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Abstrakt 
 
Bakgrund: Bakgrunden beskriver definitioner om döva människor och dess kultur.  
Döva patienter tenderar att bli särbehandlade jämfört med hörande människor. Syfte:  
Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa upplevelsen av  
kommunikationsprocessen mellan döva patienter och vårdpersonal. Metod: Arbetet  
presenteras i en litteraturöversikt. Resultat: Resultatet presenterar teman som belyser  
vårdpersonalens tidsbrist och närvaro. Även fördomar och attityder som förekommer  
hos personal och döva patienter samt ohållbara tillvägagångssätt. Subteman är  
kunskap och förståelse, känslor samt tolk. Diskussion: Diskussionsdelen innefattar  
viktiga delar utifrån resultatet som kräver vidare förklaring. Delar som diskuteras  
är tid, kultur och kommunikation via tolk. Leiningers modell och teori  
förklaras i relation till resultat. Metoddiskussionen visar fördelar, begräsningar och  
problemlösningar över denna litteraturöversikt. Slutsats: Vidare forskning med  
kvalitativ utgång krävs i syfte till att förbättra kommunikationsprocessen mellan  
vårdpersonal och döva patienter.  
 
Abstract 
 
Background: This part describes definitions about deaf people and their culture. Deaf  
patients tends to be treated differently compared to hearing people. Aim: The aim of  
this literature review was to highlight the experience of the process regarding  
communication between deaf patients and healthcare professionals. Method: The work  
performed is presented in a literature review. Result: This section presents themes that 
highlightens healthcare professionals time constrains and presence, prejudice and  
attitudes among professionals and deaf patients and unsustainable approaches.  
Subthemes are knowledge and understanding, feelings and interpreter. Discussion:  
Comprises important elements from the result that requires further explanation. Parts  
that have been discussed is time, culture and communication through an  
interpreter. Leininger’s model and theory are explained in relation to the findings.  
The method discussion shows advantages, limitations and solutions of the literature  
review. Conclusion: Further research with qualitative output is required in order to  
improve the communication process between healthcare professionals and deaf  
patients.   

 

Nyckelord: Dövhet, Kommunikation, Kommunikationshinder, Kultur, 

Litteraturöversikt, Vårdare-patientrelationer 
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Enligt World Health Organisation [WHO] finns det 360 miljoner människor över hela 

världen som har förlust av hörseln. Förlust av hörseln kan vara mild, måttlig, svår eller djup. 

Döva människor har den djupa hörselförlusten, vilket inkluderar lite eller ingen hörsel alls 

(WHO, 2013). Döva människor talar teckenspråk, vilket är en icke verbal kommunikation 

(Nationalencyklopedin, 2013). Hörande människor kan ha svårt att föreställa sig ett språk 

som utesluter tal och skrift (SOU 2006:29, s.99). Förr i tiden fanns det en tro om att 

teckenspråket utvecklades från människans evolution, det vill säga en tro om ett patologiskt 

språk med endast gester, vilket ofta fylldes med skam (Harmer, 1999; Vernon & Daigle-King, 

1999). 

 

Bakgrund 
Det nämns i en review att det är värre att vara döv än att vara blind, eftersom att en blind 

person isoleras från föremål, men en döv person blir isolerad från människor (Meador & 

Zazove, 2005). Döv kan anses vara en nedsättande term som har sin härledning i Aristoteles 

tid. Även om mycket har skrivits i försök om att förstå och förbättra svårigheter för de som 

inte hör, fortsätter samhället att marginalisera döva. Döva behandlas som om deras 

hörselnedsättning är en patologi som bör botas trots att många döva lever ett rikt och 

meningsfullt liv utan behov om att bli botad. Många döva människor är stolta över sin 

dövhet och anser sig vara medlem i en döv kultur (Scheier, 2009).  

 

I Språklagen (SFS, 2009:600, 9 § 14 §) nämns ett ansvar gentemot teckenspråk samt att den 

som är i särskilt behov av teckenspråk skall ha möjligheter att lära sig teckenspråk, även att 

utveckla och nyttja detta. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763, 2 §) skall 

vården ges på lika villkor för hela befolkningen.    

 

Definition av dövhet kan skildras på olika sätt. Fysiologiskt definieras det som en förlust av 

hörseln, vilken är tillräckligt allvarlig för att göra förståelsen av en konversation omöjlig i de 

flesta situationer, med eller utan hörapparat. Huvudparten av döva människor definierar 

begreppet som kulturellt och inte fysiologiskt (McCreary & Coeling, 1999; Munoz-Baell & 

Ruiz, 2000). Döva tycker inte att den viktigaste egenskapen är bristen på hörsel, utan snarare 

att man deltar i en kultur som bygger på teckenspråket. Dövhet ses som en bekräftelse av en 

kultur, som är mycket mer än ett medicinskt tillstånd (Harmer, 1999; Munoz-Baell & Ruiz, 

2000; SOU 2006:29, s. 78; Vernon & Daigle-King, 1999).  
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Begreppet kultur är komplext och kan ses genom ett varierande perspektiv. Definitionen 

som boken använder sig av besitter grundtanken om att individer har ett ömsesidigt 

medvetande, vilket blir tillgängligt genom den gemensamma kommunikationen. Den 

gemensamma kommunikationen ska grundas i medvetandet av individer i mångfald som 

har ett gemensamt skapande och användande av metaforer. I dagens samhälle är kulturen 

knappt märkbar för den enskilda individen, det vill säga näst intill osynlig. Kulturen blir 

synlig först i mötet med det främmande (Bäärnhielm, 2007, s. 288-289). Inom världens olika 

kulturer blir språket en väsentlig grund för den enskilda individen. Kulturen blir 

automatiskt bunden till den enskilda människans identitet och denne blir beroende av 

faktorerna som ingår i den kulturen (SOU 2006:29, s. 77). 

 

En väsentlig del av språket är den verbala kommunikationen (Bäärnhielm, 2007, s. 288-289). 

Kommunikationen kan ses som simpel när man ser till komponenterna, men är mer komplex 

än så. Under kommunikationsprocessen påverkas komponenterna av varandra och 

informationen som förmedlas ska förstås av alla parter. Samtalets innehåll grundas i det 

faktiska budskapet samt den underliggande innebörden, vilket påverkas av termer som 

attityd, känslor och maktfördelning. Icke verbal kommunikation komponeras av en mängd 

olika faktorer: gester, ansiktsuttryck och kroppsspråk. Den icke verbala kommunikationen 

har olika innebörder inom olika kulturer men är lika väsentlig för språket som den verbala 

kommunikationen. Den döva kulturen präglas bland annat av mer beröring och ögonkontakt 

(Saarmann, 1992; Scheier, 2009).    

 

Den döva kulturen har sin egen uppsättning av regler och beteenden, som hörande i regel 

inte förstår. Döva har utvecklat sin egen form av kommunikation som inte innehåller tal. I 

själva verket är teckenspråk det främsta villkoret för medlemskap inom den döva kulturen 

(Scheier, 2009). Deltagande inom den döva kulturen ger döva personer ett sätt att hantera sin 

dövhet och en känsla av identitet. Majoriteten av döva väljer således att knyta sig an till 

resterande döva för att det genererar i en känsla av acceptens. När döva accepterar dövhet 

som dess identitet, börjar de snart att acceptera sig själva (McCreary & Coeling, 1999; SOU 

2006:29, s. 75).    

 

För döva patienter som talar teckenspråk, kan det oftast vara välbehövligt att använda sig av 

en tolk när medicinsk information ska överlämnas (McAleer, 2006). Vårdpersonal är enligt 

lag skyldig att tillhandahålla tolk. Vid användning av tolk är det vården som skall betala 
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kostnaden för denna. En tolk ska vara legitimerad med det nationella registret för tolkar 

samt vara kunnig inom medicinsk terminologi (Scheier, 2009). Enligt Förvaltningslagen (SFS, 

1986:223, 8 §) skall en myndighet anlita tolk vid behov om kunden i fråga är allvarligt hörsel- 

eller talskadad. Kammarkollegiets tolkföreskrifter (KAMFS, 2004:1, 4 §) beskriver att en tolk 

skall behärska både det ursprungliga språket samt tolkspråket, denne tolk skall även känna 

till tolkseden och ha de terminologi- och realiakunskaper som behövs inom sjukvården. 

Inom vården skall en kompetent sjukvårdstolk användas (Kammarkollegiet, 2004). Enligt 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763, 3b §) skall alla individer som tillhör kommun och 

landsting erbjudas tolk vid exempelvis dövhet, när personen påbörjar kontakt med 

sjukvårdsinrättning.  

 

Sjuksköterskan ska enligt International Council of Nurses [ICN] etiska kod ge omvårdnad 

med respekt för alla individers rättighet, samt med omtanke se till individers värderingar. 

