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Sammanfattning 

 

Bakgrund:  I Sverige lever cirka 8 000-10 000 döva/hörselskadade individer som har  

teckenspråk som sitt modersmål. Dessa individer har en unik kulturell 

tillhörighet det vill säga dövkulturen då sättet att kommunicera skiljer sig 

avsevärt från den hörande världen eftersom man använder teckenspråket som 

sitt sätt att kommunicera. Detta är något som personal inom sjukvården bör 

beakta för att optimera mötet med dessa unika individer och för att undvika 

missförstånd som kan leda till brister i patientsäkerheten. 

 

Syfte: Att beskriva döva/ hörselskadade individers erfarenheter av bemötandet inom 

sjukvården. 

 

Metod: Litteraturstudie baserad på totalt 17 studier. Av dessa är 14 kvalitativa studier 

samt tre kvalitativa/kvantitativa studier. Totalt fem studier användes i 

bakgrunden, åtta studier användes i resultat och tre studier användes i teori och 

diskussion. För datainsamling av vetenskapliga artiklar användes CINAHL 

Plus Med Full Text, MEDLINE Med Full Text, Vård i Norden, Internet samt 

studielitteratur. Författarna har använt sig av Katie Erikssons teori om 

vårdlidande då detta arbete avslöjat ett vårdlidande orsakat av brister i 

bemötandet av döva/hörselskadade individer i sjukvården och på grund av ökad 

rapportering av vårdlidande i Norden samt internationellt. 

 

Resultat: Av resultatet framkom både positiva och negativa erfarenheter av bemötandet 

inom sjukvården. De negativa erfarenheterna var dock dominerande. Av dessa 

var tre teman framträdande det vill säga bristande kommunikation, bristande 

kunskap och dessutom brister i bemötande. Studien visade även att man som 

döv/hörselskadad individ upplevde svårigheter för sjukvårdspersonal att ge ett 

optimalt bemötande vilket i vissa fall har lett till att patientsäkerheten äventyras 

och att den döva/hörselskadade individen blivit utsatt för ett vårdlidande.  

 

 



 
 

 
 

 

Diskussion: Då det visat sig att den döva/hörselskadade individen kan vara mycket sårbar  

under mötet med sjukvården och ofta även utan att personalen är medveten om 

detta är det viktigt att tillse resurser för förbättringar i området. Detta för att 

undvika ytterligare vårdlidande och för att trygga patientsäkerheten. Då en 

dialog förs med den döva/hörselskadade individen om bästa sätt för 

kommunikation och om man som sjukvårspersonal på bästa sätt tillmötesgår 

patientens behov kan detta leda till förbättrad vårdkvalitet och till att den döva/ 

hörselskadade individen blir delaktig i sin egen vård vilket gagnar båda parter.  

Studierna från de olika länderna uttryckte behov av fortsatt forskning om de 

döva/hörselskadade individernas situation i sjukvården. 

 

Nyckelord: Döv/hörselskadad, erfarenhet, bemötande, sjukvård, kommunikation. 

 

 

 

  



 
 

 
 

 

Abstract 

 

Background: In Sweden live approximately 8 000-10 000 deaf/hard of hearing  

individuals who have sign language as their mother tongue. These individuals 

have a unique cultural identity namely the deaf culture since their method of 

communication differs significantly from the hearing world. This is something 

that the health provider should consider in order to optimize meeting these 

unique individuals and to avoid misunderstandings that might lead to 

deficiencies in patient safety. 

 

Aim: To describe deaf/hard of hearing individuals’ experiences of meeting in health 

care. 

 

Method: Literature review based on a total of 17 studies. Of these 14 are qualitative 

studies and three are qualitative/quantitative studies. A total of five studies are 

used in Background, eight studies are used in Result and three studies are used 

in Theory and Discussion. Data were collected by using CINAHL Plus With 

Full Text, MEDLINE With Full Text, Vård i Norden, Internet and course 

literature. The authors have used the theory of Katie Eriksson of suffering 

related to care as this study revealed a suffering related to care caused by 

deficiencies in meeting with deaf/hard of hearing individuals in health care and 

due to increased reporting of suffering related to care in the Nordic region and 

internationally. 

 

Result: The results revealed both positive and negative experiences of meeting in  

health care. The negative experiences were dominant. Of these, three themes 

were prominent namely a lack of communication, lack of knowledge as well as 

deficiencies in meeting. The study also revealed that deaf/hard of hearing 

individuals experienced difficulties for health care professionals to provide 

optimal meeting, which in some cases have led to jeopardized patient safety 

and that the deaf/hard of hearing individuals have been subjected to a suffering 

related to care. 



 
 

 
 

 

Discussion: As this study revealed that the deaf/hard of hearing individuals may  

be very vulnerable during the meeting with the health care and often without 

health care providers being aware of this it is important to ensure resources for 

improvements in the area. This is to avoid additional suffering related to care 

and to ensure patient safety. As a dialogue is conducted with the deaf/hard of 

hearing individuals about the best ways of communication and if health care 

providers make an effort to respond the deaf/hard of hearing individuals’ needs 

may result in improved care to the benefit of both parties. Studies from 

different countries expressed continued need for research regarding the 

deaf/hard of hearing individuals‘ situation in health care.  

 

Keywords: Deaf/hard of hearing, experience, health care, meeting, communication. 
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1 Inledning 

Under åren som yrkesarbetande har författarna träffat döva/hörselskadade individer som 

besviket berättat om sina erfarenheter under sjukhusvistelser inom sjukvården i Sverige. En 

döv kvinna berättade att hon vid inläggning på en vårdavdelning blivit lovad tolkhjälp med 

teckenspråkstolk vid läkarsamtal under en planerad inläggning på ett Universitetssjukhus i 

Sverige. Efter utskrivningen visade det sig att hon fått vänta i flera dagar innan hon fått 

tillgång till teckenspråkstolk utan fick istället kommunicera med hjälp av att skriva lappar. 

