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Konsekvensbeskrivning: 

- Sjuksköterskorna kan förbättra sin förmåga att kommunicera med barn som inte talar 

svenska. 

- Kan gynna barnavdelningar och mottagningar att strukturera upp en bra grund för hur 

man på bästa sätt kommunicerar med barn som inte talar svenska.  

- Sjuksköterskorna kan göra mallar och PM för att få en större översikt av vilka 

hjälpmedel och strategier som finns på avdelningen för att underlätta i 

kommunikationen med barnen.  

- Det ger ledningen en ökad förståelse för bemanning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstrakt 

Syfte: Att beskriva sjuksköterskornas erfarenheter och strategier av att kommunicera med 

barn som inte talar svenska. 

Bakgrund: Då invandringen i Sverige har ökat mycket de senaste åren behöver 

sjuksköterskornas erfarenheter kring att vårda barn som inte talar svenska belysas eftersom 

kommunikationen i vården är avgörande för att kunna ge en god vård.  

Design: Studien har en deskriptiv design med en kvalitativ ansats. 

Metod: Tio sjuksköterskor intervjuades i januari- februari 2017. Erfarenheten hos 

sjuksköterskorna var minst 2 års erfarenhet på barnavdelning eller barnmottagning. 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes på två sjukhus och sedan analyserades intervjuerna 

med kvalitativ innehållsanalys som resulterade i tre kategorier och tio underkategorier.  

Resultat: Utifrån sjuksköterskornas erfarenheter och strategier skapades tre huvudkategorier: 

Konsekvenser av kommunikationssvårigheter, Att individanpassa utifrån patientens behov 

och Användning av olika hjälpmedel. Dessa kategorier framställs i tio underkategorier.  

Slutsats: Att inte kunna förmedla sig på ett adekvat sätt till barnen skapar frustration och oro 

hos sjuksköterskorna. Det finns flera olika strategier som kan användas vid kommunikation 

såsom kroppsspråk, bilder och tolk.  

  

  

  

  

Nyckelord: Barn, Kommunikation, Kulturell omvårdnad, Kvalitativ innehållsanalys, 

Sjuksköterska, Upplevelser. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Title: Nursing's experiences and strategies of caring for children who do not speak Swedish. 

An interview study.  

  

Abstract 

Aim: To describe nurses' experiences and strategies of communicating with children who do 

not speak Swedish.  

Background: As immigration in Sweden has increased greatly in recent years nurses have 

experienced caring for children who do not speak Swedish highlighted due to communication 

in healthcare being essential to provide good care. 

Design: The study has a descriptive design with a qualitative approach. 

Method: Ten nurses were interviewed in January and February 2017. The experience of the 

nurses was at least 2 years of experience in the children's ward. Semi-structured interviews 

were conducted in two different hospitals, then the interviews were analyzed using qualitative 

content analysis which resulted in three categories and ten subcategories. 

Result: Based on the experiences and strategies of nurses, three main categories were created: 

Consequences of communication difficulties, Individualization based on patient needs and 

The use of various aids. These categories are then divided in to ten subcategories. 

Conclusion: Being unable to communicate adequately with the children creates frustration 

and concern among nurses. There are several different strategies that can be implemented for 

communication, such as body language, images and interpreters. 

  

Keywords: Child, Communication, Cultural nursing, Experience, Nurse, Qualitative content 

analysis. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanställning: 

Varför denna studie behövdes? 

- För att belysa sjuksköterskornas erfarenheter och strategier av att jobba med barn som inte 

talar svenska. 

- Det finns få studier som beskriver sjuksköterskornas erfarenheter och strategier av att vårda 

barn som inte talar svenska.  

  

Vad visar resultatet?  

- Sjuksköterskornas erfarenheter är att de känner oro och frustration när inte adekvat 

information kan ges till barn som inte talar svenska.  

- Sjuksköterskornas erfarenheter är att det är betydelsefullt med rätt hjälpmedel och strategier 

i form av bildstöd, tolk, tekniska hjälpmedel och informationsbroschyrer för att underlätta 

kommunikationen med barn som inte talar svenska. 

  

Hur ska resultatet användas för att påverka i verksamhet, utbildning och forskning? 

- Resultatet kan användas för att sjuksköterskor ska få tips på hur de kan kommunicera med 

barn som inte talar svenska med hjälp av rätt verktyg och strategier.  

- Resultatet kan användas för att optimera omvårdnaden för barn som inte talar svenska. 

- Resultatet kan användas för att genomföra utvecklingsarbeten om sjuksköterskors 

erfarenheter av att vårda barn som inte talar svenska samt skriva nya PM/rutiner.  
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INTRODUKTION 

Språket är idag viktigare än någonsin inom sjukvården och spelar stor roll för både familjer 

och sjukvårdspersonal. Språket är en viktig aspekt då det är viktigt att förstå informationen 

som ges inom sjukvården. Med den ökande invandringen i Sverige kan svårigheter i och med 

språkförbristningar förekomma. Detta blir påtagligt inom sjukvården då det ofta kan 

förekomma en brist i kommunikationen mellan barnet och sjukvårdspersonalen. Utifrån 

författarnas erfarenheter finns det en viss negativ attityd kring bemötande av barn som inte 

talar eller förstår det svenska språket på grund av osäkerhet. Språket är ett 

kommunikationsmedel mellan sjuksköterskan och barnet. Detta är grundläggande och utan 

språket blir det inte lika effektivt. Med ett fördjupningsarbete hoppas författarna kunna skapa 

en ökad medvetenhet kring erfarenheter och strategier för sjuksköterskor och 

barnsjuksköterskor när dem bemöter barn som inte talar det svenska språket. 

  

Bakgrund 

Pergert et al. (2007) har kommit fram till att när det inte går att småprata med barnet är det 

svårt att bygga en trygg grund i relationen mellan sjukvårdspersonal och barnet och det kan 

finnas olika faktorer som kan leda till att relationen sjuksköterskan byggt upp kan brytas. 

Vidare menar Pergert et al. (2007) att den transkulturella relationen bygger på tillit till 

sjukvårdspersonalen och om tilliten inte etableras kan det bli svårare för barnet att vilja 

berätta om känsliga upplevelser. För att det här ska förebyggas har de visat sig att god 

kommunikation är avgörande mellan barnet och sjukvårdspersonalen.  

