
    

Örebro universitet 

Hälsoakademin 

Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå 

Examensarbete Magister, 15 högskolepoäng 

Vårterminen 2012 

 

 

 

 

 

 

Dövas och sjuksköterskors erfarenhet och 

upplevelse av sjukvårdsrådgivning 

via telefon 
 

 

 

Deaf people and nurses experience and perception of health advice  

via telephone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare:  

Ethel Davidsson 

Margareta Hultman Brikell 



    

  

ABSTRAKT  

 
Sjukvårdsrådgivning via telefon har blivit allt vanligare i västvärlden. Tekniska lösningar har 
utarbetas som underlättar för de döva att själva kontakta sjukvården via telefon. 
Sjuksköterskor inom primärvården kommunicerar då med de döva via text- eller bildtelefoni. 
Studiens syfte var att beskriva döva och sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av 
sjukvårdsrådgivning via telefon. Sex sjuksköterskor och fem döva intervjuades med öppna 
frågor. Resultatet analyserades med konventionell innehållsanalys. Resultatet visar att för 
sjuksköterskorna är det mest framträdande upplevelsen av svårigheter att förstå och bli 
förstådd. För de dövas är det viktigaste att de, trots olika tekniska lösningar, har svårigheter 
att få kontakt med vårdcentralerna. Båda grupperna är eniga om att språket, den skrivna 
svenskan, kan vara en svårighet, särskilt för de äldre döva. För att komma förbi hindren och 
nå målen har båda grupperna utvecklat olika strategier. En gemensam strategi är att då 
kommunikationen via telefon upplevs som otillräcklig, planeras för ett personligt möte 
tillsammans med tolk. Svårigheterna att få kontakt gjorde att de döva ibland dröjde med att 
söka vård. Sjuksköterskorna upplevde att de döva som grupp, ibland var sjukare då de tog 
kontakt, än patientgruppen i stort. Båda grupperna framförde en oro för vad som kan hända 
vid allvarliga tillstånd om kontakt och förståelse inte fungerar tillfredställande. Konklusionen 
indikerar att kontaktvägarna till primärvården måste förbättras för de döva. Möjligheten för 
den döve och sjuksköterskan att kommunicera på sitt förstaspråk underlättar förståelsen och 
den möjligheten behöver utvecklas. Vårt resultat bör kunna utgöra ett underlag för 
förbättringsarbete och fortsatt forskning inom området.  
 
Nyckelord: döv*, hörselskada, sjukvårdsrådgivning, telefonrådgivning, texttelefon*, 
bildtelefon*, 
  



    

  

ABSTRACT 
Medical advice by telephone has become increasingly common in western countries.  
Technical solutions have been developed, in which the nurses in primary care communicate 
with the deaf community via text or video telephony. This have created opportunities for the 
deaf to seek medical advice via telephone. The aim of this study was to describe the 
perceptions and experiences of health advice by telephone held by the deaf community and 
nurses in primary care. Six nurses and five deaf people were interviewed with open-ended 
questions. The results were analyzed using conventional content analysis. The results showed 
that, for the nurses, the most prominent experience were the difficulties to understand and be 
understood. The core issue emerging from the interviews with the deaf informants was that, 
despite multiple technical solutions, they struggle to make contact with the medical centres. 
Both groups agree that the language, written Swedish, can be a difficulty, particularly for 
elderly deaf individuals. In order to overcome obstacles and reach the goals both groups have 
developed different strategies. A common approach, when communicating over the phone is 
perceived as inadequate, is to schedule a personal meeting with an interpreter.  Deaf people 
sometimes delay seeking care due to the perceived difficulties with seeking advice via 
telephone contact. The nurses felt that, compared to the patient group as a whole, the deaf as a 
group were sometimes sicker when contacting medical health services. Both groups expressed 
concerns about what might happen in the event of a serious condition arising if 
communication and contact were inadequate. In conclusion, the results indicate that the 
channels of contact with primary care must be improved for the deaf community. The 
opportunity for the deaf person and the nurse to communicate in their first language facilitates 
understanding and communication. Opportunities for this type of communication must 
therefore be further developed and the results from the current study may provide a basis for 
continued improvement and research in the area. 
 
Keywords: deaf *, hearing impairment, health advice, telephone, text phone *, videophone *, 
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1 INLEDNING 
Kontakt med sjukvården sker vanligtvis genom telefonsamtal. Både vid behov av 
sjukvårdsrådgivning, tidsbokning samt uppföljning sker kontakten i första hand via telefon. I 
vårt arbete med sjukvårdsrådgivning via telefon har vi ofta upplevt svårigheter i kontakten 
med döva och hörselskadade. För döva och hörselskadade med teckenspråk som förstaspråk 
kan kommunikation via skrivet språk innebära både möjligheter och svårigheter. 
Kommunikationen är betydelsefull och att vårdtagare och vårdgivare förstår varandra är en 
nödvändighet för att mötet skall bli effektivt (Fossum, 2007).  
 
Örebro kommun har själv utnämnt sig till Europas huvudstad för teckenspråkiga. I Örebro 
finns Europas största tolkcentral, Riksgymnasier för döva och hörselskadade samt 
Birgittaskolan, en grundskola för hörselskadade (http://www.orebro.se/). Detta innebär att 
sjuksköterskor i denna stad möter många döva och hörselskadade i sitt arbete med 
sjukvårdsrådgivning. 
Olika tekniska lösningar utvecklas alltmer för att dessa grupper skall kunna ta kontakt med 
vården. För att dessa hjälpmedel skall fungera fullt ut som en säker och trygg 
kommunikationsväg måste problem och svårigheter belysas och i förlängningen leda till att 
kunskapen ökar. 
 
2 BAKGRUND 
2.1 Teoretiskt perspektiv 
Omvårdnadens mål och sjuksköterskans ansvar finns formulerade i nationella lagar och etiska 
riktlinjer. I socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) anges 
att omvårdnadens syfte bl.a. är att stärka hälsa, förebygga sjukdom och ohälsa samt 
kommunicera, informera och i dialog möjliggöra patientens delaktighet, uppmärksamma 
informationsbehov samt förvissa sig om att patienten förstått given information. Hälsa utgör 
omvårdnadens centrala målsättning vilket beskrivs av Svensk sjuksköterskeförening (SSF, 
2010) i publikation ”Värdegrund för omvårdnad”. Där beskrivs två sätt att se på hälsa. Inom 
medicinen ses hälsa som motsatsen till sjukdom och medicinens uppgift är att diagnostisera, 
bota och lindra sjukdom för att återge de vårdsökande hälsa. Med ett filosofisk synsätt utgör 
hälsa och ohälsa varandras motsatser. Här ses ”människan som en enhet av kropp, själ och 
ande, och hälsa som en helhet av människans upplevelser och värderingar” (SFS 2010). Detta 
hälsobegrepp innebär att människan har förmåga och möjlighet att själv avgöra vad hälsa är 
för henne. Vårdarens uppgift blir här att ”främja hälsa och motverka ohälsa genom stöd för 
hälsosamma levnadsvanor, lindra lidande och motverka obehag och illabefinnande hos 
patienterna” (SFS, 2010). 
 
Tankar om begreppet omvårdnad kan även ses i betydelsen av omsorg och omtänksamhet och 
får betydelse för hur vi ser på omvårdnad och leder oss till kopplingen omvårdnadsteori och 
kommunikation (Eide & Eide, 1997).  
 
2.1.1 Kommunikation 
Ordet kommunikation kan översättas som ”ömsesidigt utbyte” (communicatio), något som går 
”att dela” dvs. med någon eller några (communino) och ”något som blir gemensamt”, ”göra 
någon delaktig i” (communicare)” (Fossum, 2007). 
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 Björn Fossum har också i sin bok beskrivit olika framgångsrika kommunikationsmodeller 
och vi har valt att utgå från den Patient-centrerade modellen.  
 

 
 
Figur 1. Modell över kommunikationsprocessen. (Fossum, 2007, s. 196) 
 
Denna modell kan vara till hjälp för att beskriva och förstå komplexiteten vad gäller 
kommunikation i vården. Patienten upplever och beskriver sina besvär. Vårdpersonalen, i 
denna studie sjuksköterskan, tar emot informationen genom att tänka på två olika sätt; disease 
och illness. Disease är det objektiva begreppet för sjukdom, det medicinskt definierade 
tillståndet som kan undersökas. Illness är det subjektiva begreppet för sjukdom, patientens 
upplevelse av sina symtom och obehag, sina förväntningar och känslor. Det är för 
sjuksköterskan viktigt att undersöka och ta reda på både disease och illness och att skaffa sig 
en medvetenhet om patientens förförståelse. Rutan mitt i modellen där disease och illness 
överlappar varandra visar ett försök att förstå båda världarna. Konsultationen skall leda fram 
till gemensamma beslut och en överensstämmelse om vad man kommit fram till (Fossum, 
2007). 
 
Detta kan jämföras med SSF:s beskrivning och begreppet disease ersätts då av det medicinska 
begreppet sjukdom medan illness ersätts med ohälsa. Vi kommer i vår diskussion använda de 
svenska begreppen sjukdom och ohälsa. 
 
Kommunikationen vid telefonrådgivning består av att besvara samtalen, göra bedömningar 
utifrån patientens beskrivning och därefter ge råd, boka tid för undersökning eller hänvisa till 
annan vårdinstans (Ström, Marklund & Hilding, 2006). Wahlberg, Cedersund och Wredling 
(2003) undersökte vilka svårigheter som sjuksköterskor upplevde i telefonrådgivningsarbetet. 
De främsta svårigheterna var kopplade till beslutsfattandet och en viktig orsak till 
svårigheterna var att de inte kunde se patienten. Studien visade att sjuksköterskor till stor del 
använder den ickeverbala kommunikationen, såsom röstläge, andning, bakgrundsljud, i sin 
bedömning. Utifrån den ickeverbala kommunikationen försöker de uppfatta även det 
outsagda. Röst och bakgrundsljud gör också att sjuksköterskan, förutom kön och ålder, kan 
uppfatta den vårdsökandes hemvist och beteende (Wahlberg, Cedersund & Wredling, 2005). 
Då anhöriga eller tolk ringer sker konsultationen i andra hand, vilket gör att den hjälp som 
den ickeverbala kommunikationen ger försvinner. För att kunna göra korrekt bedömning 
måste sjuksköterskan ställa rätt frågor, bedöma om personen överdriver eller underskattar sina 
problem, samt sedan förvissa sig om att de råd sjuksköterskan ger uppfattas rätt och når fram 
(Wahlberg et al., 2003). 
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Forskningen runt kommunikation mellan döva och sjuksköterskor vid rådgivning via telefon 
tycks vara bristfälligt belyst. De studier vi funnit har undersökt kommunikationen mellan 
döva och sjukvårdspersonal vid det direkt mötet. Studierna pekar på de att de döva ofta 
upplever osäkerhet och stress i kontakterna med sjukvården och att detta beror på att 
kommunikationen fallerar (Middleton A., Niruban A., Girling G. & Myint P. K., 2010; 
Pereira, A. P. C. & Fortes, P. A.C., 2010;  Scheir D. B., 2009) Det är också vanligt att 
sjukvårdspersonalen saknar kunskap och har missuppfattningen att teckenspråk är en direkt 
översättning av landets språk (Berry J.A. & Stewart A. J., 2006; Lieu C. C., Sadler G. R., 
Fullerton J. F. & Stohlman P. D., 2007) Detta gör att sjukvårdspersonalen använder 
medicinska och hälsorelaterade termer som inte har någon mening för den döve (Lieu et al, 
2007; Sheir, 2009). I de områden där sjukvårdspersonalen har regelbundna besök av döva 
patienter bokas teckenspråkstolkar till besöken, något som inte fungerar i områden som är 
ovana vid döva patienter (Lieu et al.,2007). Dessa studierna  kommer från USA, England och 
Brasilien och vi är tveksamma till deras direkta överförbarhet till svenska förhållanden. 
Tillgång till teckenspråkstolkar och skolundervisning skiljer sig sannolikt åt vilket också blir 
synligt i artiklarnas beskrivning av de dövas situation. Det vi funnit som rör Sverige och vårt 
ämne är en publikation ”Problem i samband med sjukvårdsrådgivning”, en redovisning av en 
webbenkät till funktionshindrade om hur man söker sjukvårdsrådgivning (Karlsson, J. & 
Åsbrink, R., Hjälpmedelsinstitutet, 2010). 
 
2.2 Sjukvårdsrådgivning via telefon 
I Sverige är det sjuksköterskor som till största delen ansvarar för sjukvårdsrådgivning över 
telefon. I boken Telefonsamtal till primärvården beskriver Vesa Leppänen telefonarbetets 
villkor. Telefonsjuksköterskorna kan endast få uppringarnas upplysningar genom verbala 
medel, som ord, yttranden, hostningar och bakgrundsljud. Sjuksköterskans information består 
av uppringarens beskrivning av sina problem vilket kan skilja sig mycket åt mellan olika 
människor, både hur de upplever problemen och vilken förmåga de har att beskriva dessa. 
Detta innebär att sjuksköterskan får förlita sig på tolkade versioner av problemen (Leppänen, 
2002).  
 
2.2.1 Primärvårdens telefonsystem 
Vårdcentralerna inom Örebro läns landsting använder sig av telefonsystemet Flexitid.  
”Flexitid är ett talsvarsbaserat system för tidbokning, istället för att köa inkommande samtal 
bokar systemet in tider för återuppringning. Den inringande bestämmer själv tidpunkt för 
uppringning, vilken sedan sker från ett webbgränssnitt” 
(http://www.datatal.se/index.php/page/product/flexi_tid/).  
För den uppringande innebär systemet att de ringer vårdcentralen och möts av en 
telefonsvarare som uppmanar den vårdsökande att knappa in telefonnummer och 
personnummer. Det finns också möjlighet att tala in ett meddelande. Den uppringande får 
sedan besked om vilken tid hon/han blir uppringd och det finns också möjlighet att välja 
annan ledig tid. Om samtliga telefontider är fullbokade får den uppringande besked om detta i 
början av sitt samtal. 
 
Sjuksköterskan på vårdcentralen får på sin dator upp en lista med de bokade samtal som ska 
ringas under dagen. De samtal där den vårdsökande talat in ett meddelande är markerade och 
sjuksköterskan lyssnar av inspelningen. Sjuksköterskan ringer sedan upp samtalen via sin 
dator och den beräknade samtalstiden varierar mellan sex och åtta minuter.  
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Samtalen via Texttelefoni som Nätverkstjänst (TsN), som enkelt kan beskrivas som en ”chat-
funktion”, går utanför Flexitidsystemet och kommunikationen sker då på en särskild dator på 
vårdcentralen.  
 
Sjukvårdsrådgivningen (SVR) använder sig av det nationella kortnumret 1177 för 
sjukvårdsrådgivning per telefon, som också innehåller beslutsstöd och journalsystem. Till 
1177 kan medborgarna ringa dygnet runt, året om, från valfri plats i Sverige. 
(http://www.inera.se/Invanartjanster/1177-sjukvardsradgivningen/). 
I detta telefonsystem får den vårdsökande svar direkt eller vid upptaget vänta i telefonkö för 
att få sitt samtal besvarat. Ingen uppringande funktion finns. Sjuksköterskan på 
sjukvårdsrådgivningen får upp samtalet på sin dataskärm. Samtalen via TsN kommer här upp 
parallellt med de övriga samtalen på en separat skärm och sjuksköterskan behöver inte 
förflytta sig för att besvara samtalen.  
 
