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SAMMANFATTNING 

Bakgrund Alla som söker asyl i Sverige ska erbjudas en hälsoundersökning vars syfte är att 

uppmärksamma behov av vård, tillgodose eventuella behov kring smittskydd samt informera 

om möjlighet till hälso- och sjukvård och tandvård. Hälsolitteracitet påverkar människors 

förmåga att fatta självständiga beslut i hälsofrågor. Aktuell forskning visar på att patientens 

nivå av hälsolitteracitet påverkar utfallet av hälsoundersökningen. Om inte hälsolitteraciteten 

tas i beaktande vid hälsosamtalet finns risk att syftet med hälsosamtalet inte uppnås.  

Syfte Att undersöka hur sjuksköterskan i hälsosamtal med nyanlända utforskar patientens 

hälsolitteracitet och anpassar sig till den. 

Metod Sex sjuksköterskor, som arbetar med hälsosamtal för nyanlända, på tre olika enheter i 

Mellansverige intervjuades med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide. Intervjuerna 

spelades in, transkriberades och analyserades utifrån kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat Fyra kategorier identifierades: Skapa kontakt, Utforska patientens behov och 

förutsättningar, Anpassa informationen efter individen och Psykoedukation. Sjuksköterskorna 

ansåg att det var det mellanmänskliga mötet som var det centrala när de träffar en patient i 

hälsosamtalet. De utforskar patientens behov genom att ställa många och breda frågor för att 

skapa sig en helhetsbild av patientens situation. Respondenterna anpassar den information de 

ger främst utifrån patientens utbildningsnivå. Sjuksköterskorna reflekterar över att 

hälsosamtalet kan vara bättre lämpat för individuella hälsofrågor medan allmän information 

om till exempel egenvård och hur sjukvårdssystemet fungerar skulle kunna ges i grupp där 

deltagarna också kan ta del av varandras erfarenheter och kunskaper. 

Slutsats Sjuksköterskorna beskriver hur de utforskar patientens behov av hälsoinformation 

genom att ha ett öppet sinne och vara nyfikna. De anpassar den information de ger främst 

utefter sin förförståelse om patientens situation och efter patientens utbildningsnivå. 

Svårigheter som upplevs är att få en bild av patientens förståelse, tidsbrist i samtalet och att 

hitta balans mellan obligatorisk information och det som patienten vill prata om. 

Sjuksköterskorna i denna studie använder inte begreppet hälsolitteracitet, men genom deras 

berättelser framkommer att de har en medvetenhet om vad hälsolitteracitet innefattar. 

Nyckelord Hälsolitteracitet, Transkulturell omvårdnad, Kommunikation  

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Background All individuals seeking asylum in Sweden shall be offered a health examination 

which purpose is to detect health care needs, respond to potential needs regarding disease 

control as well as to inform about options to receive health care and dental care. Health 

literacy affects people´s abilities to make independent decisions in health issues. Current 

research demonstrates that the level of patients` health literacy affects the outcome of the 

health examination. If health literacy is not taken into consideration, the aim of the health 

examination may not be achieved. 

Aim To explore how nurses explore health literacy of the patient and how the nurse adapts to 

it.   

Method Six registered nurses, who work with health examinations for newcomers, in three 

different health facilities in central Sweden were interviewed using a semi-structured 

interview guide. The interviews were recorded, transcribed and analyzed using qualitative 

content analysis. 

Results Four categories were identified: Create contact, Explorer the patients´ needs and 

conditions, Adapt the information to the individual and Psychoeducation. The nurses regarded 

the interpersonal encounter to be central when nurses meet patients in the health examination. 

They explore the patients´ needs by asking many and broad questions in order to get a full 

picture of the patients´ situation. The respondents adapt the information given mainly on the 

basis of the patients´ level of education. The nurses reflect that the health examination is 

better suited for individual health issues while common information such as self-care and how 

the medical system functions could be given to groups where the participants also could 

benefit from sharing experiences and knowledge. 

Conclusions Nurses describe how they explore the patients´ needs of health information by 

having an open mind and being curious. They adapt the information given mainly on the basis 

of their preunderstanding of the patients´ situation and the patients´ level of education. 

Difficulties are related to capturing the patients´ level of understanding, lack of time for the 

health examination and to find a balance between mandatory information and what the patient 

wants to talk about. The nurses in this study do not use the concept health literacy, but 

through their stories it shows that they have awareness of the content of health literacy. 

Keywords Health literacy, Transcultural nursing, Communication 
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BAKGRUND 
 

Introduktion 

 

Enligt Migrationsverket (2016) kom 160 000 asylsökande till Sverige år 2015. Det är en 

fördubbling jämfört med år 2014. Prognosen för 2016 är i skrivandets stund fortfarande 

mycket osäker. Migrationsverket uppskattar att mellan 40 000 och 100 000 individer kommer 

att söka asyl i landet under året. Enligt Socialstyrelsen (2011) ska alla asylsökande erbjudas 

en hälsoundersökning. Även personer som befinner sig i landet utan tillstånd ska vid längre 

vistelse få ett erbjudande om hälsoundersökning vid kontakt med vården. Syftet med 

hälsoundersökningen är att uppmärksamma eventuell ohälsa, tillgodose eventuella åtgärder 

kring smittskydd samt informera om möjlighet till hälso- och sjukvård och tandvård. 

Hälsoundersökningen är frivillig. 

 

Hälsoundersökningen innebär ett samtal om hälsa med avseende på tidigare och nuvarande 

fysiska och psykiska hälsotillstånd, psykosocial situation samt eventuella traumatiska 

upplevelsers påverkan på hälsotillståndet. Utöver hälsosamtalet ska vid behov en 

kroppsundersökning av läkare utföras. Behovet identifieras i hälsosamtalet, vid provtagningen 

eller vid misstanke om sjukdom (Socialstyrelsen, 2015). Det är särskilt viktigt att ha i 

beaktande att migranter som flytt kan ha upplevt trauman och andra missförhållanden. Detta 

kräver varsamhet och god inlevelseförmåga från sjukvårdspersonalen. Människor 

uppfattningar och föreställningar om hälsa och sjukdom påverkas av kulturen. Vad som 

räknas som sjukdom, hur det uttrycks, förklaras och behandlas varierar mellan olika kulturer. 

I synnerhet gäller detta psykiatriska sjukdomar. Somatiska symtom kan vara uttryck för 

psykisk sjukdom och detta är vanligare i andra kulturer än i den västerländska. Ett exempel är 

depressioner som kan ta sig andra uttryck i andra kulturer som till exempel mindre eller ingen 

nedstämdhet utan mer rastlöshet, agitation och/eller somatiska symptom. Såväl diagnostik och 

behandling som dess resultat påverkas om patientens uppfattningar och föreställningar om 

hälsa och sjukdom avsevärt skiljer sig från det västerländska (Bäärnhielm, 2014; 

Socialstyrelsen, 2015).  
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Hälsolitteracitet 

 

WHO definierar hälsolitteracitet som kognitiva och sociala förmågor som bestämmer 

motivation och förmåga hos individer att vinna tillträde till, förstå och använda information på 

sätt som främjar och bibehåller god hälsa (WHO, 2016). 

 

Hälsolitteracitet har två dimensioner - funktionell och komplex. Funktionell hälsolitteracitet 

handlar om förmågan att läsa och förstå skriftlig hälsoinformation. Komplex hälsolitteracitet 

är mer omfattande och handlar om förmågan att förvärva, förstå, värdera och använda 

hälsoinformation för att bibehålla eller förbättra hälsan. I komplex hälsolitteracitet ingår 

kommunikativ och kritisk hälsolitteracitet. Kommunikativ hälsolitteracitet handlar om att 

kunna välja ut relevant hälsoinformation, kunna använda den i olika sammanhang och kunna 

kommunicera den med andra. Kritisk hälsolitteracitet handlar om att kritiskt kunna granska 

information för att kunna ta kontroll över situationer som kan påverka hälsan. Hälsolitteracitet 

påverkar människors förmåga att fatta självständiga beslut i hälsofrågor (Wångdahl, 2014). 

 

Den moderna sjukvården ställer ökade krav på individen att ta ansvar för beslut i hälsofrågor 

vilket kräver tillgång till information och personliga färdigheter att tillgodogöra sig 

informationen (Mårtensson & Hensing, 2012). Låg hälsolitteracitet innebär ökad risk för 

onödigt lidande på grund av felaktiga beslut i hälsofrågor som leder till ökat antal akuta 

besök, ökade sjukhusvistelser, otillfredsställande följsamhet till behandling samt onödiga 

sjukvårdsbesök, vilket innebär ökade kostnader för samhället. Låg hälsolitteracitet är 

vanligare i specifika populationer såsom äldre personer, individer med kort eller ofullständig 

utbildning, migranter och kroniskt sjuka (Mårtensson & Hensing, 2012; Wångdahl, 2014). 

Individer med tillräcklig hälsolitteracitet visar sig skatta sin hälsa högre än de med begränsad 

hälsolitteracitet. Andelen individer med begränsad hälsolitteracitet varierar mellan olika 

länder. En undersökning gjord i åtta europeiska länder visar på att nästan hälften av 

befolkningen hade otillräcklig hälsolitteracitet (Wångdahl, 2014). 
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Personal inom hälso- och sjukvården som är inblandade i individers hälsofrågor behöver vara 

medvetna om att hälsolitteraciteten fluktuerar hos varje enskild individ. De behöver också 

reflektera över hur de själva kan bidra till att öka eller minska en individs hälsolitteracitet i 

varje given situation. Detta synsätt öppnar upp för ett mer individfokuserat samarbete eller 

förhandling i kommunikation kring hälsofrågor där frågor och behandlingsförslag baseras på 

individens kunskap. Ett delat ansvar i sådan kommunikation skulle innebära att göra det mesta 

av individens hälsolitteracitet i den specifika situationen. Detta går i linje med 

personcentrerad vård i vilken essensen är att respektera individens tankar och aktiva 

deltagande (Mårtensson & Hensing, 2012).   