  

McCarthy, Cassidy, Graham och Tuohy (2013) beskriver i sin studie att när sjuksköterskan 

och patienten inte talar samma språk uppstår en svårighet att ha spontanitet i samtalet och det 

blir svårare för sjuksköterskan att vara följsam och öppen i kommunikationen. Att ha 

förståelse för barn som inte talar svenska underlättar i omvårdnaden kring barnet (Hallström 

& Lindberg 2009). I en studie som gjorts av Festini et al. (2009) kan problem uppkomma när 

sjuksköterskan och barnet inte kan kommunicera och det kan leda till missförstånd av 

information och sjuksköterskan kan inte stötta på samma vis då språket ger möjlighet till 

innehållsrik information. I många situationer är det viktigt för patienter att kunna uttrycka och 

förmedla sitt budskap och likaså för sjuksköterskan (Festini et al. 2009). Uppstår det 

missförstånd kring informationen till patienten om den vård och behandling som ges kan det 

leda till sänkt patientsäkerhet och därför är det viktigt att patienten uppfattat det som sagts 
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(Socialstyrelsen 2016).  Enligt Dalheim Englund et al. (2012) kan känslan av osäkerhet 

uppkomma när sjuksköterskorna inte kan försäkra sig om att instruktioner uppfattats korrekt. 

Rätt kommunikation med barnet och dess familj från vårdpersonal är nödvändigt för att 

främja värdigheten hos barnet (Baillie et al. 2009). Förståelse för barn som inte talar svenska 

underlättar omvårdnaden kring barnet och kvalitén påverkas till det sämre vid 

kommunikationssvårigheter (Hallström & Lindberg 2009; Baillie et al. 2009). Pergert et al. 

(2007) beskriver i sin studie att det är viktigt för sjuksköterskan att utveckla en vårdande 

relation tidigt gentemot patienten. Språkbarriären mellan sjuksköterskan och barnet kan leda 

till att mycket tid avsätts för att få en fungerande kommunikation (Festini et al. 2009; Pergert 

et al. 2007). Därför anser Pergert et al. (2007) att det är viktigt för sjuksköterskor att ta sig 

tiden till att bygga upp en vårdande relation till barnet då det senare kan stärka bandet mellan 

sjuksköterskan och barnet när språket blir ett hinder. 

  

År 2015 var det totalt 134240 nyanlända i Sverige och under första halvåret av 2016 

uppmättes invandringen i Sverige med 62240 personer (Statistiska centralbyrån 2016). Enligt 

Hälso och sjukvårdslagen (1982:763) ska befolkningen i Sverige erbjudas god vård på lika 

villkor. Enligt HSL 2§ ska patienterna få anpassad information om hälsotillståndet, vården 

och vilka metoder för undersökningar och behandlingar som är aktuella för patienten. 

Vårdpersonal ska försäkra sig om att den givna informationen uppfattats på ett korrekt sätt.  

  

Det är många sjuksköterskor som använder sig av tolk för att barnen ska kunna göra sig 

förstådda och beskriva hur de upplever sin situation inför undersökningar (Blackford et al. 

2000; Pergert et al. 2007; Festini et al. 2009; Eklöf et al. 2015). Sjuksköterskor får en större 

tillit till tolken om denne översätter ord för ord utan några övriga förklaringar (Eklöf et al. 

2015).  

  

Enligt Martinez et al. (2013) kan barnen kommunicera mycket med kroppsspråket då det är en 

stor del av deras uttryck. Sjuksköterskan kan tolka ett barns kroppsspråk då kroppsspråket kan 

avslöja mycket om hur barnet mår om de inte kan förmedla det muntligt. Sjuksköterskorna 

kan avläsa barnets välmående utifrån kroppsspråket då kroppen och tanken interagerar med 

varandra (Martinez et al. 2013).  

  

Enligt McFarland (2006) har Madeleine M Leiningers omvårdnadsteori en holistisk 

utgångspunkt med transkulturell omvårdnad som respekterar skillnader mellan olika kulturers 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ekl%C3%B6f%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24649872
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Leino-Kilpi%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24649872
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ekl%C3%B6f%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24649872
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Leino-Kilpi%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24649872
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värderingar, uttryck, beteenden och hälso och sjukdomsuppfattningar. Syftet i teorin är att se 

mänskliga likheter och olikheter samt att även bli insatt i andra kulturers sociala strukturer 

såsom religion och politik (Leininger & McFarland 2006). Enligt Leininger och McFarland 

(2006) kan sjuksköterskor med hjälp av Leiningers teori erbjuda en omvårdnad som 

genomsyras av kulturell medvetenhet. Om sjukvården inte sätter sig in i kunskap om andra 

kulturer blir vården för patienter med andra kulturer mer komplex och håller en lägre kvalitét. 

För att skapa en god vårdrelation ska fokus ligga på patienten (McFarland 2006). Leininger 

utvecklade soluppgångsmodellen för att tydliggöra transkulturell omvårdnad. Solstrålarna står 

för individernas mönster, hälsa, sjukdom och beteende som kan variera och oavsett etnisk 

tillhörighet skall man erbjudas en god vård (McFarland 2006). 

  

Det finns i Barnkonventionen fyra grundläggande principer som alla har betydelse inom 

barnsjukvården. Den första handlar om barnets bästa, konventionens andra princip handlar om 

barnets rätt till en känsla av värde och värdighet, den tredje principen handlar om icke 

diskrimineringsprincipen och den fjärde handlar om barnets rätt till information och 

medinflytande. För att dessa principer ska kunna uppfyllas krävs att kommunikationen 

fungerar mellan sjuksköterskan och barnet trots språkliga hinder (Hanséus et al. 2012). 

  

Problemformulering 

Barnsjukvården strävar efter en familjecentrerad vård och då krävs god kommunikation med 

hela familjen trots språkliga kommunikationssvårigheter (Hanséus et al. 2012). Utifrån den 

forskning vi funnit finns inte många studier kring sjuksköterskornas erfarenheter och 

strategier av att kommunicera med barn som inte talar svenska. Endast ett fåtal av artiklarna 

belyser andra strategier än användning av tolk för sjuksköterskan i sitt dagliga arbete med 

barnet och därför finns behovet av att belysa det här området ytterligare.   

  

Syfte 

Är att beskriva sjuksköterskornas erfarenheter och strategier av att kommunicera med barn 

som inte talar svenska. 
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METOD 

Design: 

Studien har en deskriptiv design med en kvalitativ ansats. Ändamålet med kvalitativa studier 

är att ge en ökad förståelse och beskriva individers erfarenheter och upplevelser (jfr. Polit & 

Beck 2014). För skrivanvisningar utgick författarna från tidskriften Journal of Advanced 

Nursing (jfr. Watson et al. 2015). 

  

Deltagare: 

I studien har författarna använt ett strategiskt urval och deltagarna valdes ut från 

barnavdelningar och barnmottagningar på två sjukhus med hjälp av enhetschefen. 

Inklusionskriterierna var legitimerade sjuksköterskor/ barnsjuksköterskor med minst två års 

erfarenhet då de kunde svara på det som efterfrågades i studien. Sjuksköterskorna måste ha 

upplevt de som efterfrågas i studien för att kunna återberätta hur situationen upplevdes (jfr. 