2.3 Definitioner 
2.3.1 Definition av dövhet 
Barndomsdöv är en person som från födseln eller under sina grundskoleår blivit döv. Döv 
definieras då som en person som utvecklar och använder teckenspråk som sitt första språk och 
svenska som sitt andra språk. Den vuxendöve har blivit döv efter 18 års ålder. Döv definieras 
då som en person som även med hörseltekniska hjälpmedel behöver alternativa 
kommunikationssätt för att kunna kommunicera med sin omgivning 
(SOU., Hörselvårdsutredningen, 1987). 
 
2.3.2 Definition av hörselskada 
Barndomshörselskadad är en person som från födseln eller under sin grundskoletid blivit 
hörselskadad. Denna person har pga. sin hörselnedsättning svårigheter att kommunicera 
enbart med hörseln och teckenspråket som andra språk blir därför ett positivt 
kommunikationskomplement. Vuxenhörselskadad har fått sin hörselnedsättning efter 18 års 
ålder och är beroende av kommunikativt stöd. Åldershörselskadade har fått sin 
hörselnedsättning efter 65 års ålder och är beroende av hörseltekniska hjälpmedel eller 
alternativa kommunikationssätt (SOU., Hörselvårdsutredningen, 1987). 
 
2.3.3 Teckenspråk 
Teckenspråk är när människor använder visuella-gestuella språk för att kommunicera. De 
mest spridda teckenspråken är de som används av och med döva och gravt hörselskadade. 
Teckenspråk är de barndomdövas första språk. Det är ett komplett språk, med egen fristående 
grammatik och taxonomi och gör det möjligt för dess användare att diskutera ämnen, konkreta 
eller abstrakta, lika precist och grammatiskt som talat språk. Teckenspråk ser olika ut i olika 
länder. De bygger inte på landets talade språk utan teckenspråket bygger på bilder och 
kulturella företeelser, som skiljer sig åt mellan länder och kulturer (Sacks, 1990). Det svenska 
teckenspråket erkändes 1981 som dövas officiella språk och med den språklag som kom 1 juli 
2009 fick teckenspråket status som minoritetsspråk. 
 
Middleton et al. (2010) beskriver att de döva ser sig som en språklig minoritet och gemensamt 
för gruppen är att de är teckenspråkiga, vanligen pga. en medfödd dövhet eller hörselskada, 
och därigenom även del i en kulturell gemenskap. De har inget behov av att skilja på dövhet 
eller hörselskada utan det är vilket språk man kommunicerar på som är avgörande hur man 
presentera sig. Bland döva i Sverige pågår enligt Helena Fremnell, kommunikationsansvarig i 
Sveriges dövas riksförbund (personlig kommunikation, 30 maj 2012), en diskussion om den 
korrekta benämningen är döv eller teckenspråkig och ingen samstämmighet finns. Vi har 
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uppfattat det som att våra informanter betecknar sig som döva. Detta gör att vi i första hand 
kommer att använda begreppen döv och döva, av respekt för de dövas eget sätt att presentera 
sig. 
 
2.4 Kommunicera på skriven svenska som teckenspråkig 
Personer med hörselnedsättning upplever ofta att vårdsystemet är svårt att navigera i. För den 
som inte hör är det svårare att tillgodogöra sig landets språk. I en forskningsöversikt gjord för 
Specialpedagogiska institutet av Carin Roos (2009) konstateras att i de flesta 
forskningsrapporter ligger döva barns läs och skrivförmåga flera årskurser under hörande 
jämnårigas nivå. Dock påpekas i forskningsöversikten att de svenska resultaten i internationell 
jämförelse inte alls är så låga. De svenska skoleleverna följer en kursplan med krav som 
motsvarar de hörandes, vilket är ovanlig i andra länder. För döva barn i Sverige finns flera 
alternativ till skolgång, specialskola, hörselklass eller integrerat i den vanliga skolan med 
stöd. För barn som är helt beroende av teckenspråk rekommenderar Specialpedagogiska 
skolmyndigheten specialskola som är en 10 årig grundskola. (http://www.dhb.se/?id=64) 
 
Språkbarriären för döva kan leda till mindre kunskap om hälsovård och om hur kroppen 
fungerar då de haft färre undervisningstillfällen i detta. I kursplanerna ges mera plats för 
språkundervisning på bekostnad av andra ämnen (http://www.dhb.se/?id=64). De har heller 
inte samma möjligheter att ta till sig information från skrivet material såsom broschyrer och 
läkemedelsinformation (Berry & Stewart, 2006). 
 
2.4.1 Kontaktvägar till sjukvården för döva 
Texttelefoni är det vanligaste sättet för kontakt med vården. Texttelefoni är en tjänst som har 
funnits i många år där en tolk förmedlar samtal mellan texttelefoner och taltelefoner. Det är en 
kostnadsfri tjänst. Samtalen förmedlas ordagrant, neutralt och under total sekretess 
(Kommunikationsmyndigheten PTS, 2012, tidigare Post- och telestyrelsen). Samtalen 
förmedlas genom att den döve via sin texttelefon skriver till tolken som förmedlar den skrivna 
texten genom att läsa upp den för den hörande. Den här tolkservicen som idag heter 
texttelefoni kallades från början, på 1980-talet, för Förmedlingscentralen (FÖC) och i dagligt 
tal används ibland fortfarande FÖC som benämning om Texttelefoni via tolkförmedling.  
 
Texttelefoni som nätverkstjänst, TsN är nu utbyggd i Örebro läns landsting och alla 
vårdcentraler och alla mottagningar för slutenvården kan nås via denna tjänst. Med denna 
service kan texttelefonanvändare eller datoranvändare nå landstingets verksamheter (Örebro 
läns landsting, 2012). Kommunikationen är att likna vid en ”chat” där den döve och den 
hörande skriver till varandra.  Sjukvårdsrådgivningen i Örebro besvarar alla TsN-samtal till 
1177 från hela riket. 
Bildtelefoni är en samhällstjänst som erbjuder förmedling och distanstolkning av samtal via 
teckenspråkstolk. Personer som använder teckenspråk ringer in till tjänsten via sin dator, 
bildtelefon, eller 3G. Teckenspråkstolken ringer sedan sjukvården via en taltelefon.  
(Kommunikationsmyndigheten PTS, 2012).  Den döve kommunicerar på teckenspråk som 
tolkas till talad svenska i den hörandes telefon. 
 
2.5 Problemformulering 
Kontakt med sjukvården sker i allt större utsträckning via telefon och dator, moderna system 
skapade för att underlätta kontakt och kommunikation. Vid telefonrådgivning har redan en del 
av de kommunikationsvägar som finns vid det direkta mötet fallit bort såsom kroppsspråk och 
visuellt seende (Leppänen, 2002; Wahlberg et al., 2003). I telefonkontakt mellan 
teckenspråkiga personer och vården försvåras kommunikationen ytterligare, dels genom att 
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den kan ske genom tolk, dels genom att den inte sker på den teckenspråkiges första språk. Vid 
litteratursökning har vi funnit få artiklar som specifikt beskriver kommunikationen med döva 
vid sjukvårdsrådgivning via telefon. Vi ser därför behov av att belysa hur personer med 
teckenspråk som förstaspråk och sjuksköterskan upplever denna kommunikation. 
 
3 SYFTE 
Att beskriva dövas och sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av kontakten och 
kommunikationen vid sjukvårdsrådgivning via telefon. 
 
4 METOD 
Kvalitativ ansats med deskriptiv design har valts då syftet med studien är att beskriva dövas 
och sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser. Målet med studien är att materialet skall 
utmynna i en rik förståelse av dessa erfarenheter och upplevelse så som den beskrivs av 
informanterna (Polit&Beck, 2008). Därför har vi använt oss av intervjuer med öppna frågor 
(bilaga 1). 
 
4.1 Urval  
Ett strategiskt urval gjordes genom att vi gav muntlig information om vår studie vid olika 
möten, och bad frivilliga att lämna en skriftlig intresseanmälan (bilaga 2a och 2b). Utifrån 
intresseanmälan valdes informanter med så olika erfarenheter som möjligt för att få så vitt 
skilda berättelser som möjligt (Polit & Beck, 2008). Informationsbrev med mer utförlig 
information om studien (bilaga 3a och 3b) gick ut till de utvalda informanterna och en vecka 
senare kontaktade vi dem igen med förfrågan om de fortfarande var villiga att delta. 
 
Sjuksköterskorna rekryterades, efter godkännande från verksamhetscheferna, vid ett 
arbetsplatsmöte på Sjukvårdsrådgivningen och på en vårdcentral. I samband med 
informationsmötet lämnade sjuksköterskorna skriftlig intresseanmälan. Från sjuksköterskorna 
fick vi nio intresseanmälningar, tre från vårdcentralen och sex från Sjukvårdsrådgivningen, 
alla var kvinnor. Av dessa valde vi att intervjua de tre från vårdcentralen och från 
sjukvårdsrådgivningen valdes tre med olika lång erfarenhet. De första två av de sex 
genomfördes som provintervjuer. Erfarenheten av att arbeta med sjukvårdsrådgivning via 
telefon varierade mellan 2½ år och 26 år.  
 
De döva informanterna sökte vi genom att delta på ett brukarråd som anordnades av 
tolkcentralen och vid ett föreningsmöte för döva pensionärer. Från de döva fick vi först bara 
några få intresseanmälningar varför vi även använt kontakter och snöbollsurval.  
Totalt antal intresseanmälningar från de döva blev slutligen nio stycken, fyra män och fem 
kvinnor. En man tackade senare nej pga. tidsbrist och två män svarade inte efter att 
informationsbrevet skickats ut. Det gav ett bortfall av män som gjort att vi enbart intervjuat en 
man. Då återstod sex döva och för att inte ytterligare snedfördela utifrån kön valdes sist 
anmäld kvinna bort och tackades för visat intresse. Därefter intervjuades två yngre kvinnor i 
30 års ålder båda med små barn, två kvinnor i 50 års ålder och en man i 70 års ålder. 
 
Inklusionskriterier för både döva och sjuksköterskor var att de skall ha erfarenhet av tidigare 
beskrivna kontaktvägar samt för de döva att de har sina huvudsakliga sjukvårdskontakter i 
Primärvården och för sjuksköterskorna att de är verksamma i Primärvården. Samtliga 
intresseanmälningar uppfyllde inklusionskriterierna. De som anmält intresse men inte blev 
utvalda tackades för visat intresse via e-mail.    
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4.2 Datainsamling 
Intervjuer med öppna frågor genomfördes under hösten 2011. Det är av vikt att ge 
informanterna tid och utrymme att uttrycka sig (Fejes & Thornberg, 2009) och vi valde därför 
att intervjua med öppna frågor (bilaga 1). Informerat samtycke (bilaga 4) och ytterligare 
bakgrundsfakta (bilaga 5) inhämtades i anslutning till intervjuerna. Intervjuerna genomfördes 
under åtta veckor och tiden för intervjuerna varierade mellan 30 min och 55 min. Kamera och 
bandspelare användes vid intervjuerna med de teckenspråkiga, enbart bandspelare vid 
intervjuerna med sjuksköterskorna 
 
Vi intervjuade sjuksköterskorna på den enhet där vi själva inte är verksamma, med tanke på 
att minimera påverkan på informanterna. Sjuksköterskorna valde alla att bli intervjuade på 
sina arbetsplatser, med tillgång till enskilda rum och intervjuerna kunde ske ostört. Våra 
första intervjuer, en var, var tänkt som en provintervju pga. vår ovana att intervjua och ovana 
med tekniken. Båda intervjuerna bedömdes sedan vara så informationsrika att vi valde att ta 
med dem i vår analys och de redovisas tillsammans med de andra i vårt resultat.    
 
Tid och plats för intervjuerna med de döva planerades tillsammans med informanterna och 
auktoriserad tolk beställdes via Tolkcentralen i Örebro län.  En intervju gjordes i den döves 
hem, en på ett bibliotek och tre i ett av primärvårdens konferensrum. Vi valde att vara två vid 
intervjuerna av de döva. För att dokumentera både verbalt och icke verbalt språk användes 
både kamera och bandspelare och vi turades om att intervjua och ansvara för tekniken. Vid 
intervjuerna var vi fyra personer och vi använde en kamera och en Mp3 spelare. Vi placerade 
oss runt bordet så att intervjuare och informant satt mittemot varandra. Samtidigt behövde den 
döve och tolken ha ögonkontakt för optimal tolkning av teckenspråket. Detta gjorde att tolk 
och intervjuare kom att sitta bredvid varandra och att kameran var riktad mot den döve. 
Vid intervjun i hemmet fanns familjen hemma men i annat rum, intervjun skedde ostört 
liksom de som genomfördes i konferensrummen. Informanten som valde att bli intervjuad på 
ett bibliotek gjorde det pga. sitt rörelsehinder, att det var en lättillgänglig plats för henne och 
det önskemålet gjorde att kravet på ostördhet fick stå tillbaka.  
 
4.3 Databearbetning och analys 
Databearbetningen har skett med utgångspunkt i konventionell innehållsanalys så som den 
beskrivits av Hsieh och Shannon (2005). Det insamlade materialet transkriberades ordagrant 
till text och texten kontrollerades av den som inte transkriberat i samband med att intervjuerna 
åter avlyssnades. Varje intervju fick en egen färgmarkering som följdes vid de senare 
markeringarna, på detta sätt kunde den markerade texten spåras tillbaka till varje intervju.  
Utskrifterna lästes upprepade gånger var för sig av studieansvariga för att erhålla en känsla för 
helheten. Varje utskrift lästes sedan noga tillsammans av studieansvariga, mening för mening, 
ord för ord. De fraser, ord eller meningar som beskriver erfarenheter och upplevelser av 
kontakt och kommunikation markerades med överstrykningspenna och klipptes ur som 
nyckelbegrepp. Varje urklipp diskuterades och fördes samman till koder som reflekterar flera 
nyckelbegrepp och beskriver olika ämnen som påverkar kontakt och kommunikationen via 
text- och bildtelefoni. All data inom de olika koderna undersöktes igen, en del koder fördes 
samman och dessa sorterades sedan i kategorier som baserar sig på hur de olika koderna 
relateras och kopplas samman.  
  
I den slutliga analysen organiserades sedan kategorierna i övergripande, meningsbärande 
enheter, kluster, där också en hierarkisk ordning framträder. För sjuksköterskorna framträder 
tre kluster med sju kategorier (bilaga 6) och för de döva två kluster med sex kategorier och 
två subkategorier (bilaga 7).  
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5 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
Omvårdnad och forskning inom omvårdnad är förknippad med respekten för mänskliga 
rättigheter, rätten till värdighet och till att behandlas med respekt. Sjuksköterskan och 
forskaren har en särskild förpliktelse gentemot sårbara grupper (Etiska riktlinjer för 
omvårdnadsforskning i Norden, 2003). Om de döva informanterna inte ges möjlighet att 
kommunicera på sitt förstaspråk finns risk för sårbarhet och det har därför varit viktigt att 
kommunicera på teckenspråk. Av praktiska skäl skedde dock den första skriftliga 
informationen till de döva via brev medan intervjuerna genomfördes med teckenspråkstolk. 
Genom öppna frågor som informanterna fick del av före intervjun fick de möjlighet att själva 
välja vad de ville berätta och därmed minskade risken för integritetskränkning. 
För att också minimera risken att informanterna skulle känna påtryckning eller underläge 
gentemot vårdgivare valde vi att inte intervjua i samband med en aktuell vårdkontakt utan 
söka upp de döva via intresseföreningar och genom kontakter. 
 