 

Begreppet hälsolitteracitet har beskrivits och använts utifrån två olika förhållningssätt. Det 

ena är det polariserade förhållningssättet som ser på fenomenet som ett permanent tillstånd 

bundet till individen. Det andra synsättet beskriver begreppet som ett komplext fenomen med 

fokus på multidimensionella interaktioner inom individen och mellan individen och 

omgivningen. Således måste hänsyn tas till andra faktorer och inte bara läsförståelse, det vill 

säga funktionell hälsolitteracitet. Även verbal kommunikation, analysförmåga samt förmåga 

att värdera information behöver beaktas, således komplex hälsolitteracitet. En individ kan 

besitta tillräcklig hälsolitteracitet och ta grundade beslut i hälsofrågor trots att den 

funktionella hälsolitteraciteten är låg det vill säga att läsförmågan saknas. En komplex 

förståelse av hälsolitteracitet innebär att se bredden i en individs färdigheter i interaktion i 

sociala och kulturella kontexter. Hälsolitteraciteten hos en individ kan fluktuera från en dag 

till en annan beroende på sammanhanget. Det komplexa synsättet på hälsolitteracitet 

understryker individens interaktionsförmåga och nödvändiga färdigheter för att kunna 

använda sin information som bas för passande beslut som rör hälsan. Ett komplext 

förhållningssätt till hälsolitteracitet innebär att en strävan att förbättra hälsolitteraciteten hos 

befolkningen är en fråga för hela samhället, inte bara en fråga för individen och hälso- och 

sjukvården (Mårtensson & Hensing, 2012).  

 

Wångdahl (2014) har undersökt hälsolitteracitetens betydelse vid hälsoundersökningen för 

asylsökande. Resultatet visar att ca 25 % av deltagarna i undersökningen upplevde att de inte 

fick hjälp med sina hälsoproblem och ca 40 % upplevde att de inte fick någon ny kunskap 

som skulle kunna bidra till bättre hälsa. Fler än hälften av deltagarna ansåg att 
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hälsoundersökningen var kränkande på något sätt. Andelen asylsökande som genomgår 

hälsoundersökning har totalt minskat de senaste åren. 

 

Teoretiskt ramverk 

 

Madeleine Leininger är grundare till omvårdnadsteorin Culture Care Diversity and 

Universality vilken innebär att människan betraktas som en kulturvarelse som inte kan förstås 

skild från sin kultur (Leininger, 2002). Leininger är pionjär inom transkulturell omvårdnad. 

Hon menar att vårdrelationen måste vidgas från att bara omfatta patienten och sjuksköterskan 

till att omfatta familjen, gruppen och kulturen som har betydelse för människans hälsa och 

vård. Sjuksköterskan behöver kulturell kompetens då hon annars riskerar att bli kulturblind. 

Kultur är något vi socialiseras in i och den egna kulturen uppfattas lätt som sanning. Denna 

sanning kan leda till etnocentrism vilket innebär att den egna kulturen blir norm. 

Sjuksköterskan behöver kunskap om andra kulturer, men också en kritisk hållning till sin egen 

kultur för att bli medveten om hur den färgar hens syn på hälsa och sjukdom (Wiklund Gustin 

& Lindwall, 2012). 

 

Kulturanpassad vård uppnås genom att sjuksköterskan med patientens kultur i beaktande 

kommer fram till vårdbeslut och handlingar som främjar hälsa. Genom hjälpande, stödjande, 

befrämjande och förstärkande professionella handlingar erbjuder sjuksköterskan 

kulturanpassad vård. Handlingarna och vårdbesluten syftar till att dels bevara existerande 

hälsofrämjande kulturella föreställningar, dels att kulturellt anpassa och förhandla med 

patienten för att vården ska bli säker och effektiv, alternativt att modifiera och förändra 

mönster i livsstilen till att bli mer hälsofrämjande (Leininger & McFarland, 2006). 

 

Soluppgångsmodellen 

 

I Leiningers teori ingår soluppgångmodellen som är en modell för att utforska och beskriva 

kulturella omsorgsskillnader och omsorgslikheter. Soluppgångsmodellen är översatt till 

svenska av Gebru (2003) och i den här studien kommer denna översättning av modellens 

begrepp att användas. Leiningers Soluppgångsmodell skapades som ett redskap för att locka 

fram olika faktorer av betydelse för hälsa och ingår i Leiningers omvårdnadsteori Theory of 

Culture Care Diversity and Universality. Ett centralt begrepp i teorin utgörs av ”human care” 
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som ett fenomen som uttrycks i hjälpande, stödjande, befrämjande och förstärkande sätt att 

hjälpa sig själv eller andra i att förbättra hälsa och livsstil eller att hantera handikapp och 

döende (Leininger, 2002).  

Modellen fungerar som en guide för att ur ett holistiskt perspektiv identifiera vårdfenomen 

och faktorer som potentiellt kan ha betydelse för vård, hälsa och välbefinnande hos 

människor. Modellen visar på faktorer som kan förklara och influera vård och som är 

relaterade till bland annat kulturellt betingade värderingar, släktskap, sociala faktorer, 

miljömässig kontext och etnohistoria vilka tillsammans formar en individs världsbild. 

Faktorer som ålder, kön, klass är ofta relaterade till sociala strukturer i form av 

släktförhållanden, religion, politik, utbildningsfaktorer och ekonomi. Med hjälp av 

Soluppgångsmodellen kan en holistisk och översiktlig bild skönjas som reflekterar helheten 

och möjliggör förståelsen för individuella förutsättningar och behov utifrån var och ens 

världsbild och kultur (Gebru, 2003; Leininger & McFarland, 2006). 

 

Soluppgångsmodellen illustrerar på ett symboliskt plan hur sjuksköterskan låter solen stiga 

upp och belysa olika faktorer av betydelse för hälsan. Med ett öppet sinne inför individen kan 

sjuksköterskan upptäcka de många olika faktorer som har betydelse för vården och för 

vårdens innebörd och mening utifrån varje människas kultur och perspektiv. Modellen tillåter 

att användaren börjar upptäcktsfärden i valfri ordning beroende av intresse, kompetens och 

kunskap och beroende av vad som bedöms som viktigast för patienten för tillfället. Det finns 

således ingen förutbestämd ordning för utforskandet. Med ett sensitivt förhållningssätt får 

sjuksköterskan följa patienten i utforskandet. Med ett genuint intresse för patienten och med 

tålamod skapas förutsättningar för att få en fullständig bild av patientens aktuella situation och 

behov vid användandet av Soluppgångsmodellen. Sjuksköterskan behöver använda sig av 

aktivt lyssnande och ett bekräftande bemötande. Viktigt är också att sjuksköterskan till en 

början håller tillbaka sin professionella kunskap till förmån för patientens egen uppfattning 

och kunskap kring hälsa utan att värdera den (Leininger, 2002). Vartefter arbetet med 

Soluppgångsmodellen framskrider övergår sjuksköterskan till att fokusera på strategier för 

vårdhandlingar och vårdbeslut som är korrekta, följsamma, tillfredsställande, säkra och 

fördelaktiga för individen i fråga. Det finns tre formulerade strategier för att uppnå 

kulturanpassad vård och dessa består i att bevara beteenden som fungerar, anpassa beteenden 

till att bli mer hälsofrämjande och att omforma eller ersätta livsstil och livsmönster med andra 

som bättre främjar hälsan (Gebru, 2003). Soluppgångsmodellen förespråkar att sjuksköterskan 
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och patienten tillsammans kommer fram till passande vårdhandlingar och vårdbeslut vilket 

ger bättre förutsättningar för acceptans av vården hos patienten. Handlingar och beslut som är 

professionellt underbyggda behöver också vara anpassade till patientens kulturella livsvärld 

och innebära fördelar ur patientens perspektiv. Modellen innebär ett förhållningssätt där 

patientens delaktighet eftersträvas för att tillsammans med sjuksköterskan skapa en vård som 

är kulturellt anpassad vilket utgör det övergripande målet för The Cultural Care Theory 

(Leininger, 2002). 

 

Soluppgångsmodellen enligt Gebru (2013) 

 

Problemformulering 

 

Aktuell forskning visar på att patientens nivå av hälsolitteracitet påverkar utfallet av 

hälsoundersökningen. Om inte hälsolitteraciteten tas i beaktande vid hälsosamtalet finns risk 

att syftet med hälsosamtalet inte uppnås. Därför är det angeläget att ta utforska hur 

sjuksköterskor i samtal med patienter förhåller sig till hälsolitteracitet. 
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Syfte 

 

Att undersöka hur sjuksköterskan i hälsosamtal med nyanlända utforskar patientens 

hälsolitteracitet och anpassar sig till den. 

 

METOD 

Design 

 

För att besvara studiens syfte valdes intervjuer som design för studien då detta möjliggör 

förståelse av informanternas erfarenheter och upplevelser genom att de berättar om sin syn på 

livet eller olika situationer (Danielsson, 2012b). Som analysmetod valdes kvalitativ 

innehållsanalys (Krippendorff, 2004) så som den har beskrivits av Graneheim och Lundman 

(2004). Syftet med innehållsanalys är enligt Krippendorff (2004) att producera överförbara 

och giltiga slutsatser utifrån kontexten. Kvalitativ innehållsanalys är en metod som används 

för att analysera material i textform. Analysen kan göras olika djup beroende på graden av 

tolkning och det finns alltid flera meningar i en text. Kvalitativ innehållsanalys ger möjlighet 

till djupare förståelse av det studerade ämnet genom att materialet analyseras på flera nivåer. 