De skall även ge information som är nödvändig för att uppnå konsensus (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2007). Kompetensområdet ska tillgodose en god och respektfull 

kommunikation med patienter på ett empatiskt sätt. Sjuksköterskan skall se till att patienten 

deltar i vård och behandling, samt förebygga hälsorisker. För att främja god säkerhet och 

kvalitet skall sjuksköterskan värna om patienters rättigheter samt se till att de får 

hjälpinsatser från rätt myndighet (Socialstyrelsen, 2005). 

 

När individer av olika kulturer möts uppstår en kulturkrock på grund av olika kulturella 

normer och regler (Glickman, 2007). Det finns en teori av Leininger som konstaterar att 

vårdpersonal har egna och personliga kulturella värderingar som kan leda till kulturkrock 

och konflikt med döva patienter (Lieu, Sadler, Fullerton & Stohlmann, 2007). Leininger’s 

(1988) teori bygger på den transkulturella omvårdnaden för att ge sjuksköterskan en 

förståelse om olika kulturer och grundas i en modell med många inriktningar som kan 

kombineras. Kulturer kan skilja sig, men syftet gällande vård och behandling av den 

enskilde människan är alltid densamma. Om sjuksköterskans kompetens gällande 

transkulturella faktorer stärks, finns en tro om att vården kommer att se annorlunda ut.  

 

En sjukhusvistelse kan således resultera i en stressande situation för döva patienter, på 

grund av såväl skillnader i seder och attityder som finns på sjukhuset och isoleringen i 

samband med att bli inlagd. De flesta som arbetar inom vården har begränsad förståelse för 

den döva kulturens kommunikationsbehov. Bristen på förståelse och kommunikation skapar 
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konsekvenser för vårdkvaliteten som erbjuds och tillhandahålls (Harmer, 1999; McCreary & 

Coeling, 1999). Vården skall utformas enligt Patientsäkerhetslagen [PSL] (SFS, 2010:659) i 

samråd med patienten.  

 

Döva patienter uttrycker ofta ordet ”svårigheter” i samband med vården. Denna svårighet 

kan ha olika betydelser. Den främsta svårigheten är att döva och hörande pratar olika språk, 

vilket resulterar i kommunikationsproblem. Teckenspråk nyttjas sällan inom vården, vilket 

resulterar i en barriär mellan hörande vårdpersonal och döva patienter. Detta arbete 

undersöker upplevelserna som kan uppstå av kommunikationen mellan döv patient och 

vårdpersonal. Att belysa upplevelsen av kommunikationsprocessen behövs för att kunna 

möjliggöra en god omvårdnad på lika villkor för hela befolkningen samt att undvika 

missgynnande behandlingar som bryter mot patienternas säkerhet.  

 

Syfte 
Syftet med detta arbete är att belysa upplevelsen av kommunikationsprocessen mellan döva 

patienter och vårdpersonal.  

� Frågeställning: Vilka svårigheter uppstår mellan vårdpersonal och döv 

patient, samt vad blir följderna av dessa?  

 

Metod 
Sammanfattning: Utifrån en tidigare projektplan där det studerade området ringades in fångades en 

del av sökorden utifrån syftet. Det valda problemområdet visade att tillräcklig information fanns 

tillgänglig. Lämpliga databaser visade sig vara CINAHL och PubMed (Medline). Sökorden från 

projektplanen vidareutvecklades och kombinerades med varandra, för att vidare tillämpas ihop med 

andra sökord i litteraturöversikten.   

 

Design 
En litteraturöversikt kännetecknas av att inhämta information kring ett kunskapsområde, 

vilket i detta fall involverar sjuksköterskans kompetensområde gällande omvårdnad, eller att 

belysa ett problemområde. Avsikten med denna litteraturöversikt är (jfr. Friberg, 2012, s. 

133)  att erhålla kunskap från vetenskapliga forskningsskrifter för att skapa en översikt över 

det valda området. Litteraturöversikter kan ha skilda betydelser utifrån vad man vill 

åstadkomma i slutstadiet och syftet med ett arbete av denna grad kan resultera i en 

kandidatexamen. Det ger även lärdom inför det praktiska vårdarbetet (Friberg, 2012, s. 133-

134; Segesten, 2012, s. 100).  
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Den allmänna litteraturöversikten innebär att metodiskt utse litteratur som beskriver det 

valda området. Litteraturen granskas för att sedan analyseras, vilket senare resulterar i en 

allmän litteraturöversikt. Denna typ av litteraturöversikt kan inkludera både kvantitativ som 

kvalitativ litteratur (Axelsson, 2012, s. 203; Friberg, 2012, s. 134).  

 

Inklusions- och exklusionskriterier   
I detta arbete skulle artiklarna syfta till att beskriva upplevelsen hos döva patienter och 

vårdpersonal gällande kommunikation men även relationen och den icke-verbala 

kommunikationen. Inklusionskriterierna begränsades till döva vuxna (eng. adults), män och 

kvinnor samt artiklar som presenteras på engelska. Artiklar vilka syftade till anhörigas 

upplevelser samt specifika sjukdomstillstånd hos patienter som i hög grad påverkade 

patienters sätt att utrycka sig exkluderades.  

 
Litteratursökning 
Under rubriken litteratursökning ska enligt Friberg, (2012, s. 85) informationssökningar och 

urvalet beskrivas. Inför en litteratursökning är det viktigt att avgränsa problemområdet samt 

kunskapsområdet (Friberg, 2012, s. 135). Det avgränsade problemområdet resulterade i ett 

syfte, vilket gav upphov till relevanta sökord. Sökorden kombinerades sedan genom olika 

söksträngar i omvårdandsdatabaser som CINAHL, PubMed (Medline) och PsycInfo. 

PsycInfo exkluderades som databas på grund av begränsat och redan påträffat urval av 

material.  

 

Sekundärsökningar utfördes även för att tillföra arbetet ytterligare information och uppnå ett 

bra slutligt resultat. Vissa av artiklarna hittades via referenslistor samt databasernas 

automatiska funktion där förslag ges på liknande litteratur gentemot sökordskombinationen 

(jfr. Östlundh, 2012, s. 75-76).  Sekundärsökningarna kommer därför inte att presenteras i 

tabell 1 och 2.  

 

Tabell 1. Översikt av databassökningar genomförda 130903- 130910 i databasen CINAHL 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Limits Urval 1* Urval 2** Urval 

3*** 

Urval 

4**** 

CINAHL Deafness (MH) 3668 - - - - - 

 Communication 
(MH) 

31192 - - - - - 

 Communication 
(MJ) 

20028 - - - - - 
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Databas Sökord Antal 

träffar 

Limits Urval 1* Urval 2** Urval 

3*** 

Urval 

4**** 

 Communication 

Barriers (MH) 

2921 - - - - - 

 Nursing Care* 186208 - - - - - 

 Deaf* 5921 - - - - - 

 Nurse-patient 

communication* 

(MJ) 

1274 - - - - - 

 Non-verbal 

communication 

385 - - - - - 

 Interaction 23494 - - - - - 

 Perception 34874 - - - - - 

 Healthcare 48060 - - - - - 

 Hospital 141340 - - - - - 

 Nurse- patient 
communication* 
(MJ) AND 
interaction AND 
perception 

8 - 3 1 1 1 

 Nurse- patient 
communication* 
(MJ) AND 
Communication 
barriers AND 
hospital 

21 - 5 2 1 1 

 Deafness (MH) 
AND 
Communication 
Barriers (MH) 

71 Engelska 
Peer-

reviewed 

28 18 
(5) 

5 
(2) 

3 
(1) 

 Deaf* AND 
Healthcare 

25 Engelska 
Peer-

reviewed 

10 6 
 

4 
(3) 

3 
(2) 

 Communication 
(MH) AND 
nurse- patient 
relations (MH) 
AND nursing 
care (MH 

135 Engelska  
Peer- 

reviewed 

23 8  
(1) 

4  
(1) 

2  
(1) 

       Totalt 
6 

 
* - Läst titel & abstrakt, ** - Läst artikel, *** - Granskad artikel, **** - Artikel med i resultat, (-) - dubbletter. 
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I tabell 1 visas kombinationer av sökord i databasen CINAHL. Sökningar i denna databas 

kan generera i artiklar med ett upplevelseperspektiv i större utsträckning som berör det 

valda problem- och kunskapsområdet. Sökorden som använts utifrån syftet är; deafness, 

communication, communication barriers, non-verbal communication, nurse- patient 

relations och nurse-patient communication. Övriga sökord i fritext-sökning; deaf*, nursing 

care*, interaction, perception, healthcare och hospital.  