Forskningsetisk ansökan inlämnades till Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala som 
behandlade ansökan den 17/8 2011.  De beslutade då att forskningsprojektet inte avser sådan 
forskning som enligt 3-4 §§ (2003:460) etikprövningslagen kräver godkännande och lämnar 
istället ett rådgivande yttrande ”Etikprövningsnämnden finner efter en etisk granskning att det 
inte föreligger något hinder att genomföra den forskning som anges i ansökan”. De lämnar 
också rekommendationer gällande informationsbreven som vi beaktat. 
Alla data från studien har behandlats konfidentiellt och ingen obehörig har haft tillgång till 
uppgifterna. Informationen har redovisats gruppvis och så att informanternas identitet inte 
röjs. Citaten är ordagrant återgivna. 
 
6 RESULTAT FÖR SJUKSKÖTERSKORNA 
För sjuksköterskorna framträdde tre kluster Att komma till förståelse, Upplevelse av uppgiften 
och Kontakt. Det i den hierarkiska ordningen klart dominerade klustret Att komma till 
förståelse indelas i fem kategorier, klustret Upplevelse av uppgiften delas in i två kategorier 
medan Kontakt endast har en kategori. De olika kategorierna består av koder som presenteras 
i tabell ett som beskriver vår analys (bilaga 6). 
 

 
 
6.1 Att komma till förståelse 
För sjuksköterskorna är det som framträder starkast ett ansvar för att samtalet skall leda till att 
de kommer till förståelse, en rädsla för att inte lyckas med detta, vilka svårigheter som finns 
och vilka strategier de har för att nå målet – Att komma till förståelse. 
Under klustret Att komma till förståelse ingår fem kategorier: Språk, Att inte höra rösten, Tid, 
Förståelse och Strategier.  
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6.1.1 Språk 
Sjuksköterskorna kommunicerar dels direkt med den döva via TsN, dels via tolk som läser det 
den döve skriver eller tecknar. Dessa är de vanligaste kommunikationsvägarna och här 
tvingas den döve att skriva på sitt andraspråk, svenskan. Erfarenheten av samtal via 
bildtelefoni är begränsad och det är främst erfarenheterna av den döves skrivna svenska som 
sjuksköterskorna diskuterar. Förmågan att uttrycka sig skiljer sig åt mellan individer, något 
som sjuksköterskorna påpekar gäller alla oavsett om man använder sig av skrivet eller talat 
språk. Sjuksköterskorna uttrycker att det kan vara svårt att beskriva ett ”mående” eller en 
känsla och förklarar samtidigt att många har svårt för det också i talat språk. Att i text 
beskriva hur man mår upplevs som ännu mer komplicerat. Sjuksköterska A säger ”dom har 
inte riktigt ord för sitt problem”. Sjuksköterskorna utrycker en uppfattning att de yngre har 
lättare än de äldre med skriven svenska, men även inom åldersgrupperna finns skillnader. 

”dom yngre dom, dom har bra svenska 
minst lika bra som hörande” Sjuksköterska D 
 
”man förstår ju kanske 
kan gissa sig till lite 
men det är ju väldigt 
det är ju mera liksom lite stolpspråk på nått sätt” Sjuksköterska A 
 
”ibland är det väldigt svårt att förstå 
när de skriver själva”  Sjuksköterska B 
 

För att öka möjligheten till förståelse anpassar även sjuksköterskorna sitt språk. De förenklar 
sitt språk, använder sig av raka frågor, undviker komplicerade ord och försöker vara tydliga. 
Om de inte tycker sig få svar upprepar de frågorna, ofta omformulerade. 

 
”man måste ju försöka att vara tydlig i sitt språk 
så att det blir lättfattligt och så” Sjuksköterska B 
 

6.1.2 Att inte höra rösten 
I samtalet med den döve har sjuksköterskan inte tillgång till det som kallas den icke-verbala 
kommunikationen. Här menas att rösten avslöjar kön och ålder och den kan ge vägledning om 
hur personen mår. Att inte höra rösten beskriver sjuksköterskorna som en osäkerhetsfaktor. 
Särskilt vid allvarliga tillstånd saknar sjuksköterskan möjligheten att höra rösten för att 
därigenom få vägledning om hur allvarligt det beskrivna tillståndet är, om personen verkar ha 
ont, låter deprimerad, andningspåverkad eller är smärtpåverkad. Rösten indikerar också i 
vilken grad som personen som ringer är lugn, ledsen, orolig eller påverkad av droger.  

 
”för man kan ju inte höra på hennes röst ….. 
man kan inte höra om hon är smärtpåverkad på det viset ….. 
det är ju lite riskfyllt” Sjuksköterska C 
 

Flera av sjuksköterskorna tar upp att det kan ta tid innan den vårdsökande uppger sitt 
personnummer. Detta kan för de utan erfarenhet av telefonrådgivning te sig stelbent men i en 
situation där de skall avgöra vilken vårdnivå och vilka råd som är lämpliga är bedömning 
utifrån framförallt åldern, men ibland även kön avgörande. En information som, i brist på att 
höra rösten, personnumret snabbt ger. När det dröjer att få den informationen kan 
sjuksköterskan inte rikta in sina frågor mer specifikt och samtalet drar ut på tiden. 
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”så önskar man att dom skulle veta att dom ska uppge sitt personnummer… 
i början…. 
så får man en massa information 
man vet inte vad det är för kön, vad det är för ålder 
på personen 
det har ju ganska, i alla fall åldern har ganska stor betydelse…. 
eller om det är ett barn” Sjuksköterska C 
 

6.1.3 Tid 
Sjuksköterskorna beskriver också att samtalen tar lång tid. Själva formen för samtalet är 
tidskrävande vare sig man har direktkontakt via TsN och skriver till varandra eller kontakt via 
tolk där tolken och den döve skriver till varandra, så tar den skrivna kommunikationen längre 
tid än den talade. Först lyssnar sjuksköterskan på tolken alt. läser det skrivna, sedan ställs 
motfrågor endera via tolk eller via ”chatten”, sedan inväntas svar skriftligt eller via tolken. 
Samtliga sjuksköterskor har erfarenhet av detta och vet hur de ska hantera samtalen. De 
förväntar sig att samtalet kommer att ta lång tid, de accepterar att det är så, men inför samtalet 
kan en viss stress framskymta. Denna läggs dock åt sidan när de väl upprättat kontakt och när 
de går in i samtalet koncentrerar de sig helt på att uppnå målet, att komma till förståelse. De 
beskriver också att det finns en acceptans och medvetenhet bland kollegorna att man nu är 
upptagen under en längre tid och inte håller den planerade tidsgränsen. Sjuksköterskorna 
beskriver också hur de upplever att samtalen måste få ta tid för att man skall komma till 
förståelse.  

 
”så att man vet att man kommer efter lite i 
i flexitid när man 
har ett så, ett sån´t samtal 
det ingår liksom… 
för det måste ju ha den här gången som det har 
o man väntar o 
o kom o 
ja 
den samtalsmetodiken som är” Sjuksköterska E 
 
”Intervjuaren: Kan du få samma bild av problemet?” 
”ja det kan jag få 
det tar bara längre tid 
det tar bara längre tid” Sjuksköterska C 
 
”det är bara det att då tar det ännu längre tid 
när det är en till, en till som ska prata emellan” Sjuksköterska C 

 
Sjuksköterska D nämner att i det återuppringande telefonsystemet som används på 
vårdcentralen, Flexitid, tar det också längre tid att få kontakt då sjuksköterskan först ringer 
tolkcentralen som sedan ringer upp den döve. Detta tycks dock inte vara något stort problem.  
 



   2012-06-07   

                                                                                               Sidan 11                        

  Döva och sjuksköterskors erfarenhet och upplevelse av sjukvårdsrådgivning via texttelefon och bildtelefon 

6.1.4 Förståelse 
Medan de tidigare kategorierna beskriver mer konkreta upplevelser av samtalen är den fjärde, 
förståelse, en mer känslomässig upplevelse. En känsla av att förstå och bli förstådd, eller att 
inte fullt ut förstå eller bli förstådd. I alla intervjuerna framkommer att detta är utmaningen i 
samtalet men också målet för detsamma. Vägen att komma till förståelse skiljer sig åt mellan 
de olika samtalen dels beroende på vad samtalet handlar om, enkla spörsmål eller svårare 
frågeställningar, dels beroende på den döves förmåga att utrycka sig men också på 
sjuksköterskans erfarenhet av att ta emot och tolka informationen. Trots de svårigheter som 
finns beskriver sjuksköterskorna att de ändå kan förstå vad den döve vill.  

 
”så uttryckte han sig så väl i skrift och förstod 
det var inga svårigheter överhuvudtaget att kommunicera med honom” Sjuksköterska C 
 
”det är svårare att fånga hela bilden 
ee mm 
för när man bedömer i telefonluren när jag hör 
jag menar 
jag både hör, jag kan fråga om igen, jag kan fråga mera om smådetaljer på nått vis 
blir det lättare 
nu, nu väntar jag ju på ett svar …. 
först ska min fråga skrivas 
sen ska deras svar skrivas 
sen ska det ges åter till mig 
så att … 
just dom här små nyanserna” Sjuksköterska F 
 

När sjuksköterskan känner att hon förstått gör hon sin bedömning och nu övergår samtalet i 
den andra fasen, att ge råd och information. Nu blir fokus istället på att göra sig förstådd och 
även här skiljer det åt mellan samtalen. Ibland flyter kommunikationen utan problem och man 
upplever att den döve direkt förstår och tar till sig råd och information, men ibland är det 
svårare att komma till en gemensam förståelse.  

 
”ibland känns det lite som 
man har svårt att 
att jag har svårt att göra mig förstådd så att dom förstår vad det är jag vill ha 
svar på” Sjuksköterska D 
 
”dom har förstått mig 
och 
för det mesta så tycker jag nog att dom  
liksom tackar och 
för råden 
och att dom ska pröva det jag säger om och så” Sjuksköterska C 
 
 

Trots att sjuksköterskorna upplever att det kan variera kraftigt i samtalen mellan hur väl man 
upplever sig förstå varandra, så är sjuksköterskorna överlag trygga med kommunikationen 
och upplever oftast att de når sitt mål, förståelse.  
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”alltså jag har 
ingen negativ upplevelse så att vi inte har kommit fram till nåt gemensamt avslut där 
båda har varit nöjda 
det har jag inte” Sjuksköterska F 
 

6.1.5 Strategier 
För att hantera de olika svårigheterna som sjuksköterskorna upplever i sin strävan att komma 
till förståelse har de utvecklat olika strategier. De låter sig inte stressas trots att de i flexitid 
endast har sex minuter avsatt för varje samtal eller att de har lång kö med inkommande 
samtal. ”Man får ta den tid det tar” är ett återkommande uttryck i nästan alla intervjuerna. 
För att hantera svårigheterna i språket så använder man sig av strukturerade samtal och har 
lärt sig hantera den samtalsgång som krävs. De hänvisar till vikten av att ”spegla” och 
kontrollera att de förstått rätt, samt att be den rådsökande bekräfta råd och information. 
För att känna sig säkrare i sin bedömning och veta att man förstått och blivit förstådd så frågar 
man, om och om igen. 

 
”jag brukar försöka å upprepa eller spegla 
så att jag frågar igen 
är det, stämmer det att det är så här och så här och så här 
för att få ett ja eller nej eller” Sjuksköterska F 
 
”men man får ju försöka motfråga då 
och se om man kan få en tydligare bild 
tills man känner sig säker” Sjuksköterska B 
 

Den samlade beskrivningen är att när man använt sina strategier kommer man oftast till 
förståelse men när detta inte går att uppnå, osäkerheten kvarstår och man känner att det inte 
går att komma längre i kommunikationen via telefon då bokar man patienten för ett besök 
med tolk.  

 
”att man kanske får fråga lite mer 
eller också så bokar man utifrån det…. 
att man träffas för en bedömning” Sjuksköterska E 
 
”så får man ju boka in dom om man har den möjligheten 
eller liksom hänvisa frikostigare” Sjuksköterska A 
 

6.2 Upplevelse av uppgiften 
Sjuksköterskors upplevelse av själva arbetsuppgiften är tudelad och man beskriver både en 
säkerhet och en osäkerhet. Upplevelsen berör både tekniken och själva kommunikationen. 
 
6.2.1 Säkerhet och osäkerhet 
Sjuksköterskorna på vårdcentralen beskriver hur  TsN- samtalen kommer utanför ordinarie 
telefonlista och hanteras av den sjuksköterska som också tar hand om akuta patienter och 
assisterar på läkarmottagningen. Detta innebär att sjuksköterskan kan bli kallad till telefonen 
då hon befinner sig mitt i ett annat arbete, hon måste då prioritera om hon skall ta samtalet 
eller be patienten ringa igen senare. TsN-samtalen är ännu relativt ovanliga på vårdcentralen 
vilket gör att sjuksköterskorna inte har någon rutin på dessa och de kräver en viss ”uppstart” 
varje gång. Man upplever en viss osäkerhet med tekniken men anger också att det finns bra 
instruktioner. På Sjukvårdsrådgivningen kommer samtalen upp på en dataskärm och 
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sjuksköterskan kan då svara och be patienten dröja tills hon avslutat den arbetsuppgift hon har 
pågående. Även här är dessa samtal relativt ovanliga, men varje sjuksköterska får ändå större 
rutin än på vårdcentralen. Trots dessa svårigheter så anger sjuksköterskorna att det går bra när 
man väl kommit på plats och påbörjat samtalet. När samtalet väl är etablerat och man går in i 
arbetsuppgiften försvinner osäkerheten. 
 

”det brukar kännas bra 
även om man i början tänker att 
hur ska 
vad är det här egentligen 
men det brukar gå bra 
så det tycker jag 
faktiskt” Sjuksköterska C 
 

Sjuksköterskorna kan också ange en viss osäkerhet när samtalet handlar om mer allvarliga 
tillstånd. Osäkerheten speglar då rädslan att missa information av betydelse för bedömningen, 
att inte förstå fullt ut. Det finns också en osäkerhet som är kopplad till själva förutsättningen 
för samtalet, att det ofta sker via en annan person och att man inte hör rösten. 
Ytterligare en svårighet är att den uppringandes förväntningar på samtalet skiljer sig från 
sjuksköterskans. Sjuksköterskan beskriver att den döve förväntar sig ett enkelt besked på en 
rak fråga, ex. ska jag åka till akuten? Ska jag söka läkare? I sjuksköterskans arbetsuppgift 
ingår att skaffa sig en så bred bild som möjligt för att utifrån den avgöra vilken vårdnivå som 
är lämplig. För att göra det måste hon ställa frågor, frågor som den döve inte alltid förstår 
behovet av. Sjuksköterskorna upplever också ibland svårigheterna att få svar på frågorna.  