Kvinnan fick aldrig en förklaring till varför hon inte fick tolkhjälp de första dagarna. En 

väninna som besökte den inlagda kvinnan informerade personal om behovet av 

teckenspråkstolk för att kunna kommunicera med sjukvårdspersonal och övriga på 

avdelningen. Inte heller väninnan fick någon förklaring till varför teckenspråkstolk inte blivit 

tillkallad. Denna händelse gjorde författarna nyfikna på hur situationen för 

döva/hörselskadade individer ser ut inom sjukvården och därför beslutade sig författarna för 

att undersöka ämnet mer ingående. 

  

2 Bakgrund 

I detta arbete kommer författarna att se över och belysa de vuxna döva/hörselskadade 

individernas upplevelse av bemötandet inom sjukvården. För att ge läsaren en bild av rådande 

samhälls situation och bättre förståelse för den döva/hörselskadades individen erbjuder 

författarna i bakgrunden en allmän genomgång av olika klassificeringar som finns i grupperna 

döva/hörselskadade individer, vilka hjälpmedel man använder sig av, statistiska uppgifter, 

skolgång mm. Studierna visade dessutom att det i de olika länderna var svårt att få fram 

statistiska uppgifter om antal döva/hörselskadade  

 

2.1 Klassificering, hjälpmedel samt statistik 

Då skillnaden mellan döva och gravt hörselskadade individer ofta beror på kulturell 

tillhörighet och identitet väljer författarna att använda sig av benämningen döv/hörselskadad 

om de individer författarna skriver om i denna litteraturstudie. Denna benämning inkluderar i 

detta arbete de individer som i normala fall skulle titulera sig såsom Döv med ”D” vilket 

innebär tillhörighet i Dövkulturen med ”D”. För dessa individer skiljer sig sättet att 

kommunicera avsevärt från den hörande världen då man väljer teckenspråket som sitt första 

språk (Sveriges Dövas Riksförbund, [SDR], 2003). Klassificering av hörselnedsättning kan 

ske på olika sätt bland annat efter svårighetsgrad (mild, måttlig, allvarlig, djupgående), typ 

(sensori neurala eller ledande), ålder vid uppkomst av dövhet (pre lingualt det vill säga före 
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språkutvecklingen eller post lingualt det vill säga efter språkutvecklingen), formen på 

audiogrammet det vill säga lågfrekvent, platt- eller högfrekvent förlust (Slaven, 2003). I 

Sverige finns det över en miljon individer med nedsatt hörsel. Av dessa kommunicerar 140 

000 individer med tecken som stöd för avläsning med förkortningen TSS vilket är en enklare 

form av kommunikation med tecken som inte är ett eget språk, som följer den svenska 

grammatiken och som utvecklades för vuxendöva. Alternativt kommunicerar man med 

svenskt teckenspråk med förkortningen STS vilket är ett eget språk med grammatik och 

syntax. Antal individer som kommunicerar med hjälp av teckenspråkstolk och använder 

texttelefon är 15 000. Bildtelefon är ytterligare ett hjälpmedel som kan användas istället för 

vanlig telefonkommunikation. Därtill kan belysas att dagens mobiltelefoner ofta används av 

döva/hörselskadade individer med teckenspråk både som sms och vid användande av 

teckenspråk. Av de hörselskadade individerna använder 300 000 hörapparat som hjälpmedel 

(SDR, 2003). I dagens Sverige görs hörselscreening – hörseltest – av nyfödda. Detta innebär 

att man kan upptäcka eventuell hörselnedsättning/ dövhet redan vid några veckors alternativt 

några månaders ålder. Därför kan man tidigt hjälpa barnet med hörapparat och/eller 

Cochleaimplantat med förkortningen CI. I Sverige har ca 2 000 individer blivit CI-opererade. 

CI-operation – innebär ett inopererat hörselhjälpmedel som genom elektrisk stimulering av 

hörselnerven ger döva och gravt hörselskadade individer möjlighet att uppfatta ljud och tal. 

Idag förekommer även bilateral operation av öronen med CI (Karolinska 

Universitetssjukhuset, 2011). Det var svårt att få fram offentliga siffror men SDR hävdar att 

det i Sverige finns ca 8 000-10.000 teckenspråkiga döva. Årligen föds ca 200 döva eller 

hörselskadade barn. Uppgifterna bekräftas även av SOU rapport 2006:54 (SDR, 2003; Statens 

offentliga utredningar,[SOU], 2006:54). 

 

2.2 Dövkultur och Dövsamhället 

Det råder en skillnad mellan dövkultur och dövsamhället. Vilket författarna i detta arbete 

väljer att skriva med ”d”. Detta innebär att de som är barndomsdöva det vill säga ”dövfödda” 

och som har teckenspråket som första språk är del i dövkulturen. Samma grupp av individer 

och därtill hörande anhöriga, barn, föräldrar, annan släkt och vänner till döva ingår i 

dövsamhället. I dövsamhället räknas även hörselskadade som kan teckenspråk (Jahanmahan, 

2006). För somliga är dövhet ett handikapp vilket bör – om möjligt – korrigeras (Jeffrey & 

Austen, 2005). Medlemmar i dövkulturen däremot betraktar dövhet som en normal mänsklig 

variant eller livsstil och det kan uppstå en negativ reaktion vid antaganden om att de är 

funktionshindrade. De ser sig själva som en språklig och kulturell minoritet vars problem inte 
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beror på bristande hörsel utan snarare på attityden hos den hörande majoriteten som inte 

tecknar. Då man skriver Döv med versal brukar man syfta på en döv individs kulturella 

tillhörighet i dövkulturen (Jeffrey & Austen, 2005). Enligt Jones, Renger och Firestone 

(2005), tillhör benämningen ”Döv” en sociokulturell undergrupp på mer än 2 miljoner 

amerikaner som var döva/gravt hörselskadade i tidig ålder och som främst kommunicerar med 

teckenspråket ASL det vill säga det amerikanska teckenspråket i vuxen ålder och tar del av 

dövkulturen. Teckenspråket och Dövkulturen både förenar dessa individer som en unik 

språklig minoritet samt särskiljer dem från den hörande världen (Jones, Renger & Firestone, 

2005). 