 

Tabell 2. Översikt av databassökningar genomförda 130903- 130910 i databasen PubMed (Medline) 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Limits Urval 1* Urval 

2** 

Urval 

3*** 

Urval 

4**** 

PubMed Communication 
Barriers (MeSH) 

4506 - - - - - 

 Nursing Care 
(MeSH) 

114756 - - - - - 

 Deafness (MeSH) 22980 - - - - - 

 Deaf* 40670 - - - - - 

 Nurse-patient 
interactions* 

109 - - - - - 

 Communicating 14192 - - - - - 

 Healthcare 862813 - - - - - 

 Deaf* AND 
Communication 
Barriers (MeSH) 

122 Engelska 55 37 9 3 

 Communication 
(MeSH) AND 
Nurse-patient 
interactions* 

32 Engelska 8 5 2 1 

 Deafness (MeSH) 
AND 
Communicating 
AND Healthcare 
 

26 - 9 7 4 
(3) 

1 

       TOTAL: 
5 

 
* - Läst titel & abstrakt, ** - Läst artikel, *** - Granskad artikel, **** - Artikel med i resultat, (-) - dubbletter. 
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I tabell 2 visas kombinationer av sökord utifrån syftet vilka var; communication barriers, 

nursing care, och deafness. Sökorden i fritext-sökningarna var deaf*, communicating, nurse-

patient interactions* och healthcare.  

 
Urval och granskning 

Urvalet baserades på fyra punkter utifrån Friberg (2012, s. 137-139). I urval ett lästes titlar 

och abstrakt på relevanta artiklar för att urskilja en helhet kring urvalet av användbart 

material. Urval två genererade i att artiklarna från urval ett lästes igenom och i förhållande till 

arbetes syfte, inklusions- och exklusionskriterier, inkluderades samt exkluderades artiklar. I 

det tredje urvalet granskades artiklarna som inkluderats i urval två, som syftade till ett 

avgörande gällande kvalitetsnivå. Granskningsmallen som användes var från (Statens 

beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2012), se bilaga 1, som kompletterades med 

bilaga 2 i syfte till att underlätta bedömning om kvalitetsnivå. I urval fyra inkluderades 

artiklar från urval tre, vilka nådde kvalitetsnivå medelhög samt hög och svarar till syftet, se 

bilaga 3.      

 

Analys 
Analysmetoden av resultatdelen i denna litteraturöversikt grundas i Friberg (2012, s. 127-

129). Metoden kan liknas vid en innehållsanalys på grund av uppbyggnad och tematisering. 

De inkluderade artiklarna lästes ett antal gånger med fokus på resultatet. Delar av 

artiklarnas resultat valdes omsorgsfullt i relation till syfte och frågeställning. Därefter 

skapades ett dokument där dessa delar sammanställdes som sedan lästes igenom åter igen. 

När de första teman formats gjordes även översättningar från engelska till svenska, som 

även det lästes igenom ett flertal gånger. Denna svenska översättning visade så småningom 

vilka teman som kunde urskiljas. Teman och subteman formulerades och konstaterades efter 

noggrann genomgång av resultatet i relation till syftet och frågeställning, för att påvisa ett 

korrekt innehåll. Dessa teman presenteras i tabell 3.    

 

Tabell 3. Översikt av tema och subtema 

Tema Vårdpersonalens 

närvaro och tidsbrist 

Vårdpersonalens 

samt döva patienters 

fördomar och 

attityder 

Ohållbara 

tillvägagångssätt 

Subtema Kunskap och förståelse Känslor Tolk 
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Etiska överväganden 
Inför detta arbete uppkom definitioner av döva som funktionshindrade samt handikappade. 

Dessa ord kommer inte att användas i resultatdelen som en definition av döva relaterat till 

kränkning av dess autonomi. En beskrivning presenteras av hur man i dagens samhälle ser 

på döva utifrån olika litteraturkällor. Resonemang kring att ”använda” teckenspråk och 

”tala” teckenspråk uppkom. I arbetet används termen ”tala”/”prata” teckenspråk på grund 

av likställdhet med andra talade språk. I artiklarna som använts finns etiskt beslut.    

 

Resultat  
Sammanfattning: Under denna rubrik presenteras resultatet från 14 vetenskapliga artiklar, varav 13 

är kvalitativa och en kvantitativ. Studierna som presenteras har utförts i Italien, Sydafrika, USA, 

Australien, Brasilien, Kina och Irland. Temat vårdpersonalens närvaro och tidsbrist samt subtemat 

förståelse bygger på information om kommunikation, relation samt barriärer och innefattar 9 av totalt 

14 artiklar. Temat fördomar och attityder samt subtemat känslor bygger på information om 

kommunikation, kroppsspråk samt förutfattade meningar och innefattar 10 av totalt 14 artiklar. Temat 

ohållbara tillvägagångssätt och subtemat tolk bygger på information om kommunikation, strategier, 

icke-verbal kommunikation och svårigheter och innefattar 9 av totalt 14 artiklar.  

 

Vårdpersonalens närvaro och tidsbrist 
Kommunikationen som finns mellan vårdpersonal och patienter generellt, oavsett hörande 

eller döv, skapar en relation. Enligt vårdpersonalen ska en god relation till patienter bygga 

på en bra kommunikationsprocess (Chan, Jones, Fung & Wu, 2011). Byggstenarna handlar 

om närvaro och behandling. Patienter med komplexa kommunikationsbehov, vilken 

grundas i icke- verbal kommunikation, ska få medverka i sin egen vård likt andra människor 

(Hemsley, Balandin & Worrall, 2011). I dagens vårdsamhälle har vårdpersonalen mer 

administrativt arbete än förr, vilket innebär att närvaron till den generella patienten mer och 

mer försvinner (Chan et al., 2011).  

 

Alla patienter, även hörande, upplever att vårdpersonalen är stressad och inte ger 

uppmärksamhet i tillräckligt stor utsträckning. Enligt dessa patienter fokuserar vårdpersonal 

mer på arbetsuppgifter, vilket resulterar i att den personliga kommunikationen brister och 

det blir svårt att bygga upp en relation, som även inkluderar den icke-verbala 

kommunikationen (McCabe, 2004). Upplevelsen av närvaron fallerar på grund av bristande 

kommunikation och hörande samt döva patienters förtroende för vårdpersonal tenderar att 

svikta i relation till att de inte vågar tala om när de är i behov av stöd (McCabe, 2004; Palese, 
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Salvador & Cozzi, 2011). När vårdpersonal undersöker döva patienter tenderar de att förbise 

deras brist på hörsel och dessa patienter blir objektifierade (Iezzoni, O’Day, Killeen & 

Harker, 2004).   

 

Enligt vårdpersonal är tiden som finns inom hälso- sjukvård inte tillräcklig för att lyckas 

kommunicera på ett bra sätt (Hemsley et al., 2011). Att vara medveten om tid skapar en 

barriär och kommunikationens prioritet riskerar att bli obetydlig. I hopp om att spara tid 

utförs samtal i samband med andra arbetsuppgifter (Chan et al., 2011). Tidsbristen kan 

resultera i oenighet mellan döva patienter och vårdpersonal (Iezzoni et al., 2004). 

Vårdpersonalen anser att arbetsbelastningen och tidsbegränsningen påverkar 

kommunikationen, speciellt när de möter dessa patienter som har ett komplext 

kommunikationsbehov och som behöver mer tid till att bli förstådda (Hemsley et al., 2011).       

   

Kunskap och förståelse 
Vårdpersonal inser inte att döva patienter vill delta och känna närvaro samt bli given tid i sin 

egen vård. Dessa patienter upplever att vårdpersonal inte förstår att döva människor har en 

egen kultur med ett eget språk, vilket är ett språk som skiljer sig från det dominanta språket. 

Döva människor lär sig oftast det dominanta språket i andra hand (Iezzoni et al., 2004). Den 

gemensamma förståelsen brister vid kulturkrocken mellan hörande vårdpersonal och döv 

patient (Cardoso, Rodrigues & Bachion, 2006; Pereira & Fortes, 2010; Steinberg, Wiggins, 

Barmada & Sullivan, 2002).     

 

Det är vårdpersonalen som ska ge information till den döva patienten om hälsorelaterade 

problem. Begränsningar av att förstå information kopplas till att döva patienter i regel har 

svag kunskap om hälsosituationer och anatomi (Pereira & Fortes, 2010). Frånvaron av ett 

delat språk påverkar förståelsen och förhållningssättet. En kvalitativ studie och en fallstudie 

påvisade oförståelsen som märkbar i handlandet för döva patienter när behandlingar uteblir 

(Haricharan, Heap, Coomans & London, 2013; Steinberg et al., 2002).   

 

Vårdpersonalens samt döva patienters fördomar och attityder 
Döva människor tenderar att undvika vårdsammanhang på grund av förutfattade meningar 

som exempelvis att kommunikationen med vårdpersonalen brister vilket resulterar i 

missgynnande behandling (Pereira & Fortes, 2010). Dessa patienter upplever även att 

vårdpersonal ser dem som kognitivt handikappade och att de inte blir tagna på allvar (Palese 

et al., 2011). Av döva patienter kan sjukvården anses vara otrevlig och hämmande (Sheppard 
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& Badger, 2010). När det inte finns ett delat språk mellan parterna förlitar sig vårdpersonal 

på allmänt kroppsspråk i tron om att patienter med skilda kommunikationsbehov ska förstå 

en innebörd av detta (Cioffi, 2003). Av döva patienter upplevs det som okänsligt och 

förnedrande (Steinberg et al., 2002).    