 
”dom kanske inte tror att det har så stor betydelse i sammanhanget 
dom vill bara veta om dom ska söka vård eller inte 
men då måste jag ju veta mycket mer 
än det där lilla som dom kanske säger” Sjuksköterska C 
 

6.3 Kontakt 
För sjuksköterskorna innebär ordet kontakt, erfarenheten och upplevelsen av att kommunicera 
i de olika kontaktvägarna. Kontakt via telefon har samtliga sjuksköterskor stor erfarenhet av 
och alla har också erfarenhet av kontakt vid TsN och texttelefoni via tolkcentralen, men inte 
alla har erfarenhet av bildtelefoni.  
 
6.3.1 Kommunikationsvägar 
Sjuksköterskornas upplevelse och erfarenhet av de olika kommunikationsvägarna skiljer sig 
åt. Bildtelefoni är ännu ovanligt och endast en sjuksköterska uttalar sig spontant om denna 
kontaktväg, och då som en kommentar att man även här har en tolk emellan.  Störst erfarenhet 
finns runt texttelefoni via tolk. Trots att tolkarna beskrivs som professionella så upplevs de 
ändå som ”en person emellan” av de flesta. En sjuksköterska anger dock att hon upplever 
tolken som ett stöd, en trygghet, och föredrar den kommunikationen framför TsN. Även 
erfarenhet av anhörig som tolk beskrivs och här ökar osäkerheten, främst över hur korrekt 
tolkningen utförs, om den döve tolkas ordagrant och om de råd som sjuksköterskan ger blir 
korrekt återgivna. Sjuksköterskorna uttrycker att information via tredje person är något som 
varnas för vid bedömning, samtidigt som de har förståelse för att det är ett enkelt sätt för den 
döve att ta kontakt. För att kommunikationen skall bli så korrekt som möjligt är 
sjuksköterskorna noga med att den döve skall finnas i rummet hos den som fungerar som tolk. 
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När inte så är fallet överenskommer man om en senare kontakt när den döve och den som 
fungerar som tolk kan mötas.  
Kontakten via TsN beskriver de flesta sjuksköterskorna som den bästa kommunikationsvägen 
och att denna möjlighet har förbättrat kommunikationen. De upplever att de får en mer direkt 
kontakt med den döve, att de kommunicerar utan mellanhand, att de för ett mer direkt samtal, 
ett skrivande samtal. Sjuksköterska A utrycker också att hon ser det skrivna samtalet som en 
utmaning, att det skrivande samtalet har en annan form än det talade, och att det är spännande 
se vad man kan få ut av ett skrivet samtal i jämförelse med ett talat. 

 
”när man skriver på datorn 
nästan att det känns bättre när man själv 
när man liksom inte har någon mellanhand utan man själv kommunicerar liksom 
med den döve eller hörselskadade då 
man kan ju få liksom svar direkt då” Sjuksköterska D 
 

Sjuksköterskorna funderar också över om det kan vara så att de döva ofta är sjukare då de tar 
kontakt. De upplever att de relativt ofta bokar den döve för en tid hos läkare och funderar på 
om det beror på svårigheten med kommunikationen via telefon eller om de döva som grupp 
väntar längre innan de hör av sig och därför ofta är sjukare vid kontakt.  Under våra intervjuer 
har det också blivit tydligt att de inte har ett gemensamt namn för den funktion som vi här 
omnämner TsN. På Sjukvårdsrådgivningen talar man om den som MMX, medan man på 
vårdcentralen inte har någon överenskommen beteckning utan refererar till TsN som ”den där 
datorn” eller ”den där texttelefonen”. 
 
7 RESULTAT FÖR DE DÖVA INFORMANTERNA 
I vårt material från intervjuerna med de döva har vi funnit två kluster, det ena är Kontakt och 
det andra är Att komma till förståelse. Klustret Kontakt, som framträder starkast i den 
hierarkiska ordningen, delas in i kategorierna Kommunikationsvägar och Strategier för att få 
kontakt. I klustret Att komma till förståelse finns fyra kategorier Förståelse, Språk, Tid och 
Strategi för att nå förståelse. Kategorierna består av en rad koder så som de presenteras i 
tabell två som beskriver vår analys (bilaga 7). 
 

 
 
7.1 Kontakt 
För de döva var det överordnade ämnet i intervjuerna att få berätta om sina upplevelser av att 
ta kontakt med primärvården. Vi har fått livfulla berättelser om de svårigheter och hinder de 
döva upplever för att få kontakt men också strategier och vägar för att etablera den kontakt de 
önskar. Vid analysen framträder ett rikt material inom kategorin Kommunikationsvägar. För 
att på ett överskådligt sätt presentera materialet använder vi oss här av subkategorierna Teknik 
som hindrar och System som hindrar. För att övervinna svårigheterna har de döva utvecklat 
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olika Strategier för att nå kontakt och vi har därmed också fått berättelser om lyckade vägar 
till kontakt med primärvården där de döva upplever att det fungerat bra. 
 
7.1.1 Kommunikationsvägar 
Berättelserna om hur de döva får kontakt med primärvården skiljer sig mycket åt. Här finns 
erfarenheter från att det är fungerar bra, till att man ger upp pga. missförstånd eller svårigheter 
med teknik och system. De döva beskriver att de via sin texttelefon vänder sig till FÖC för att 
få hjälp av tolk som för sjuksköterskan läser upp det den döve skriver. Detta är den i dag 
vanligaste kommunikationsvägen. En nyare kommunikationsväg till vården är texttelefon via 
TsN och den har för några gjort att man upplever en mer direkt kontakt med vårdcentral och 
sjukvårdsrådgivningen. Denna direkta kontakt utan en tolk som mellanhand upplevs som 
positiv och beskrivs som ett skrivet samtal i realtid.  

 
”jag har också ringt till sjukvårdsupplysningen direkt då med texttelefon och det 
tycker jag funkar jättebra 
då är det lätt att få kontakt och man kan prata direkt med sköterskorna via 
texttelefon 
jag tycker det är jättebra” Teckenspråkig B 
 

De dövas uttalande handlar dock till större delen om att det inte fungerat att få kontakt så som 
önskat. Ur de dövas erfarenheter av att försöka få kontakt kan vi urskilja två huvudområden 
som ofta är komplexa och sammanflätade med varandra. Genom att urskilja att det till en del 
beror på teknik och till en del på system har vi gjort en uppdelning i två subkategorier, teknik 
som hindrar och system som hindrar.  
 
7.1.1.1 Teknik som hindrar 
En del av de möjligheter som utvecklingen av ny teknik inom telefoni inneburit tycks för de 
döva också innebära hinder och svårigheter. Brister i hur den nya tekniken kan och ska 
användas leder till missförstånd och uttalande som att ”det fungera inte” eller ”de förstår 
inte”. De är ofta använda uttryck av de döva när de ska beskriva kommunikation med vården.  
Att boka samtal i ordinarie telefonsystem beskrivs som svårt även när de ringer via FÖC. Det 
största problemet beskrivs med att det är svårt att hinna med att boka in både numret till FÖC 
och det egna telefonnumret i vårdcentralens telefonsystem. Ett annat problem är att få det att 
framgå till sjuksköterskan att först ringa till FÖC och där be tolken att ringa upp angivet 
nummer. 
 
De döva beskriver också svårigheterna att ringa via TsN. De söker i listan på enheter som kan 
ta emot TsN samtal men när de sedan ringer upp vårdcentralen via TsN får de inte alltid något 
svar. De provar då att ringa vidare i listan men möts då av uppmaningen att de måste kontakta 
den vårdcentral som de brukar vända sig till. Vidare beskriver de döva hur de får kontakt med 
en sekreterare på vårdcentralen via TsN men då har inte alltid sköterskan möjlighet att ta emot 
samtalet just då utan de erbjuds att bli uppringda senare. Att bli uppringd senare upplever de 
döva som osäkert då de utifrån sina erfarenheter vet att det inte alltid fungerar. Den döve med 
sitt TsN nummer blir inbokad i ordinarie telefonsystem utan att det framgår att det är ett TsN 
samtal om önskas. Sjuksköterskan kan också få ett meddelande om att ringa upp, men 
uppfattar inte att det är via TsN hon ska ta kontakt, utan ringer som vanligt till fast nummer 
eller mobilnummer. I båda exemplen kommer ingen kontakt till stånd om inte någon hörande 
kan svara och fungera som spontantolk mellan den döve och vårdcentralen.  

 
”men jag använder förmedlingscentralen, alltså FÖC 
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och då har jag ofta lämnat mitt nummer och FÖC nummer då 
med det är inte alltid det funkar   
för att då kanske de ringer till min vanliga mobil även fast jag har förklarat att dom 
först måste ringa till FÖC 
ja det har hänt att mina arbetskollegor vart tvungna att svara i mobilen åt mig” 
Teckenspråkig B  
 

De döva förmedlar att de upplever en osäkerhet i att etablera kontakt med vården när de 
behöver den. De hänvisar till att de upplevt hur samtalet bryts och någon är av uppfattningen 
att sjuksköterskan inte förstått att det är samtal via texttelefon utan lägger på när de inte får 
svar på numret som de egentligen skulle ha angivit till FÖC att ringa upp.    
Här finns också erfarenhet och oro för att tekniken inte ska fungera under pågående kontakt, 
att man ska tappa uppkopplingen mot internet när man väntar på samtal eller att det bryts 
under pågående samtal. 
  

”det är inte alltid det funkar  
inte första gången i alla fall som man lämnar numret 
då ringer dom mig direkt istället för att ringa via FÖC och det blir lite rörigt” 
Teckenspråkig B 
 

7.1.1.2 System som hindrar 
Många är beredda att föra ett skrivande samtal men efterfrågar en direktkontakt i telefon eller 
en personlig e-mail kontakt. De är beredda och bekväma i att föra ett skrivande samtal men 
upplever att de system som finns ofta försvårar att få kontakt. Som exempel beskriver en ung 
kvinna svårigheter att få kontakt med sin barnmorska under graviditeten och senare med BVC 
sjuksköterskan. Hon fick inte någon möjlighet att ta direktkontakt utan hänvisades till 
vårdcentralens gemensamma e-mail eller det uppringande telefonsystemet.  
Bland våra informanter föreföll de yngre att var mera bekväma med att skriva och i större 
omfattning kommunicerade på vårdens olika skrivande kanaler som e-mail, texttelefon och 
TsN. Någon av våra äldre informanter var mycket tydlig med att göra skillnad på vilket typ av 
kommunikation som skulle föras. Det gick bra att boka tid eller annan enklare kommunikation 
i det känner sig den döve trygg men att berätta om symtom eller problem kändes svårt och 
den döve upplever att det finns risk för missförstånd via skrivande kommunikation. 

 
”ja tror ju att kommunikationen blir bättre då om man använder mail eller chat med 
vårdpersonalen  
jag tror att det blir bättre kommunikation” Teckenspråkig A 
 

Ett tema som återkommer är att de döva måste vänta hemma på att bli uppringda och att 
systemet med att boka tid och bli uppringd inte är något bra system med tanke på deras 
funktionshinder. De beskriver hur de måste stanna hemma och vänta på samtalen, att de 
behöver en internet uppkoppling som fungerar och ett tangentbord för att kunna ta emot 
samtal.  

 
”att man först ska ringa till vårdcentralen och att de ska ringa upp jag tycker inte att 
det där systemet är så bra 
orsakerna är många  
jag har ju t.ex. om jag är borta på nått sätt när de ringer upp mig 
äh och jag inte hinner 
t.ex. vid halvtvå på eftermiddagen och jag inte är hemma” Teckenspråkig A 
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De döva beskriver att det känns som att de är hänvisade till dubbla kötider. Någon tar upp att 
det tidvis kan vara kö för tolkning via bildtelefon men även till den klassiska texttelefonen. 
De döva beskriver att man först väntar för att komma fram till FÖC och sedan får ett samtal 
inbokat i Primärvårdens telefonsystem och får vänta där också, även om man då får en tid 
under dagen då man blir uppringd, så upplevs det som väntan nummer två.  

 
”då vänta och vänta 
sen lyckas man få igenom ett samtal och då ska man ju be dom att ringa till 
vårdcentralen för att boka en tid  
och då ringer dom ju dit men då är det ju det att då får man ju vänta där också på kö 
ja så är det först till tolkcentralen och sedan till vårdcentralen 
det blir liksom dubbla kötider” Teckenspråkig E 
 

Flera uttalanden talar om att man avstår eller väntar med att söka vård för att det är rörigt eller 
omständligt att få kontakt. De döva hänvisar till att det är krångligt att knappa in flera 
telefonnummer och har upplevt att de misslyckats, trots att de gjort enligt instruktionerna för 
gällande telefonsystem, vilket gör att det finns en risk att den döve skulle kunna hinna bli 
sjukare innan kontakt. Detta kommunicerar flera av de döva i intervjuerna. Några berättar att 
de behöver hjälp att ta kontakt med sjukvården när de är svårt sjuka och de upplever en rädsla 
för hur de ska få kontakt i en akut situation. För att kommunicera via texttelefon krävs att den 
som ska kommunicera, det vill säga skriva, orkar sitta upp och använda tangentbordet.  En 
informant berättar om en akut situation och att det kändes väldigt stressigt att skriva samtidigt 
som hon tog hand om sitt akut sjuka barn.  

 
”jo det har hänt att jag skjutit på det att jag tänkt att jag väntar lite 
 men så till sist måste jag  
 måste jag ta kontakt ändå” Teckenspråkig D 
 

7.1.2 Strategier för att få kontakt 
De mest livfulla berättelserna rör olika sätt att få kontakt med dem de önskat trots svårigheter 
att få kontakt. Berättelserna skildrar kreativitet, ett stort tålamod och en god vilja att vara 
självständig och bevara sin autonomi. Det innebär dock att de får lämna den idag vanligaste 
kontaktvägen till vården, nämligen telefonen, och istället skapa sig egna lösningar utanför 
gängse rutiner. De lösningar som beskrivs är att man uppsöker vårdcentralen eller skickar ett 
vanligt e-mail och man tar också hjälp av anhöriga. De yngre sökte kontakt via e-mail och de 
äldre genom att söka upp vårdcentralen. Några uttalande att de mötts av irritation när de tar 
kontakt på annat sätt än med gängse telefonsystem, men de flesta berättar om acceptans för 
deras särskilda behov när de väl får kontakt med personal på vårdcentralen. Alla har i olika 
grad uttryckt en önskan om att kunna få en direktkontakt med primärvården när de behöver 
den. De säger inte att de behöver få hjälp direkt men att de vill få en direktkontakt med 
personal för att boka en tid utifrån aktuellt behov.  