 

Egenskaper i dövkultur och teckenspråk kan bli feltolkat såsom utmanande beteende. Som 

exempel kan nämnas att döva individer har en tendens till kroppskontakt på annat sätt än 

hörande individer. Likaledes kan döva individer vara mer” rakt på sak” i sina kommentarer 

utan att ha för avsikt att vara stötande (Jeffrey & Austen, 2005). Som exempel kan nämnas i 

det svenska teckenspråket där tecknet för ”viktig” är en knuten näve vilket av en person som 

inte behärskar det svenska teckenspråket kan uppfattas som ett hot och missförstånd lätt kan 

uppstå (Sveriges Universitet, Institutionen för lingvistik [SU], 2011). 

 

2.3 Dövhet/hörselskada – olika sätt att kommunicera 

De individer som är födda döva alternativt blivit döva under grundskoleåldern kallas för 

barndomsdöva (Dammert, 2005). Dessa individer utvecklar och använder teckenspråk som 

sitt första språk och svenskan som sitt andra språk (Dammert, 2005). De barndomsdöva har en 

döv teckenspråkig identitet. Med detta menas tillhörighet i den dövkulturella världen (SDR, 

2003). I Sverige är cirka 4 000 individer vuxendöva. För den enskilde individen kan det 

innebära en stor omställning att bli vuxendöv. Detta då kommunikationssättet måste förändras 

vilket kan påverka sociala relationer. Den vuxendöva kommunicerar främst med tal. Somliga 

använder sig av skrivtolk men många lär sig också svenskt teckenspråk vilket är ett eget språk 

med grammatik. Man kan även kommunicera med tecken som stöd (TSS) det vill säga en 

enklare form av kommunikation med tecken som inte är ett eget språk, som följer den svenska 

grammatiken och som utvecklades för vuxendöva. Somliga utvecklar och blir duktiga på att 

avläsa läppar. Att bli vuxendöv kan innebära att man upplever att man hamnar i en värld 

mellan döva och hörselskadade (SDR, 2003; SOU 2006:54). 

 



Sida 4 av 38 
 

2.4 Teckenspråket 

År 1981 blev teckenspråket erkänt som ett självständigt språk i Sverige. Därmed blev Sverige 

det första landet i världen som erkände de dövas enda naturliga uttryckssätt. Teckenspråket är 

ett fullvärdigt språk som är visuellt. Det har eget ordförråd och egen grammatik (Glansholm, 

2006). År 2003 beslutade Regeringen att ge Socialdepartementet i uppdrag att göra en bred 

översyn av rätten och möjligheterna att använda teckenspråket. Slutbetänkandet år 2006 fick 

benämningen Teckenspråk och teckenspråkiga. Översyn av teckenspråkets ställning (SOU, 

2006:54). I direktiven hänvisades till den nationella handlingsplanen för handikappolitiken. I 

denna handlingsplan är bland annat ökad tillgänglighet för och delaktighet viktiga mål. För 

individer som bland annat är döva, vuxendöva och hörselskadade är tillgången till information 

på teckenspråk och även möjligheten att kunna göra sig förstådda på teckenspråket 

grundläggande förutsättning för tillgänglighet och delaktighet (SOU, 2006:54). År 2005 har 

riksdagen som ett av målen för den svenska språkpolitiken slagit fast rätten till modersmål. 

Därtill förklaras begreppet modersmål att innefatta det som brukar kallas för primärspråk 

alternativt första språk. Därmed har teckenspråkiga i likhet med andra grupper med annat 

modersmål än svenska fått rätt att använda och utveckla sitt modersmål. Detta gäller oavsett 

om den döva/hörselskadade individen betraktas såsom funktionshindrad eller inte (SOU, 

2006:54). Teckenspråket kan inte ersättas av ett annat språk eftersom det är ett eget språk med 

egen grammatik och syntax. Många tror att teckenspråket är ett internationellt språk men det 

stämmer inte utan alla länder har olika teckenspråk. Därtill förekommer dialektala variationer 

inom länderna. I alla länder utgör teckenspråket en minoritet bland majoriteter av det talade 

språket (SOU, 2006:54). 

 

Omvärlden ser ofta individerna i de olika grupper som använder teckenspråket såsom 

funktionshindrade medan man själv definierar sig som en språklig minoritet. Detta då man 

anser att rätten till teckenspråket - liksom för andra språk - är något mänskligt grundläggande. 

Språket ger människan möjlighet att förstå tillvaron, uttrycka sina tankar, sina känslor och 

samspela med andra människor. Språket är därför mer än bara ett sätt att kommunicera utan 

även ett sätt att identifiera sig själv som individ då vår identitet och självbild är knuten till vårt 

språk. Att inte få tillgång till sitt eget språk är ett sätt att nedvärdera individen vilket är 

diskriminerande och strider mot grundläggande mänskliga värden (SOU, 2006:54). De 

teckenspråkiga individerna bildar en språkgemenskap med unik och egen historik och med 

gemensamma erfarenheter av ett språkligt utanförskap. Detta samtidigt som teckenspråken 
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förmedlar landets gemensamma kultur (SOU, 2006:54). Även i USA, enligt studien av Jones 

et al. (2005), är det teckenspråket i USA det vill säga Amerikanskt teckenspråk (ASL) samt 

Dövsamhällets medlemmars kultur som både förenar dem som en unik språklig minoritet och 

separerar dem från den hörande världen (Jones et al. 2005).  