 

Vårdpersonalen kan ha attityder gentemot patienter med andra kommunikationsbehov när 

det handlar om tid och informationsgivning. Vårdpersonalen antyder även en medvetenhet 

om dessa missnöjen (Hemsley et al., 2011). Vårdpersonalen väcker känslor och uppfattningar 

angående sig själva hos döva patienter. Personalens attityder kan av döva patienter 

uppfattas som att de är rädda för att kommunicera, att de springer iväg och har brist på 

tålamod. Dessa patienter upplever ogillande, respektlöshet och fördomar (Pereira & Fortes, 

2010).     

 

Känslor 
Känslor av irritation skapas hos döva patienter då de upplever att de blir särbehandlade och 

försummade jämfört med hörande patienter (Cardoso et al., 2006; Steinberg, Barnett, 

Meador, Wiggins & Zazove, 2006). Språkbarriärerna som uppstår mellan vårdpersonal och 

döva patienter skapar frustration hos båda parter. Personalen upplever känslor av osäkerhet, 

i syfte till om de lyckas leva upp till en god kvalitet på vården (Cioffi, 2003; Hemsley et al., 

2011). Föreställningar om funktionsnedsättning hos patienter med komplext 

kommunikationsbehov, exempelvis icke-verbal kommunikation, skapar känslor hos 

vårdpersonalen som påverkar interaktionen (Hemsley et al., 2011).  

 

Vårdpersonalens negativa känslor påverkar kommunikationen, vilket blir märkbart i mötet 

med patienter som kräver extra tid gällande kommunikation (Sheldon, Barrett & Ellington, 

2006). Dessa känslor kan för döva patienter uppfattas som att vårdpersonal inte vill arbete 

tillsammans med dem (Steinberg et al, 2006). 

 

Att kommunicera via skrift är komplext för den döva patienten och kan leda till känslor av 

okunnighet och rädsla (Iezzoni et al., 2004). Orkeslösheten i att försöka uppnå en god 

kommunikation resulterar i att döva patienter upplever sig sämre. Bristen i 

kommunikationsprocessen påverkar vårdkvaliteten för den döva människan (Cardoso et al., 

2006). Att bryta barriären upplevs som svårt och leder till känslor av frustration och rädsla 

(Cardoso et al., 2006; Steinberg et al., 2006). Döva patienter påpekar särbehandlingen 
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eftersom att de inte på ett simpelt vis kan få tillgång till auktoriserad tolk som underlättar 

kommunikationen (Cardoso et al., 2006).       

 

Ohållbara tillvägagångssätt 
Vårdpersonal inser inte sitt ansvar gentemot döva patienter. De begär att dessa patienter 

använder sig av ohållbara sätt att kommunicera som till exempel att läsa läppar, skriftlig 

kommunikation och anhöriga som tolkar (Iezzoni et al., 2004). Läppläsning är ingen pålitlig 

strategi vid kommunikation med döva patienter men används mer än ofta inom hälso- och 

sjukvården av vårdpersonal (Steinberg et al., 2006). Läppläsning kan influeras av olika 

faktorer. Dessa faktorer kan vara fysiska barriärer, medicinska termer och stress som kan 

resultera i att vårdpersonalen tenderar att tala hastigt (Cardoso et al., 2006; Iezzoni et al., 

2004; Palese et al., 2011; Steinberg et al., 2006).   

 

Skriftlig information blir en oroande faktor för döva patienter eftersom att språken är olika, 

samt att vårdpersonalen använder medicinska termer (Cardoso et al., 2006; Haricharan et al., 

2013; Palese et al., 2011; Pereira & Fortes, 2010). När vårdpersonal använder skriftliga 

meddelanden uppstår svårigheter på grund av att dessa patienter inte talar det dominanta 

språket och denna strategi kan fallera totalt om personalen har en svårläst handstil. Det kan 

också vara så att parterna inte förstår varandra på grund av en grammatisk skillnad mellan 

språken (Cardoso et al., 2006; Pereira & Fortes, 2010; Steinberg et al., 2006).  

 

I en kvantitativ studie av Hoang, Lahousse, Nakaji och Sadler (2011) skulle vårdstuderande 

gradera de mest problematiska faktorerna som de förmodar att döva människor stöter på 

inom hälso- och sjukvården. Av studenter som kände till den döva kulturen ansågs 

förståelsen för det medicinska språket (19 %), kommunikation (17 %) och missgynnande 

behandling (17 %) vara de största problemen. De studenter som aldrig har samspelat med 

den döva kulturen ansåg att de mest problematiska faktorerna utgörs av kommunikation  

(22 %), akuta situationer och varningar (24 %) samt känslor (12 %). 

 

Tolk 
När information förmedlas utan en auktoriserad tolk leder det till konsekvenser för döva 

patienters hälsa (Haricharan et al., 2013; Steinberg et al., 2006). En god kommunikation 

mellan hörande vårdpersonal och döv patient uppnås bäst med en tolk närvarande 

(Haricharan et al., 2013). Även om personalen bokar en tolk får de ofta försöka utöva vård 
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utan tolk närvarande (Cioffi, 2003). Att använda tolk är viktigt och speciellt om den döva 

patienten har skadat sig på ett sätt som försvårar teckenspråket (Iezzoni et al., 2004).  

 

Bristen på tolk leder till att anhöriga får agera talesman, vilket av de döva patienterna 

upplevs begränsa dess självbestämmande och integritet. När anhöriga tolkar tenderar 

information att utebli (Cardoso et al., 2006; Pereira & Fortes, 2010; Steinberg et al., 2006). 

Anhöriga upplevs som lättillgängliga av personalen trots vetskapen om att de inte får agera 

tolk. Vårdpersonal uppskattar tolk i situationer då språket skiljer sig men de upplever även 

att hinder byggs upp med tolk närvarande. Det hinder som personalen upplever är frågan 

om informationen blir korrekt överförd till patienten (Cioffi, 2003). Med en auktoriserad 

medicinskt utbildad tolk fungerar kommunikationen bättre än med en auktoriserad tolk 

utan medicinsk utbildning (Steinberg et al., 2006). 

 

Döva patienter vill inte alltid att en tolk ska närvara, vilket beror på att patientens 

anonymitet kan påverkas (Cioffi, 2003; Sheppard & Badger, 2010). De döva patienterna är 

utleda på känslan av att tolk endast är till för dem och inte för bägge parter (Steinberg et al., 

2006). Många döva patienter skadas på grund av ohållbar kommunikation. Det är viktigt att 

kommunikationen blir bättre i syfte till att förbättra hälsan hos dessa patienter (Pereira & 

Fortes, 2010).  

 

Diskussion 
Sammanfattning resultatdiskussion: Kommunikationen mellan vårdpersonal och döv patient brister 

många gånger i relation till tiden, därför anses tidsfaktorn utgöra en svårighet utifrån resultatet 

(Chan et al., 2011; Hemsley et al., 2011). En annan framträdande faktor som valts för diskussion är 

vårdpersonalens kunskap och förståelse om den döva kulturen. Eftersom att den gemensamma 

förståelsen brister i och med denna kulturkrock är det viktigt att belysa hur det kan undvikas (Cardoso 

et al., 2006; Pereira & Fortes, 2010; Steinberg et al., 2002). Vårdpersonalens fördomar och attityder 

tenderar att förstöra relationen med patienten redan innan de möts, därför diskuteras dessa faktorer 

nedan (Pereira & Fortes, 2010). För att kommunikationen mellan vårdpersonal och döv patient ska 

tillfredsställas borde tolk närvara vid samtal (Haricharan et al., 2013). Att använda tolk på ett 

professionellt sätt är inte alltid en självklarhet och diskuteras nedan (Steinberg et al., 2006).    

 

Resultatdiskussion 
Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763, 2 §) hävdar att all vård ska ges på lika 

villkor för hela befolkningen. Att kommunikation brister via tid resulterar i att den goda 

vårdkommunikationen uteblir för den döva patienten. Det har påvisats att tiden är 
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välbehövlig inom vården vid behandling för döva patienter (Ubido, Huntington & 

Warburton, 2002). Om patienten tillåts tid kan denne ge respons och indikera förståelse samt 

om tiden tillåts kan sjuksköterskan överföra lika stor mängd information som till hörande 

patienter (Kane, 1968).  

 

Sjuksköterskans arbetsuppgifter har blivit mer administrativa genom dokumentation. 

Dokumentationen kan anses besynnerlig eftersom att tiden för patientcentrerad vård 

minskar. Samtidigt kan anledningen till att sjuksköterskor idag dokumenterar i större 

utsträckning bero på patientsäkerhet, men även utgöra en trygghet för att öka 

sjuksköterskans möjlighet till kontinuerlig vård. Patientdatalagens [PDL] (SFS, 2008: 355, 

kap. 3, 2 §) syfte med att föra patientjournal handlar om att bidra till en god och säker vård 

av patienter. Denna lag skall bidra med en informationskälla för bland annat patienten och 

rättsliga krav. Sjukvårdspersonal är enligt Patientsäkerhetslagen [PSL] (SFS, 2010:659, kap. 6, 

4 §) skyldig att bidra till bevarande av hög patientsäkerhet.  