 
”Informanten: det vore bättre att få ringa direkt till vårdcentralen (utan 
telefonsystemet att bli uppringd på angiven tid)  
jag åker dit för att försöka boka men då säger de att jag ska ringa 
Intervjuare: nu blir det spännande, säger de på vårdcentralen att du ska ringa? 
Informanten: ja, de frågar om jag har ringt och jag säger 
jo ja har ringt men kommer aldrig fram 
hon hjälpte mig och förstod då eftersom jag inte hör.” Teckenspråkig E 
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”Ja till vårdcentralen, alltså till den allmänna 
till receptionen på vårdcentralen 
den officiella mailen o sen 
så får dom vidarebefordra det så det kommer till rätt läkare 
men (suck) det känns lite jobbigt 
med det känns i alla fall  
att det är lättare få kontakt så än att vänta på telefontider o så där 
då är det bättre med mail” Teckenspråkig D 
 
”det var ett tillfälle när jag hade mjölkstockning och då ville jag få tips från BVC 
men då hamnade jag i den situationen att jag skulle lämna mitt nummer 
men då lämnade jag istället sambons nummer 
så att dom skulle ringa upp till honom, så att 
jag saknar direktkontakten i dom lägena” Teckenspråkig B 
 

7.2 Att komma till förståelse  
När de döva övervunnit svårigheterna och lyckats att etablera en kontakt uttrycker de att de 
till övervägande del förstår och blir förstådda. Några berättelser speglar en flytande 
kommunikation och att samtalen via telefon fungerar bra. Kategorierna under detta kluster 
indelas i Förståelse, Språk, Tid och Strategier för att komma till förståelse. 
 
7.2.1 Förståelse  
Upplevelsen av att förstå och bli förstådd skiljer sig åt bland våra informanter. När vi ställde 
frågan om de upplevde att de förstod och blev förstådda, mötte vi hos de yngre först ett 
frågande uttryck och sedan fniss och skratt. De hade svårt att ta frågan på allvar och svarade 
att de nog trodde att de både förstod och blev förstådda. De äldre döva däremot uppfattade 
frågan som relevant och berättade om oro för att förstå eller bli förstådd på ett felaktigt sätt 
och att missförstånd skulle kunna leda till fel beslut. 
Vi har också fått ta del av upplevelser av att inte bli förstådd och att det tar längre tid att förstå 
och bli förstådd när man kommunicerar via texttelefon. De äldre berättar om rädsla för 
missförstånd när de ska kommunicera genom att skriva på svenska, så som de gör vid all 
texttelefoni. De känner även en osäkerhet att inte hitta rätt uttryck och genom det uppfattas 
fel, de oroas också av att möta begrepp som de inte känner igen och därigenom uppfatta råd 
eller åtgärder felaktigt.  

 
”Ja, jag tycker att det fungerat bra det är inga problem  
jag tycker att jag förstår och att jag får bra hjälp” Teckenspråkig D 
 
" det är jobbigt när dom frågar en massa frågor, det tycker jag att de ska undvika, 
om man är döv 
men jag kan förstå 
men svara tillbaka att det måste bli rätt 
att han ska förstå mig rätt 
för att ibland blir det lite konstiga ord och då kanske de inte förstår 
men om man träffar dom med tolk så blir det jättebra” Teckenspråkig E 
 
”ja tror att många av dom jag möter förstår mig bra 
men det har hänt att de inte förstår mig också 
då blir ju samtalet väldigt, väldigt långt” Teckenspråkig A 
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7.2.2 Språk 
Några av de döva uttrycker att det går bra med samtal via text och andra utrycker oro över att 
den egna förmågan att skriva svenska inte ska räcka till. Här nämns både förmåga att hitta rätt 
ord, att förstå ”svåra ord” rätt och att man grammatiskt ska göra sig förstådd. Här finns en 
skillnad i ålder där de lite äldre är betydligt mer oroade än de yngre. De två yngre säger om 
sig själva att de har en god svenska och är vana att uttrycka sig i skriven svenska, att de är 
bekväma med skriven kommunikation och att de fått träna detta redan i grundskolan. De 
betecknar sig själva som dubbelspråkiga. De tre lite äldre däremot har inte samma självklara 
inställning till att kommunicera på skriven svenska, de uttrycker att de föredrar att få tala 
teckenspråk när det kommer till att handla om att beskriva symtom eller hur de mår. De 
känner sig lugna med att boka tid via texttelefon men inte att föra ett längre samtal eller som 
några utrycker det djupare samtal via text och någon uttrycker det som att de bara frågar och 
frågar. 

 
”ja jag kan ju förstå men 
teckenspråk 
där då det är vissa ord som är väldigt nya för mig som kan vara lite 
jag kan inte beskriva allt 
om jag har ont och de frågar och frågar” Teckenspråkig E 
 
”för att även om min  
om svenska är mitt andra språk så tycker jag att text funkar för mig 
ja förstår i allafall 
det går att ha ett samtal via text för mig” Teckenspråkig B 
 

7.2.3 Tid 
Flera tar upp om tid eller snarare brist på tid hos sjuksköterskorna, men för de döva var det en 
faktor som hade mindre betydelse och i sina berättelser uppehåller de sig inte i någon större 
omfattning angående tidsbrist. De döva konstaterar att det tar tid och framhåller behovet av att 
få tillräckligt med tid vid texttelefonsamtal. De beskriver hur de ibland upplevt att 
sjuksköterskan är stressad och förklarar det med att sjuksköterskorna har brist på tid. 

 
”då kan man ju liksom inte bara skriva på direkten utan man har ju en viss 
turordning…man ska vänta på att den andra har skrivit färdigt och sen ska jag 
skriva och så får den vänta på mig… så det tar tid”  Teckenspråkig C 
 

En informant beskriver hur hon blev tvungen att ändra en bokad tid och att ombokningen gick 
bra men att hon inte gavs tid att ställa följdfrågor som rörde besöket. 

 
”för jag vill fråga då, ställa några frågor till henne, hon svarade att vi måste avsluta 
nu…jag vill fråga henne en sak som handlade om den här tiden, men hon hade inte 
tid att svara…så det tyckte jag var lite dåligt, där tycker jag det var” Teckenspråkig A 
 

7.2.4 Strategier för att nå förståelse 
De flesta beskriver att de frågar om när det är något som de inte är säkra på att de uppfattat 
rätt. Det tycks inte vara något problem med att ställa följdfrågor annat än att samtalen kan bli 
långa och att vid något tillfälle har inte tid givits till att få svar på alla frågor.  

 
”nej, alltså skriver jag liksom å sen kan dom 
ja är det är någonting jag inte förstår så frågar jag bara 
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vad menar ni?” Teckenspråkig C 
 

En önskan som återkommer är att inte behöva svara på alla frågor på telefon utan att få 
komma på ett personligt besök med tolk när det gäller mer omfattande och svårare 
bedömningar. Speciellt de äldre föredrar ett möte där de får tala teckenspråk, sitt första språk, 
för att känna sig trygga med att de förstått och blivit förstådda. De upplever att de kan vara 
mera precisa när de får teckna och att de upplever en det känns säkrare att bli tolkade av en 
tolk än att själva kommunicera på skriven svenska. De yngre däremot uttrycker att de litar till 
sin egen förmåga att kommunicera genom att skriva svenska och hänvisar till skolan där de 
fått mycket träning i att skriva och därför känner sig bekväma med olika former av 
texttelefoni. 

 
”det bästa är att träffas personligen 
än via FÖC 
men FÖC fungerar det gör det 
men direktkontakt då…det är bra om man ringer och får en tid 
 inte att de ställer en massa frågor utan ger mig en tid direkt 
så att ja kan komma och för att få med en tolk och då kunna förklara och få en 
undersökning det skulle vara bättre” Teckenspråkig E 
 
 

8 SAMMANTAGET RESULTAT FÖR DÖVA OCH SJUKSKÖTERSKOR  
De två gruppernas har stora likheter, men också stora skillnader, i sina erfarenheter och 
upplevelser. Medan det för de döva är själva kontakten som innebär svårigheter och 
utmaningar, talar inte sjuksköterskorna om svårigheterna som de döva kan ha brottats med 
redan innan samtalet etablerats. I de dövas roll som vårdsökande innebär kontakt och 
kommunikationsvägar både hinder och möjligheter att etablera kontakt. Ordet kontakt för 
sjuksköterskorna, som mottagare av samtalet, innebär upplevelsen av kommunikation via de 
olika teknikerna. De döva har här en aktiv, sökande roll medan sjuksköterskorna har en mer 
passiv, mottagande roll. Sjuksköterskorna ser förståelse som den största utmaningen något 
som de äldre döva kan dela medan de yngre döva aldrig funderat över risken att inte bli 
förstådd. Trots dessa olika synsätt på var tyngdpunkten ligger så överensstämmer mycket av 
uttalandena från de olika grupperna. 
 
I båda grupperna framkommer att språket, den skrivna svenskan, kan vara ett problem. Både 
sjuksköterskorna och de döva framhåller att det kan vara svårt att beskriva ”mående” på 
skriven svenska, att man inte riktigt har ord för mer komplicerade upplevelser. 
Sjuksköterskorna löser det genom att ställa många frågor, något som ibland upplevs som 
”jobbigt” av den döve. Men också de döva använder frågor som en strategi för att förstå. I 
båda grupperna är man också överens om att de yngre ofta har lättare att kommunicera på 
skriven svenska.  
 
Att själva formen för kommunikationen tar tid är man enig om och man beskriver den också 
på samma sätt, som en viss turordning där man inväntar varandra. I båda grupperna anser de 
flesta att den direkta telefonkommunikationen som TsN erbjuder är att föredra, den upplevs 
som en mer direkt och personlig kontakt. Den överträffas endast av det personliga mötet, 
tillsammans med en teckenspråkstolk då man kommer från den skrivna svenskan och båda får 
använda sitt förstaspråk. Det är också den strategi som båda grupperna använder sig av då 
kommunikationen via telefon inte räcker till.  
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Medan sjuksköterskorna kommenterar att de upplever tolken som ”en emellan” vid text- och 
bildtelefoni så har de döva ingen sådan kommentar. De kommenterar inte tolkens roll förutom 
att förklara att ”hon gör bara som jag säger” och i intervjuerna blir det tydlig att de ser tolken 
som en ren förmedlare, ett kommunikationsmedie. 
 
I båda grupperna finns en oro för vad som kan hända vid allvarliga tillstånd, för de döva 
kanske mest att inte få kontakt men också för att inte bli förstådd eller förstå, något de delar 
med sjuksköterskorna. I sjuksköterskegruppen framkommer en fråga om de döva är sjukare 
vid kontakt. En av de döva framför att svårigheterna att få kontakt gör att man avvaktar till det 
inte går längre, och tror också att det är vanligt bland andra döva.  
 
SYNTES 
De dövas tyngdpunkt ligger i svårigheterna att etablera kontakt genom de telefonsystem som 
är praxis inom modern sjukvård. Sjuksköterskornas tyngdpunkt ligger i att komma till 
förståelse under det etablerade samtalet. Kommunikation via den skrivna svenskan är ibland 
otillräcklig och då efterfrågas ett möte där båda får tala sitt förstaspråk.  
 
9 METOD DISKUSSION 
För vår undersökning har vi valt en kvalitativ ansats då fenomenet dövas och sjuksköterskors 
upplevelse av kommunikation via telefon är dåligt undersökt och vi vill med den här studien 
bidra till att öka kunskapen runt detta fenomen. Kvalitativa studier initieras för att öka 
kunskapen och skapa dialog runt ett fenomen (Polit & Beck, 2008). Då vi funnit få studier 
som specifikt undersökt kommunikationen vid sjukvårdsrådgivning via telefon mellan döva 
och sjukvårdpersonal, har vi, för att styrka vår studies trovärdighet jämfört våra resultat med 
studier som undersökt kommunikationen i det direkta mötet. Middleton et al.(2010) visar tex. 
i sin studie som belyser hur sjukvårdspersonal kan kommunicera bättre med döva,  att de döva 
kan uppleva stress under samtalen och om det är svårt att förstå kan den döve förlora 
förtroendet för sjukvårdspersonalen. Den här studiens resultat stämmer väl överens med vårt 
resultat. 
 
Vår studie bygger på intervjuer med fem döva och sex sjuksköterskor och resultat är på inte 
sätt generaliserbart. Informanterna har utsetts genom strategiskt urval för att få så spridd 
erfarenhet som möjligt och kunna ge bästa möjliga informationsrikedom. Genom strategiskt 
urval erhålls en djupare förståelse för problemet som dock inte är generaliserbart (Patton, 
2002).. 
 
Hos informanterna med teckenspråk som sitt första språk strävade vi efter största möjliga 
heterogenitet för att få så divergerande berättelser som möjligt. Sjuksköterskegruppen 
däremot valdes för att få personer med stor erfarenhet av att via telefon kommunicera med 
döva och hörselskadade. Att vi här valt en mer homogen grupp beror på att vi vill minska 
risken att osäkerhet i rådgivningen eller med tekniken överskuggar den egentliga 
kommunikationen.  
 
För att ge de döva informanterna möjlighet att utrycka sig på sitt första språk var den tolkade 
intervjun den bästa möjliga vägen att inhämta information. Vi valde också att inhämta 
informerat samtycke och bakgrundsfakta i samband med intervjun då tolk fanns närvarande 
och informanten hade möjlighet att ställa frågor. Att komplettera med kamera vid intervjuerna 
med teckenspråkiga gjordes för att ha en möjlighet att gå tillbaka till ursprunget av vad som 
sades i intervjun. Detta för att inte vara hänvisad till det tolkade och att vid behov åter låta en 
teckentolk tolka från filmen. Det gav också en ökad respekt och legitimitet för det tecknade 
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språket vid intervjuerna och för teckenspråket som ett fullödigt och självständigt språk lika 
värdefullt att dokumentera som det talade.  
 
Intervjuerna, med både döva och sjuksköterskor, gav oss möjlighet att undersöka och belysa 
kvaliteten i kommunikationen och kvalitativ ansats är därför relevant för vårt syfte att 
beskriva upplevelsen av sjukvårdsrådgivning. En kvalitativ studie fokuserar på att tolka, 
beskriva, skapa mening och förståelse i människans subjektiva upplevelse av omvärlden. 
(Polit & Beck, 2008). Genom att använda oss av öppna frågor har vi minskat risken att vår 
förförståelse som distriktssköterskor med erfarenhet av sjukvårdsrådgivning påverkat 
frågornas formulering och därmed även resultatet. Med mer styrda frågor hade vi sannolikt 
inte fångat de dövas upplevelse av svårigheterna att få kontakt. 
 
Genom att intervjua med öppna frågor har vi fått del av informanternas personliga berättelser. 
Därför kan vi presentera vad just de här informanterna vill berätta om sina upplevelser på ett 
rikt och djupt sätt. Den öppna och flexibla kvalitativa designen resulterade i vi att fick ta del 
av det som var det viktigaste för de döva att berätta om. De började alla med att berätta om 
svårigheter och hinder som de upplever innan de får kontakt med sjuksköterskorna medan 
våra frågor riktade sig mot kommunikationen i redan upprättad telefonkontakt. Här avslöjade 
vi en del av vår förförståelse redan i hur vi ställt våra tre öppna frågor. För sjuksköterskorna 
kom berättelserna att röra sig inom vårt frågeområde men för de döva kom en stor del att 
handla om upplevelser innan kommunikation upprättats. Tack vare våra öppna frågor kunde 
vi tillåta upptäckten av allt som det undersökta fenomenet erbjöd och har på det viset gett de 
döva möjlighet att berätta om hela sin upplevelse.  
 