Polit & Beck 2014). Att inkludera deltagare från olika mottagningar och avdelningar ger en 

bred variation vilket leder till flera olika erfarenheter (jfr. Polit & Beck 2014). Innan studien 

genomfördes kontaktades respektive verksamhetschefer på de olika avdelningarna för ett 

godkännande (se bilaga 2). Totalt tillfrågades fem sjuksköterskor på respektive sjukhus varav 

tio stycken intervjuades. Sjuksköterskorna som inkluderades i studien jobbade med barn som 

var i åldrarna 0-18 år, ensamkommande barn och barn som har sina familjer närvarande på 

sjukhuset. 

  

Datainsamling:  

Innan påbörjad rekrytering kontaktades verksamhetschefen och enhetschefen på det aktuella 

avdelningarna och informerades om studiens syfte och upplägg. Potentiella deltagare 

tillfrågades att delta av enhetschefen. Författarna använde sig av en intervjuguide under de 

semistrukturerade intervjuerna (se bilaga 1) (jfr. Graneheim & Lundman 2004). 

Semistrukturerade intervjuer användes med öppna frågor då detta uppmuntrar 

intervjupersonerna att diskutera ämnet fritt och alla fick samma frågor (jfr. Graneheim & 

Lundman 2004). Intervjuerna spelades in med mobiltelefon som användes som 

datainsamlingsmetod (jfr. Polit & Beck 2014). Deltagarna fick bestämma tid och plats för 

intervjun. Intervjuerna tog mellan 10 till 30 minuter per person.  
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Dataanalys: 

Analysen i studien utgår ifrån Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av kvalitativ 

innehållsanalys. Intervjuinnehållet transkriberades av författarna och materialet lästes igenom 

flera gånger och därefter valdes meningsbärande enheter ut ur texten tillsammans av 

författarna från intervjun (jfr Graneheim & Lundman 2004). De meningsbärande enheterna 

färgmarkerades för att veta vilken deltagare som sagt vad och sedan valdes det som svarade 

på studiens syfte till resultatet (jfr. Graneheim & Lundman 2004). Efter de meningsbärande 

enheterna valdes ut kondenserades de till en mening som gjorde att de inte tappade sitt 

innehåll men blev mer korta och övergripliga och de som svarade på studiens syfte valdes (jfr. 

Graneheim & Lundman 2004). Vidare beskriver Graneheim och Lundman (2004) att 

kondenseringen gör det lättare att få texten mer övergriplig genom att ta bort onödiga ord och 

därefter kodas de meningsbärande enheterna. Koden kan efterlikna en etikett på en 

meningsbärande enhet och de koder som skildrade samma saker samlades ihop och bildade tio 

underkategorier. Dessa underkategorier delades in i tre huvudkategorier (jfr. Graneheim & 

Lundman 2004). Allt arbete kring texten gjorde författarna tillsammans och det insamlade 

materialet bevaras inlåst (jfr. Kvale & Brinkmann 2009).  

  

Etiskt ställningstagande: 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är information om samtycke, konfidentialitet, 

konsekvenser och forskarens roll fyra etiska frågor som ska beaktas innan utförd 

intervjustudie. Kontakt togs med verksamhetschefer och avdelningschefer för tillstånd att göra 

intervjustudier på enheterna (se bilaga 2 & 3). När godkännande av verksamhetschefen givits 

togs kontakt med enhetscheferna på respektive avdelningar som fick skriftlig information 

angående studiens syfte och enhetscheferna skickade kontaktuppgifter till författarna om 

sjuksköterskor som uppfyllde inklusionskriterierna. Därefter kontaktade författarna de 10 

intervjupersonerna via mejl och deltagarna kontaktade författarna via mejl för tid och plats om 

de ville delta. Muntlig och skriftlig information gavs till sjuksköterskorna/ 

barnsjuksköterskorna innan intervjun. Informationen delgav studiens syfte, rättigheter att 

avbryta under processens gång, att sjuksköterskornas identitet inte skulle framgå samt att 

endast författarna och handledaren hade tillgång till de inspelade intervjuerna. Deltagarna fick 

skriva under för samtycke (se bilaga 4) (jfr. Kvale & Brinkmann 2009). 
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Rigour: 

För att belysa sjuksköterskornas erfarenheter och strategier lämpar sig en deskriptiv design 

med en kvalitativ ansats med intervjuer som datainsamlingsmetod eftersom denna metod 

svarar på syftet (jfr. Polit & Beck 2014; Kvale & Brinkmann 2009). Det som bestämmer en 

kvalitativ studies tillförlitlighet är studiens trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet 

(Graneheim & Lundman 2004). Frågorna utformades med semistrukturerande frågor för att ge 

svar på studiens syfte och den utformade intervjuguiden användes vid samtliga intervjuer 

vilket stärker studiens tillförlitlighet (jfr. Graneheim & Lundman 2004). För att ytterligare öka 

trovärdigheten har författarna intervjuat i ett lugnt och ostört klimat (jfr. Graneheim och 

Lundman 2004. Enligt Graneheim och Lundman (2004) styrker studiens trovärdighet 

ytterligare genom att använda deltagarnas egna ord i form av citat från de inspelade 

intervjuerna och materialet har bearbetats vid flertalet tillfällen. Transkriberingen utfördes 

tillsammans för att inte förbise något av det insamlade materialet (jfr. Polit och Beck 2014). 

Författarna var pålästa i ämnet och hade erfarenhet av barn som inte talade svenska och 

uppmärksammade att det behövdes mer kunskap inom ämnet vilket hjälpte oss att analysera 

resultatet (jfr. Polit & Beck 2014). Tydligt tillvägagångssätt beskrivs i metoden och urvalet 

för att stärka överförbarheten och det gör att studien kan upprepas på andra sjukhus (jfr. 

Graneheim & Lundman 2004). För att stärka studiens resultat har författarna fortlöpande haft 

kontakt med kunniga personer inom kvalitativ forskning för den metod och analys som 

använts.  
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RESULTAT  

Tre kategorier och tio underkategorier bildades utifrån det som svarade på studiens syftet. 

(Tabell 1). 

Tabell 1 Översikt över kategorier och underkategorier.  