 

Sjuksköterskan ska vara medveten om lämpliga och kulturella vägar att förhålla sig till. Att 

befinna sig på en neutral plats i relation till patienten kan minska risken för missförstånd 

gällande konfronteringar och maktförhållande (Lieu et al., 2007). International Council of 

Nurses [ICN] etiska kod innehåller delar som syftar till att sjuksköterskan ska verka i en 

miljö där det tas tillvara på människans integritet och kultur (Svensk Sjuksköterskeförening, 

2007). Kommunikationen är en tvåvägsprocess som kräver förståelse, grunden ska byggas på 

ett samarbete mellan inblandade parter (Kane, 1968).  

 

Tiden inom hälso- och sjukvården kan tillämpas som en strategi där patienten automatiskt 

blir involverade i sin egen vård. Om sjuksköterskan i sitt ansvar ger tillräckligt med 

uppmärksamhet i kommunikationsprocessen med den döva patienten kan svåra situationer 

underlättas. Om tiden tas tillvara på kan rätt information samlas in, en anpassad omvårdnad 

ges och patientsäkerheten garanteras.   

 

I denna litteraturöversikt har ”The Sunrise Model”1  av Leininger tillämpats. Teorin var 

simpel att använda eftersom att den genomsyras av kulturell vård. Målet med teorin är att 

utveckla sjuksköterskor inom kompetensområdet omvårdnad. Transkulturell omvårdnad 

kan ge sjuksköterskor ett nytt synsätt gällande förståelsen av det enskilda, familjer och 
                                                 
1 Leininger, M. M. (1988). Leininger’s Theory of Nursing: Cultural Care Diversity and Universality. 
Nursing Science Quarterly,1(4),152-160. (s.157).  
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kulturer. Vården är betydelsefull för den mänskliga tillväxten och överlevnaden, även när 

det gäller att möta funktionshinder. Modellen i sig är ingen teori men kan hjälpa 

sjuksköterskor att se vägar till kompetens ur skilda perspektiv, beroende på var intresset 

föreligger.  

 

Vårdpersonalen förstår oftast inte döva patienters kommunikationsbehov i samband med 

vård (Wright, 1993). Det kan vara svårt att förstå tankebanor hos vårdpersonal där döva 

involveras. Det kan verka lätt för vårdpersonal att förstå andra kulturers 

kommunikationsbehov genom det dominanta språket och kan därmed leda till en direkt 

anpassning. I fall då döva patienter gör entré i vården vet inte vårdpersonalen hur de ska 

hantera situationen eftersom att de inte förstår att det är en egen kultur med ett eget språk.  

 

En mer betydande känslighet för kulturen krävs av sjuksköterskan för att nå fram till 

information om patienten och dennes vårdbehov (Lieu et al., 2007). De sjuksköterskor som är 

osäkra på den döva kulturen och dess gensvar gällande vård bör ta reda på patientens behov 

genom individanpassad kommunikation (Rodda & Eleweke, 2002).  

 

Om sjuksköterskan är kulturellt medveten och tillämpar anpassade metoder kan de se 

patientens sammanhang från ett nytt perspektiv. De anpassade metoderna behöver inte vara 

komplexa, det räcker med att försöka förstå väsentliga delar av dövkulturen och 

teckenspråket. Teckenspråket talas inte ord för ord, det talas i bilder. Om vårdpersonalen 

exempelvis inser att teckenspråket talas i just bilder, kan kommunikationen förbättras 

väsentligt.  

 

Allt bygger egentligen på respekt från personalens sida. Trots att 2000-talet anses 

nytänkande ser personal fortfarande dövhet som ett mentalt handikapp, där det finns 

antydan om att döva människor inte kan diskutera eller fatta val om individuella behov 

(Barnett, 1999; Rodda & Eleweke, 2002). Det anses vara mer komplicerat och tidskrävande att 

arbeta med döva patienter, jämfört med hörande patienter (Thomas, Cromwell & Miller, 

2006). 

 

Utifrån författarnas kliniska erfarenheter hanteras inte situationer med döva patienter 

finkänsligt. Ordet dövhet betonas tungt inom vården och får automatiskt en destruktiv 

klang, vilket förstör patientrelationen redan från start och skapar fördomar hos personalen. 
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De flesta förutfattade meningar handlar om tid då hörande patienter i första hand prioriteras 

och döva patienter kommer sist, det vill säga när tid finns tillgänglig.  

 

Sjuksköterskan ska komma ihåg att döva personer är människor som likt alla andra 

gillar/ogillar samma saker som hörande människor. De har samma rädslor, förväntningar 

och oro som den hörande patienten inför en undersökning och behandling (Kane, 1968). Det 

finns förslag på förbättringar som kan öka förståelsen, vilket omfattar återkoppling från den 

enskilde patienten (Rodda & Eleweke, 2002). En adekvat utbildning för personal bör 

tillämpas (Mall & Swartz, 2012; Mackenzie & Smith, 2009). Om en adekvat utbildning 

föreligger kan särbehandlingen av döva patienter elimineras. Kontinuerlig utbildning av 

vårdpersonal är viktigt och arbetsplatser kan tillgodose vårdpersonalen med ny kunskap 

kring problemområdet. Workshops är ett alternativ som kan innefatta interventioner och 

studiegrupper i utbildningssyfte. Dessa kan handla om en enskild insikt för sjuksköterskan 

inom ett valt område, förslagsvis attityder. I en studie av Ordahi, Padilha och Souza (2007) 

tillämpades workshops och visade sig vara framgångsrika vid förändring av attityder hos 

sjuksköterskor.  

 

Döva människor använder ofta kommunikationsservice i syfte till att hålla kontakt med 

familj och vänner. Tillgången av anpassade kommunikationsmedel kan resultera i att den 

döva patienten inte upplever negativa känslorna i lika stor utsträckning (Lieu et al., 2007).  

Vid omvårdnaden av en döv patient kan kommunikationen med hörande vårdpersonal 

gynnas av att en tolk närvarar. En förvirring kan uppstå som grundas i att vårdpersonalen 

ser dövheten som en patologi och inte en kultur (Barnett, 1999).  I samband med exempelvis 

en rond kan användande av tolk leda till missuppfattningar och det är viktigt att planera 

tiden där tolken nyttjas (Lieu et al., 2007). Vid tolksamtal kan den döva patienten tendera att 

skapa ögonkontakt med tolken och inte vårdpersonalen (Barnett, 1999). Detta kan senare 

resultera i att vårdpersonalen naturligt tappar ögonkontakt med patienten och tenderar att 

fokusera på tolken, vilket upplevs utesluta patienten från samtalet. Lieu et al., (2007) nämner 

att vårdpersonal som är osäker i hur tolk används kan konsultera med tolken om hur 

samtalet med patienten ska gå tillväga. Språklagen (SFS, 2009:600, 14.2 §, 15 §) säger att den 

som är döv skall ges möjlighet att använda det svenska teckenspråket och behörig institution 

skall ge den enskilde tillgång till tolk och därmed tillträde till språket.  
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Studier visar att det finns olika anpassade och användbara strategier som vårdpersonal kan 

använda sig av vid kommunikationen i mötet med den döva patienten. Exempel på 

strategier kan vara bilder, symboler, teckningar eller en film (Denman, 2007; Kane, 1968; 

Perron, 1974). Vårdpersonal kan även använda sig av en folder med teckenspråkets alfabet. 

Egentligen spelar det ingen roll vilken strategi eller metod vårdpersonal väljer att tillämpa. 

Det viktigaste är respekten gentemot patienten så att denne känner sig tillfreds med 

situationen.  

 

”Care is essential to curing: however, there can be no curing without caring, but there can be caring 

without curing.”  (Leininger, 1988, s. 155) 
Metoddiskussion 
Grunderna för denna litteraturöversikt bygger på en modell utifrån Friberg (2012). Modellen 

som Friberg (2012) använder sig av passar bra till arbeten för kandidatexamen. Ämnet till 

denna litteraturöversikt valdes med omsorg. Den första idén var att beskriva döva patienters 

upplevelse av vården och vårdpersonalen, men då detta område gav ett begränsat sökfält 

valdes upplevelser mellan bägge parter, det vill säga döv patient och hörande vårdpersonal. 

Den senare idén resulterade i fler sökträffar och totalt 14 vetenskapliga artiklar har 

inkluderats i resultatet. Av dessa 14 vetenskapliga artiklar var 13 kvalitativa, varav en 

fallstudie, och en kvantitativ. Anledningen till att kvalitativa artiklar ansågs vara mest 

användbara beror på att de i förhållande till syftet kan förklara problemområdet från en mer 

ingående synvinkel, då kvalitativa artiklar tenderar att beskriva ämnen som känslor och 

upplevelser av bland annat olika kulturer i större utsträckning (Leininger, 1988). Den 

kvantitativa studien användes i syfte till att styrka vissa av de kvalitativa artiklarna.  