 

2.5 Effekter av miljöfaktorer inom sjukvården  

I en studie av litteratur gjord av O´Halloran, Hickson och Worrall (2008) ser man över och 

beskriver olika miljöfaktorer som påverkar kommunikationen för olika grupper av individer 

med kommunikationshandikapp och däribland döva och hörselskadade individer. ICF 

(International Classification of Functioning, Disability and Health) användes som ram i 

arbetet (O´Halloran, Hickson & Worrall, 2008). I studien fann man att det fanns olika 

miljöfaktorer som påverkar kommunikationen mellan vårdgivare och vuxna 

döva/hörselskadade individer i sjukhusmiljö. De olika faktorerna beskrevs i relation till; 

sjukvårdspersonalens kunskap och skicklighet, sjukvårdspersonalens attityd, den fysiska 

sjukhusmiljön och sjukvårdens policy, tjänster och system (O´Halloran et al. 2008). Studien 

visade att döva/hörselskadade individer hade erfarenhet av signifikanta 

kommunikationshinder i bemötandet då sjukvårdpersonal hade en patologisk syn på dövhet, 

saknade respekt för deras intelligens, motivation och önskan om att få ta del av sin sjukvård. 

Dessutom saknade sjukvårdspersonal kunskap och förståelse för samt respekt för Dövkulturen 

(O´Halloran et al. 2008). Studien visade även att sjukvårdspersonal saknade kunskap i hur 

hörseltekniska hjälpmedel används och sköts vilket är viktigt för främst den hörselskadade 

individen vid en inläggning. Sjukvårdspersonal saknade också kunskap i hur man på bästa sätt 

kommunicerar med den döva/hörselskadade individen. I den fysiska sjukhusmiljön saknades 

adekvat skyltning, hög nivå av bakgrundsljud (vilket främst påverkar individer med 

hörselskada), dålig belysning, brist på hörselhjälpmedel. Röntgenavdelningar och 

operationssalar visade sig ha extra utmanande miljö för döva/hörselskadade individer. 

Personalen stod ofta bakom skärmar, belysningen var ofta svag under vissa undersökningar 

såsom MR-kamera (magnetkamera)-undersökning är det inte lämpligt att använda sig av 

hörseltekniska hjälpmedel vilket även gäller vid operation. Under operation har personal 

dessutom munskydd. Studien fann att sjukhus och vårdnätverk borde tillhandahålla resurser så 

att personal får tillgång till kunskap om kommunikation, allmän kunskap och attityder som 

underlättar kommunikationen med individer som är döva/hörselskadade (O´Halloran et al. 

2008; Iezzoni, 2004 ). I övrigt kan nämnas vikten av kunskap och medvetenhet hos 

sjukvårdpersonal om hur miljön påverkar kommunikationen med en döv/hörselskadad 
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individ. Detta kan kräva en anpassning såsom att sjukvårdspersonal bör se till att belysningen 

är i sin ordning då dålig belysning kan bli ett kommunikationshinder. Även användande av 

munskydd och mustasch är miljöfaktorer som hindrar effektiv kommunikation (Slaven, 2003). 

Enligt studie av Jeffrey och Austen (2005) belyser man vikten av miljöfaktorer i 

våldsförebyggande syfte. I denna översikt av litteratur belyser man orsaker till varför döva 

individer kan bli utåtagerande i vårdmötet inom psykiatrin. Man lyfter fram olika 

förebyggande åtgärder. Belysningen bör vara tillräckligt stark för att tillåta användande av 

teckenspråket inom alla fysiska områden vid alla tidpunkter utan att vara så stark att den 

orsakar ansträngda ögon. Färger och mönster bör vara utformade så att de inte anstränger 

ögonen, gardiner bör vara designade för att anpassa ljusinsläppet för att förhindra 

ögonflimmer på grund av solljuset. Man nämner även vikten av att döva individer bör få 

fysiskt utrymme för användande av teckenspråket (Jeffrey & Austen, 2005). 

 

2.6 Döv/hörselskadad – sett ur ett livsperspektiv 

Utbildningsdelen för en döv/hörselskadad individ kan skilja sig lite från övriga grupper av 

samhällsmedborgare. I Sverige börjar ofta första steget i individens resa till en vuxen 

samhällsmedborgare i en teckenspråkig förskola för döva/hörselskadade barn (Skolverket). 

Detta då barn med dövhet/hörselskada betraktas såsom barn med ”särskilda behov” det vill 

säga att man har behov av extra hjälp. Detta kan innebära att man som ett litet barn ensam 

åker skoltaxi till förskolan som kan ligga i en närliggande kommun. Efter förskoletiden 

övergår barnet till en skola för döva/hörselskadade barn där utbildningstiden är tio år. 

Döva/hörselskadade barn har tillhörighet i specialskolan som lyder under Specialpedagogiska 

skolmyndigheten (SPSM). Specialskolan har egna timplaner och för döva och hörselskadade 

delvis egna kursplaner. Terminsbetyg ges från det nionde skolåret och slutbetyg ges efter det 

tionde skolåret. Inom specialskolan kan man även läsa enligt särskolans kursplan. 

(Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten). Då det finns ett begränsat antal skolor på 

ett begränsat antal platser i landet har det ofta inneburit långa resor dagligen alternativt 

boende på studenthem eller hos familj under veckorna och då barnen åker hem till sina 

familjer under helgerna (SDR, 2003). I Gnesta finns Åsbackaskolan som är en statlig 

specialskola för döva/hörselskadade elever med utvecklingsstörning. Skolan tar även emot 

elever som är dövblindfödda. Åsbackaskolan tar emot elever från hela landet i åldrarna sju-

sjutton år (Åsbackaskolan). För döva/hörselskadade ungdomar finns Riksgymnasium i Örebro 

RGD/RGH, Virginska skolan (Virginska skolan). I Riksgymnasiet gäller samma kursplan som 

för hörande ungdomar med undantaget att utbildningstiden kan vara förlängd med ett år. I 
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Örebro finns även en Riksgymnasiesärskola (Rgysär D/H), Tullängsskolan, för 

döva/hörselskadade med utvecklingsstörning som är fyraårig (Tullängsskolan). Döva med 

teckenspråk kan studera på högskola och universitet men problem kan uppstå på grund av stor 

tolkbrist. Därtill finns möjlighet att studera på Folkhögskola i teckenspråkig miljö. 

Företagsförlagda utbildningar förekommer även. Detta sker på företag där deltagarna får 

professionell handledning (Iris Hadar AB).  