Intervjumaterialet har bearbetats med konventionell innehållsanalys som har fördelen att man 
kan använda sig direkt av studiedeltagarnas information utan att pressa in den i förutbestämda 
kategorier eller bestämda teoretiska perspektiv. Möjlighet ges att fånga deltagarnas unika 
perspektiv, komplexitet och divergerande upplevelser. Svårigheten i metoden ligger i att 
förstå texten fullt ut, fånga kontext och kunna identifiera de verkliga nyckelbegreppen. Om 
detta fallerar riskerar man att resultatet inte fullt ut representerar insamlade data (Hsieh & 
Shannon, 2005). För att undvika detta har trovärdigheten stärkts genom att båda undersökarna 
lyssnat och läst alla texter var för sig och tillsammans för att erhålla samstämmighet. Två 
kodscheman har skapats och analysarbetet gjorts tydligt och transparant och därigenom säkras 
trovärdigheten ytterligare (Bilaga 6 och 7). 
 
Fördelningen mellan män och kvinnor kan diskuteras, att sjuksköterskorna var kvinnor kan 
förklaras med att i Primärvården i Örebro län finns få manliga sjuksköterskor anställda. Att vi 
fick flera svar från kvinnliga döva kan sannolikt förklaras av att kvinnor besöker vården oftare 
än män. En anledning till att männen avböjde skulle då kunna vara att när de läste vårt 
informationsbrev bedömde de att de inte hade så mycket att berätta om utifrån 
informationsbrev och frågeformulär. En annan anledning som också är en farhåga från vår 
sida är att den myndighetssvenska som vi blev tvingade att använda i vårt informationsbrev, 
efter inrådan från den etiska ansökan, kan ha påverkat våra presumtiva döva informanter. Vi 
hade en föresatts att skriva vårt informationsbrev på lättläst svenska för att underlätta för 
gruppen döva med teckenspråk som första språk. Vi ville göra det möjligt att få informationen 
på vardagssvenska som de torde vara mera vana vid men kravet på formell svenska och praxis 
vid forskningsmedverkan gjorde att vårt informationsbrev på lättläst svenska fick stå tillbaka 
för det traditionella som då blev omfattande och formellt. Detta kan ha avskräckt några av 
dem som lämnat intresseanmälningar.  
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Vad det gäller ålder har vi lyckats bättre med vår föresatts att få en så stor spridning som 
möjligt, den yngsta döva informant är 28 år och den äldsta 74 år vilket gör att vi fått del olika 
generationers erfarenheter och livsvärld. De fem döva informanterna representerar olika 
utbildningsnivå, alla har gått en gymnasieutbildning, två har gått på ytterligare gymnasial 
yrkesutbildning och två har en högskoleutbildning. Fyra är yrkesverksamma och en har varit 
yrkesverksam till allmän pensionsålder. Då vi sökte informanterna via föreningar kan det 
finnas möjlighet att här finns de med vana från föreningsarbete, vana att inhämta information 
och större vana att kommunicera på skriven svenska. Det kan innebära att de döva 
informanterna representerar en välinformerad och aktiv grupp som kanske inte speglar 
gruppen döva i allmänhet vilket kan ha påverkat vårt resultat. 
 
Kvar finns då fråga hur når vi dem med mindre samhällsintresse och sämre språkliga 
förutsättningar? Här har vi inte några klara svar men att här finns det utrymme för ytterligare 
studier och att då särskilt beakta farhågan om att den gängse informationen kring studier 
måste anpassas till den som den är ställd till. 
 
Vi började med att intervjua sjuksköterskorna och när vi skaffat någon lite vana att intervjua 
mötte vi de döva. Motivet att öva på våra kollegor var det som avgjorde ordningen för 
intervjuerna men vi kan ställa frågan om resultatet kunde ha blivit ett annat om vi intervjuat 
döva först och inte varit påverkade av innehållet i sjuksköterskeintervjuerna. Skulle vi ha 
lyssnat på annat sätt och ställt andra följdfrågor? 
 
Intervjuerna med de döva blev lite mera omfattande både vad gällde antal personer och det 
tekniska. Detta skulle kunna upplevas som att vi var två eller ännu värre tre mot en. För att 
minska på risken för att hamna i en maktobalans förhöll sig den som skötte kamera och 
bandspelare tyst och i bakgrunden och vi placerade oss runt bordet för att tillgodose 
ögonkontakt för den döve med både tolk och intervjuare. Vid intervjuerna var tillgång till 
teckentolk helt avgörande för resultat och nyttan av tolk överväger alla tvivel på att en person 
till i rummet skulle störa intervjun. Tilläggas kan att vid transkriptionen, då det var tolkens 
röst som hördes på bandet, dröjde bara några meningar på bandet innan vi båda upplevde att 
det var den teckenspråkigas ansikte och dennes unika berättelse vi hade för vårt inre. 
 
10 RESULTAT DISKUSSION  
Den skillnad som tydligast framkommer mellan de olika grupperna, döva och sjuksköterskor, 
är att medan de döva ser problem främst innan kontakten etablerats, är detta något som 
sjuksköterskorna tycks helt omedvetna om. Sjuksköterskorna har sitt perspektiv inifrån 
vårdcentralen medan de döva befinner sig utanför och söker kontakt. En ledare i The Lancet 
(Editorial, 2012) kommenterar en i samma tidning publicerad artikel ”Review on the mental 
health of deaf people” och pekar på detta problem. I ledaren påtalas att de döva, pga. 
kommunikationsproblem, stöter på hinder då de söker hälso- och sjukvård redan innan de når 
konsultationsrummet. Den pekar på svårigheterna med att boka en tid och om e-mail och 
datorer inte fungerar tillfredställande så måste de döva ägna mycket tid åt att i stället uppsöka 
vården, något som stämmer väl med vårt resultat.  
 
På den vårdcentral där vi intervjuade sjuksköterskor hade alla kännedom om hur de skulle 
hantera både text-, TsN och bildtelefoni. De dövas berättelser indikerar dock att kunskapen 
varierar stort mellan olika vårdcentraler och mellan olika sjuksköterskor. 
På Sjukvårdsrådgivningen presenteras TsN-samtalen i anslutning till de talade samtalen och 
de döva uttrycker också att det är lätt få kontakt med Sjukvårdsrådgivningen, 1177. På den 
vårdcentralen där vi intervjuat sjuksköterskor framkom dock svårigheter kring hur man 
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organiserat hanteringen av TsN-samtalen, då dessa skall skötas av en sjuksköterska som 
samtidigt har andra arbetsuppgifter. Utifrån de dövas berättelse misstänker vi att det är 
organiserat på ungefär samma sätt på andra vårdcentraler.  
 
Hos båda grupperna finns kunskaps- och informationsluckor. Framkomligheten för de döva 
till primärvården måste förbättras. Det saknas också kunskap om hur de olika teknikerna 
påverkar de dövas möjlighet till kontakt.  I informationen för de döva om telefonsystemen 
finns förbättringspotential, t ex. anger enkäten från Hjälpmedelsinstitutet (2010), att endast 
hälften av de 100 med hörselnedsättning eller dövhet som deltog var medvetna om att 
Sjukvårdsrådgivningen har texttelefon (TsN). 
 
Bland sjuksköterskorna indikerar redan språket en begreppsförvirring, då man inte har något 
gemensamt namn för TsN. Således har man inte i organisationen enats om ett gemensamt 
namn så att alla kan förstå vad man pratar om utan omskrivningar. Att kunna enas om 
gemensamma namn och begrepp skulle därför kunna underlätta kommunikationen både 
mellan olika grupper och mellan organisationer. Samtidigt upplever både sjuksköterskor och 
döva att den direkta kontakten och kommunikationen som TsN ger är överlägsen och 
primärvården bör därför utveckla den kommunikationsvägen. 
 
När samtalet väl etablerats är de döva och sjuksköterskornas erfarenheter mycket lika och 
erfarenheterna kan i mycket förstås utifrån Fossums modell över kommunikationsprocessen 
(Fossum 2007). Här beskrivs hur patienten upplever besvär och hur sjuksköterskan 
undersöker både sjukdom och ohälsa för att försöka förstå hela personen. För att göra detta 
krävs att man skapar en bra vårdtagare/vårdgivare relation. Här vill vi problematisera utifrån 
Samtalsprocessen så som den används inom 1177 och är beskriven av Runius i Holmströms 
antologi (2008) ”Telefonrådgivning inom Hälso- och sjukvård”. I Samtalsprocessen beskrivs 
hur sjuksköterskan börjar med att ”bjuda in” den vårdsökande genom att ”förmedla att den 
vårdsökande är välkommen” och detta sker genom att ”rösten ska ge trygghet och en känsla 
av att det finns tid och intresse att lyssna”. Här ställer vi oss frågan – Hur bjuder 
sjuksköterskan, i det skrivna samtalet, in den döve och hur kan sjuksköterskan förmedla att 
det finns tid och intresse? Detta är områden som bör belysas mer i framtiden. 
För att undersöka sjukdom och ohälsa har sjuksköterskan i den av oss undersökta 
kommunikationen endast anamnesen med den döves berättelse och sina frågor att använda sig 
av. Här visar sjuksköterskorna på att det finns större svårigheter i texttelefonsamtalet än i det 
talade samtalet och det är främst avsaknaden av att höra rösten. I Holmströms antologi (2008) 
tar Wahlberg upp detta. Under rubriken ”Telefonsjuksköterskans perspektiv” skriver hon på 
s.55 ”Att t.ex. inte samtala direkt med den som är sjuk innebär ofta ett problem då 
telefonsjuksköterskan också grundar sin bedömning på icke-verbal kommunikation, alltså det 
som inte sägs med ord. Exempel på detta kan vara symtomljud som andningsfrekvens eller 
smärtpåverkad röst”. Här förstår vi det som att Wahlberg egentligen syftar på information i 
andra hand något som inte är fallet då samtalet tolkas eller vid direktkontakt med TsN, men 
ändå kvarstår svårigheten, man hör inte den vårdsökandes röst. 
  
I Fossums modell (2007) beskrivs hur man försöker hitta en gemensam grund genom att 
identifiera problem och bekymmer samt hitta gemensamma mål. För att målet ska kunna 
uppnås krävs att roller och funktioner är tydliga. Den döve förväntar sig ibland enkel 
information om och när hon/han ska söka, medan i sjuksköterskans roll ingår att inhämta så 
mycket information som möjligt för att kunna besluta om rätt vårdnivå. Förväntningarna på 
varandras roller krockar. Sjuksköterskan frågar och frågar, den döve kan ha svårt att svara och 
känner sig då pressad. 
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Studien visar att det finns stora skillnader hur bekväma de döva är med att kommunicera på 
skriven svenska. Om språket fallerar riskerar också de andra delarna i Fossum 
kommunikationsmodell (2007) att fallera. Fossum menar att ”man i bästa fall på ett realistiskt 
vis kan involvera sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande insatser”. Om både 
sjuksköterskan och den döve är bekväma med skriven svenska innebär det inget problem att 
ge råd, information och även att föra ett mer motiverande samtal. För de yngre döva tycktes 
det självklart att kunna kommunicera och vår fråga om de förstod och blev förstådda 
upplevdes som överflödig eller fel formulerad. Om den döve däremot inte är helt trygg med 
den skrivna svenskan riskerar han/hon istället bli passiv, avstår då från att ställa frågor i rädsla 
för att formulera sig fel och även att missförstå informationen. För att bli mer delaktig begär 
då ibland den döve att få komma för ett personligt möte tillsammans med tolk. Här krockar 
den döves rätt att få tala sitt förstaspråk med de rutiner som primärvården har. Då även 
sjuksköterskorna ser det personliga mötet som en utväg när kommunikationen upplevs som 
otillräcklig löser de detta genom att gå utanför gängse rutiner, ett besök med tolk bokas och 
båda får möjlighet tala sitt förstaspråk.  
 
Trots de svårigheter som finns så tycker alla sjuksköterskor att de för det mesta förstår den 
döve och även de döva tycker oftast att kommunikationen fungerar bra då kontakten väl 
etablerats.  Sjuksköterskorna upplever sig oftast lyckas nå sitt mål, att tillsammans med den 
döve komma till förståelse, det som Fossum (2007) kallar ”gemensamma beslut”. Även de 
döva anger att när de väl lyckats få kontakt är de ofta nöjda med samtalen. Scheier (2009) 
fann att kommunikationen är det stora hindret för personer med hörselnedsättningar. Detta har 
inte framkommit i våra intervjuer där visserligen den skrivna svenskan ibland kan vara ett 
hinder, men om det uppstår svårigheter löser de detta genom personligt möte tillsammans med 
tolk. Beror våra resultat på att de är genomförda i Sverige och kanske t.o.m. att de är gjorda i 
Örebro där teckenspråket är välbekant?  
 
Både sjuksköterskor och döva tar upp att samtalen tar lång tid och visar på att detta 
kommunikationssätt i sig själv är tidskrävande. Även här är primärvårdens rutiner inte 
anpassade till detta, det blir istället den enskilda sjuksköterskan som får lösa detta genom att 
lämna tidsaspekten åt sidan och låta samtalet ta den tid det tar. Wahlberg (Holmström 2008) 
tar upp den konflikt som sjuksköterskan hamnar i mellan kraven på hög tillgänglighet (vilket 
kräver korta samtal) och kraven på korrekt bedömning och så låg vårdnivå som möjligt.  Hon 
konstaterar också att det enda raka i denna situation är att verkligen utgå från den 
vårdsökandes enskilda behov och aktuella situation, vilket våra intervjuade sjuksköterskor 
också gör när de konstaterar att ”det får ta den tid det tar”. 
 
Hos både sjuksköterskor och döva finns en oro för att man inte ska förstå varandra och 
särskilt i mer allvarliga situationer. Utifrån vårt resultat anser vi att den oron till viss del är 
motiverad. Båda grupperna uttryckte också en farhåga att de döva dröjer längre med att söka 
vård än hörande. I en kommentar till den tidigare nämnda artikeln i The Lancet tar författarna 
upp en undersökning gjord av Royal National Institute for the Deaf, UK (2004) som visade att 
30 % av dem som hade teckenspråk som förstaspråk undvek att träffa sin familjeläkare pga. 
språksvårigheter och riskerar därmed sin hälsa hellre än att kämpa med sjukvårdssystemen 
(Alexander, Ladd & Powell, 2012). Trots att kunskapen från andra länder inte är direkt 
överförbar är detta ändå ett observandum.  
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11 SLUTSATS 
För de döva är de centrala svårigheterna att få kontakt med vårdcentralerna och för 
sjuksköterskorna att komma till förståelse under samtalen. Båda känner störst trygghet när de 
får kommunicera på sitt första språk, teckenspråk och talad svenska. Svårigheterna i kontakt 
och kommunikation med sjukvården för de döva kan innebära en potentiell hälsorisk.  
 
12 KLINISKA IMPLIKATIONER  
Kontaktvägarna till primärvården för de döva måste förbättras. Primärvårdens telefonsystem 
bör göras mer flexibla för att öka tillgängligheten för de döva. Möjligheterna för den döve och 
sjuksköterskan att kommunicera på sitt första språk behöver utvecklas. Bildtelefoni borde här 
kunna vara en möjlighet. Mer forskning inom området krävs och samtidigt måste 
informations- och förbättringsarbete påbörjas. 
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BILAGA 1 FRÅGEFORMULÄR 

 

Frågeformulär 

 

Samtalet kommer att handla om nedanstående frågor och du får gärna förbereda dig genom att 

tänka efter vilka kontakter du vill berätta om. 

 

 

1. Berätta om dina olika upplevelser av sjukvårdsrådgivning via text-telefon och/eller bild-

telefon. 

 

 

2.  Hur upplevde du kommunikationen, blev du förstådd och förstod du den information du 

fick? 