Det som utmärker denna metod är att den beskriver det valda ämnet och dess kontext och 

betonar likheter och skillnader i kategorier och teman. Graneheim och Lundman (2014) menar 

dock att all bearbetning av texten innebär viss nivå av tolkning. Metoden innefattar både 

manifest och latent innehåll. Manifest innehåll är det som texten beskriver, innehållet är 

textnära. Det latenta innehållet är en djupare tolkning av textens innehåll (Graneheim och 

Lundman, 2004; Danielsson, 2012b). 

 

Urval 

 

Vid urval av informanter gjordes ett lämplighetsurval (Danielsson, 2012b). Kontakt togs med 

de vårdenheter som har i uppdrag att genomföra hälsosamtal med nyanlända. Författarna 

valde att kontakta vårdenheter i två städer belägna i Mellansverige. Inklusionskriterier för 

deltagande i studien var sjuksköterskor som arbetar med hälsosamtal med nyanlända. Antalet 
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informanter som inkluderades i studien var sex. Informanterna var alla kvinnor i åldrarna 31 

till 66. Yrkeserfarenheten som sjuksköterska var i genomsnitt 16,8 år med en spridning från 

2,5 år till 27 år. Informanternas totala tid som de arbetat med hälsosamtal med nyanlända var i 

genomsnitt knappt 4 år och spridningen var från 5 månader till 13 år.  

 

Datainsamlingsmetod 

 

För informationsinsamlingen användes en semistrukturerad intervjuguide (Danielsson, 2012a) 

som utformats med inspiration av Madeleine Leiningers omvårdnadsteori Theory of Culture 

Care Diversity and Universality och The Sunrise Model, se bilaga 1 Intervjuguide. 

Intervjuerna inleddes med att efterfråga bakgrundsinformation som till exempel arbetad tid 

som sjuksköterska och arbetad tid på aktuell vårdenhet. Intervjuguiden innehöll nio frågor 

kring erfarenheter av att i arbetet möta människor från andra kulturer. Vid intervjuernas 

avslutning inbjöds informanterna att tillägga något enligt önskemål eller ställa frågor till 

författarna. Intervjuerna genomfördes under mars-april 2016. 

 

Tillvägagångssätt 

 

Kontakt togs inledningsvis per e-post med vårdenhetschef på respektive enhet för att 

efterfråga tillstånd att tillfråga presumtiva informanter om deltagande i studien, se bilaga 3. 

Till e-posten bifogades studiens projektplan. E-posten följdes upp med telefonsamtal för att 

inhämta vårdenhetschefens ställningstagande. Vid planeringen av studien ämnade författarna 

uppsöka vårdenheten för att informera om studien samt vara tillgängliga för frågor. Då 

studien kom att genomföras på tre olika vårdenheter valde författarna att ej göra besök enkom 

för att informera om studien. Via vårdenhetschefen tillfrågades informanterna om deltagande i 

studien varpå tid för intervju bokades med varje enskild informant. På två av tre vårdenheter 

vidarebefordrade vårdenhetschefen projektplanen till informanterna. På den tredje 

vårdenheten var det oklart för författarna hur mycket information informanterna tog del av 

innan intervjun. Inför intervjuerna efterfrågades om informanterna hade några frågor. 

Samtliga deltagare erhöll såväl muntlig som skriftlig information och förfrågan om att 

medverka i studien, se bilaga 2, innan intervjun genomfördes. 
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Inför genomförandet av intervjuerna genomfördes två provintervjuer. Detta för att testa om 

frågorna var lättförståeliga samt för att författarna skulle bekanta sig med intervjuguiden och 

intervjusituationen. Även inspelningsutrustningen som användes vid intervjuerna testades. 

Under provintervjuerna uppdagades att det saknades fråga om informantens ålder, vilken 

lades till. En fråga som explicit efterfrågade om informanten ville ställa frågor inför intervjun 

adderades. Provintervjuerna inkluderades inte i studien. 

 

Informanternas godkännande av deltagande i studien inhämtades muntligt i samband med 

bokning av intervjutid samt vid intervjutillfället, liksom godkännande av ljudupptagning. Som 

säkerhet gjordes ljudupptagningarna med dubbla utrustningar.  

  

Intervjuerna genomfördes vid informanternas respektive arbetsplats i enskilt rum, med 

undantag för en informant som själv valde att möta författarna på ett bibliotek där intervjun 

genomfördes enskilt. Anledningen till att välja arbetsplatsen som plats för intervjun var att 

minimera tidsåtgången för informanterna. Båda författarna närvarade vid samtliga intervjuer 

och alternerade mellan rollerna som intervjuare och medsittare. Intervjuerna beräknades ta 30-

60 minuter i anspråk och varade i genomsnitt 36 minuter med en variation på 19 - 60 minuter. 

Intervjuerna transkriberades ordagrant i nära anslutning, inom  1-2 dygn, till intervjutillfället.  

 

Forskningsetiska överväganden 

 

När forskning involverar människor ska deltagarna informeras om sina rättigheter. 

Rättigheterna innebär att deltagaren ska få information om studiens syfte, hur materialet ska 

hanteras, hur integriteten upprätthålls och att man när som helst, utan vidare förklaring, kan 

avbryta sitt deltagande (Codex, 2016). I denna studie fick informanterna ta del av ett 

informationsbrev, se bilaga 2, där ovanstående framgår. I samband med varje intervju fick 

informanterna möjlighet att ställa frågor om det var något som var oklart. Några informanter 

hade också fått ta del av projektplanen som respektive verksamhetschef hade tillhandahållit.  
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Dataanalys 

 

Efter transkriberingen gjordes en genomlyssning av intervjun för att kontrollera att den var 

korrekt. När materialet transkriberats läste båda författarna igenom samtliga intervjuer flera 

gånger för att bekant sig med materialet. Som analysmetod valdes kvalitativ innehållsanalys 

enligt Graneheim och  Lundman (2004) i vilken både den manifesta och den latenta meningen 

analyseras. Hela texten är att betrakta som en analysenhet. Textens manifesta innebörd utgörs 

av det som informanterna faktiskt säger och karaktäriseras som textnära, jämfört med den 

latenta innebörden som mer handlar om den underliggande betydelsen i det som 

informanterna uttrycker. En meningsenhet beskrivs som ord, meningar eller stycken som 

innehåller aspekter som är relaterade till varandra genom deras innehåll och kontext. De 

menar vidare att det är av stor vikt att meningsenheterna inte blir för korta, till exempel 

enstaka ord, eftersom kontexten spelar en stor roll för betydelsen. Författarna valde att urskilja 

meningsenheter ur hela textmassan för att försäkra sig om att inget meningsbärande innehåll 

gick förlorat. Urskiljandet av meningsenheter gjordes av författarna separat för att senare 

jämföra de båda urvalen med varandras och diskutera vad de gemensamt ansåg vara 

meningsbärande. Meningsenheterna kondenserades på liknande vis, det vill säga först enskilt 

och sedan gemensamt. Detta för att ge utrymme för eventuella olikheter i tolkningen av vad 

som bar mening i analysenheten. Den kondenserade texten kodades gemensamt av författarna. 

Kondensering syftar till att korta ner textmassan utan att förlora textens innebörd. Koder 

sammanfattar kort den kondenserade textens innebörd (Graneheim och Lundman, 2004). 

Koderna grupperades i subkategorier utifrån gemensamt innehåll, subkategorierna bildade i 

sin tur kategorier. Inför subkategorisering av de kondenserade och kodade meningsenheterna 

sorterades materialet och bara den del av materialet som tydligt svarade mot studiens syfte 

lämnades kvar. De nio identifierade subkategoriernas latenta innehåll tolkades och 

sammanlänkades i fyra kategorier vilket enligt Graneheim och Lundman (2004) innebär en 

högre abstraktionsnivå. 
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Exempel på stegen från meningsenhet till kategori, tabell 1. 

 

  

 

 

 

 

 
 

Meningsenhet Kondensering Kod Subkategori Kategori 

Börja väldigt brett, 

så man får börja, 

man frågar hur mår 

du, så måste man 

alltid räkna in att 

den frågan kan 

betyda väldigt 

mycket olika 

beroende på var 

personen kommer 

från, hur man tolkar 

frågan, hur tolken 

ställer frågan till 

personen. Om man 

inte vet att det kan 

betyda väldigt 

mycket olika saker 

så kan man hamna 

fel i slutänden. 

Börja fråga 

brett, räkna in 

olika 

tolkningar för 

att hamna rätt 

Frågor Patientens 

behov 

Utforska patientens behov 

och förutsättningar 
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RESULTAT 
 

Subkategorier och kategorier, tabell 2 

 

Subkategorier Kategorier 

Mellanmänskliga relationer 

Skapa kontakt 

Tolkens roll  

  

Sjuksköterskan förförståelse 

  

Patientens behov Utforska patientens behov och 

förutsättningar 

Patientens nätverk 

  

Patientens förståelse 

  

Patientens utbildningsnivå 

Anpassa information efter individen 

Följa individen 

  

Patientens behov av stöd och 

utbildning 
Psykoedukation 
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Skapa kontakt 

 

Sjuksköterskor upplever att patienten kommer till samtalet med sitt synsätt och sina 

förväntningar utifrån sina omständigheter. Tolken och sjuksköterskan upplevs bidra utifrån 

sina respektive kunskapsområden. Relationen och samspelet mellan alla tre parter; patienten, 

sjuksköterskan och tolken har betydelse för samtalets utfall. Sjuksköterskans kontaktskapande 

innebär att hen behöver vara inkännande och lyhörd inför dynamiken i rummet. 

