips som underlättar användning av tolk på 

Vårdhandbokens hemsida skrivna av Hjelm (2010). Några av dessa råd är som följer: 

 

 Tolken är din ”talapparat”, ett redskap för att kunna samtala. 

 Placera dig så att du kan se din samtalspartner i ögonen. 

 Vänd dig alltid till den person det gäller. 

 Sitt gärna ned på samma nivå och avstånd från tolken och personen det 

gäller. 

 Räkna med att det tar längre tid att använda tolk. Ta det lugnt och stressa 

inte. 

 Allt som sägs i rummet skall översättas. 

 Tala lugnt med enkla korta, tydliga formuleringar och avbryt helst inte. 

 Behandla tolken som en kollega och stöd hans eller hennes neutralitet och 

integritet. 

 Respektera tolkens arbetsmetoder och yrkesetik. Be därför inte tolken om 

personliga synpunkter eller råd gällande samtalets innehåll. 

 Var vaken för det som sker! Var beredd på att önskemål om byte av tolk 

kan uttryckas. 

 

Enligt Björk Brämberg (2008) bör vårdare som anlitar tolk utveckla sin kompetens för 

att kunna kommunicera via tolk. Författaren föreslår ett samarbete mellan sjukvården 
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och tolkförmedlingar i sin avhandling (aa).  I artikeln skriven av Gerrish et al. (2004) 

visade det sig att distriktssköterskor som hade fått övning i hur man använder tolk var 

mer benägna att använda tolk.   

 

KLINISKA IMPLIKATIONER 

Ett rätt utnyttjande av tolken kan förbättra förutsättningarna för uppbyggandet av en god 

vårdrelation mellan vårdare och patient.  Därför skulle även vi, författarna till denna 

uppsats, vilja lyfta fram ett samarbete mellan sjukvårdspersonal och tolkar. Vi är 

övertygade om att vi som vårdare och de som anlitas som tolkar skulle ha stort utbyte av 

en sådan samverkan. Ett forum för utbyte av erfarenheter mellan vårdare och tolkar till 

nytta för de patienter vi möter. Som en avslutning skulle vi vilja uppmärksamma några 

viktiga implikationer som framförs i ny forskning av Björk Brämberg, Nyström och 

Dahlberg (2010): I vårdrelationen bör vårdgivaren agera för att öka patientens 

möjligheter att delta i samhället. Invandrarpatienter bör inte ses som en homogen grupp 

eftersom de alla har olika behov när det gäller att delta i sin vård. Patienter som inte har 

samma språk som majoriteten i befolkningen är extremt sårbara när det gäller sin hälsa, 

och mer uppmärksamhet bör ägnas åt det. Genom att neka patienten deltagande kan 

vårdgivare öka upplevelsen av ensamhet hos invandrarkvinnor. Slutligen, skickliga 

tolkar måste anställas för att öka patienternas delaktighet för dem som inte kan tala det 

språk som talas av en majoritet av befolkningen (aa). 

 

SLUTSATS 

Bättring, bot och bävan 

Någonstans runt sjukhussängen går en 

osynlig gräns. 

Innanför den ska finnas ro att samla kraft, 

plats för förtroliga samtal och privata 

tankar. 

Går gränsen vid sängbordets 

korsordsbelastade yta eller redan i kanten 

på landstingets gula filt? 

Att ligga på lasarettet betyder att vi är 

utsatta för begränsad integritet, en 

beskuren frihet. 

Undersökning, provtagning och rond 

avlöser varandra till synes utan uppehåll. 

Möten med vården kan skapa ångest, 

frustration, men också trygghet, glädje och 

ny kunskap att förstå sig själv och andra. 

(Okänd författare, hämtat från museet på Borås Lasarett, 2010). 

 

För att skapa detta förtroliga samtal mellan vårdare och patient kan det, i de fall när 

patienten inte talar svenska, bli nödvändigt att blanda in en tredje person i form av en 
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tolk. Vårt arbete visar att det ibland finns svårigheter med att använda tolk, men det 

finns också många möjligheter. Målet för vårdandet uttrycks vackert i denna dikt, 

nämligen att skapa det förtroliga samtalet. Detta samtal kan göra det möjligt för 

patienten att ändå i mötet med vårdare känna trygghet och till och med glädje samt 

fortsätta att lära sig mer om sig själv och andra. 

 

TACK 

Vi skulle vilja framföra vårt tack till Elisabet Björk Brämberg för att vi fick vara en del i 

hennes forskningsprojekt. Den inspelade filmen om hur en kvalitativ intervju går till, 

var till stor hjälp för oss ganska ovana intervjuare. Din avhandling och artiklar i ämnet 

har bidragit till att vi har haft ett brett utbud av litteratur att tillgå. Tack även till våra 

handledare, Annelie Ringblom och Eva Persson, som bistått oss under arbetet. Vårt 

slutliga tack går till de hjälpsamma och mycket kompetenta distriktssköterskor som var 

villiga att dela med sig av sina upplevelser angående att använda tolk! Vi vill även tacka 

verksamhetscheferna på de vårdcentraler som gav sitt medgivande att låna ut sina 

distriktssköterskor under arbetstid. 
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http://www.vr.se/download/18.aae1aa51132473084980005790/integritetskansligt_for
http://vard.vgregion.se/sv/Regler-och-rattigheter/Stod-och-
http://vard.vgregion.se/sv/Regler-och-rattigheter/Stod-och-
http://vard.vgregion.se/sv/Regler-och-rattigheter/Stod-och-hjalp/Tolk/
http://vard.vgregion.se/sv/Regler-och-rattigheter/Stod-och-hjalp/Tolk/
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Bilaga 1 