 

 

3.  Har du förslag på hur kommunikationen kan bli lättare eller bättre? 
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BILAGA 2A INTRESSEANMÄLAN SJUKSKÖTERSKOR 

 

INTRESSEANMÄLAN 

 

Anmäler mitt intresse att delta i studien om upplevelse av sjukvårdsrådgivning via text-

telefoni och/eller bild-telefoni. 

 

Namn___________________________________ 

 

 

Hur når vi dig bäst? Mail adress_______________________________________ 

 

Telefonnummer___________________________________ 

 

 

 

Jag är distriktssköterska/sjuksköterska på:  Vårdcentral                Sjukvårdsrådgivningen 

 

Antal år med erfarenhet av sjukvårdsrådgivning via telefon: ________    

 

 

 

 

 

…………………………………….. 

Underskrift 
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BILAGA 2B INTRESSEANMÄLAN DÖVA 

 

INTRESSEANMÄLAN 

 

Anmäler mitt intresse att delta i studien om upplevelse av sjukvårdsrådgivning via text-

telefoni och/eller bild-telefoni. 

 

Namn___________________________________ 

 

Ålder__________ 

 

Hur når vi dig bäst? Mail adress_______________________________________ 

 

 Telefonnummer___________________________________ 

 

 

Jag är döv      Jag är hörselskadad   

 

Jag är: helt teckenspråkig              delvis teckenspråkig             använder teckenspråk som stöd 

 

Jag har de flesta av mina vårdkontakter på:  Primärvården                Universitetssjukhuset 

 

Jag har hemmavarande barn under 18 år:    Ja                  Nej 
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BILAGA 3A INFORMATIONSBREV SJUKSKÖTERSKOR 

 

Informationsbrev om att delta i studien ”Döva, hörselskadade och 

sjuksköterskors upplevelse av telefonrådgivning via texttelefoni och 

bildtelefoni” 

Du tillfrågas härmed om att delta i en forskningsstudie där upplevelser av 

sjukvårdsrådgivning via text-telefon eller bild-telefon undersöks. 

Ditt deltagande är helt frivilligt och du får när som helst avbryta ditt deltagande i studien. 

Personuppgiftsansvarig är Örebro läns landsting. Enligt personuppgiftslagen (PUL) har du rätt 

att en gång per år få ta del av uppgifterna och vid behov få ev. fel rättade. Vid sådana frågor 

vänder du dig till Forskningschef Peter Engfeldt, se nedan. 

 

Vi studerar på Örebro Universitet och den här studien kommer att presenteras som en 

magisteruppsats. Som forskningshuvudman står Örebro läns landsting pga. vår anställning 

där. 

 

I vårt dagliga arbete är vi Distriktssköterskor inom Primärvården och har haft tillfälle att 

samtala via texttelefoni. Vi är nu intresserade av hur kommunikationen upplevs och hur den 

kan förbättras. Vår avsikt är att intervjua både döva, hörselskadade och sjuksköterskor för att 

kunna belysa bådas upplevelse av samtalen.  

Vi sänder det här brevet till dig efter din intresseanmälan som vi fick vid ert arbetsplatsmöte/ 

sköterskemöte den …….…… 

Du kommer att bli intervjuad vid ett tillfälle, på en plats som du väljer. Intervjun tar  

ca 1 timme och kommer att spelas in på bandspelare. Vi är intresserade av dina upplevelser av 

sjukvårdsrådgivning via text-telefoni och/eller bild-telefoni och om du har förslag på 

förbättringar. 

Våra tre huvudfrågor finns med i detta brev så att du i förväg ska kunna välja vilka 

upplevelser du vill berätta om. Vi kan komma att ställa följdfrågor under intervjun. 

Vi kommer även att ställa frågor om kön, ålder, utbildning och antal yrkesverksamma år med 

erfarenhet av sjukvårdsrådgivning via text- och bildtelefoni.  
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Olika tekniska lösningar för kommunikation mellan hörande och icke hörande utvecklas 

alltmer och fungerar som ett sätt att kontakta vården. För att hjälpmedlen ska fungera fullt ut 

som en säker och trygg kommunikationsväg måste problem och svårigheter belysas. Denna 

studie tror vi kan leda till att kunskapen hos vårdpersonalen ökar, vilket bör komma döva och 

hörselskadade till godo. 

Det är endast vi två som genomför undersökningen och vår handledare som kommer att ha 

tillgång till intervjumaterialet och inga obehöriga kan ta del av det. Det kommer att förvaras 

inlåst. Dina svar och resultaten av studien kommer att presenteras så att ingen kan veta vem 

som lämnat de olika svaren, dvs. behandlas konfidentiellt. Ingen ersättning utgår men om Du 

får kostnader för resor kan du få reseersättning.  

Om du önskar läsa studien när den är klar noterar vi ditt namn och din adress och skickar den 

till dig.  

Cirka en vecka efter att du fått detta brev kontaktar vi dig för att fråga om du vill delta i 

studien. Vi tar kontakt på det sätt som du önskat i samband med din intresseanmälan.  

Du får möjlighet att ställa eventuella frågor och vi bokar tid och plats för intervjun.  

 
Ansvarig för studien är Örebro Universitet och nedan angivna studenter och handledare. 
Har du frågor kontakta: Margareta Hultman Brikell 

 margareta.hultman-brikell@orebroll.se 

 tel. 070-667 87 68 

 Ethel Davidsson 

 ethel.davidsson@orebroll.se 

 tel. 070-379 80 62 

 Handledare  

 Helena Sunvisson 

 helena.sunvisson@oru.se  

  tel. 019-602 57 70 

 Forskningschef 

 Peter Engfeldt 

 tel. 019-602 57 80 

 peter.engfeldt@orebroll.se 
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BILAGA 3B INFORMATIONSBREV DÖVA 

 

Informationsbrev om att delta i studien ”Döva, hörselskadade och 

sjuksköterskors upplevelse av telefonrådgivning via texttelefoni och 

bildtelefoni” 

Du tillfrågas härmed om att delta i en forskningsstudie där upplevelser av 

sjukvårdsrådgivning via text-telefon eller bild-telefon undersöks. 

Ditt deltagande är helt frivilligt och du får när som helst avbryta ditt deltagande i studien. Din 

medverkan kommer inte att påverka dina fortsatta kontakter med sjukvårdsrådgivningen eller 

din vårdcentral. 

Personuppgiftsansvarig är Örebro läns landsting. Enligt personuppgiftslagen (PUL) har du rätt 

att en gång per år få ta del av uppgifterna och vid behov få ev. fel rättade. Vid sådana frågor 

vänder du dig till Forskningschef Peter Engfeldt, se nedan. 

Vi studerar på Örebro Universitet och den här studien kommer att presenteras som en 

magisteruppsats. Som forskningshuvudman står Örebro läns landsting pga. vår anställning 

där. 

I vårt dagliga arbete är vi Distriktssköterskor inom Primärvården och har haft tillfälle att 

samtala via texttelefoni. Vi är nu intresserade av hur kommunikationen upplevs och hur den 

kan förbättras. Vår avsikt är att intervjua både döva, hörselskadade och sjuksköterskor för att 

kunna belysa bådas upplevelse av samtalen.  

Vi sänder det här brevet till dig efter din intresseanmälan vi fick vid er förenings 

sammankomst den …...……….  

Du kommer att bli intervjuad vid ett tillfälle, på en plats som du väljer. Intervjun tar  

ca 1 timme och kommer att spelas in på bandspelare eller videofilmas. Vi är intresserade av 

dina upplevelser av sjukvårdsrådgivning via text-telefoni och/eller bild-telefoni och om du har 

förslag på förbättringar. 

Våra tre huvudfrågor finns med i detta brev så att du i förväg ska kunna välja vilka 

upplevelser du vill berätta om. Vi kan komma att ställa följdfrågor under intervjun.  

Teckenspråkstolk kommer tolk att beställas. Detta innebär att en tredje person är närvarande 

vid intervjun vilket kan upplevas som besvärande. Vi bedömer dock att nyttan av tolk 
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sannolikt överväger nackdelarna. Vi kommer att använda professionella tolkar med 

tystnadsplikt. 

Vi kommer även att ställa frågor om ålder, kön, utbildning och hemmavarande barn under 

18år. 

Olika tekniska lösningar för kommunikation mellan hörande och icke hörande utvecklas 

alltmer och fungerar som ett sätt att kontakta vården. För att hjälpmedlen ska fungera fullt ut 

som en säker och trygg kommunikationsväg måste problem och svårigheter belysas. Denna 

studie tror vi kan leda till att kunskapen hos vårdpersonalen ökar, vilket bör komma döva och 

hörselskadade till godo. 

Det är endast vi två som genomför undersökningen och våra handledare som kommer att ha 

tillgång till intervjumaterialet och inga obehöriga kan ta del av det. Det kommer att förvaras 

inlåst. Dina svar och resultaten av studien kommer att presenteras så att ingen kan veta vem 

som lämnat de olika svaren, dvs. behandlas konfidentiellt. Ingen ersättning utgår men om Du 

får kostnader för resor kan du få reseersättning.  

Om du önskar läsa studien när den är klar noterar vi ditt namn och din adress och skickar den 

till dig.  

Cirka en vecka efter att du fått detta brev kontaktar vi dig för att fråga om du vill delta i 

studien. Vi tar kontakt på det sätt som du önskat i samband med din intresseanmälan. Du får 

möjlighet att ställa eventuella frågor och vi bokar tid och plats för intervjun.  

 
Ansvarig för studien är Örebro Universitet och nedan angivna studenter och handledare. 
Har du frågor kontakta 

Studieansvariga  Handledare 

Margareta Hultman Brikell  Helena Sunvisson  

margareta.hultman-brikell@orebroll.se helena.sunvisson@oru.se  

tel. 070-667 87 68  tel. 019-602 57 70 

 

Ethel Davidsson  Forskningschef 

ethel.davidsson@orebroll.se  Peter Engfeldt 

tel. 070-379 80 62  peter.engfeldt@orebroll.se 

  tel. 019-602 57 80  
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BILAGA 4 SAMTYCKE 

Till deltagare i studien om 
”Döva, hörselskadade och sjuksköterskors upplevelse av sjukvårdsrådgivning via texttelefoni 
och bildtelefoni” 
 
 
 
 

SAMTYCKE 
 
 
Jag har muntligen och skriftligen informerats om den aktuella studien ” Döva, hörselskadade 
och sjuksköterskors upplevelse av sjukvårdsrådgivning via texttelefoni och bildtelefoni”, 
och haft tillfälle att i lugn och ro läsa igenom informationen och att ställa frågor. Jag har 
också fått en kopia på den skriftliga informationen och mitt samtycke. 
 
Genom min underskrift samtycker jag till: 
 Att delta i en studie där jag ges tillfälle att berätta om mina upplevelser av 

sjukvårdsrådgivning via text- och/eller bildtelefoni.  
 Att mina personuppgifter behandlas så som beskrivits i informationsbrevet 

 
 
Jag är medveten om att deltagandet är frivilligt samt att jag när som helst och utan att ange 
orsak kan avbryta mitt deltagande utan att det påverkar mitt framtida omhändertagande. 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ _______________________________ 
Forskningspersonens underskrift  Datum (av forskningspersonen) 
 
 
_________________________________ 
Namnförtydligande 
 
 
 
Jag har förklarat studiens upplägg och syfte för ovanstående forskningsperson 
 
 
_________________________________ ________________________________ 
Kontaktperson   Datum 
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BILAGA 5 BAKGRUNDSFAKTA 

 

Bakgrundsfakta  

Fakta som frågas / noteras i samband med intervjuerna 

 

 

1. Vilken kategori tillhör informanten, döv, hörselskadad, sjuksköterska  

 

2.Man eller kvinna 

 

3.Ålder 

 

4.Utbildning 

 

5a Fråga till döv/hörselskadad 

   Har du hemmavarande barn? 

   (Vi kan förvänta att förälder även innesluter sina upplevelser i kontakter med sjukvården       

         som rör deras barn). 

 

5b Fråga till sjuksköterska 

 Antal år med erfarenhet av sjukvårdsrådgivning via texttelefon eller bildtelefon? 

 

6 Informerat samtycke har muntligen inhämtats i samband med intervjun och i 

förekommande fall med hjälp av teckenspråkstolk. 
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BILAGA 6 TABELL SJUKSKÖTERSKOR 

Tabell 1 Exempel från analysprocessen av sjuksköterskeintervjuerna med nyckelbegrepp, koder, kategorier och 
kluster 

Nyckelbegrepp Koder Kategorier Kluster 

”det är många hörselskadade 
och döva som ringer om sina 
barn  ---- ja, jag tycker det 
har fungerat ganska bra, 
faktiskt” 
”jag tycker att de flesta som 
jag kommunicerar med både 
döva och icke döva så är det 
vi ju inte så långt ifrån 
varandra, tycker jag, jag 
upplever det så” 

Lätt att förstå Förståelse Att komma till förståelse 

”vad är det egentligen dom 
menar liksom o hur alvarligt 
är det här liksom o” 
”så man inte missar 
någonting” 
”det kanske mest är det 
liksom rädd att inte patienten 
inte får fram det dom vill 
förmedla” 

Inte så lätt att förstå Förståelse Att komma till förståelse 

”för det mesta tycker jag i 
alla fall att de förstår och 
förmedlar tillbaka” 
”ibland kan det gå lika bra 
som ett hörande samtal …. 
Dom förstår direkt hur dom 
skall göra” 

Lätt att göra sig förstådd Förståelse Att komma till förståelse 

”ja det är ju lite svårt ibland 
att veta ….hur förstådd man 
blir va” 

Inte så lätt att göra sig 
förstådd 

Förståelse Att komma till förståelse 

”det klart att det  tar längre 
tid med en mellanhand på det 
här sättet” 
”dom här samtalen tar ju 
längre tid, det gör dom …..  
det får ju ta den tiden” 
”då är det lite småstressigt 
kan vara för det tar ju så pass 
mycket längre tid än vad man 
har avsatt för varje patient” 
”Dom tar tid samtalen ….. då 
känner jag att då får det lov 
att göra det och oftast så vet 
mina kollegor att jaha det är 
ett (hänvisar till numret för 
texttelefoni)” 

Samtalen tar lång tid Tid Att komma till förståelse 

”Det  tar längre tid än, än 
med en hörande i och med att 
det ska gå via, ja först tar det 
ju tid innan man får svar … 
först ska du ringa upp den här 
personen på texttelefoni och 
sen ska dom ringa upp i sin 
tur o sen tar det innan den 
döve svarar liksom så att det 
är ju flera led där”  

Tar lång tid att få kontakt Tid Att komma till förståelse  
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Tabell 1 forts. 
Exempel från analysprocessen av intervjuerna med sjuksköterskor, nyckelbegrepp, koder, kategorier och kluster 
”att patienten inte riktigt kan 
uttrycka själv, inte har riktigt 
ord för, där språket inte 
riktigt är, ja dom har inte 
riktigt ord för sitt problem” 
”man måste liksom lyssna av 
och många har ju ett 
bristfälligt språk” 
”lite svårt att beskriva många 
alltså gånger …..lite sämre 
språk”  
”i alla fall dom äldre har ju 
lite svårt att liksom skriva ner 
och det blir osamman… dom 
har dålig svenska helt enkelt 
….. svårt få sammanhang i 
meningarna” 