 

Sjuksköterskorna upplever att språkbarriärer i hälsosamtalet kan överbryggas av den 

mellanmänskliga kontakten vilken upplevs vara central i mötet med patienten. 

Sjuksköterskorna beskriver att de ”känner in” och ”läser av” patienten. I delandet av 

känslouttryck som skratt eller gråt skapas en kontakt som ger en känsla av att nå fram. 

Kroppsspråk, ögonkontakt och leenden tolkas som en bekräftelse på att relationen fungerar. 

Känslomässig kontakt upplevs ge bättre förutsättningar för att patienten ska kunna lyfta 

ämnen som uppfattas som svåra. 

 

”Om man kan skratta tillsammans så kanske man även kan prata om det som är lite jobbigt 

också.” 

Sjuksköterska 3 

 

Ett avvisande kroppsspråk och ett distanserat beteende hos patienten kan skapa osäkerhet hos 

sjuksköterskan och försvåra kontakten. Sjuksköterskorna i denna studie gav uttryck för en 

medvetenhet om att olika uttryck hos patienten kan ha många orsaker. Personliga faktorer och 

egenskaper hos både patient och sjuksköterska upplevs spela in i kontaktskapandet. Ohälsa 

och trauma i bakgrunden uppfattas begränsa patientens förmåga att kommunicera.  

 

Sjuksköterskornas upplevelser av att arbeta med tolk varierar från att det upplevs som ett stort 

hinder i kommunikationen till att det inte är så stor skillnad jämfört med att träffa 

svensktalande patienter utan tolk. Kulturella skillnader i uppfattningar om hälsa upplevs 
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komplicera tolkningen. Tolkens egna uppfattningar upplevs både kunna underlätta respektive 

försvåra kommunikationen mellan sjuksköterska och patient. 

 

”Jag hade en tolk…som när jag sa ordet psykolog så sa han nått sen på tigrinja och så gjorde 

han såhär…snurrar vid huvudet i håret liksom och då förstod jag att det här med psykolog det 

blev inget bra. Jag fick ju prata med honom sen, alltså det är ju inte att man är tokig i 

huvudet…för det var det jag förstod att han menade. Att man är lite snurrig i huvudet, för då 

behöver man gå. För då var det ju ingen som ville gå…” 

Sjuksköterska 3 

 

Förutsättningar att ta till sig information i hälsosamtalet upplevs vara beroende av patientens 

förväntningar och syn på vård. Patienter med förväntningar som bättre överensstämmer med 

vad hälso- och sjukvården i Sverige kan erbjuda upplevs ha lättare att ta till sig information. 

Förklaringar kring hur sjukvårdssystemet fungerar i Sverige upplevs tidskrävande, liksom 

förmedlandet av konceptet egenvård.  

 

Utforska patientens behov och förutsättningar 

 

Sjuksköterskorna i denna studie beskriver hur de försöker skapa sig en bild av patientens 

helhetshälsa. Med förförståelsen som utgångspunkt kan sjuksköterskan tänka vidare i olika 

riktningar beroende på patientens svar och respons. Hen förhåller sig öppen till att frågor, svar 

och andra uttryck kan ha olika betydelser för olika människor i olika kontexter. 

Sjuksköterskorna uttrycker en medvetenhet om att det patienten delger kan tolkas på många 

olika sätt vilket leder till att sjuksköterskorna ställer många följdfrågor.  

 

Sjuksköterskorna försöker fånga patientens situation, förutsättningar och behov och skapa en 

generell överblick genom att ställa breda frågor. Samtalsordningen anpassas genom att börja 

fråga om övergripande fakta till att succesivt övergå till att prata om känsligare ämnen som till 

exempel resan, boendet eller det psykiska måendet. 
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”det kan vara ett problem för när man ska träffa en människa för första gången och försöka 

se någon slags helhetshälsa och det finns både den här traumaupplevelsen med flykten och 

med bakgrunden i ett krigsdrabbat land om det nu är fallet…samtidigt kan det också vara 

såhär att man faktiskt har lite ont i benet eller…man har något litet utslag som kliar och så 

ska man försöka hitta någon slags nivå…där man får in allt” 

Sjuksköterska 1 

 

Sjuksköterskorna i denna studie beskriver att de räknar med att patienten kan uppfatta 

frågorna på olika sätt och att patientens svar kan betyda olika saker. Genom att fråga vidare 

och ställa kompletterande frågor utröner sjuksköterskorna patientens egna tankar kring sin 

hälsa och sina behov. Sjuksköterskorna upplever att de har en medvetenhet om att det finns 

olika uttryckssätt och olika sätt att kommunicera kring hälsa beroende på till exempel kön och 

ursprungsland, denna medvetenhet skapar en utforskande inställning i samtalet och leder till 

att de ställer många frågor. Kroppsspråket upplevs som en del av det patienten uttrycker och 

beskrivs som viktigt i den totala tolkningen av det patienten förmedlar. Interaktionen mellan 

patienten och tolken upplevs som viktig att notera.  

 

Genom att förmedla sin förförståelse om patientens situation, exempelvis vetskapen om att 

många blir utsatta för övergrepp under flykten, bjuder sjuksköterskan in patienten till att 

berätta och visar att hen kan ta emot det som patienten eventuellt vill berätta. Utifrån sin 

förförståelse om patientens bakgrund upplever sjuksköterskorna att de kan rikta sina frågor dit 

de tror att det kan ha uppstått problem. 

 

”…jag vet vilket land de kommer ifrån och då vet jag ofta vilken väg de kommit för många 

åker samma väg…jag förstår vad som kan ha hänt under vägen för jag har hört från andra 

patienter vad som händer i öknen i Sahara…jag vet ju oftast hur den politiska situationen i 

landet ser ut där de kommer ifrån, vilken typ av personer som flyr därifrån och varför de 

flyr…ofta flyr på grund av att man vill undvika militärtjänst när man kommer från Eritrea…vi 

har ju rätt mycket information faktiskt” 

Sjuksköterska 4 
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Sjuksköterskorna upplever att det är svårt att bilda sig en uppfattning om hur mycket 

patienten förstår under ett enstaka samtal. De beskriver hur de tillämpar olika tekniker såsom 

att ställa motfrågor och be patienten återberätta. Genom att lämna utrymme för frågor och 

bjuda in till frågor ger de patienten plats i samtalet för att få möjlighet att uttrycka sina behov 

och funderingar. Eventuella frågor från patienten kan visa på behov av mer information.  

 

Sjuksköterskorna uttrycker en medvetenhet om betydelsen av patientens eventuella nätverk 

som till exempel närstående eller kontaktpersoner. De upplever att ett välfungerande nätverk 

kan främja tillgången till hälso- och sjukvården. När det gäller ungdomar menar 

sjuksköterskorna att ungdomarnas relation till personerna i familjehemmet, god man, 

kontakter inom skola och socialtjänst är avgörande för deras tillgång till hälso-och sjukvården.  

 

”…bor man i ett familjehem som ensamkommande ungdom så bör jag nästan kolla lite, prata 

lite om familjehemmet och vilken relation de har till de personer den bor hos. För att se om 

det är så att de kan ta hjälp av dem eller inte, det beror helt på deras relation liksom i vissa 

fall är det som att bo hemma hos sin egen familj och i vissa fall är det, ja du vet fem 

ungdomar som är inslängda och någon som kommer och hälsar på ibland…” 

Sjuksköterska 1 

 

I mötet med patienten menar sjuksköterskorna att de har en förförståelse om patientens 

situation utifrån till exempel ålder, ursprungsland och utbildningsnivå. Sjuksköterskorna 

upplever att bristfällig utbildning hos patienten medför att patienten kan ha bristande 

kroppsuppfattning och uppfattar att det finns stora skillnader bland patienter vad gäller 

kunskap kring hälsofrågor. Sjuksköterskorna upplever att förförståelsen kan ge beredskap att 

bemöta de patienter som har begränsad kunskap och därmed större behov av information. 

Sjuksköterskorna i denna studie uttrycker att de anpassar nivån på informationen efter 

patientens utbildningsnivå. De beskriver en föreställning om att patienterna de möter i 

hälsosamtalen har det svårt och att många upplevt trauman, samtidigt gav sjuksköterskorna 

uttryck för en medvetenhet om att deras föreställningar inte alltid stämmer och att de därför 

måste vara beredda på att ompröva sina föreställningar och uppfattningar. 
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”…kommer de till exempel från Ukraina och Ungern då tänker jag…att man förstår att man 

inte kan få antibiotika utan det ska läka ut av sig själv medan kommer man från 

Afghanistan…Iran också, så har man helt andra föreställningar om vad man ska få för 

hjälp…då vet jag det lite innan så jag vet hur jag ska förklara för dem.” 

Sjuksköterska 6 

 

 

Anpassa informationen efter individen 

 

Sjuksköterskorna i denna studie beskriver hur de anpassar samtalet efter individen både 

genom att anpassa vilken information som ges och hur den förmedlas. De beskriver hur de 

strävar efter att möta patienten där patienten befinner sig och att försöka se situationen ur 

patientens perspektiv. Alla sjuksköterskor i den här studien beskriver upplevelser av tidsbrist i 

hälsosamtalet, att tiden inte räcker för att täcka in allt som samtalet avser täcka.  