Kategorier Underkategorier 

Konsekvenser av kommunikationssvårigheter Att inte kunna göra sig förstådd 

 
Att bli påverkad av samtalet 

Att individanpassa utifrån barnets behov Att anpassa omvårdnaden 

 
Att ge den tid som behövs 

Användning av olika strategier Att använda tolk 

 
Att använda enkla uttryck 

 
Att använda bilder och visningsmaterial 

 
Att använda tekniska hjälpmedel 

 
Att använda kroppsspråket 

 
Att använda ett positivt förhållningssätt 

  

Sjuksköterskorna har flera erfarenheter och strategier i att vårda barn som inte talar svenska 

När denna patientgrupp blir betydligt större krävs det att sjuksköterskorna kan använda de 

olika hjälpmedel som finns för att barnen ska få möjlighet till god vård. Resultatet visas i tre 

kategorier av sjuksköterskornas erfarenheter och strategier och presenteras i tio 

underkategorier. 
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Konsekvenser av kommunikationssvårigheter 

I denna kategori belyses sjuksköterskornas erfarenheter av att inte kunna nå fram till barnen 

som inte talar svenska och hur de påverkar sjuksköterskorna vid kommunikationen. 

Att inte kunna göra sig förstådd: 

Sjuksköterskornas erfarenheter är att de inte kan nå fram på samma sätt till de utländska 

barnen som hos de svensktalande barnen vilket känns orättvist. Svårigheterna som uppstår är 

när sjuksköterskorna ska förklara effekter, biverkningar och information kring behandlingen 

av barnet på grund av att sjuksköterskan och barnet inte kan kommunicera verbalt med 

varandra. Sjuksköterskorna anser att deras uppgift är att kommunicera på ett sätt som gör det 

möjligt för barnet att förstå. Vidare uppstår svårigheter för sjuksköterskorna eftersom de inte 

kan veta om informationen uppfattats korrekt av barnet. 

  

“...Det kan kännas lite orättvist ibland tycker jag att man inte når dom här familjerna på samma sätt. 

Att man inte pratar lika mycket med dom. Jag tycker det är jobbigt när det blir så, jag tycker det känns 

orättvist”. [sjuksköterska 1] 

 

Att bli påverkad av samtalet: 

Sjuksköterskorna uttryckte att de blir påverkade genom att känslor av frustration, krångel, 

stress och oro uppkommer på grund av svårigheter i kommunikationen med barnen. 

Sjuksköterskorna erfar att de och barnen blir påverkade genom att frustrationen blir ömsesidig 

från deras och från barnets sida då kommunikationen inte fungerar sinsemellan. Rädsla hos 

sjuksköterskorna uppkommer då de är oroliga att barnen ska påverkas negativt på grund av 

kommunikationssvårigheterna och detta medför att sjuksköterskorna känner att de inte lyckats 

med samtalet. 

 

”... Det kan ju vara frustrerande att man inte kan kommunicera så lätt. Man kan känna sig otillräcklig 

överlag att man inte räcker till att man inte kan ge bästa möjliga vård”. [sjuksköterska 9] 

 

Att individanpassa utifrån barnets behov 

I denna kategori belyses sjuksköterskornas erfarenheter att anpassa omvårdnaden individuellt 

till barnet och sjuksköterskornas erfarenheter av tidsåtgångens inverkan. 
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Att anpassa omvårdnaden: 

Sjuksköterskornas erfarenheter är att behovet av omvårdnad varierar beroende på barnets 

kulturella bakgrund, vissa barn vill ha mycket hjälp och andra mindre. I vissa kulturer 

upplever sjuksköterskorna att barnen och familjen inte vill vara till besvär. Enligt 

sjuksköterskorna ringer de barn som vill ha mycket hjälp ofta på larmklockan på grund av 

deras osäkerhet och oro kring deras tillstånd på grund av bristande kommunikation och 

information. Sjuksköterskorna erfar att det är viktigt att vara inne hos de barn som inte vill 

vara till besvär ofta för att finnas där som hjälp och stöd. Det är viktigt enligt sjuksköterskorna 

att kunna anpassa omvårdnaden utifrån barnet och familjens önskemål för att optimera att de 

får en god vård. 

 

”...För dom flesta kulturer som dom kommer ifrån är inte vana att protestera utan man finner sig i  sitt 

öde eftersom man inte vill vara till besvär”. [sjuksköterska 4] 

 

Att ge den tid som behövs: 

Sjuksköterskornas erfarenhet är att det är viktigt att spendera den tid som krävs med barnet för 

att få en helhetsbild av barnet och för att hinna informera inför kommande undersökningar. 

Sjuksköterskorna erfar att tiden är avgörande för hur väl barnen är förberedda inför de olika 

undersökningar som skall utföras. Sjuksköterskorna anser att detta kan vara svårt att initiera 

på grund av antalet patienter och arbetstempot som råder på avdelningarna. Vidare erfar 

sjuksköterskorna att de inte hinner med alla förberedelser som behövs inför undersökningar 

på grund av tidsbristen och kommunikationssvårigheterna. Tid som läggs på att samordna 

med tolk, läkare, sjukgymnast och alla inblandade är tid som sjuksköterskorna upplever att de 

velat spendera med barnet istället.  

 

”…Man försöker att arbeta ut mot barnet så mycket som möjligt men det är ju svårt att liksom att ge 

patienten så mycket tid som man kanske egentligen behöver. Dom kanske behöver lite mer 

förberedelser och kanske mer introduktion för vissa ingrepp”. [sjuksköterska 10] 

 

Användning av olika strategier 

I denna kategori belyses sjuksköterskornas erfarenheter av olika hjälpmedel i mötet med 

barnen samt vilka strategier de använder.  

 

 



10 
 

Att använda tolk: 

Sjuksköterskornas erfarenheter är att det underlättar att använda tolk för att ställa personliga 

frågor och inte bara ställa medicinska frågor i mötet med barnet. Att använda en kollega eller 

anhörig som kan översätta barnets språk istället för tolk för att kommunicera med barnet 

förekommer. Sjuksköterskorna anser att det är lättare att få tag på en telefontolk än platstolk. 

Det som är svårt vid användning av tolk utifrån sjuksköterskornas erfarenheter är att det kan 

uppstå tekniska problem vilket är frustrerande. Det finns ett stort önskemål hos 

sjuksköterskorna att ha platstolk oftare då det är mer personligt än att tala via en telefon. 

Under tolksamtalen blir det tidspress eftersom det är enda gången sjuksköterskan kan 

kommunicera verbalt med barnet på deras språk och därför behövs förberedelser innan 

tolksamtalet. Erfarenheten hos sjuksköterskorna är att de känner sig osäkra under tolksamtalet 

då dem inte vet vad tolken översätter och översättningen kan vara väldigt lång vilket kan leda 

till att familjen inte förstår informationen. Sjuksköterskorna erfar att problem med de 

inbokade besöken uppstår då dessa familjer ibland missuppfattat tiden för tolksamtalet och 

tiderna får därför bokas om vilket försvårar situationen ytterligare för familjerna och 

sjuksköterskorna. Vidare upplever sjuksköterskorna att det är svårt att boka rätt tolk när det 

finns olika dialekter inom barnets modersmål. Sjuksköterskorna erfar att tolksamtalen ofta blir 

riktade till föräldrarna och inte till barnen, något som sjuksköterskorna behöver upplysas om 

och stödjas i att våga förändra så att barnet hamnar i fokus. 