Svårt förstå den döves 
skrivna språk 

Språk Att komma till förståelse 

”som att det var som att 
skriva med en hörande 
person” 

Lätt förstå den döves 
skrivna språk 

Språk Att komma till förståelse 

”man måste ju försöka att 
vara tydlig i sitt språk så att 
det blir lättfattligt och så” 

Sjuksköterskans erfarenhet 
av sitt språkbruk 

Språk Att komma till förståelse 

”det kan ju kännas lite oroligt 
särskilt när dom, man inte hör 
deras röst och sen utrycker de 
att de inte vill leva längre” 
”som jag hade kunnat prata 
med mer direkt och höra 
rösten på och så, just för att 
inte missa nått eller” 

Saknar den icke-verbala 
kommunikationen 

Att inte höra rösten Att komma till förståelse 

”det kan ta lång tid innan 
man ens får personnummer 
och kollat liksom namn och 
var dom bor och sådär” 

Att inte få personnummer 
och därmed viktig 
information 
 

Att inte höra rösten Att komma till förståelse 

”dom har ju liksom väldigt 
olika förutsättningar, det är så 
väldigt olika hur dom 
beskriver sina symtom….. 
väldigt olika hur mycket 
kunskaper de har sedan 
tidigare” 

Upplever kunskapsluckor 
hos den döve 
 

Förståelse Att komma till förståelse 

”man får ta den tid det tar 
liksom, man får inte känna att 
man måste skynda sig …..då 
kan det nog bli väldigt fel” 

Samtalen får ta tid Strategier Att komma till förståelse 

”man måste vara jättenoga 
med att ställa frågor, raka 
frågor” 
”det blir mycket repetition i 
sånt samtal, frågar igen och 
försöker att förtydliga och att 
man kanske får skriva lite 
extra om egenvårdsråd och 
för att man ska förstå va” 

Använder rakt och enkelt 
språk, repetera och 
förtydligar 

Strategier Att komma till förståelse 
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Tabell 1 forts. 
Exempel från analysprocessen av intervjuerna med sjuksköterskor, nyckelbegrepp, koder, kategorier och kluster 
”om man ställer frågan flera 
gånger ibland och kanske på 
olika sått då om man inte får 
svaret” 
”ja jag har lärt mig att förstå 
….man sållar bort vissa 
onödiga ord lite grann … 
som inte behöver egentligen 
vara med …men man förstår”
”men för det mesta så förstår 
man dom ganska bra bara 
man frågar tillräckligt många 
gånger” 

Frågar för att bli säkrare Strategier Att komma till förståelse 

”ibland så får man ju till det 
väldigt bra och ibland så 
bokar man ju” 
”o då kanske man gör så att 
da tar (man) hellre in dom en 
gång för mycket än en gång 
för lite” 

Bokar tid för personligt 
besök med tolk 

Strategier Att komma till förståelse 

”slita sig loss från det man 
håller på med för att ee kunna 
gå till en speciell dator då där 
vi har det här (syftar på TsN) 
inkopplat……men när man 
väl sitter där så tycker jag att 
det fungerar bra” 

Trygg med tekniken Säkerhet Upplevelse av uppgiften 

”om man tar MMX (TsN) 
samtalen och vi inte har dom 
så ofta, man kanske inte får 
upp någon riktig rutin” 

Ovan vid tekniken Osäkerhet Upplevelse av uppgiften 

”så att för det mesta så brukar 
jag komma fram till att jag 
inte känner oro i slutet av 
samtalet innan man lägger 
på” 

Känsla av trygghet Säkerhet Upplevelse av uppgiften 

”många upplever ju en rädsla 
…. Men det är ju bara till att 
ta samtalet och försöka göra 
det så bra som möjligt så är 
det ju, man behöver inte vara 
rädd” 

Osäkerhet i kontakten Osäkerhet/säkerhet Upplevelse av uppgiften 

”då kände jag en osäkerhet 
som jag inte har känt föru.. 
det här var första gången jag 
fick prata om psykiska besvär 
med nån som var döv” 

Osäkerhet i svåra samtal Osäkerhet Upplevelse av uppgiften 



   2012-06-07   

                                                                                               Sidan 41                        

  Döva och sjuksköterskors erfarenhet och upplevelse av sjukvårdsrådgivning via texttelefon och bildtelefon 

Tabell 1 forts. 
Exempel från analysprocessen av intervjuerna med sjuksköterskor, nyckelbegrepp, koder, kategorier och kluster 
”jag tycker ju det här med 
datorn att det funkar ju, ju 
bara när man kan 
kommunicera med dom o 
fråga o liksom få svar direkt 
o så där …. Det är ett lyft 
liksom” 
”men det kan ju vara lite 
spännande också och se vad 
som kommer , vad man får ut 
av ett skrivande samtal 
istället för att prata” 

Upplevelsen av 
direktkontakt via 
skrivande samtal 

Kommunikationsvägar Kontakt 

”du får ringa upp senare …… 
det känns ju aldrig bra att 
behöva säga så men det blir 
ju lite mer komplicerat till 
dom än till en hörande person 
för där kan jag ta 
telefonnumret där jag står och 
sen ringa upp själv, det här 
blir lite mer komplicerat” 

Svårare få kontakt Kommunikationsvägar Kontakt 

”och sen är det ju via 
bildtelefoni, de tecknar och 
sen är det ju en tolk som 
översätter till tal …. Och då 
är det ju en mellanperson där 
och det …… det tycker jag 
känns, det känns inte riktigt 
bra, det är alltid svårare med 
den kommunikationen” 
”för at jag tycker dom är 
väldigt neutrala i sin roll och 
…… jag känner det verkligen 
bara som en länk emellan” 

Upplevelsen av 
kommunikation via 
professionell tolk som 
en emellan eller en länk 

Kommunikationsvägar Kontakt 

”har en sambo som, som hör 
och som ringer för sin sambo 
som inte hör så bra och då 
blir det ju i andra hand ….. 
det kan va svårt alltså för det, 
det beror lite på vad det gäller 
det, det är inte helt lätt att” 

Upplevelsen av att 
kommunicera med anhörig 
som tolk 

Kommunikationsvägar Kontakt 

Intervjuaren: Har dom större 
behov när dom hör av sig? 
”jaa(tvekande) det kanske är 
därför jag bokar till läkare 
varenda gång, jo men dom 
har kanske faktiskt väntat så 
…. dom har nog varit sjuka 
ett litet tag eller haft 
symtomen ett  tag” 

Upplever att patienten är 
sjukare vid kontakt 

Kommunikationsvägar Kontakt 
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BILAGA 7 TABELL DÖVA 

 

Tabell 2 Exempel från analysprocessen av intervjuerna med döva, nyckelbegrepp, koder, kategorier och kluster 

Nyckelbegrepp Koder Kategorier Kluster 

”men sen har jag ringt till 
andra rådgivningen, den här 
1177, och det har funkat 
jättebra” 
”så det kan ju va ifall jag kan 
ringa från jobbet eller så för 
där finns det en vanlig 
texttelefon då kan jag få en 
telefontid så dom kan ringa 
till mig, det kan funka” 

Lätt att få kontakt Kommunikationsvägar Kontakt 

”så är det ju telefonsvarare…. 
för att det blir svårt om man 
då först ska knappa in sitt 
nummer och sen då skulle 
man behöva knappa in ett 
nummer till…. då missar 
man, då kan man inte tala om 
den här information att jag är 
döv, ni måste ringa via FÖC 
… det är lätt att det blir 
missförstånd då med den här 
automatiska tjänsten” 
”dom tycker kanske ändå att 
jag ska ringa med vanlig 
telefon men det är ju svårt 
med telefontiderna och så 
där…jag tror att dom mycket 
vill att man ska följa deras 
telefontider och så” 
Intervjuare: har det hänt att de 
får ringa flera gånger? 
”det har hänt många gånger 
för tiden har inte räckt till att 
få in alla nummerna, det är 
inget bra system” 
”ibland använder jag 
texttelefon och försöker ringa 
men det är inte säkert att det 
funkar att man får något 
svar…. problemet är ifall 
dom ska ringa till mej så blir 
det väldigt osäkert från deras 
håll” 

Svårt att få kontakt Kommunikationsvägar 
Subkategori: Teknik 

Kontakt 

”ja så måste datorn den måste 
ha, datorn ska hålla kontakten 
och va uppkopplad hela tiden 
och man blir nervös att den 
ska tappa kontakten o så där” 
”då kan samtalet brytas 
ibland då, de förstår inte att 
det är texttelefon…. det har 
hänt många gånger att de 
lägger på och tror att det är 
ett vanligt samtal 

Tekniska svårigheter 
under pågående kontakt 

Kommunikationsvägar 
Subkategori: Teknik 

Kontakt 
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Tabell 2 forts. 
Exempel från analysprocessen av intervjuerna med döva, nyckelbegrepp, koder, kategorier och kluster 

Nyckelbegrepp Koder Kategorier Kluster 

”det vore bra om man kunde 
ringa direkt till vårdcentralen 
via texttelefon istället för det 
här att man ska ringa upp och 
få en tid, man får kontakt på 
en gång, det tycker jag att 
man ska ändra på” 
”ja, det tycker jag är lättast 
med mail eller direkt 
texttelefonikontakt, om det 
finns möjlighet då, och här i 
Örebro har de flesta den 
möjlighet att ringa via 
texttelefon alltså, ja det är väl 
det eller mail, det blir mer 
direkt i varje fall” 

Svårigheter med 
primärvårdens system 

Kommunikationsvägar  
Subkategori: System 

Kontakt 

”ja, men det är lite jobbigt, 
jag tänker att en hörande 
person kan ju lämna 
telefonnumret lätt och sen 
ringer dom upp, om jag är 
hemma då, men jag måste ju 
verkligen vakta då för att 
svar, hinna svara” 
”i dagens läge så får man ju 
ringa å sen får man en tid å 
de ska ringa  tillbaka, det 
tycker jag är lite jobbigare, 
och då får man vara hemma 
och vänta, alltså i flera 
timmar innan man får 
svar…..man kanske vill ut 
och handla eller något annat 
och det kan man inte göra 
utan då får man vara hemma 
och vänta” 

Måste vänta hemma Kommunikationsvägar  
Subkategori:  
System som hindrar 

Kontakt 

”då vänta och vänta, sen 
lyckas man få igenom ett 
samtal och då ska man ju be 
dom att ringa till 
vårdcentralen för att boka en 
tid, och då ringer dom ju dit 
men då är det ju det att då får 
man ju vänta där också på kö, 
ja så är det först till 
tolkcentralen och sedan till 
vårdcentralen, det blir liksom 
dubbla kötider” 

Dubbla kötider 
 
 
 

Kommunikationsvägar  
Subkategori:  
System som hindrar 

Kontakt 

”har ett samtal och att man 
säger att vi har ett samtal och 
du får vänta, det skulle vara 
lättare för oss döva med en 
sån modell att få kontakt med 
vårdcentralen, än det här 
systemet att man ska lämna 
namn och telefonnummer för 
att vårdcentralen ska ringa 
upp, då tycker jag att det 
verkar som att dom flesta 
struntar i det, man lämnar 
inte sitt nummer” 

Väntar med kontakt Kommunikationsvägar  
Subkategori:  
System som hindrar 

Kontakt 
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Tabell 2. forts. 
Exempel från analysprocessen av intervjuerna med döva, nyckelbegrepp, koder, kategorier och kluster 

Nyckelbegrepp Koder Kategorier Kluster 

”klockan åtta kanske man går 
in på vårdcentralen, får vänta 
en lite stund” 
”det funkar ju inte riktigt så 
då ger jag upp, då var jag ju 
tvungen att cykla dit istället, 
till vårdcentralen och talar 
om att jag försöker att ringa” 

Vägar till kontakt 
Uppsöker vårdcentral 

Strategier för att få 
kontakt 

Kontakt 

”just det är svårt med 
telefonkontakten o få kontakt 
den vägen så då blir det mail 
istället” 
”mail är ett sätt som 
verkligen funkar jättebra” 

Vägar till kontakt 
Mailar vårdcentralen 

Strategier för att få 
kontakt 

Kontakt 

”då ringde dom upp min 
sambo och då blev det ju 
liksom via två vägar då, blev 
det från honom till mig, för 
då hade dom ingen möjlighet 
ringa upp till datorn då, så det 
var ju lite negativt” 

Vägar till kontakt 
Kontakt via anhörig  

Strategier för att få 
kontakt 

Kontakt 

”jag hoppas att de förstår mig 
(skratt) i alla fall att jag blir 
förstådd men jag förstår 
dom” 
”Jag tycker att det fungerar 
bra det är inga problem jag 
tycker att jag förstår och att 
jag får bra hjälp” 

Förstår och blir förstådda Förståelse Att komma till förståelse 

”när man skriver på 
tangentbordet det kan lätt 
bli missförstånd och så, 
mm det är jobbigt” 
”och förklara alltså man 
vill inte att det ska bli 
några missförstånd o så 
där, hur man ska förklara 
att ja hur det verkligen är 
om det är nå´n stor sak o 
sådär” 

Rädsla för missförstånd Förståelse Att komma till förståelse 

”nej, alltså skriver jag 
liksom å sen kan dom, ja 
är det något jag inte förstår 
så frågar jag bara vad 
menar ni och då förklarar 
dom” 

Fråga om tills man förstår Strategier för att komma 
till förståelse 

Att komma till förståelse 

”jag har en god svenska, jag 
har inte svårt för att läsa utan 
jag kan lätt ta till mig en text 
och skriva så andra förstår 
mig, då tycker jag att det 
fungera bra” 
”ja, det känns som att vi har 
en kommunikation som 
fungerar bra i varje fall” 
 
 
 
 

Säkerhet i språket Språk Att komma till förståelse 
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Tabell 2. forts. 
Exempel från analysprocessen av intervjuerna med döva, nyckelbegrepp, koder, kategorier och kluster 
”jag förstår men jag har svårt 
att uttrycka mig, jag blir 
väldigt spänd när jag ska sitta 
och skriva och jag är rädd  
för att skriva fel, liksom att 
det blir fel….. jag klarar av 
det men det kan bli farligt där 
det kan bli fel….. det kan bli 
missförstånd” 
”för det kan bli missförstånd 
då, om dom frågar nå´t och 
då vet jag inte riktigt hur jag 
ska säga eller hur jag ska 
förklara hur jag har ont alla 
sjukdomar det är inte lätt” 

Rädsla för missförstånd 
pga. språket  

Språk Att komma till förståelse 

”och inte att de ska fråga de 
här frågorna då, utan ge mej 
en tid så att jag får komma 
direkt då, att jag får en tid 
med syster och ha en tolk 
med samtidigt, det känns bra”
”jag som är döv det är bättre 
med direktkontakt och att ha 
tolk med sig för då går det 
lättare, då översätter tolken 
och ser till att det blir rätt, 
men skriva det är svårt” 

Vill tala sitt första språk / 
teckenspråk för att bli 
förstådd 

Strategier för att komma 
till förståelse 

Att komma till förståelse 

”det har löst sig till sist i alla 
fall det kan ta lite tid extra tid 
bara” 
”jag känner att de inte har 
tillräckligt med tid att ha ett 
samtal via texttelefon då” 

Samtalen med 
vårdcentralen tar lång tid 

Tid Att komma till förståelse 

 
 