 

Sjuksköterskorna beskriver att de anpassar informationen till vad de uppfattar och bedömer 

som mest relevant för patienten. Information som bedöms som viktigast för patienten 

prioriteras och mindre angelägen information begränsas, vilket också beskrivs som en risk för 

att informationen blir bristfällig. Sjuksköterskorna upplever en risk med att ge den 

obligatoriska informationen stort utrymme i samtalet då det kan innebära att patientens 

specifika behov missas. Informationens svårighetsgrad anpassas efter patientens 

utbildningsnivå. Sjuksköterskorna upplevde en starkare tidsbrist i hälsosamtalet med patienter 

som uppfattades ha bristfällig utbildning. Särskilt konceptet egenvård upplevs som svårt och 

tidskrävande att förmedla. I de fall sjuksköterskan märker att hen inte får kontakt eller att 

patienten inte vill prata väljer hen att fokusera på information om vart patienten kan vända sig 

om behov uppstår längre fram.  

 

”…hur utbildade man är inom vård och hälsa, sin egen hälsa, vad man kan sen innan med 

egenvård som är jättestort i Sverige…vi vill ju inte ha hit dem, vi vill ju att de ska vara 

hemma och ta hand om sig själva, det är svårt att få med dem på det tåget…och så har jag 



18 
 

blivit ganska förundrad över hur stor skillnad det är i hur mycket man kan om sjukdomar, hur 

man ska ta hand om sig själv, när man ska söka vård och när man inte behöver göra det” 

Sjuksköterska 6 

 

Sjuksköterskorna uppfattar att skriftlig information på patientens språk kan underlätta 

patientens förståelse. När sjuksköterskan ger information till patienten kan hen relatera till 

patientens befintliga kunskap och bygga vidare på den för att vidga patientens förståelse. 

Upprepande av information upplevs underlätta patientens förståelse. 

 

Sjuksköterskorna lyssnar på patientens berättelse och försöker förstå hur patienten förstår och 

anpassar sitt språk så till vida att de använder samma ord och uttryck som patienten. Att prova 

sig fram genom att använda olika uttrycksätt och vara lyhörd för vad som stämmer överens 

med hur patienten tänker upplevs som ett sätt att försöka nå fram. Sjuksköterskorna försöker 

förstå patientens värld och hur hen ser på sin situation.  

 

”…så når jag inte fram när jag försöker förklara till exempel depression eller varför man kan 

må dåligt av att fly från sitt land eller så och då försöker jag hitta andra ord, pröva olika 

uttryck och använda tunga tankar istället för depression eller svåra tankar eller att man 

känner sig ledsen, försöker hitta liksom olika sätt att prata om ett begrepp för att försöka 

förstå vad de nappar på och tycker verkar stämma” 

Sjuksköterska 4 

 

Psykoedukation 

 

Sjuksköterskorna upplever att många patienter lider av stressreaktioner som är relaterade till 

migrationsprocessen, så som traumatiska upplevelser före, under och efter flykten. Stress 

medför behov av vård och stöd något som sjuksköterskorna upplever saknas inom ramen för 

hälsosamtalet. Sjuksköterskor i denna studie beskriver att de lyder under olika direktiv 

avseende möjlighet till uppföljande återbesök eller hänvisning till specialistvård och de 

upplever bristande resurser för denna patientgrupp. Sjuksköterskorna upplever att en 
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helhetssyn på individen är viktigt, att validera situationen som den ser ut, men också 

uppmuntra till att finna lösningar för framtiden. 

 

”…man märker att de uppskattar att man pratar om hur det är att bo hos släktingar och att 

det inte är så himla lätt och det är inte så kul att bo hos svärmor liksom eller alltså att man 

bor allihopa i ett rum… bara bekräfta att det är svårt, prata mer om vad man kan göra och på 

något sätt uppmuntra dem att gå ut i parken och lek för då blir det lättare att ha småbarnen 

hemma sedan…” 

Sjuksköterska 4 

 

Sjuksköterskorna i denna studie upplever att hälsosamtalet lämpar sig bättre för specifika 

individuella behov, medan information och utbildning given i gruppform är lämpligare när det 

gäller praktiska saker som till exempel om hur sjukvården är uppbyggd och fungerar, där 

gruppdeltagarna även kan ha inbördes utbyte och stöd av varandra. Sjuksköterskorna ser 

möjligheter i att utveckla psykoedukationen kring egenvård och enklare åkommor. De 

upplever att särskilt ungdomar har behov av att förstå hur struktur i det dagliga livet kan 

påverka välbefinnandet. I hälsosamtalen har sjuksköterskorna uppfattat att kunskapsnivån hos 

personalen på ungdomsboenden varierar stort och menar att utbildning av personalen på 

boenden i förlängningen kan utgöra ett stöd för ungdomarna att uppnå bättre hälsa.  

 

”…för det var ju så otroligt mycket ensamkommande barn som kom och de mådde så otroligt 

dåligt…de sov dåligt och de förstod inte hur det här med sömn, rutin och mat och aktivitet, 

hur det hängde ihop med välbefinnandet… även om vi under vårat samtal nämner det här lite 

kort så kan man säkert under en timme tillsammans i grupp prata mycket mer om det och 

höra varandras historier…så tror jag att det skulle kunna hjälpa dem att må bättre de här 

första månaderna, den första tiden, det första året när de kommer till Sverige” 

Sjuksköterska 3 
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DISKUSSION 
 

Fyra kategorier identifierades; Skapa kontakt, Utforska patientens behov och förutsättningar, 

Anpassa informationen efter individen och Psykoedukation. I kategorin Skapa kontakt 

framkom att det var den mellanmänskliga kontakten som var det centrala i mötet med 

patienten. Kategorin Utforska patientens behov och förutsättningar handlar om hur 

sjuksköterskorna ställer många och breda frågor och är medvetna om att patientens svar kan 

tolkas på olika sätt och betyda olika saker. I kategorin Anpassa informationen efter individen 

beskriver sjuksköterskorna att de anpassar information bland annat efter patientens 

utbildningsnivå. Sjuksköterskorna upplever också att många patienter lider av stressreaktioner 

och är i behov av mer stöd än de kan få i hälsosamtalet. Sjuksköterskorna arbetar under olika 

direktiv när det gäller möjlighet till uppföljning och återbesök. En sak som belyses i kategorin 

Psykoedukation är att hälsosamtalet är bättre lämpat för individuella hälsofrågor och att 

sjuksköterskorna anser att allmän information såsom till exempel hur sjukvårdsystemet är 

uppbyggt och fungerar lämpar sig att informera om i grupp. 

 

Reslutatdiskussion 

 

Sjuksköterskorna i denna studie beskriver hur de utforskar patientens behov av 

hälsoinformation genom att ställa breda frågor med många följdfrågor samt låter patienten 

prata om det som är angeläget för denne. Hälsolitteracitet är ett komplext fenomen och någon 

vedertagen metod för att bedöma hälsolitteracitet finns inte (Dickens och Piano, 2013). 

Evidens som stödjer screening för hälsolitteracitet saknas då screening potentiellt kan vara till 

skada för patienter med låg hälsolitteracitet då begränsningen kan innebära ett starkt socialt 

stigma och skam (Dickens, Lambert, Cromwell & Piano, 2013). Bedömning med fokus på 

funktionell hälsolitteracitet kan oavsiktligt stigmatisera personer med låg hälsolitteracitet 

(French, 2015). Enligt Wångdahl, Lytsy, Mårtensson & Westerling (2014) har tidigare 

forskning huvudsakligen fokuserat på kvantitativ mätning av funktionell hälsolitteracitet 

medan kvalitativ forskning och forskning kring självskattningsinstrument för hälsolitteracitet 

som undersöker komplex hälsolitteracitet är mindre förekommande. Wångdahl & Mårtensson 

(2014) samt Wångdahl & Mårtensson (2015) har översatt två instrument framtagna i Japan för 

bedömning av hälsolitteracitet till svenska. Dessa instrument avser fånga funktionell 
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respektive komplex hälsolitteracitet. Fler studier behövs för att validera skalorna innan de kan 

användas på en bredare population. 

 

Konceptet hälsolitteracitet har nyligen introducerats i Skandinavien (Wångdahl et al, 2014). 

Sjuksköterskorna i denna studie uppgav inte att de använde sig av någon skattningsskala och 

med tanke på att begreppet är tämligen nytt i Skandinavien är det inte förvånande att det 

förhåller sig på det sättet.  

 

Många sjuksköterskor uppger att de använder sin magkänsla för att bedöma hälsolitteracitet 

(Dickens, Lambert, Cromwell & Piano, 2013; Macabasco-O’connell & Fry-Bowers, 2011) 

vilket överensstämmer med resultatet i denna studie där sjuksköterskorna utifrån patientens 

ålder, ursprungsland och vad de kan tänkas ha för utbildningsnivå bedömer och utforskar 

patientens behov av hälsoinformation. 

 

Sjuksköterskorna i denna studie är medvetna om betydelsen av patientens nätverk såsom till 

exempel personliga relationer, skola och socialtjänst och att nätverket kan vara avgörande för 

patientens tillgång till hälso-och sjukvård. Crane Cutilli (2005) beskriver hälsolitteraciteten 

som en länk mellan individen och hälsokontexten och innefattar individens förmåga att 

interagera med till exempel sjukvården. Mårtensson och Hensing (2011) menar att de 

viktigaste aspekterna för att kunna fatta självständiga beslut i hälsofrågor är individens 

förmåga att tolka, värdera, kommunicera och interagera. De sjuksköterskor som deltog i 

denna studie visade medvetenhet om nätverkets betydelse för hälsan, vilket harmonierar väl 

med Mårtenssons och Hensing (2011) syn på hälsolitteracitet som ett komplext fenomen där 

hänsyn tas till sociala och kulturella aspekter samt kommunikativa förmågor snarare än att 

bara se till läsförståelse och matematiska kunskaper.  