 

”... Oftast så har vi ju telefontolk vilket kan vara negativt ibland, ibland önskade man ju att man hade 

en tolk som var på plats. Det ska funka med tekniken och det blir störningar, det är mycket sånt. Men 

har man en tolk på plats så är det ju mycket enklare”. [sjuksköterska 6] 

 

Att använda enkla uttryck: 

Strategier som att göra det enkelt och pedagogiskt i mötet med barnet är viktigt för 

sjuksköterskorna. Sjuksköterskornas erfarenheter är att korta meningar som är anpassade för 

barnets ålder och information här och nu och inte vad som skall hända senare är 

betydelsefullt. När inte tolk är tillgänglig eller att sjuksköterskan kan använda enkel 

information för att hitta andra sätt att kommunicera med barnen är sjuksköterskornas strategi 

att arbetslaget tillsammans får komma fram till en lösning. 

 

”... Man försöker att göra det så lätt som möjligt, försöker ju inte dra nå långa förklaringar utan det är 

det kortast möjligast för att dom ska få veta vad som skall hända precis nu” [Sjuksköterska 7] 
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Att använda bilder och visningsmaterial: 

Sjuksköterskornas erfarenheter är att bilder och visningsmaterial är enkla hjälpmedel under 

kommunikationen med barnen för att optimera att barnen förstår. Sjuksköterskorna erfar att de 

lättare kan förstå hur barnen mår när barnen ritar teckningarna utifrån motiven. 

Sjuksköterskorna tar med sig bilder in till barnet som barnet får peka på för att beskriva om de 

exempelvis är hungriga, ledsen eller har ont. På avdelningarna finns bilder inför operation, 

röntgen eller pvk-sättning för att barnet ska få möjlighet att förbereda sig. Informationsblad på 

barnets språk är till stor hjälp enligt sjuksköterskorna som visningsmaterial inför olika 

undersökningar. Andra tillvägagångssätt utifrån sjuksköterskornas erfarenheter är att visa 

materialet på en docka, sig själva eller föräldrarna inför olika procedurer och det är till stor 

hjälp för sjuksköterskorna att ta del av visningsmaterialet som finns på respektive avdelning. 

 

”… Vi har laminerade plastkort men bildstöd men nu används det kanske inte så mycket men det kan 

man använda. Dom är ganska enkla, dag, natt, kväll, morgon, gris med kryss över för som inte äter 

fläsk, medicinspruta, piller och såna saker, så man kan använda det som bildstöd och peka på”. 

[Sjuksköterska 7] 

 

Att använda tekniska hjälpmedel: 

Enligt sjuksköterskorna använder de tekniska hjälpmedel såsom appar på Ipaden och Google 

translate på telefonen för översättning av orden till barnets språk både muntligt och skriftligt. 

Sjuksköterskorna känner att det finns en osäkerhet vid användning av dessa hjälpmedel då de 

inte kan vara helt säker på korrekt översättning. Vidare upplever sjuksköterskorna frustration 

över att tekniska problem kan uppstå under användandet av dessa tekniska hjälpmedel. 

 

”… Det finns Google översätt men det är inte bra, då jag tycker det är lite svårt. Man ska fippla med 

telefonen, hitta rätt språk, och kanske det ändå inte översätter riktigt. Att det kan bli lite fel ibland på 

översättningen”. [Sjuksköterska 1] 

 

Att använda kroppsspråket: 

Sjuksköterskorna anser att det är en fördel att använda sig av kroppsspråket, handrörelser eller 

att gestikulera när de ska kommunicera med barnen. Sjuksköterskornas erfarenheter är att de 

lägger stor vikt i att använda detta i mötet med barnen eftersom det är lättillgängligt. En annan 

strategi som sjuksköterskan använder med kroppsspråket är leken och deras erfarenheter är att 

det är lättare för barnen att förstå jämfört med föräldrarna. Med hjälp av leken bygger 
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sjuksköterskorna upp ett tidigt förtroende hos barnen. Vidare upplever sjuksköterskorna att 

det är en utmaning att göra sig förstådd i akuta situationer med kroppsspråket. 

 

”… Jag hittar ju andra vägar att kommunicera på med kroppsspråk, tecken och genom leken för där 

finns ju och där finns inga hinder i språket. Utan jag tänker väl att leken bryter språkproblem så att 

säga. Man hittar varandra i leken också så det tycker jag är en fördel”. [Sjuksköterska 1] 

 

Att använda ett positivt förhållningssätt: 

En bra hållning, glatt humör, ett positivt förhållningssätt och hålla sig lugna med barnen är 

strategier hos sjuksköterskorna som kan leda till en lyckad kommunikation och inger en 

trygghet för barnen. Enligt sjuksköterskorna ökar denna positiva inställning inför mötet med 

hjälp av erfarenheterna som kommer med åren. 

 

”… jo men att erfarenheten av att man jobbar med barn och att det inte bara är språket utan det är så 

mycket mer. Bara att man är lugn och att man liksom. Allt hänger inte språket det är de jag menar. 

Men det är sådant man lär sig”. [sjuksköterska 2] 

 

RESULTATDISKUSSION 

I denna studie visar resultatet att sjuksköterskornas erfarenheter vid 

kommunikationssvårigheter är att det är svårt att göra sig förstådd när de ska förklara effekter 

och biverkningar av läkemedel och känslor av frustration och stress uppkommer när osäkerhet 

föreligger då kommunikationen inte fungerar sinsemellan. Resultatet kan jämföras med 

Michaelsens et al. (2004) studie där sjuksköterskorna upplever att jobbet blir mer utmanande 

och intressantare då dem får vårda patienter som kommer från ett annat land. Enligt Hultsjö 

och Hjelm (2005) ökar risken för felaktiga beslut hos sjuksköterskorna då de inte kan veta om 

sjuksköterskan och patienten förstått varandra och det leder till frustration hos 

sjuksköterskorna. 

 

I resultatet av denna studie visar sjuksköterskornas erfarenheter att det är viktigt att kunna 

anpassa omvårdnaden av barnet utifrån barnets behov eftersom det kan variera vilken hjälp 

och stöd de vill ha. Sjuksköterskorna erfar att vissa barn vill ha mycket hjälp och andra barn 

vill klara sig själva. Enligt Leininger och McFarland (2006) kan detta förstås ytterligare 

utifrån Leiningers omvårdnadsteori då det är viktigt att sjuksköterskorna utför en anpassad 

vård oavsett kulturell bakgrund då det skiljer sig mellan individer hur de vill vårdas. Enligt 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Michaelsen%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15370769
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McFarland (2006) bör sjuksköterskor som följer Leiningers teori ha ett etiskt tänk, 

individcentrerat förhållningssätt och utföra en individualiserad vård. 