 

Kvantitativa studier kan mäta faktorer som kvalitativa studier inte kan och visar oftast 

resultatet i numerisk form med hjälp av statistik (Polit & Beck, 2012, s. 53). En fallstudie kan 

hjälpa litteraturstudien att nå ett djup av mening gällande faktorer som känslor och 

upplevelser (Rosner, 2012, s. 31-33).  

 

Den kvantitativa studien granskades med hjälp av (SBU, 2012), se bilaga 1. Detta på grund 

av att den valda resultatdelen i artikeln analyserats samt presenterats kvalitativt i 

ursprungsartikeln.  
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Ett problem uppstod i samband med ett sökord. Ordet eng. Experiences ansågs vara ett 

sökord utifrån syftet, men vid sökning i databaser gav detta inte tillräckligt med användbar 

information. Problemet kom till rätta med hjälp av andra alternativa sökord, som till 

exempel eng. Perceptions som är liktydigt med experiences. Att söka i Mittuniversitets 

tillgång i databaserna CINAHL och PubMed (Medline) resulterade i få träffar med fulltext. 

För att underlätta detta problem kontaktades studenter vid Karolinska Institutet i Stockholm 

i syfte till att bredda tillgången av artiklar från CINAHL och PubMed (Medline). En annan 

begränsning var att artiklarna skulle vara på engelska för att underlätta läsningen. Artiklar 

skrivna på andra språk än engelska, alternativt svenska, exkluderades då ingen av 

författarna till detta arbete är familjär med något annat språk och kan ha resulterat i att 

information blivit utesluten.  

 

Exklusionskriteriernas uppkomst beror på att vissa specifika sjukdomstillstånd oftast 

influerar patienters sätt att uttrycka sig. Anhörigas upplevelser kan inte jämställas med 

patienternas egna erfarenheter. Anledningen till att resultatet begränsades till vuxna beror 

på att specifik barnsjukvård inte ingår i allmänsjuksköterskans kompetensområde, samt att 

de flesta artiklar om barn handlar om hörselimplantat vilket inte ingår i arbetes syfte.  

 

Arbetet har skrivits med en viss distans mellan parterna. Detta anses vara till en fördel då 

delar av arbetet jämförts noggrant utifrån två synvinklar. Att skriva på distans leder på sikt 

till att ingen användbar information går förlorad, samt att jämförelsen av synvinklar blev en 

viss validering av litteraturöversikten.  

 

Materialet som presenterats ska gå att tillämpa i de fall där omvårdnadssituationen kräver 

det. Litteraturöversikten kan finnas med i tanken hos vårdpersonal på skilda institutioner 

när de samarbetar med den döva patienten för att uppnå en patientsäker vård på lika villkor.  

 

Slutsats 
Trots tidsspannet på inkluderade artiklar och reviewer som genomsyrar litteraturöversikten 

finns ingen märkbar skillnad gällande kunskapsökning med åren. Detta visar att en ökad 

kunskap inom området kommunikationen bör eftersträvas mellan vårdpersonal och döv 

patient. Sjuksköterskor bör alltid eftersträva god kommunikation, men det mest 

betydelsefulla handlar om att förstå de döva som en egen kultur likt andra kulturer. Det 

finns en mängd olika strategier som går att tillämpa, men dessa bör styrkas genom 

omvårdnadsforskning. Framtidens studier bör grundas i kvalitativa metoder och inte 
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kvantitativa för att nå en djupare förståelse av människor som är döva, om hur de upplever 

vården, samt för att vårdpersonal ska kunna ge god vård till dessa i framtiden.   
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Bilaga 1- Mall för kvalitetsgranskning. 
 

Bilaga 5. Mall för kvalitetsgranskning av 
studier med kvalitativ forskningsmetodik  
– patientupplevelser 
 

                                                                                                 version 2012:1.4 
 
SBU:s granskningsmall bygger på tidigare publicerat material [1,2], men har bearbetats och 
kompletterats för att passa SBU:s arbete. 
 
 
Författare: _____________________  År: __________ Artikelnummer: _ __________ 

 
 
 
 
 

Anvisningar:  
• Alternativet ”oklart” används när uppgiften inte går att få fram från texten.  
• Alternativet ”ej tillämpligt” väljs när frågan inte är relevant.  

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården – en handbok               Bilaga 5:1    
 

1. Syfte 

a) Utgår studien från en väldefinierad 

problemformulering/frågeställning?  

Kommentarer (syfte, problemformulering, frågeställning etc): 

2. Urval 

a) Är urvalet relevant?  

b) Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet? 

c) Är kontexten tydligt beskriven?  

d) Finns relevant etiskt resonemang?  
 
e) Är relationen forskare/urval tydligt beskriven? 

Kommentarer (urval, patientkarakteristika, kontext etc): 

Ja Nej Oklart Ej tillämpl 



 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Datainsamling 
 
a) Är datainsamlingen tydligt beskriven?  
 
b) Är datainsamlingen relevant?  
 c) Råder datamättnad?  
 
d) Har forskaren hanterat sin egen förförståelse 

i relation till datainsamlingen?  

Kommentarer (datainsamling, datamättnad etc): 
 

4. Analys 
 
a) Är analysen tydligt beskriven?  
 b) Är analysförfarandet relevant i relation 

till datainsamlingsmetoden?  
 c) Råder analysmättnad?  
 
 
d) Har forskaren hanterat sin egen  

förförståelse i relation till analysen?  

 

5. Resultat 
 
a) Är resultatet logiskt?  
 

Kommentarer (analys, analysmättnad etc): 
 

b) Är resultatet begripligt?  
 c) Är resultatet tydligt beskrivet?  
 d) Redovisas resultatet i förhållande  

till en teoretisk referensram?  

 e) Genereras hypotes/teori/modell?  

f) Är resultatet överförbart till ett  

liknande sammanhang (kontext)?  

 g) Är resultatet överförbart till ett 

 annat sammanhang (kontext)?  

Kommentarer (resultatens tydlighet, tillräcklighet etc): 
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Bilaga 2- Kommentarer till mallen för kvalitetsgranskning.  
Kommentarer till mallen för kvalitetsgranskning av studier med 
kvalitativ forskningsmetodik  
– patientupplevelser 

 
1. Syfte  
Fundera över:  

• vad målsättningen med studien var   
• varför det är viktigt   
• relevansen   
• om kvalitativ metodik är lämplig för att utforska  

problem- området/svara på frågeställningen.  

 
2. Urval   
Fundera över:   

• om forskaren redovisat bakgrund till vald urvalsmetod   
• om forskaren redovisat hur deltagarna valdes ut   
• om forskaren redovisat varför de valda deltagarna valdes ut   
• om forskaren redovisat hur många deltagare som valdes ut   
• om forskaren redogjort för om någon inte valde att delta och i så fall varför   
• om forskaren lyfter fram etiska resonemang som sträcker sig längre än 

”informed consent” och ”ethical approval”  
• om forskaren beskrivit relationen mellan forskare och informant och hur denna 

skulle kunna påverka datainsamlingen, exempelvis tacksamhetsskuld, 

beroendeförhållanden- etc.  

 
3. Datainsamling   
Fundera över:  

• om ”settingen” för datainsamlingen var berättigad   
• om det framgår på vilket sätt datainsamlingen utfördes (t ex djup- intervju, 

semistrukturerad intervju, fokusgrupp, observationer etc)  

• om forskaren har motiverat vald datainsamlingsmetod   
• om det explicit framgår hur vald datainsamlingsmetod utfördes (t ex vem 

intervjuade, hur länge, användes intervjuguide,  

var utfördes intervjun, hur många observationer etc)   
• om metoden modifierades under studiens gång   

(om så är fallet, framgår det hur och varför detta skedde)   
• om insamlat datamaterial är tydliga   

(t ex video- eller ljudinspelningar, anteckningar etc)  
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• om forskaren resonerar kring om man nått mättnad, dvs när mer 

datainsamling inte ger mer ny data (inte alltid tillämpbart)  

• om det är tillämpbart att föra ett mättnadsresonemang, fundera på om det 

är rimligt, dvs faktiskt validerat på goda grunder.  

 
4. Analys   
Fundera över:  

• om analysprocessen är beskriven i detalj   
• om analysförfarandet är i linje med den teoretiska ansats som 

eventuellt låg till grund för datainsamlingen  

• om analysen är tematisk, framgår det hur man kommit fram till dessa teman?   
• om tabeller har använts för att tydliggöra analysprocessen   
• om forskaren kritiskt har resonerat kring sin egen roll, potentiell 

bias eller inflytande under analysprocessen  

• om analysmättnad råder (kan man hitta fler teman baserat på redovisade citat?).  
 