 

Sjuksköterskorna i denna studie uppger att de anpassar informationens mängd och 

svårighetsgrad efter patientens utbildningsnivå vilket harmonierar med Dickens et al. (2013) 

som menar att utbildningsnivå traditionellt varit vägledande i att bedöma patienters nivå av 

hälsolitteracitet inom sjukvården då det finns visst samband mellan utbildningsnivå och 

hälsolitteracitet. Wångdahl et al. (2014) fann att låg utbildning var associerad med högre risk 
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för låg funktionell hälsolitteracitet vilket i sin tur var associerat med ökad risk för låg komplex 

hälsolitteracitet. En individ kan dock ha tillräcklig komplex hälsolitteracitet trots låg 

funktionell hälsolitteracitet. Detta förhållande kan eventuellt förklaras med att individen har 

ursprung i en verbal kultur och därmed kan ha andra strategier för att tillgodogöra sig 

information. Flewelling (2010) beskriver begreppet verbal kultur som en kultur där skrivet 

språk inte används för att förmedla information. Förhållandet kan också vara omvänt, 

välutbildade individer kan ha låg hälsolitteracitet även om det är vanligare bland de med låg 

utbildningsnivå (Protheroe &Rowlands, 2013). Hälsolitteraciteten kan fluktuera med situation 

och aktuellt hälsotillstånd och är alltså inte bundet till individen (Mårtensson & Hensing, 

2012). Att anpassa hälsoinformationen efter utbildningsnivå är således vanskligt då det inte 

råder något linjärt samband mellan utbildningsnivå och hälsolitteracitetsnivå.  

 

Sjuksköterskorna i denna studie berättar att de lämnar utrymme för frågor i samtalet och 

bjuder in till frågor vilket harmonierar med French (2015) som menar att vårdpersonal bör 

uppmuntra och förvänta sig frågor från patienten. Det finns svårigheter med att identifiera 

personer med otillräcklig funktionell hälsolitteracitet eftersom en stor andel uppger att de kan 

läsa och skriva. På grund av skam och stigma försöker många dölja sin begränsning (Crane 

Cutilli, 2005). Personer med låg hälsolitteracitet är ofta passiva i mötet med vårdpersonal och 

kan nicka i samförstånd fast de egentligen inte förstått (Murphy-Knoll, 2007). Sjuksköterskan 

kan mildra patientens skam och stigma genom att visa att hen delar ansvaret för att 

informationen nått fram till exempel genom att säga ”Jag pratar ibland för fort och för att 

försäkra mig om att jag inte gett informationen för snabbt eller att jag inte varit tydlig nog, 

kan du med dina egna ord berätta tre viktiga saker vi pratat om?” (French, 2015). En 

kommunikation mellan sjuksköterska och patient där båda parter visar ömsesidig respekt för 

varandras kunskap är kärnan i konceptet personcentrerad vård (Ekman & Norberg, 2013; 

Mårtensson & Hensing, 2012).  

 

French (2015) anser att vårdgivaren bör undvika slutna frågor till förmån för öppna som till 

exempel bättre att fråga ”Vilka frågor har du?” än att fråga ”Har du några frågor?” eller 

”Förstår du?”. Litteraturen föreslår även användandet av en teknik kallad ”Ask me 3”. 

Tekniken går ut på att patienten besvarar tre frågor och därmed lyfter tre viktiga 

nyckelpunkter som tagits upp under samtalet: ”Vad är mitt huvudsakliga problem?”, ”Vad 
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behöver jag göra?”, ”Varför är det viktigt att jag gör det?”. Genom att patienten besvarar 

dessa frågor kan sjuksköterskan få en uppfattning om dennes förståelse. Således behövs en 

medvetenhet om vikten av att aktivt efterfråga patientens frågor. 

 

Att följa upp förståelsen upplevdes som svår, deltagarna i denna studie uttryckte att de inte får 

något kvitto på om patienten har förstått. Då hälsosamtalet är begränsat till ett samtalstillfälle 

finns ingen möjlighet till uppföljning eller utvärdering. För att utforska patientens förståelse 

ber sjuksköterskorna patienten återberätta vad som sagts och ställer motfrågor vilket 

harmonierar French (2015) som beskriver återberättandet som en möjlighet för sjuksköterskan 

att ge direkt återkoppling och vid behov reda ut eventuella missförstånd. Vårdpersonal har en 

tendens att överskatta patienters nivå av hälsolitteracitet (Dickens et al. 2013; Cloonan, Wood 

& Riley, 2013). Överskattning av hälsolitteracitet innebär en risk för att patientens förståelse 

följs upp i mindre utsträckning. Genom att kommunicera med alla patienter som om de har 

låg hälsolitteracitet, oavsett patientens faktiska hälsolitteracitetsnivå, kan detta undvikas.  

 

Sjuksköterskorna i den här studien uppfattar att skriftlig information till patienten kan 

underlätta patientens förståelse vilket stämmer överens med Protheroe & Rowlands (2013) 

som beskriver att personal ofta kompletterar muntlig information med skriftlig med ett 

antagande om att den förstås. Begränsad hälsolitteracitet kan vara ett hinder för patienten att 

tillgodogöra sig skriftlig information. I situationer där en stor mängd information ska 

förmedlas kan personal känna behov av att ge något skrivet material till patienten att ta med 

hem. Personal kan dock känna osäkerhet kring huruvida materialet blir läst och förstått. 

Flewelling (2010) menar att en särskilt sårbar grupp är patienter med begränsad 

hälsolitteracitet och som samtidigt har ursprung i en verbal kultur. Enligt French (2015); 

Macabasco-O’Connell & Fry-Bowers (2011) är det viktigt att utforma skrivet 

informationsmaterial som är anpassat efter olika hälsolitteracitetsnivåer förutom att erbjuda 

information på olika språk.  

 

Sjuksköterskorna berättar att de anpassar språket genom att använda samma ord som 

patienten. Detta harmonierar med Murphy-Knoll (2007) som talar om värdet av att 

kommunicera med ett språk som är fritt från medicinsk jargong vilket främjar förståelse av 
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och följsamhet till behandling. Alla patienter har rätt att få information som matchar deras 

individuella behov. Att prata på ett enkelt språk och att patienten återberättar viktiga punkter 

är centralt i god kommunikation.  

 

Sjuksköterskorna i den här studien beskriver att de provar olika uttryckssätt för att försöka 

finna det som bäst passar patienten. Denna flexibilitet i kommunikationen visar att 

sjuksköterskorna tar hänsyn till och är öppna för eventuella kulturella skillnader i hur symtom 

uppfattas och uttrycks. Att på detta sätt räkna in patientens kulturella kontext i samtalet visar 

att sjuksköterskorna har en komplex förståelse av hälsolitteracitet, såsom det beskrivs av 

Mårtensson & Hensing (2011). Att sjuksköterskorna räknar in patientens sociala nätverk och 

dess resurser är ett annat exempel på att de förhåller sig med ett komplext synsätt på 

hälsolitteracitet. 

 

Sjuksköterskorna i denna studie reflekterar kring hälsosamtalet versus information given i 

gruppform. De uttrycker funderingar kring om hälsosamtalet är bättre lämpat för specifika 

individuella hälsofrågor medan allmän information, som till exempel hur hälso- och 

sjukvårdssystemet fungerar och grundläggande egenvård, är bättre att ge i grupp. 

Sjuksköterskorna upplevde att patientens förutsättningar att ta till sig information är beroende 

på patientens förväntningar och syn på vård. Patienter som kommer från liknande 

sjukvårdssystem upplevdes som lättare att informera. Sjuksköterskorna uppfattade att många 

patienter har bristande kroppsuppfattning och begränsad kunskap kring hälsofrågor. Dessa 

patienter har ett större behov av information vilket gör att sjuksköterskorna i samtal med 

dessa patienter upplevde större tidsbrist. Information om hur sjukvårdssystemet i Sverige 

fungerar upplevdes som tidskrävande. Sjuksköterskornas upplevelser av att större 

kulturskillnad mellan sjuksköterska och patient innebär större utmaningar att nå fram med 

information harmonierar med Richardson Ingram (2012) som menar att kulturen bestämmer 

en persons uppfattning om hälsa, sjukdom och dess behandling. Det finns således en koppling 

mellan kultur och hälsovård. Individer med ursprung i kulturer som kraftigt skiljer sig från 

majoritetens kultur tenderar att få sämre tillgång till vård och få vård av lägre kvalité vilket 

kan leda till sämre hälsa. Macabasco-O’Connell & Fry-Bowers (2011) anser att interventioner 

riktade till patienter med andra kulturella uppfattningar och värderingar behövs oavsett 
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hälsolitteracitetsnivå, då även kulturella faktorer bidrar till försämrad kommunikation och 

förståelse av hälsoinformation. 

 

Psykoedukation i grupp är ett exempel på hur Leiningers (2002) Soluppgångsmodell kan 

appliceras kliniskt genom användandet av en av modellen strategier; bevara, anpassa, 

omforma eller ersätta livsstil eller livsmönster med andra som bättre främjar hälsan. 

Psykoedukation kan ses som en vårdhandling som hjälper, stödjer, befrämjar och förstärker 

patienten i att inhämta kunskap. Patienten kan vinna nya kunskaper kring hälsofrågor som kan 

ligga till grund för skapandet av nya mer fördelaktiga livsmönster baserade på patientens egen 

kunskap.  