 

Vidare i resultatet av denna studie visar sjuksköterskornas erfarenheter att det är svårt att ge 

barnen den tid som behövs inför förberedelser av undersökningar men eftersom det är ett högt 

arbetstempo på avdelningen känner sjuksköterskorna att de tappar helhetsbilden av barnet när 

de inte kan prioritera kommunikationen med barnet. Sjuksköterskorna beskriver att tiden är 

avgörande för hur väl barnen är förberedda inför de olika undersökningar som skall utföras. 

Liknande fynd har även Nielsen och Birkelund (2009) visat på i sin studie där sjuksköterskor 

upplever att det är tidskrävande att vårda patienter som inte kan språket inför undersökningar 

då tid inte alltid finns. I en studie av Gallagher et al. (2011) framgår det att barnen kan bli 

påverkade av omvårdnaden när sjuksköterskorna inte tar sig den tid som behövs för att 

informera och instruera vad som skall ske och genom detta påverkas barnets autonomi. Enligt 

Hultsjö och Hjelm (2005) måste sjuksköterskorna avsätta mer tid hos patienter som inte talar 

det svenska språket. 

 

Resultatet i denna studie visar på att sjuksköterskorna har flera strategier och en av dessa är 

att använda tolk i mötet med barn som inte talar svenska för att ställa personliga frågor och 

inte enbart medicinska frågor. Sjuksköterskorna beskriver att en del tekniska problem 

uppkommer och osäkerhet kring översättningen vilket är frustrerande under tolksamtalen. 

Sjuksköterskorna använder även kollegor och anhöriga som tolk då inte professionell tolk är 

tillgänglig. Resultatet kan jämföras med en studie av Nielsen och Birkelund (2009) och 

Krupic et al. (2016) där det framgår att vid känsliga situationer ska anhöriga och vänner inte 

agera tolk för att minska risken att anhöriga ska känna ansvaret över att tolka rätt och tolka 

information med känslig innebörd. Enligt Hadziabdic et al. (2011) och Nkulu Kalengaya et al. 

(2012) anser sjuksköterskorna att det kan störa samtalet om tolken lägger till information, inte 

översätter allt eller har oljud i bakgrunden. En tredje person i vårdmötet såsom tolk kan skapa 

oro hos patienten och bidra till att denne får svårigheter att öppna sig för vårdpersonal. I en 

studie av Koening, Chesla och Kennedy (2003) används tolk för att bryta språkbarriären 

mellan sjuksköterskan och patienten vidare beskriver de att patienten inte längre är i 

underläge på grund av kommunikationssvårigheter som blir när sjuksköterskan och barnet inte 

talar samma språk. Enligt Galbraith et al. (2008) kommer vårdkedjan igång snabbare med 

hjälp av tolken då förståelse för barnets välmående blir tydligt. 
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I resultatet av denna studie visar att en annan av sjuksköterskornas strategier är att använda 

korta meningar och enkel information som är anpassat för barnets ålder. Liknande fynd har 

även Gulati et al. (2012) visat på i sin studie där sjuksköterskor upplever att enklare ord kan 

hjälpa sjuksköterskan under kommunikationen med barnen. 

 

Resultatet av denna studie visar att sjuksköterskornas erfarenheter av att använda bilder och 

visningsmaterial under kommunikationen med barnen är enkla hjälpmedel. Att använda bilder 

som barnen får peka på underlättar för sjuksköterskan att förstå hur barnet mår eller om barnet 

har något önskemål. Liknande fynd visar Pergert et al. (2008) i sin studie att andra hjälpmedel 

såsom broschyrer och bilder underlättar i den ickeverbala kommunikationen med barnet. 

 

I resultatet av denna studie framkommer det att tekniska hjälpmedel såsom appar på Ipaden 

och Google translate är osäkra översättningsmetoder enligt sjuksköterskorna och det är 

frustrerande med tekniska problem. Enligt Hallström och Lindberg (2015) varierar behovet av 

hjälpmedel beroende på ålder och är barnet äldre kan webbaserat material vara passande för 

barnet att uttrycka sig på. 

 

Resultatet av denna studie visar att sjuksköterskorna lägger stor vikt vid användandet av 

kroppsspråket och leken när de ska kommunicera med barnen. Detta resultat kan jämföras 

med Pergert et al. (2008) där sjuksköterskor beskriver att de kan använda sig av kroppsspråket 

och ögonkontakt men med försiktighet på grund av risken för missförstånd då det varierar 

från kultur till kultur hos patienterna. Enligt Hallström och Lindberg (2015) är det viktigt att 

visa respekt till barnet för att inte sjuksköterskans rutiner och omhändertagande skall 

misstolkas av barnen. 

 

I resultatet av denna studie framkommer det att ett positivt förhållningssätt och ett lugn hos 

sjuksköterskorna är strategier som inger en trygghet hos barnen. Liknande fynd har 

Edvardsson (2005) och Gallagher et al. (2011) kommit fram till i sin studie att det är viktigt 

att sjuksköterskor inbringar ett lugn på avdelningen då detta lugn i sin tur uppmuntrar barnen 

att ställa frågor vilket gör att barnen upplever att sjuksköterskan har tid. Enligt Gallagher et al. 

(2011) upplever sjuksköterskor som har mer erfarenhet inom vården att de känner sig trygga 

inför olika situationer vilket inger trygghet hos barnen medan nyanställda sjuksköterskor 

upplever situationer mer utmanande med barn som inte talar svenska. 
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Genom att följa Leiningers teori kan sjuksköterskorna få en större förståelse för barn från 

andra kulturer vilket kan leda till en bredare kompetens inom sjukvården. Svårigheter med 

Leiningers teori är att alla barn ska ses som egna individer utifrån deras religion och kulturella 

bakgrund. I vissa situationer måste sjuksköterskorna bortse ifrån Leiningers teori för att 

patienten ska få rätt behandling vilket kan leda till att barnen kan känna sig kränkta då man 

frångår deras kulturella bakgrund (jfr. McFarland 2006). 