 

Att vara ensam döv i en hörande familj kan vara mycket speciellt och det har hänt att den 

döva/hörselskadade individen känner sig som en gäst i sitt eget hem då personen kommer hem 

till helgen. Döva individer kan känna större samhörighet med sina döva vänner än med sin 

egen hörande familj såvida inte familjen är teckenspråkig. Som ensam döv i familjen och 

släkten kan det krävas teckenspråkstolkning vid olika högtider och släktsammankomster. Det 

kan annars vara lätt att känna sig utanför gemenskapen (SDR, 2003). 

 

Enligt studien av Jeffrey och Austen i Storbritannien (2005) framgår att livet som döv i en 

övervägande hörande värld ofta resulterar i förtryck och diskriminering. Döva individer tjänar 

mindre, har mindre kvalificerade arbeten och har begränsad tillgång till högre utbildningar 

(Jeffrey & Austen, 2005). I Sverige har Socialstyrelsen år 2009 inventerat vuxenpsykiatrin 

och beskrivit ca 8 000 patienter och deras öppenvårdsbesök. Av denna studie har Gerle, 

sakkunnig i psykiatri, Socialstyrelsen gjort en sammanfattning av den döva individens 

situation. Av dessa 8 000 studerade individerna fann man att 42 individer var döva. I denna 

undersökning framkom att ingen av dessa döva individer fanns på den öppna 

arbetsmarknaden och dessutom hade sämre tillgång till psykologisk behandling (Gerle, 2009). 

Fyndet av 42 döva/hörselskadade individer av sammanlagt 8 000 kan te sig som en liten siffra 

men då siffran är dagsaktuell vill författarna belysa deras situation. 

 

Döva individers tillgång till hälsorelaterad information är begränsad på grund av hinder mot 

muntlig eller skriftlig information (Bat-Chava, Martin & Kosciw, 2005; Jeffrey & Austen, 

2005). De kan inte höra information, de har begränsad tillgång till TV, radio och andra 

kanaler för offentlig information. Medelnivån på läskunnigheten hos döva vuxna ligger på 

samma nivå som individer i 3:e eller 4:e klass enligt uppgifter från studier i Storbritannien 

och USA (Bat-Chava et al. 2005; Jones et al. 2005). Döva individer får ofta ny information 

från varandra istället för att inhämta detta från formella källor (Bat-Chava et al. 2005; Jones  
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et al. 2005). Emellertid kan informella källor leda till felinformation och betydande 

kunskapsklyftor vilket leder till att individer motvilligt använder sig av nödvändiga tjänster. 

Studier om tillgång till allmän sjukvård visar att teckenspråksanvändare har mindre kunskap 

om förebyggande sjukvård och att de har mer begränsad tillgång till hälso- och sjukvård än 

vad orala döva och hörselskadade individer har (Bat-Chava et al. 2005). Även Jones et al. 

(2005), bekräftade i sin studie ovanstående uppgifter det vill säga att det för den 

döva/hörselskadade individen var svårt att få förebyggande hälsoinformation. Området var 

lågprioriterat (Jones et al. 2005). Därtill ansåg man att kombinationen av de olika faktorerna 

som består av kommunikations hinder, låg inkomst, begränsad utbildning, flerfunktionshinder 

och medlemskap i en etnisk minoritets grupp, dövkulturen, kan bidra till ökad risk för 

negativa hälsoeffekter (Jones et al. 2005). 

 

Som döv/hörselskadad i sjukvården i Sverige är man oftast hänvisad till samma enheter som 

individer i den hörande världen. Därtill försöker sjukvården bemöta de döva/hörselskadade 

individernas behov med bland annat speciella enheter inom Handikapp och Habilitering som 

kallas Dövteam med tillgång till socionomer som stöttar på olika sätt. Dessa finns i 

Stockholm och Göteborg. BUP (Barn och ungdomspsykiatrin) har specialistteam i Stockholm 

och Lund med personal som vänder sig till familjer där någon familjemedlem har 

dövhet/hörselskada och där barnet har någon form av barnpsykiatrisk problematik. Där tar 

man också emot hörande barn med döva föräldrar (Psykiatri Skåne; Stockholms läns landsting 

[SLL]). Dövpsykiatriska öppenvårdsmottagningar finns i Härnösand, Stockholm, Örebro, 

Göteborg och Lund. Sedan år 2000 finns det KGD (Krisgrupper för döva i Sverige) med stöd 

och information vid kris och katastrofer. KGD finns idag i 5 regioner - Nord, Öst, Mitt, Väst 

och Syd. KGD är resurs till befintlig Psykiatrisk Katastrof Ledningsgrupp (PKL) som finns 

vid Länssjukhus och kommuner i landet (SDR, 2006). I Storstockholmsområdet har ett 

äldreboende med en särskild avdelning för döva öppnats under år 2011och därtill finns det ett 

äldreboende för döva och dövblinda individer. Ytterligare ett seniorboende för döva byggs i 

Stockholmsområdet med planerad invigning 2013 (Stockholms Fris). Därtill finns det 

äldreboende för döva och dövblinda i Göteborg och Malmö (Göteborgs Stad; 

Kommunförbundet Skåne). 

 

I Sverige råder en stor brist på samhällsinformation för döva (SDR, 2003). Länge fanns endast 

5 minuters nyhetssammandrag dagligen 5 dagar i veckan. Från och med år 2005 är detta 
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utökat till 10 minuter. Ett längre program på teckenspråk 1 timme i veckan finns på SVT. 

Barnprogram på teckenspråk finns i SVT 1 och 2 (SDR, 2006). Detta kan jämföras med det 

stora utbud som finns för hörande, inklusive radio vilket döva inte kan lyssna på (SDR, 2003). 

SDR arbetar för att television och andra etermedieföretag dagligen sänder nyheter och andra 

program på teckenspråk och att alla övriga program teckenspråkstolkas (SDR, 2006). 