 
                     

   2010-10-18 

                  

 

Till verksamhetschefer inom primärvård 

 

Vi är två sjuksköterskestudenter som läser vid Högskolan i Borås och under hösten 2010 

kommer vi att skriva vår kandidatuppsats. Vi har fått möjlighet att ingå i ett 

forskningsprojekt som utgår från Högskolan i Borås och handlar om distriktssköterskors 

erfarenheter av att använda tolk. Vår önskan är därför att få möjlighet att intervjua sex 

till åtta distriktssköterskor. Eftersom vi kommer att vända oss till fler vårdcentraler i 

närområdet, handlar det om en eller två intervjuer för just Er verksamhet. 

 

Datainsamling till uppsatsen kommer att bestå av intervjuer av distriktssköterskor, 

verksamma inom primärvården. Intervjuerna kommer att ta cirka 45 minuter. 

Distriktssköterskorna kommer att ombes berätta om sina erfarenheter av att använda 

tolk. En kvalitativ analysmetod kommer sedan att användas för att tolka intervjuerna. 

Handledare för uppsatsen är Anneli Ringblom, universitetsadjunkt vid Institutionen för 

Vårdvetenskap, Högskolan i Borås. 

 

Vår förhoppning är att Ni ger oss ert medgivande till att få genomföra intervjuerna och 

under distriktssköterskornas arbetstid. Med ert medgivande kommer vi att kontakta 

distriktssköterskorna och tillfråga dem om de vill vara med i studien. Att delta är 

frivilligt och de kan när som helst avbryta sitt deltagande. 

 

Om du har frågor eller önskar mera information är du välkommen att ta kontakt med oss 

på telefon eller e-mail. 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Åsa Galambosi Marianne Falk 

asa.galambosi@vgregion.se marianne.falk@vgregion.se 

0734-408345 0734-029052 

 

 

  
 

mailto:marianne.falk@vgregion.se
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                                                                                          Bilaga 2 

 
 

      

    2010-11-02 

 

 

Till berörda distriktssköterskor som arbetar i primärvården 

 
Vi är två sjuksköterskestudenter som läser vid Högskolan i Borås. Vi har fått möjlighet att 

ingå i ett forskningsprojekt som utgår från Högskolan i Borås och handlar om 

distriktssköterskors erfarenheter av att använda tolk. Under hösten 2010 skall vi skriva en 

kandidatuppsats där vi empiriskt, genom intervjuer, vill undersöka hur distriktssköterskor 

upplever att använda tolk i mötet med de patienter som har ett behov av detta. Till grund har 

vi en litteraturstudie som pekar på hur tolkanvändning påverkar distriktssköterskors arbete. 

 

Intervjun kommer äga rum under hösten och tillsammans bestämmer vi tid och plats. 

Tidsåtgången beräknas till ca 30-45 min och vi har fått din verksamhetschefs tillåtelse att 

genomföra den under din arbetstid. Intervjun kommer med din tillåtelse att spelas in på 

band. Den kommer att börja med en öppningsfråga och vi kommer att be dig att fritt berätta 

om dina erfarenheter. Den inspelade intervjun kommer sedan att skrivas ut i sin helhet till 

text. Texten analyseras av oss och kommer att bli grunden till vår uppsats. Resultatet 

kommer att redovisas så att ingen enskild person går att identifiera. Intervjumaterialet 

kommer att behandlas konfidentiellt och ingen annan än vi och vår handledare Anneli 

Ringblom har tillgång till det. Både band och utskriven text kommer att förvaras som 

sekretessbelagd handling. Du har rätt till att när som helst avbryta ditt deltagande utan att 

motivera varför. 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

Åsa Galambosi Marianne Falk 

asa.galambosi@vgregion.se marianne.falk@vgregion.se 

0734-408345 0734-029052 
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  Bilaga 3 

Frågor 
 

 

1) Kan du berätta om en situation där du använt tolk? 

 

  

2) Kan du berätta vilken betydelse en tolk har för mötet mellan dig och patienten? 

 

 

3) Vilka möjligheter ser du i att använda tolk? 

 

 

4) Vilka svårigheter ser du i att använda tolk? 

 

 

5) Finns det situationer som är mera berättigande än andra att anlita en tolk? 
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 Bilaga 4 

Samtycke till att medverkan i studien 

 
Frivillighet 

 

 

Jag har tagit del av ovanstående skriftlig information. Jag är medveten om att mitt 

deltagande i studien är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta mitt deltagande 

utan att behöva motivera varför. 

 

 

 
 

 

 ............................................................   ...........................................................................  

Ort och datum  Namnunderskrift 

 

 

 
 

 

Min arbetsplats är:   .....................................................................................................................  

 

 

 

 

 

Jag går att nå på telefonnummer:  .............................................................................................  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 