 

Samtliga sjuksköterskor i denna studie uttryckte att den mellanmänskliga kontakt som 

uppstod mellan sjuksköterskan och patienten överskuggade kulturskillnaderna och var det 

centrala i mötet. Detta liknar Ekman & Norbergs (2013) beskrivning av intersubjektivitet, det 

vill säga en känsla av delad mänsklig existens som vi kan uppleva i relation med andra. När 

vårdaren som person möter patienten som person uppstår en positiv cirkel där vårdaren 

upplever sig bekräftad och därmed lättare kan bekräfta patienten som person. Personcentrerad 

vård tar sin utgångspunkt i patientens upplevelse av situationen och utgår från personens 

resurser, förutsättningar och hinder. Att lyssna på patientens berättelse och bli medveten om 

varje persons kunskap om sig själv, hens vilja, motiv och resurser är förutsättningen för 

personcentrerad vård (Ekman & Norberg, 2013). 

 

Sjuksköterskorna i denna studie beskriver att de försöker fånga patientens situation, 

förutsättningar och behov och därigenom skapa sig en generell överblick. Ett sätt att göra 

detta är att använda sig av Leiningers Soluppgångsmodell. Soluppgångsmodellen möjliggör 

att en holistisk och översiktlig bild skapas och att sjuksköterskan därmed får förståelse för 

patientens individuella förutsättningar (Gebru, 2003; Leininger, 2002). Sjuksköterskorna 

beskriver även att de räknar med att patienten kan uppfatta deras frågor på olika sätt och att 

patientens svar kan betyda många olika saker vilket gör att de ställer många frågor. Utifrån sin 

förförståelse om till exempel var patienten kommer ifrån och vilken väg de har tagit för att 

komma till landet kan de ställa mer specifika frågor om det som de via sin erfarenhet vet kan 
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ha varit problematiskt. Detta sätt att utforska patientens behov stämmer överens med 

Leininger (2002) som beskriver att sjuksköterskan behöver ha ett sensitivt förhållningssätt när 

hen utforskar patientens behov. Övergripande begrepp i Leiningers teori är ”diversity” och 

”universality” vilket syftar på omsorgsskillnader och omsorgslikheter mellan olika kulturella 

kontexter (Gebru, 2003). ”Universality” i detta sammanhang kan förstås som det allmängiltiga 

och universella i att vara människa, som kan delas och uppfattas människor emellan trots 

olika kulturella referensramar. ”Diversity” kan förstås som att detta allmänmänskliga kan ta 

sig olika uttryck beroende på kulturell kontext. Genom att vara inkännande och lyhörd inför 

patientberättelsen strävar sjuksköterskorna mot att förstå även det som skiljer sig från deras 

egna kulturella referensramar.  

 

Metoddiskussion  

 

Lämpligt antal informanter för en intervjustudie är enligt Danielsson (2014) 10-20. I samråd 

med handledare bedömdes att sex till åtta informanter var lämpligt till denna studie utifrån 

den givna tidsramen. Danielsson (2014) menar att det finns en risk med att inkludera för få 

informanter (fem till sex personer) eftersom det kan ge begränsad information vid 

innehållsanalys vilket har tagits i beaktande i denna studie.  

 

För att testa intervjufrågorna och för att intervjuarna skulle känna sig bekväma med både 

frågor och intervjusituation genomfördes provintervjuer. Även inspelningsutrustningen 

testades. Förberedelser av det här slaget rekommenderas av Danielsson (2014a). Trost (2010) 

skriver att miljön där intervjun äger rum är viktig. Det ska inte finnas några åhörare, miljön 

ska vara så ostörd som möjligt och den som intervjuas ska känna sig trygg i miljön. Platsen 

för intervjun valdes med stöd av ovanstående. 

 

Danielsson (2014a) menar att genom att samtidigt lyssna och transkribera intervjuerna 

upplevs intervjusituationen igen. Under lyssnandet hörs nyanser och långa uppehåll i talet 

som kan ge en bättre grund för förståelsen. Ytterligare en styrka i den genomförda studien är 

att båda författarna deltog vid samtliga intervjuer, antingen som intervjuare eller som 

medsittare. Detta har varit till gagn i analysprocessen då författarna kunnat diskutera vad som 
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sades och i vilket kontext, något som inte hade varit möjligt om författarna intervjuat på var 

sitt håll. 

 

Trustworthiness 

 

Graneheim och Lundman (2004) menar att forskningsfynd ska vara så trovärdiga som möjligt 

och att alla studier måste utvärderas i relation till de metoder som använts för att generera 

resultatet. I kvalitativ forskning har följande engelska begrepp blivit vanliga; ”credibility”, 

”dependability” och transferability” vilka tillsammans utgör ”trustworthiness” (Danielsson, 

2014b). Danielsson menar vidare att forskarna måste vara kritiska mot sig själva och tänka 

igenom sin egen utbildning och sina kunskaper om kvalitativa metoder. Författarna till denna 

studie var obekanta med både ämnet som studerats, intervju som studiedesign och kvalitativ 

innehållsanalys. På grund av detta har mycket tid fått ägnas åt att läsa in sig på dessa 

områden. Resultatet skulle kunnat bli annorlunda om andra frågor hade ställts. Ordet 

hälsolitteracitet i intervjuerna valdes medvetet bort på grund av att begreppet är relativt okänt 

i Sverige. Begreppet hälsolitteracitet har nyligen introducerats i Skandinavien (Wångdahl et 

al, 2014). Författarna bedömde att det i denna studie skulle kunna vara en nackdel att nämna 

ordet hälsolitteracitet eftersom det skulle kunna komma att begränsa informanternas svar. 

 

Graneheim och Lundman (2004) menar att begreppet trovärdighet (credibility) handlar om 

studiens syfte och hur väl datainsamlingen och data analysen svarar mot syftet. Genom att 

välja informanter med olika erfarenheter ökar chansen att fånga olika aspekter på 

forskningsfrågan. I den här studien intervjuas sjuksköterskor på tre olika vårdenheter med 

olika sammansättningar av invånare i vårdenhetens upptagningsområde vilket bör ha givit en 

variation i den information som samlades in. De svar som erhållits har således inte varit 

knutna till en specifik mottagning utan resultatet torde kunna appliceras i andra kontexter. 

Vidare menar Graneheim och Lundman att en förutsättning för trovärdighet är att de mest 

lämpliga meningsenheterna väljs ut. För stora meningsenheter kan vara svåra att hantera 

eftersom de kan innehålla flera olika innebörder. Får små meningsenheter å andra sidan, till 

exempel enstaka ord, kan resultera i fragmentering och att innebörd går förlorad. Enligt 

Graneheim och Lundman beror trovärdigheten också på hur väl kategorier och eventuella 

teman täcker in den insamlad data. Det är viktigt att ingen relevant information sorteras bort 
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eller att irrelevant information tas med. Hela den transkriberade texten gicks igenom och 

meningsenheter valdes ut, vilka sedan kondenserades och kodades. Inför subkategorisering 

sorterades de meningsenheter som inte svarade mot studiens syfte bort. Detta innebär att 

risken för att information av betydelse för studiens resultat har missats och att irrelevant 

information har tagits med har minskat. För att belysa bredden i kategorierna har resultaten 

belysts med citat från informanterna, något som rekommenderas av Graneheim och Lundman 

(2004). Citaten har renskrivits från talspråk och ord utan betydelse så som eh, liksom och ehm 

har redigerats bort. De ställen i citaten där sådana ord redigerats bort är markerade med … för 

att göra texten mer lättläst. Ingen betydelse bedöms ha gått förlorad genom detta 

tillvägagångssätt. Trost (2010) menar att respektive författare får avgöra om talspråk ska 

användas i citaten eller inte eftersom han anser att det är oetiskt att citera talspråk. Trost 

menar vidare att det är viktigt att göra texten lättläst för den tilltänkta läsaren.   

 

En annan aspekt för att uppnå tillförlitlighet är begreppet pålitlighet (dependability). Det är 

viktigt att alla informanter får frågor om samma områden. Dock är intervjuer en process där 

intervjuaren får nya insikter och kunskaper om ämnet som studeras vartefter intervjuerna 

genomförs och detta kan innebära att andra följdfrågor ställs vilket kan innebär att resultatet 

blir annorlunda (Graneheim och Lundman, 2004). I denna studie användes en 

semistrukturerad intervjuguide för att ha möjlighet att anpassa intervjun efter informanternas 

svar. Samtliga frågeområden togs upp i alla intervjuer.  

 

Begreppet tillförlitlighet innefattar även överförbarhet (transferability) vilket innebär att en 

klar och tydlig bild av hela processen från planering till genomförda intervjuer och analys av 

insamlat material bör beskrivas. En fyllig och kraftfull beskrivning av resultatet tillsammans 

med belysande citat ökar också överförbarheten (Graneheim och Lundman, 2004). I 

metodavsnittet beskrivs studiens olika delar noggrant för att uppnå god överförbarhet och 

möjlighet att replikera studien.  

 

 

 

 



29 
 

Studiens begränsningar 

 

I intervjuerna uppfattades viss mättnad i informanternas svar, dock bedömer författarna att det 

skulle ha varit värdefullt att göra några fler intervjuer för att öka mättnaden ytterligare. 