 

3 Problemformulering 

För en döv/hörselskadad individ är vardagliga ting som hörande tar för givet inte alls så 

självklart såsom möjlighet till information, höra vad individerna runtomkring samtalar om 

mm. Vid vårdsituationer kan det vara särskilt komplicerat då den döva/hörselskadade 

individen behöver kunna ta emot information och kunna kommunicera för att få möjlighet till 

egna beslut i vård och behandling. Därför är det viktigt att få kunskap om döva/hörselskadade 

individers erfarenheter kring vårdsituationer. Vi önskar nu få utökad kunskap om 

döva/hörselskadade individers erfarenheter av bemötandet inom sjukvården. 

 

4 Syfte 

Att beskriva döva/hörselskadade individers erfarenhet av bemötandet inom sjukvården. 

  

5 Teoretiska utgångspunkter 

Som teoretisk utgångspunkt har författarna valt att lägga fokus på Erikssons teori om lidande i 

vården därför att författarna upplever att vårdlidande varit framträdande under detta arbetes 

gång under den döva/hörselskadade individens möte med personal inom sjukvården. Eriksson 

(1994) har beskrivit lidandet i tre olika former det vill säga sjukdomslidande; relaterat till 

sjukdom och behandling, vårdlidande; i relation till själva vårdsituationen och slutligen 

livslidande; relaterat till det egna unika livet med insikt om den absoluta enskildheten och 

ensamheten (Eriksson, 1994). Vårdlidande - vilket författarna valt som teori i detta arbete - är 

det lidande som upplevs i relation till själva vårdsituationen vilken uppkommer på grund av 

bristande/otillräcklig vård och som inte är symtom på sjukdom. Som individ kan detta 

uppfattas på olika sätt men kan sammanfattas såsom att patienten får sin värdighet kränkt, blir 

utsatt för straff och fördömelse, blir utsatt för utebliven vård och maktutövning (Eriksson, 

1994). Vårdlidande är ett begrepp som kan delas upp i ”vård” och ”lidande”. Ordet lidande 

och dess betydelse kan man se ur olika dimensioner; ”lidande som sjukdom” och ”lidande 
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som något som ansätter människan”. Däri ingår begreppen ”smärta”, ”kval” och ”plåga” och 

även ”lidande som en form av avbräck, skada, förlust”. Därmed kan vårdlidande förstås som 

smärta, plåga och kval som individen upplever då hon lider av vården vilket kan upplevas 

som skada och intrång i den enskilde individens liv (Kasén, Nordman, Lindholm & Eriksson, 

2008). I ovanstående studie där sjukvårdspersonalen får reflektera kring patienters 

vårdlidande framträder en ytterligare nyanserad bild av vårdlidande. Där framträder 

vårdlidande i tre nivåer; en inre det vill säga något som tidigare beskrivits såsom en relationell 

nivå och där vårdrelationen är oreflekterad, en yttre rigid organisatorisk nivå och därtill kan 

det finnas en ytterligare mellanliggande kulturell nivå där vårdlidandet beror på en förstenad 

vårdkultur. En förstenad vårdkultur innebär ofta att individen inte är med i sin egen 

vårdplanering och blir heller inte tillfrågad om eventuella önskemål och behov. Det blir 

sjukvårdspersonalen som bedömer dennes situation vilket leder till att den enskilde individen 

inte är delaktig i sin egen vård (Kasén et al. 2008). Konsekvenserna av vårdlidande kan leda 

till en skada på sätt att tilltro och hopp tas från den enskilde individen som sedan kan känna 

främlingskap inför sig själv och andra. Därefter kan den enskilde individen längre fram ha 

svårigheter med att känna tillit och får minskad förmåga att skapa mellanmänskliga relationer 

och vårdrelationer. Den enskilde individen kan få en förändrad självkänsla vilket kan leda till 

känslor som liknar självförakt. Vårdlidande är inget nytillkommet fenomen då Florence 

Nightingale redan på 1860-talet uppmärksammade existensen av ett vårdlidande på grund av 

brister och försummelser i vården. För vårdvetenskapen är förhindrandet av detta meningslösa 

vårdlidande en angelägen etisk utmaning (Kasén et al. 2008). 

 

6 Metod 

Enligt Friberg (2006) framställs litteraturöversikt alternativt litteraturstudie såsom ett sätt att 

skapa en översikt av forskningsresultat inom ett utvalt forskningsområde samt att få fram en 

översikt av forskningsläget inför en kommande empirisk studie (Friberg, 2006).  

 

6.1 Datasökning  

För datainsamling av vetenskapliga studier användes CINAHL Plus Med Full Text, 

MEDLINE Med Full Text, Vård i Norden och Internet. Enligt Forsberg och Wengström 

(2008) är CINAHL den databas som specialiserar sig på omvårdnadsforskning och medicinsk 

forskning varför den valdes som första databas i sökningen (Forsberg & Wengström, 2008). 

För författarna hade det varit optimalt att se över de döva/hörselskadade individernas 
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erfarenhet av bemötandet inom sjukvården i Sverige men då det inte fanns studier av relevans 

fick arbetet breddas till andra länder. Författarnas tanke med att söka studier i Vård i Norden 

var att finna svenska vetenskapliga studier i ämnet. Endast två artiklar som var av intresse för 

arbete hittades. MEDLINE valdes för dess innehåll av vetenskapliga studier inom omvårdnad. 