 
5. Resultat   
Fundera över:  

• om resultaten/fynden diskuteras i relation till syftet eller frågeställningen   
• om ett adekvat resonemang förs kring resultaten eller om 

resultaten bara är citat/dataredovisning  
• om resultaten redovisas på ett tydligt sätt (t ex är det lätt att se vad 

som är citat/data och vad som är forskarens eget inlägg)  

• om resultatredovisningen återkopplas till den teoretiska ansats som 

eventuellt låg till grund för datainsamling och analys  

• om tillräckligt med data redovisas för att underbygga resultaten   
• i vilken utsträckning motstridiga data har beaktats och framhålls   
• om forskaren kritiskt har resonerat kring dess egen roll, 

potentiell bias eller inflytande under analysprocessen  

• om forskaren för ett resonemang kring resultatens överförbarhet eller 

andra användningsområden för resultaten.  
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Bilaga 3- Översikt av inkluderade artiklar 
 
Författare 
Årtal 
Land 

Syfte Typ av 
studie 

Deltagare 
(/bortfall) 

Metod, 
Datains.     
Analys 

Huvudresultat Kvalitetsgrad 

Cardoso, 
A.H.A., 
Rodrigues, K. 
G., & Bachion, 
M. M. 
 
2006 
Brasilien 

Att beskriva 
uppfattningar
na av 
människor 
med olika 
grader av 
dövhet om 
kommunikati
onsprocessen 
med 
vårdpersonal. 

Kvalitativ, 
beskrivande 
studie. 
Innehålls-
analys. 

n=11  
 

Semistruktur
erade 
intervjuer 
utifrån 4 
ämnen. Tolk 
med avsikt 
att fylla ut 
skriftligt och 
videoinspeln
ing. Man 
tillämpade 
innehålls-
analys.  

Tre teman som 
tillsammans beskriver 
deltagarnas 
upplevelser av 
kommunikations-
problemen mellan 
vårdpersonal och döva 
patienter.  Man belyser 
även olika former av 
problem i 
kommunikationen. 
Negativa känslor 
beskrivs i relation till 
kommunikationsprobl
emen.  

HÖG 
Orsak: 
Alla delar finns 
med dock sitter 
resultat och 
diskussion 
tillsammans 
men författarna 
presenterar så 
det är lätt att 
urskilja vad 
som är resultat 
samt 
diskussion. 
Resultatet 
styrks av citat.  

Chan, E. A., 
Jones, A.,  
Fung, S., & 
Wu, S.  
 
2011 
Kina 

Att utforska 
vård-
personalens 
bild av 
kommunikati
on med 
patienter i 
praktiken och 
att identifiera 
deras sätt att 
kommunicera
.  

Deskriptiv, 
kvalitativ 
metod. 
Innehålls-
analys. 

n=39 
 

Fokusgrupps
intervjuer 
som spelades 
in, skrevs ut 
och 
översattes. 
Analys-
serades via 
tematisering 
och 
innehålls-
analys. 

Tre teman 
identifierades gällande 
vårdpersonalens 
perceptioner om tid till 
kommunikation. God 
kommunikation och 
god omvårdnad sparar 
tid.  

HÖG 
Orsak: Syfte, 
metod och 
urval är väl 
beskrivet. 
Resultatet 
hänger samman 
med syftet. 
Bakgrunden 
ger en bra 
introduktion till 
ämnet. Icke-
verbal 
kommunikation 
belyses som en 
del av 
resultatet. 
 



 
 

  

Cioffi, J. 
 
2003 
Australien  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Undersöka 
och skildra 
sjukskötersko
rs upplevelser 
av 
kommunikati
on med 
mång-
kulturella 
patienter i en 
akut 
vårdmiljö. 

Kvalitativ 
tolkande- 
beskrivande 
studie. 
Innehålls-
analys. 

n=23 Djupintervju
-er. Dessa 
blev 
inspelade på 
band för 
vidare 
ordagrann 
transkriberin
g. 
Behandlades 
med 
innehålls-
analys. 

Deltagarna resonerade 
om att ha tillgång till 
och arbeta med tolkar 
eller vårdpersonal 
kunniga i två språk 
relaterat till hur detta 
påverkade 
kommunikationen 
med dessa patienter. 
Olika strategier 
påvisades i 
kommunikationsvägen
. Vissa deltagare 
visade empati och 
andra en etnocentrisk 
inriktning.  

HÖG 
Orsak: 
Alla delar är 
inkluderade 
och 
välbeskrivna. 
Resultatet kan 
överföras till 
andra 
avdelningar än 
endast den 
akuta.  

Haricharan, J. 
H., Heap, M., 
Coomans, F., & 
London, L. 
 
2013 
Sydafrika 
 
 
 
 

Kan man 
prata om 
rätten till 
hälsovård 
utan språk? 

Kvalitativ 
fallstudie 

n=1 Intervju med 
en döv 
afrikansk 
kvinna, som 
analyserats 
av forskare. 
En samman-
ställning av 
flera under-
sökningar. 

Döva människors 
hälsa i Sydafrika är 
hotad när 
kommunikationen som 
kräver professionell 
tolkservice blir 
förkastad. Döva kan 
inte kommunicera om 
vården, de har ingen 
information kring den. 

MEDELHÖG 
Orsak: Vissa 
delar ”syns” 
inte, som ex. 
diskussion och 
syfte. Under-
kategorier är 
blandade, men 
informationen i 
studien är 
nyttig.  

Hemsley, B., 
Balandin, S., & 
Worrall, L. 
 
2011 
USA 

Att 
undersöka 
vårdpersonale
ns uttryckta 
tidsbegrepp i 
berättelser 
om att 
kommunicera 
med patienter 
i komplexa 
sammanhang. 

Kvalitativ 
studie, med 
narrativ 
analys-
metodik och 
innehålls-
analys. 

n=15 
 
 

Intervjuer. 
Forskarna 
bad 
deltagarna 
att beskriva 
scenarion. 
Data 
analyserade
s narrativt 
och 
innehålls-
analytiskt.  

Vårdpersonal 
identifierade tid som 
den största 
komplikationen 
gällande 
kommunikation.  

HÖG 
Orsak: Syfte, 
metod och 
urval är väl 
beskrivet. 
Resultatet 
hänger samman 
med syftet. 
Bakgrunden 
ger en bra 
introduktion till 
ämnet. Belyser 
icke-verbal 
kommunikation
, vilket höjer 
kvalitetsgraden 
utifrån 
uppsatsens 
syfte.  



 
 

  

Hoang, L., 
LaHousse F. S., 
Nakaji C. M., & 
Sadler, G. 
 
2011 
USA 
 
 

Att styrka 
hypotesen att 
DCT-
studenter 
demonstrerar 
mer kunskap 
om den döva 
kulturen än 
icke DCT-
studenter och 
fakultet.  

Kvantitativ 
interventions
studie med 
infall av 
kvalitativ 
ansamling. 

Fakultet n=130 
(/395), icke 

DCT-studenter 
n=211 (/429), 
DCT-studenter 

n=22 (/3) 

Fråge-
formulär 
besvarades 
av 
deltagarna 
och blev 
analyserade 
av forskarna 
via SPSS. 
Fråge-
formulären 
grundades på 
tidigare 
litteratur. 
Forskarna 
har använt 
sig av binära 
kodnings-
system. 

Hypotesen stärktes. 
DCT-studenterna hade 
en signifikant högre 
kunskapspoäng än 
icke DCT-studenter. 
De som exponeras för 
den döva kulturen 
hade en högre 
poängsumma.  

HÖG 
Orsak: alla 
delar är med, 
siffror är 
simpla att 
förstå och 
metoden är väl 
beskriven. 
Resultatet 
stärkte den 
givna 
hypotesen.  

Iezzoni, L. I., 
O’Day, L. B., 
Killeen, M., & 
Harker, H. 
 
2004 
USA 

Att förstå 
perceptioner 
om 
hälsoerfaren-
heter och 
förslag för en 
förbättrad 
hälsa 
gällande döva 
individer. 

Kvalitativ 
innehålls-
analys, 
intervju-
studie. 

Döva* n=14, 
svårt att höra** 

n=12  
*vuxna, 23-

51år  
**vuxna, 30-

75år  

Fyra 
semistruk-
turerade 
gruppintervj
uer, 2 för 
döva och 2 
för svårt att 
höra. Män 
och kvinnor 
intervjuades 
separat. 
Intervjuerna 
spelades, 
kodades, och 
analy-
serades av 
forskarna. 

Både döva och svårt 
att höra intervjuer 
rapporterade att läkare 
frekvent bad dem att 
använda inadekvata 
modeller för 
kommunikation, som 
att t.ex. läsa läppar, 
skriva meddelanden 
eller att 
familjemedlemmar 
används som tolk. 
Läkare förstår inte 
deras ansvar för att 
effektivt säkra en god 
kommunikation. Döva 
har ledsnat på att tas 
för givet.  

HÖG 
Orsak: studien 
utgår från ett 
definierat syfte 
och urvalet är 
relevant. Metod 
och 
datainsamling 
beskrivs väl, 
även så analys. 
Studien har 
mycket 
användbar 
information. 
Resultat 
presenterad i 
flytande text 
samt tabell.  