Tidstillgången påverkade antal möjliga informanter varför datainsamlingen avslutades efter 

sex intervjuer. Ytterligare intervjuer skulle möjligen kunnat medföra mer och annan 

information. Inför framtida studier bör alternativt förfaringssätt vidtas när det gäller att söka 

informanter. Förfrågningar skulle förslagsvis skickas ut till flera vårdenheter samtidigt för att 

spara tid. Större metodvana skulle eventuellt kunnat leda till delvis djupare tolkning av 

resultaten.  

 

Danielsson (2012a) menar att urvalet av informanter vid kvalitativa studier bör syfta till att 

inkludera respondenter som kan ge informationsrika beskrivningar av det som ska studeras 

och som kan ge ett underlag som kan svara på studiens syfte. I denna studie är det tänkbart att 

utfallet blivit annorlunda om andra inklusionkriterier hade använts till exempel att 

sjuksköterskorna hade arbetat minst ett år med hälsosamtal för nyanlända.  

 

Om personligt besök för att informera om studien hade gjorts är det möjligt att utfallet blivit 

annorlunda. Vid genomförandet av intervjuerna framkom att verksamhetscheferna delgivit 

informanterna olika mycket information gällande studien. Vissa respondenter hade fått ta del 

av hela projektplanen medan andra endast hade tagit del av informationsbrevet. Om ett 

personligt möte hade genomförts, där författarna hade presenterat studien hade möjligtvis 

utfallet blivit annorlunda då respondenterna fått tillfälle att ställa frågor och eventuellt känt sig 

mer förberedda inför intervjun. 

 

Kliniska implikationer 

 

Forskning har visat att de asylsökande inte är nöjda med hälsosamtalet och att de känner att de 

inte har fått hjälp med sina problem (Wångdahl, 2014). När sjuksköterskor som arbetar med 

hälsosamtal arbetar aktivt med att stärka patientens hälsolitteracitet är det till gagn för 

patienten genom att denne skulle kunna bli mer nöjd med utfallet av hälsosamtalet. I 
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omvårdnadsarbetet skulle användandet av olika tekniker för att följa upp patientens förståelse 

vara till nytta för att vid behov förtydliga information eller reda ut eventuella missförstånd. 

Att ta patientens hälsolitteracitet i beaktande när information ges, istället för att främst utgå 

från utbildningsnivå, kan ge sjuksköterskan en större förståelse och kunskap och därmed 

större möjlighet att möta patienten på mer ett individanpassat sätt. En medvetenhet om 

hälsolitteracitet och att låg hälsolitteracitet är förknippat med skam och stigma är viktigt för 

sjuksköterskorna att bära med sig. Att arbeta med hälsolitteracitet är inte något som endast bör 

göras i hälsosamtal med nyanlända utan bör tas i beaktande i all form av vård. 

 

Slutsats 

 

Sjuksköterskorna i denna studie uppfattar att det är det mellanmänskliga mötet som är det 

centrala då de möter en patient i hälsosamtal. De beskriver hur de utforskar patientens behov 

av hälsoinformation genom att ha ett öppet sinne och vara nyfikna. De anpassar den 

information som ges främst efter den egna förförståelsen om patientens situation och efter 

patientens utbildningsnivå. Att följa upp patientens förståelse upplevs som svårt då de oftast 

bara träffar patienten en gång och de berättar samstämmigt om upplevd tidsbrist i samtalet. 

Att hitta en balans mellan obligatorisk information och det som patienten vill prata om 

upplevs som svårt. Sjuksköterskorna i denna studie använder inte begreppet hälsolitteracitet, 

men genom deras berättelser framkommer att de har en medvetenhet om innebörden av 

hälsolitteracitet.  
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

Bakgrundsinformation 

Hur länge har du arbetat som sjuksköterska?  

Är du specialistutbildad alternativt annan relevant fortbildning? 

Hur länge har du arbetat på vårdenheten? 

Hur länge har du arbetat med människor från andra kulturer? 

Intervjufrågor 

Berätta om dina erfarenheter av att möta patienter från andra kulturer? 

- Kan du beskriva hur dessa möten kan se ut? 

Hur utforskar du patientens behov av hälsoinformation? 

- Använder du någon skala/mätinstrument?  

- Gör en egen bedömning, om ja hur? 

På vilket sätt anpassar du din information efter patientens behov? 

(exempelvis enklare språk, fokuserar på det viktigaste, skriftligt) 

Berätta om hur du förvissar dig om att patienten förstått din kommunikation? 

(återberätta/sammanfatta/kroppsspråk/ögonkontakt?) 

Berätta om hur din förförståelse om patientens bakgrund påverkar dig i hälsosamtalet? 

(exempelvis utbildningsnivå, ursprungsland, religiös tillhörighet, kön, ålder) 

Kan du beskriva skillnaden i samtal när du upplever att du och patienten förstår varandra 

respektive inte förstår varandra? 

Kan du identifiera likheter mellan patienter du har lätt att kommunicera med? 

Kan du beskriva gemensamma nämnare hos patienter som du har svårare att kommunicera 

med? 

Utifrån det vi pratat om tidigare, vilka utvecklingsmöjligheter upplever du kring 

hälsosamtalet? 

Avslutande frågor 

Är det något du vill tillägga? 

Har du några frågor till mig? 

Kan jag återkomma till dig om frågor uppkommer 

 



 
 

Bilaga 2 

 

Information om planerad studie om hur sjuksköterskan i hälsosamtal utforskar 

patientens hälsolitteracitet och anpassar sig till den.  

Du tillfrågas här med om deltagande i denna kvalitativa intervjustudie. 

Hälsolitteracitet handlar om förmågan att läsa och förstå skriftlig hälsoinformation samt 

förmågan att förvärva, förstå, värdera och använda hälsoinformation för att bibehålla eller 

förbättra hälsan. Hälsolitteracitet påverkar människors förmåga att fatta självständiga beslut i 

hälsofrågor. Aktuell forskning visar på att patientens nivå av hälsolitteracitet påverkar utfallet 

av hälsoundersökningen. Om inte hälsolitteraciteten tas i beaktande vid hälsosamtalet finns 

risk att syftet med hälsosamtalet inte uppnås. Därför är det angeläget att ta reda på hur 

sjuksköterskor förhåller sig till patientens hälsolitteracitet. 

Studien kommer att genomföras i form av enskild intervju på den egna vårdenheten. Vi har 

valt att intervjua 6-8 sjuksköterskor som i sitt arbete med hälsosamtal möter människor från 

andra kulturer. Beräknad tidsåtgång per intervju är 30-60 min. Intervjuerna kommer att spelas 

in. Materialet kommer att avidentifieras och förvaras oåtkomligt för obehöriga. Efter att 

examensarbetet godkänts kommer samtligt material att förstöras.  

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 

närmare motivering.  

Studien kommer att publiceras i form av ett examensarbete på magisternivå som en del i 

utbildningen till specialistsjuksköterska inriktning psykiatri, vid Uppsala universitet och 

finnas tillgänglig i den elektroniska databasen DIVA. Möjlighet finns att få ta del av det 

färdiga arbetet.  

Godkännande för genomförande av studien har inhämtats från primärvårdsdirektören samt 

vårdenhetschefen. 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

Katarina Ekström   Margareta Olsson 

0722-533519    0739-122490 

Katarina.Ekstrom.5112@student.uu.se  Margareta.Olsson.0462@student.uu.se 

Handledare: Josefin Bäckström josefin.backstrom@pubcare.uu.se 
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mailto:josefin.backstrom@pubcare.uu.se


 
 

Bilaga 3 

 

Hej!     

Vi är två studenter som studerar till specialistsjuksköterska inriktning psykiatri vid Uppsala 

universitet. Under vårterminen 2016 kommer vi att skriva examensarbete på magisternivå i 

vårdvetenskap. Vi önskar genomföra en intervjustudie med sjuksköterskor som arbetar med 

hälsosamtal.  

Intervjufrågorna kommer att behandla temat hälsolitteracitet. Hälsolitteracitet handlar om 

förmågan att läsa och förstå skriftlig hälsoinformation samt förmågan att förvärva, förstå, 

värdera och använda hälsoinformation för att bibehålla eller förbättra hälsan. Hälsolitteracitet 

påverkar människors förmåga att fatta självständiga beslut i hälsofrågor. Aktuell forskning 

visar på att patientens nivå av hälsolitteracitet påverkar utfallet av hälsoundersökningen. Om 

inte hälsolitteraciteten tas i beaktande vid hälsosamtalet finns risk att syftet med hälsosamtalet 

inte uppnås. Därför anser vi det angeläget att ta reda på hur sjuksköterskor förhåller sig till 

patientens hälsolitteracitet. 

Vi undrar således om det skulle vara möjligt att få intervjua sjuksköterskor som är anställda 

vid enhet X? Studiens design kräver 6-8 sjuksköterskor som deltar och intervjuerna beräknas 

ta 30-60 minuter i anspråk. Vi önskar genomföra intervjuerna i era lokaler för att minimera 

tidsåtgången för deltagarna. Intervjuerna kommer att spelas in och materialet kommer att 

avidentifieras och förvaras oåtkomligt för obehöriga. Efter att examensarbetet godkänts 

kommer samtligt material att förstöras.  

Godkännande har inhämtats från primärvårdsdirektören, enligt gällande rutin. Vi bifogar 

projektplanen. Vi vill härmed ta en första kontakt, informera om planerad studie och 

efterfråga ert ställningstagande i frågan. Vi återkommer per telefon i nästa vecka. 

Vänliga hälsningar 

Margareta Olsson   Katarina Ekström 

0739-122490                  0722-533519 

Margareta.Olsson.0462@student.uu.se Katarina.Ekstrom.5112@student.uu.se 

Handledare: Josefin Bäckström josefin.backstrom@pubcare.uu.se  
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