Datasökning tillämpades där boolesk sökteknik användes som hjälp att förena sökorden. Med 

boolesk sökteknik alternativt boolesk söklogik menas ett sätt att söka litteratur på ett effektivt 

sätt. Detta innebär att flera sökord kan användas och kopplas ihop med något som kallas för 

närhetsoperatorer det vill säga ”and”, ”or” och ”not”, se Bilaga 1, Sökmatris. Därtill användes 

även trunkering för att få fram dokument innehållandes ordets olika böjningsformer (Friberg, 

2006). Manuell och även sekundär sökning har tillämpats. Då författarna valt att studera den 

döva/hörselskadade individens erfarenheter av bemötande inom sjukvården valdes studier 

relevanta till ämnet. En litteratursökning gjordes för att få en överblick över vad som tidigare 

publicerats i ämnet. De sökord som användes var deaf, hard of hearing, hearing impairment, 

sign language, communication, experience, nursing, patient. Problem uppstod vid 

översättning av ordet ”bemötande” till engelska. Detta då engelska språket saknar en lämplig 

översättning. Vid datasökning av ordet ”meeting” som kunde vara en översättning av ordet 

”bemötande” i de olika databaserna var fyndet en studie av relevans vilken redan fanns sedan 

tidigare sökning på annat sökord. En avgränsning av studier som inte var relevanta för oss i 

vårt arbete gjordes. Material som inte var vetenskapliga studier uteslöts och även material 

som fokuserade på grupper av individer som inte var av relevans för vår arbete. Material som 

var skrivet på annat språk än engelska - med undantag för två studier skrivna på svenska - 

uteslöts. Författarna valde att utesluta studier publicerade före år 2000. Då författarna 

kontaktade Statistiska Centralbyrån (SCB) för inhämtande statistik om döva/hörselskadade 

rekommenderades att söka uppgifter hos Socialstyrelsen alternativt hos SDR. 

 

6.2 Urval 

I denna litteraturöversikt ingår studier med kvalitativ forskningsdesign samt kombinerade 

kvalitativa och kvantitativa studier. Författarna begränsade artikelsökningen till publicerade 

artiklar från tidsperioden 2000-2011. Studier som var peer rewieved valdes. Tanken var att 

finna ny forskning med nya uppgifter men då författarna inte kände till omfattningen av 

materialet valdes studier från denna tidsperiod. Vid ett tillfälle visade det sig att studien 

skrevs år 2000 medan själva intervjuerna gjordes under år 1999. Denna studie användes i 

bakgrunden. I de använda databaserna begränsades studierna till engelska språket med 

undantag för två studier skrivna på svenska vilka användes i teori och i diskussion. Detta då 
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engelskan numera är vetenskapens officiella språk (Friberg, 2006). I första litteratursökningen 

fann vi totalt 28 studier som var relevanta för ämnesområdet. Därefter avgränsades materialet 

till 17 studier varav åtta studier till resultatet, se Bilaga 1, Sökmatris. Det är viktigt med en 

granskning av de valda texternas kvalitet, annars kan det bli oklarheter kring vad analysen 

grundas på. Därför hade författarna i arbetet inklusionskriterierna; studier som var relevanta 

till syftet samt att innehållet överensstämde med valda sökord. I detta arbete önskade 

författarna titta närmare på döva/hörselskadade individers erfarenheter av bemötandet inom 

sjukvården sett ur ett patientperspektiv. Med hörselskadade avsågs i detta arbete individer 

som har så pass dålig hörsel att de identifierar sig med den döva gruppen. 

Exklusionskriterierna var studier som inte var relevanta till syftet samt artiklar som inte 

uppfyllde kategorier för vetenskapliga artiklar (Friberg, 2006). Författarna försäkrade sig om 

att studierna höll vetenskaplig nivå genom att granska dessa enligt modell redovisad i Friberg, 

”Översikt av analyserad litteratur” (Friberg, s. 149, 2006). Författarna har valt att inte 

fokusera på den somatiska delen av hörselskadan/dövheten utan valt att ha tyngdpunkten på 

de döva/hörselskadade individerna med tanke på deras kulturella tillhörighet. Gruppen CI 

(Cochlear implant) opererade individer, gruppen dövblinda och även minderåriga individer 

diskuterades inte i denna studie då arbetet skulle blir alltför omfattande. Därtill vill författarna 

tillägga att några studier även diskuterat bemötandet läkare – patient men har tagits med då 

arbetet utgår från patientens perspektiv och bemötandet inom sjukvården vilket är en bra 

kunskapsgrund för en sjuksköterska. I några studier beskrevs att deltagarna inte var ett 

representativt urval för dövpopulationen i övrigt. Detta bland annat på grund av att det rådde 

tvetydigheter kring definitionen dövhet och hörselskada samt att det var svårt att få fram 

statistik. Även i forskning från USA nämnde man att definitionen döv/hörselskada var så pass 

oklart att det var svårt att göra korrekta utförda studier. I några av studierna var 

studiedeltagarna högre utbildade än dövpopulationen i övrigt. Dessa exempel kan ses som 

bias men ger för övrigt ett intressant underlag om de döva/hörselskadade individernas egna 

upplevelser av bemötandet inom sjukvården. 

 

6.3 Dataanalys 

Artiklarna lästes var för sig och tillsammans ett flertal gånger för att få en förståelse av 

innehållet. Innehållet i artiklarna diskuterades med ett kritiskt förhållningssätt. Enligt Bettina 

Stenbock-Hult (2004) innebär ett kritiskt förhållningsätt ”som någonting mer omfattande än 

endast ett kritiskt tänkande. Det karaktäriseras som ett positivt förhållningssätt som bygger 
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på en tilltro till det rationella och till möjligheterna att med det kritiska förnuftets hjälp 

upptäcka begränsningar, svagheter, fel och brister för att nå förbättring och utveckling. Det 

kritiska förhållningssättet innefattar såväl tanke som känsla, dygder, plikt och karaktär, 

omdöme och självkritik – hela personen involveras. Känslor, omsorg och empati ses inte som 

oförenliga med, utan snarare som nödvändiga för ett kritiskt förhållningssätt” (Bettina 

Stenbock-Hult, 2004). Författarna granskade studiernas resultat för att få fram likheter och 

olikheter gällande de döva/hörselskadade individernas upplevelser av bemötandet inom 

sjukvården. Gemensamma teman grupperades och färgkodades. Därefter framkom att 

upplevelserna visade sig vara av både positiv och negativ karaktär. Då erfarenheterna av 

negativ karaktär dominerade delades dessa upp i mindre enheter i form av underrubriker 

(Friberg, 2006). 