McCabe, C. 
 
2004 
Irland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utforska och 
producera 
uttalanden 
relaterade till 
hur patienter 
upplever vård 
-personalens  
kommunikati
on med dem.  

Kvalitativt 
perspektiv 
med 
hermeneutis
k fenomeno-
logisk ansats 

n=8 Ostrukturera
de intervjuer 
som blev  
band-
inspelade. 
Analyserade 
hermeneutis
k och 
fenomeno-
logiskt. 
 

Relationen mellan 
vårdgivare- patient 
nedvärderas av att 
vårdgivaren 
hellre tar till sig andra 
antaganden än 
omvårdnad. 
Deltagarna 
frambringade positiva 
upplevelser när de 
kände närvaro och 
empati från 
vårdgivaren.  

MEDELHÖG 
Orsak:  

Alla delar finns 
med, den icke-
verbala 
kommunikation
en är tydlig del 
av resultatet. 
Man beskriver 
urvalsmetod 
men inte själva 
förfarandet. 
Litet antal 
deltagare gör 
resultatet 
överförbart till 
endast liknande 
sammanhang.  



 
 

  

Palese, A., 
Salvador, L., & 
Cozzi, D.  
 
 
2011 
Italien 
 
 
 
 
 
 
 

Att 
undersöka 
föredragna 
smärtskalor 
och effektiva 
tillvägagång-
sätt för att 
administrera 
över detta till 
döva 
patienter.  

Kvalitativ, 
deskriptiv 
innehålls-
analys.  

n=16 2 fokus-
grupper 
intervjuades 
á 4h. Dessa 
blev video-
inspelade, 
analyserade 
av forskarna.    

De döva patienterna 
värderade de smärt-
skalorna som 
användes av 
sjuksköterskorna. 
Skalorna som 
undersöktes var: NRS 
(numerical rating 
scale), VAS (visual 
analouge scale), FPS 
(faces pain scale) och 
IPT (Iowa pain 
thermometer).   

HÖG 
Orsak: syfte 
väl beskrivet, 
även så metod, 
datainsamling 
och analys. 
Resultat är 
lättläst. Alla 
delar är med, 
dvs., abstrakt, 
bakgrund, 
syfte, metod, 
resultat, 
diskussion och 
slutsats.  

 
 
 
 
Pereira, P. C. A. 
& Fortes P. A. 
C. 
 
2010 
Brasilien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att beskriva 
och analysera 
döva 
patienters 
uppfattning 
av den 
interpersonell
a 
kommunikati
on och 
informations 
process i både 
privat och 
offentlig 
hälso- och 
sjukvård i 
Brasilien.  

Kvalitativ 
analytisk- 
beskrivande 
studie av 
explorativ 
karaktär. 
Innehålls-
analys.  
 

n=25 
 

Intervjuer 
med semi- 
strukturerat 
verktyg samt 
öppna frågor 
som spelades 
in på video. 
Behandlades 
via 
innehålls-
analys.  

Deltagarna uttryckte 
anmärkningar på 
kommunikations-
svårigheter mellan 
patienter och 
vårdpersonal detta 
utifrån olika aspekter. 
Detta gällde även 
kulturkrockar och 
personalens 
okunskap.  

HÖG 
Orsak: Alla 
delar är 
inkluderade. 
Resultat och 
diskussion sitter 
ihop men man 
ser vad som är 
resultat samt 
diskussion då 
man även 
styrker med 
citat från 
deltagarna. 

Sheldon, L. K., 
Barrett, R., & 
Ellington, L. 
 
2006 
USA 

Att beskriva 
kommunikati
onssvårighete
rna i 
relationen 
mellan 
vårdpersonal 
och patient 
från 
vårdpersonale
ns perspektiv. 

Kvalitativ 
metod, 
Grounded 
Theory 
(GT) 

n=30 
 
 

6 fokus-
grupper på 
olika 
enheter. De 
använde sig 
av en 
intervjuskiss 
och data 
kodades och 
blev 
analyserade 
forskarna. 

Fem teman 
identifierades; 
specifika diagnoser 
och kliniska 
situationer, känslor 
inom patienter och 
familjer, 
vårdpersonalens 
känslor, triangulering 
av information samt 
hur vårdpersonalen 
behärskar sina 
svårigheter gällande 
kommunikation.  

HÖG 
Orsak: Syfte, 
metod och urval 
är väl beskrivet. 
Resultatet 
hänger samman 
med hypotesen 
och syftet. 
Anledningen till 
att denna artikel 
är vald grundas 
i 
kommunikation
sbehov och dess 
svårigheter.   



 
 

  

Sheppard, K & 
Badger, T. 
 
2010 
USA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Syftet var att 
försöka reda 
ut och 
beskriva 
depressiva 
symtom, dess 
uttryck och 
likheter 
upplevda av 
medlemmar i 
Dövkulturen.  

Kvalitativ 
explorativ 
studie. 
Hermeneutis
k-
fenomenolo
gisk.  

n=9  
 

Djupintervju
er med 
inledande 
öppen fråga 
för att sedan 
skapa vidare 
intervjuer 
tillsammans 
med 
forskaren 
gjordes på 
teckenspråk, 
noteringar 
gjordes samt 
video- 
inspelningar. 
Behandlades 
hermeneutis
kt -
fenomenolog
isk.   

Resultatet visade att 
deltagarna i unga år 
upplevde isolering, 
del blivit utsatta för 
olika former av 
övergrepp. Som 
vuxna mobbades de 
och många försökte ta 
livet av sig då de inte 
fick eller visste hur 
de skulle få hjälp. 
Bristen på hjälp 
berodde på okunskap 
om hur deltagarna 
talade om sina 
symtom samt 
otillräcklig förståelse 
av vårdpersonalen. 
Att tillhöra den döva 
gemenskapen tog bort 
känslor av isolering.   

HÖG  
Orsak: 

Alla delar är 
inkluderade. 
Deltagarna var 
Döva och det 
nämns inte att 
de har 
diagnosen 
depression, 
endast att de 
upplever 
depressiva 
symtom. Detta 
leder dem till 
sjukvården, där 
olika 
upplevelser 
yttrar sig vilket 
är viktig 
information för 
uppsatsens 
resultat.  

 
 
 
 
 
Steinberg 
A., 
Barnett, 
S., 
Meador, 
H., 
Wiggins, 
E., & 
Zazove, 
P.  
 
 
2006, USA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Undersöka 
upplevelser 
av sjukvården 
i den döva 
gemenskapen 
för att skapa 
förståelse. 

Kvalitativ 
beskrivande 
studie. 
Innehålls 
analys.  

n=91  
 

Fokus-grupp 
intervjuer 
med 
semistruk-
turerade 
frågor 
utifrån 
frågeguide. 
Frågeformul
är med 
socio-
demografiskt 
innehåll. 
Bandinspelni
ng med hjälp 
av 
auktoriserad
e tolkar. 
Analyserade 
med genom 
innehålls-
analys.  

Kommunikationssvåri
gheter genom olika 
språkvägar var 
anträffbart hos 
deltagarna, vilket har 
påverkan på 
upplevelserna av olika 
negativa känslor. 
Positiva känslor 
beskrevs vid närvaro 
av teckenspråks-
kunniga individer.   
Resultatet visar även 
att deltagarna har 
bristande kunskap om 
stödorganisationer. 

MEDELHÖG 
Orsak: Alla 
delar 
inkluderade. 
Använt sig 
av stort antal 
deltagare 
från 3 olika 
platser vilket 
ger stor 
bredd men 
ökad risk för 
mätfel. Stor 
variation av 
storleken på 
grupperna.  



 
 

  

Steinberg, A., 
Wiggins, E., 

Barmada, C. H. 
& Sullivan, V. 

J. 
 
2002 
USA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Undersöka 
kunskap, 
attityder och 
upplevelser 
av sjukvård 
hos Döva 
kvinnor. 

Kvalitativ 
studie med 
etnografisk 
ansats, 
Explorativ, 
innehålls-
analys.  

n=45  
 

Fokusgrupp 
intervjuer 
med 
semistruktur
erade och 
öppna 
frågor. 
Intervjuerna 
utfördes på 
teckenspråk. 
Efter varje 
intervju- 
session 
framställdes 
fältnoteringa
r.Varje 
session 
spelades in 
på video. 
Demografisk 
information 
via en kort 
översikt.   

Man ser att döva 
kvinnor inte får 
tillräckligt med 
information gällande 
hälsa och vård detta i 
linje med bristande 
kommunikation 
mellan vårdpersonal 
och döva patienter. 
Negativa känslor och 
upplevelser för döva 
kvinnor beskrivs. 
Förbättring upplevs 
med tolkar. 

MEDELHÖG 
Orsak:  
Alla delar 
inkluderade. 
Brist i 
demografisk 
information. 
Enklare 
kvantitativ 
statistik 
utfördes på 
formuläret för 
att se så det 
överens-
stämmer med 
intervjuerna.  

 