 

Genom att implementera resultatet i föreliggande studie om sjuksköterskornas erfarenheter 

och strategier i andra verksamheter runt om i Sverige kan sjukvården förbättra sina 

möjligheter för en god kommunikation. Enligt Hälso och sjukvårdslagen (1982:763) skall alla 

invånare i Sverige inklusive barn oavsett kön, härkomst och religion ha rätt till god vård på 

lika villkor. En god vård går inte att bedriva utan en god kommunikation, därför är det viktigt 

att alla instanser runt om i Sverige ser över sina rutiner för att optimera en god 

kommunikation. Galbraith et al. (2008) betonar i sin studie att vårdkedjan kommer igång 

fortare om det finns en fungerande kommunikation. I en studie av Suurmond et al. (2010) är 

det avgörande i ett tidigt skede att bygga en tillitsfull relation till barnet och detta görs lättast 

genom kommunikation. Genom att ta del av resultatet i föreliggande studie kan andra 

verksamheter se över sina rutiner för att förbättra kommunikationen mellan sjuksköterskan 

och barnet. 

 

Etisk reflektion 

För att garantera ett värdigt bemötande är det viktigt att skapa förutsättningar för en etisk 

reflektion. Genom att skapa bra förutsättningar för både sjuksköterskan och barnet är det 

viktigt att ha en fungerande kommunikation inom vården. Att belysa sjuksköterskornas 

erfarenheter och strategier i kommunikation med barn som inte talar svenska kan 

sjuksköterskor runt om i Sverige dela sina positiva och negativa upplevelser samt lyfta fram 

vilka hjälpmedel som finns tillgängliga på vardera avdelning för att på ett bättre sätt göra 

nästa besök så optimalt som möjligt för barnet och för sjuksköterskan. Enligt 

Barnkonventionen ska sjuksköterskorna se till barnets bästa, se till att barnet behandlas med 

värdighet, att barnet får rätt till information och medinflytande, detta är barnets rättigheter 

men framför allt ska sjuksköterskorna se till att barnen inte blir diskriminerade (Hanséus et al. 

2012). Hanséus et al. (2012) beskriver att när en god kommunikation inte uppfylls kan inte 

heller Barnkonventionen rättfärdigas och därför är det viktigt att redan vid första kontakten 
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med barnet etablera en god kommunikation för sjuksköterskorna. Svensk 

sjuksköterskeförening (2014) utformades en kod 1910 som heter ICN:s etiska kod för 

sjuksköterskor som är en vägledning för sjuksköterskor om att de ska utgå ifrån sin erfarenhet 

för att reflektera över etiskt svåra situationer. 

 

Förslag till vidare forskning 

Förslag till vidare forskning är att vända sig till sjuksköterskor och studera strategier utöver 

tolk för att förbättra möjligheterna vid svårigheter under kommunikationen för barnen och 

sjuksköterskorna. Det kan belysa fler hjälpmedel och studera erfarenheter kring användandet 

för att tydliggöra vad som fungerar bra. Edge et al. (2014) såg i sitt resultat att det är viktigt 

för barn som inte talar svenska trots språkförbristningar att kunna uttrycka sig och vara 

delaktig i omvårdnaden med hjälp av rätt hjälpmedel. 

 

Begränsningar  

De begränsningar som kan ses i studien är att det var första gången författarna intervjuade 

samt att intervjuerna utfördes var för sig på olika orter. Intervjuerna analyserades tillsammans 

och enligt Polit och Beck (2014) optimeras ett mer ingående resultat om intervjuerna 

analyseras tillsammans av författarna. En annan begränsning var att författarna var på två 

sjukhus och resultatet hade eventuellt blivit annorlunda om vi inkluderat fler avdelningar från 

fler sjukhus (jfr. Polit & Beck 2014). Enligt Granskär och Höglund (2012) ökar 

trovärdigheten, tillförlitligheten och överförbarheten om intervjufrågorna till deltagarna är 

utformade likadant och att de som intervjuar är lyhörda. Tillförlitligheten stärktes då 

författarna utgick ifrån samma intervjuguide och följdfrågor (jfr. Granskär och Höglund 

2012). Det var en utmaning för författarna att lägga intervjupersonernas upplevelser åt sidan 

när vi tolkade resultatet men vi hjälpte varandra. Pålitligheten ökar då intervjuperioden var 

kort då data anses inte har förändrats (jfr. Graneheim & Lundman 2004). Då intervjuerna tog 

olika lång tid var alla innehållsrika och tidsåtgången påverkade inte syftet eftersom tiden inte 

är väsentlig utan att syftet besvarats (jfr. Kvale och Brinkmann 2009). Under intervjun var 

pauserna viktiga för att deltagarna skulle få möjlighet att tänka igenom svaren (jfr. Polit och 

Beck 2014). Det strategiska urvalet gav en mer omfattande bild av ämnesområdet, ökade 

studiens trovärdighet och fick en större insikt i syftet (jfr. Graneheim & Lundman 2004). 

Angående tillförlitligheten och trovärdigheten av studien var det positivt att vara två då vi 

kunde ifrågasätta och kritiskt granska varandras tolkningar (jfr. Graneheim & Lundman 

2004). 
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SLUTSATS 

Resultatet i denna studie visar att sjuksköterskorna erfar att det är orättvist att inte kunna 

förmedla sig på ett adekvat sätt till barnen på grund av språksvårigheter som uppstår när 

sjuksköterskan och barnet inte talar samma språk. När det uppstår språksvårigheter visar 

resultatet i den här studie att frustration och oro uppkommer då sjuksköterskorna inte kunde 

nå fram till barnen på grund av tekniska problem såsom vid användandet av telefontolk. 

Sjuksköterskorna har fler olika strategier vid kommunikationssvårigheter såsom bilder, 

kroppsspråk, enkla uttryck och att ha ett positivt förhållningssätt. Mer utbildning i 

kommunikationsteknik, om hur man kan kommunicera med barn som inte talar svenska bidrar 

till en större kunskap hos sjuksköterskor inom detta område och kan hjälpa sjuksköterskorna 

att känna sig trygga i sin yrkesroll. 
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Bilaga 1 

Umeåuniversitet, 901 97 Umeå, Institution för omvårdnad. 

Intervjuguide 

Bakgrund på deltagarna: 

Namn: 

Ålder: 

Kön: 

Arbetslivserfarenhet: 

Utbildning: 

Språkerfarenhet: 

Frågor till studien: 

Kan du berätta hur din erfarenhet är att arbeta med barn som inte talar det svenska språket och 

vilka kommunikationsproblem kan uppstå? 

Kan du berätta hur ni arbetar med barn som inte talar det svenska språket? 

Hur hanterar du situationen? 

Använder du några verktyg/hjälpmedel? 

Använder du några strategier? 

Hur är din erfarenhet angående barnets omvårdnad i situationer som du stött på? 

Hjälpfrågor som vi kan använda oss av under intervjun. 

Berätta hur du menar? 

När, vemdå och hurdå? Berätta mera? 

Ge ett exempel på det du berättar? 
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Bilaga 2 

Umeåuniversitet, 901 97 Umeå, Institution för omvårdnad. 

Till verksamhetschefen. 

Förfrågan om tillstånd att genomföra intervjuer vid er enhet. 

Vi är två studenter som heter Karolina Kljajic och Emelie Domeij som studerar 

specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning på barn och ungdomar vid 

Umeåuniversitet. Karolina är anställd på barn och ungdomsenheten i Gävle och Emelie på 

barn och ungdomsavdelningen i Örnsköldsvik. Nu är det dags för oss att skriva en D-uppsats 

och vi kommer studera sjuksköterskors erfarenheter och strategier av att kommunicera med 

barn som ej pratar svenska. Mer kunskap behövs för att öka förståelsen kring detta. 

  

Vår förfrågan avser om vi får tillstånd att genomföra intervjuer med sjuksköterskor vid er 

enhet. Vi vill att studien ska inkludera legitimerade sjuksköterskor/ barnsjuksköterskor med 

minst två års erfarenhet på avdelningen eller mottagningen. Vår förfrågan gäller även om 

respektive avdelningschef får tillstånd att lämna kontaktuppgifter till oss så att vi via mail kan 

tillfråga sjuksköterskor som uppfyller våra kriterier om medverkan i studien. Tid och plats får 

den som deltar i intervjuerna bestämma. Intervjuerna kommer spelas in (ljudinspelning). 

Syftet är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter och strategier av att kommunicera med barn 

som ej pratar svenska. Vi vill gärna komma ut till verksamheterna och intervjua någon gång 

under vecka 4-6. 

 

Etiska bedömningar som tagits i akt är kontakt och tillåtelse av verksamhetscheferna på 

respektive vårdavdelning för att genomföra denna studie samt att deltagarna kommer att 

muntligt och skriftligt skriva på ett kontrakt för godkännande och möjlighet att medverka. 

Författarna kommer att skicka information om samtycke till sjuksköterskorna och materialet 

kommer att behandlas konfidentiellt. Studien kommer genomföras inom ramen för 

magisterexamen och institutionen för omvårdnad tillhandahåller en handledare och vår 

handledare heter Karin Sundin. 

Vi är tacksam för svar så snart som möjlig, via vändande mail eller på annat lämpligt sätt 
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Med vänliga hälsningar 

Karolina Kljajic, Mejladress: kakl0017@student.umu.se. 

Telefon: 076 261 98 

Emelie Domeij, Mejladress:emma0037@student.umu.se 

Telefon: 073802761 

Karin Sundin, 

Handledare, Docent 

Institutionen för omvårdnad 

Umeå universitet Mejladress: karin.sundin@umu.se 

 

Härmed ges tillstånd för att genomföra studien: 

 

Ort den………………… Namnteckning………………………………… 
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Bilaga 3 

Umeåuniversitet, 901 97 Umeå, Institution för omvårdnad. 

 

Till enhetschef. 

Vi är två studenter som heter Karolina Kljajic och Emelie Domeij som läser 

specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning på barn och ungdomar på Umeåuniversitet. 

Karolina är anställd på barn och ungdomsenheten i Gävle och Emelie på barn och 

ungdomsavdelningen i Örnsköldsvik. 

 

Ett godkännande från verksamhetschefen har givits att genomföra en studie som handlar om 

sjuksköterskornas erfarenheter och strategier av att kommunicera med barn som ej pratar 

svenska. Det finns inte mycket forskat kring vårt ämne och därför vill vi komma ut i 

verksamheten och öka förståelsen kring detta. 

 

Vi vill inkludera barnsjuksköterskor/sjuksköterskor med 2 års erfarenhet på avdelningen eller 

mottagningen. Vi vill gärna att du mejlar kontaktuppgifter till oss för 

informanterna/sjuksköterskorna som uppfyller inklusionskriterierna så skickar vi bifogade 

informations dokumentet. Vi vill gärna komma ut till verksamheterna och intervjua någon 

gång under vecka 4-6. 

 

Etiska bedömningar som tagits i akt är kontakt och tillåtelse av verksamhetscheferna på 

respektive vårdavdelning för att genomföra denna studie samt att deltagarna kommer att 

muntligt och skriftligt skriva på ett kontrakt för godkännande och möjlighet att medverka. 

Studien kommer genomföras inom ramen för magisterexamen och institutionen för 

omvårdnad tillhandahåller en handledare och vår handledare heter Karin Sundin. 

 

Sjuksköterskorna kommer att informeras och tillfrågas skriftligen om deltagande i studien, 

och därefter ge ett informerat samtycke. All insamlad information kommer att behandlas 

konfidentiellt, som innebär att inga uppgifter kommer att röjas för obehöriga. 
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Vi undrar om ni kan agera som kontaktperson under vår studie? Kontaktpersonen ska finnas 

där om frågor kring verksamheten uppstår. 

 

Med vänliga hälsningar 

Karolina Kljajic, Mejladress: kakl0017@student.umu.se. 

Telefon: 076 261 98 13 

Emelie Domeij, Mejladress: emma0037@student.umu.se 

Telefon: 0738027610 

Karin Sundin, 

Handledare, Docent 

Institutionen för omvårdnad 

Umeå universitet Mejladress: karin.sundin@umu.se 
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Bilaga 4 

  

Umeåuniversitet, 901 97 Umeå, Institution för omvårdnad. 

  

Informationsbrev och samtycke 

Här kommer information till dig som vill delta i intervjustudien om sjuksköterskornas 

erfarenheter och strategier att kommunicera med barn som ej pratar svenska som pågår vid 

Umeå Universitet. Ditt deltagande i studien är frivilligt, konfidentiellt och du kan när som 

helst dra dig ur. Din identitet och arbetsplats kommer inte avslöjas och det som spelas in 

kommer endast författarna och handledaren ta del av. Det insamlade materialet kommer låsas 

in så ingen oberörd kan komma åt det. Intervjutiden beräknas ta cirka 30-40 minuter. När 

studien är klar kommer den att publiceras i DIVA. Mellan vecka 4-6 planerar författarna att 

genomföra studien och om du väljer att delta i studien får du välja tid och plats för intervjun. 

 

Vi är tacksam för svar så snart som möjlig, via vändande mail eller på annat lämpligt sätt 

 

Namnteckning/ Underskrift: ………………………………………………… 

 

Kontaktpersoner: Karolina Kljajic, Mejladress: kakl0017@student.umu.se Telefon: 076 261 

98 13 

Emelie Domeij, Mejladress: emma0037@student.umu.se Telefon: 0738027610 

Karin Sundin, 

Handledare, Docent 

Institutionen för omvårdnad 

Umeå universitet Mejladress: karin.sundin@umu.se 

 

 

 

 

 

mailto:kakl0017@student.umu.se
mailto:emma0037@student.umu.se
mailto:karin.sundin@umu.se


29 
 

 

 

 