 

6.4 Forskningsetiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2011) skall forskare alltid vara hederliga med sitt resultat det vill 

säga att arbetet inte får förvrängas, förfalskas, vilseleda eller vara plagierat. Oredlighet i 

forskningen det vill säga forskningsfusk kan leda till att människor och djur utsätts för risker 

vilket kan leda till att förtroendet för forskare och forskning skadas. Därför måste alla 

forskningsresultat redovisas på ett öppet sätt så att andra forskare kan kontrollera arbetet och 

upprepa forskningen. Därefter kan forskningen betraktas såsom vetenskapligt godtagen 

(Vetenskapsrådet, 2011). Till etiska överväganden tillkommer även fyra huvudkrav det vill 

säga krav om information, samtycke, konfidentialitet och slutligen nyttjandekravet. 

Informationkravet innebär att deltagarna skall bli informerade om syftet med 

forskningsuppgiften. Krav om samtycke innebär att deltagarna själva har rätt att bestämma 

om sin medverkan. Konfidentialitetskravet kräver att uppgifter om deltagarna skall behandlas 

konfidentiellt och att personuppgifter skall förvaras på sätt att obehöriga inte får tillgång till 

detta. Nyttjandekravet ställer krav på att insamlade uppgifter endast får användas för 

forskningsändamål. Ovanstående krav gäller all forskning kring människor och djur 

(Vetenskapsrådet, 2011). Elva av studierna i detta arbete är etiskt godkända på så vis att 

deltagarna blivit informerade antingen skriftligt, eller via teckenspråkstolkning alternativt 

med hjälp av teckenspråklig informationsvideo om studiens syfte, om konfidentialitet och att 

deltagarna kan avbryta medverkan om och när de själv önskar. Därtill har man fått ett 

skriftligt medgivande från deltagarna. I några fall framgår även att studierna fått godkännande 

från olika kommittéer. Undantag var fyra studier där det inte framgick av texten om etiska 



Sida 14 av 38 
 

överväganden gjorts. Dessa studier har blivit godkända för publicering varför författarna utgår 

från att man i dessa studier arbetat på ett etiskt korrekt sätt. Studien av Bat-Chava och Kosciw 

(2005) var finansierad med hjälp av bidrag från Staten New Yorks Hälsodepartementet och 

dess AIDS institut. Delar av detta arbete har presenterats på den 128:e årsmötet för the 

American Public Health Association i Boston år 2000 varför författarna utgår ifrån att arbetet 

är etiskt godkänt. Studien av DeVinney och Murphy (2002) handlar om DeVinneys egna 

erfarenheter under en vistelse på en psykiatrisk slutenvårdsavdelning. Studien tar upp data 

från tre primärkällor; Ms DeVinney’s personliga berättelse, hennes rättsliga vittnesmål samt 

åtgärder enligt domstolsbeslut. Då Ms DeVinney själv berättar om händelseförloppet bör det 

ses som etiskt korrekt. I den engelska översättningen av denna studie har författarna gjort sitt 

bästa för att i möjligaste mån få en bra och korrekt översättning. Detta genom att diskutera 

innehållet i texten noggrant och därtill har ordbok använts.  

 

7 Resultat 

Resultatet av studierna från USA, England, Irland och Brasilien visade att döva/hörselskadade 

individers erfarenheter av bemötande i sjukvården både var positiva och negativa. De negativa 

erfarenheterna var dock dominerande. Studierna beskriver att man som döv/hörselskadad 

individ upplever svårigheter för sjukvårdspersonal att ge ett optimalt bemötande. Detta beror 

till stor del på kommunikationsproblematik men även på bristande kunskaper om de 

döva/hörselskadade individernas behov och om Dövkulturen vilket i många fall har lett till 

missförstånd och mindre optimalt bemötande. Det visade sig att många olika faktorer 

påverkade kommunikationen och i ett antal fall kan man som sjukvårdspersonal med enkla 

medel påverka kommunikationsprocessen i rätt riktning och därmed höja kvaliteten på mötet 

inom sjukvården. Det visade sig att försumlighet i kommunikationen i ett antal fall ledde till 

händelser som hade allvarliga konsekvenser med tanke på patientsäkerheten. Missförstånd 

skedde på olika nivåer då sjukvårdspersonal inte hade dövkompetens och ofta uppfattades 

såsom mycket stressade. Bemötandet inom sjukvården väckte ofta känslor av frustration, 

misstro, rädslor och ilska. Om sjukvårdspersonal visade vilja att anpassa kommunikationen 

upplevdes detta såsom mycket positivt även om metoderna inte alltid var optimala.  

 

7.1 Positiva erfarenheter av bemötandet inom sjukvården 

Steinberg, Barnett, Meador, Wiggins och ZaZove (2006) gjorde en studie där syftet var att få 

bättre förståelse för döva/hörselskadade individers erfarenheter av sjukvården. I studien vände 
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man sig till individer som använder sig av amerikanskt teckenspråk, ASL. Av denna studie 

framkom att positiva erfarenheter var tillfällen då professionell teckenspråkstolk tillkallades 

som kommunikationshjälp. Det framkom även att tillfällen då sjukvårdpersonalen tog sig 

extra tid för patientmötet upplevdes positivt (Steinberg, Barnett, Meador, Wiggins & ZaZove, 

2006). Då personal ansträngde sig lite extra och visade vilja att kommunicera till exempel 

genom att skriva lappar upplevde patienterna som positivt. Uppskattat var även då 

sjukvårdspersonal hade en förmåga att kommunicera på sätt som stämde med dövkulturen. 

Detta innebär att sjukvårdspersonalen hade kunskap om teckenspråket alternativt hade 

förmåga att artikulera orden tydligt och synligt vilket underlättade kommunikationen 

(Steinberg, Wiggins, Barmada & Sullivan, 2002). Personal som visar oro (vilket författarna 

tolkar såsom omtanke) uppfattas också som positivt. I en studie av Pereira och Fortes (2010) 

intervjuades individer som använde sig av LIBRAS, Brasilianskt teckenspråk. Där har man 

beskrivit och analyserat döva patienters uppfattning om processen med mellanmänsklig 

kommunikation och information i privat och offentlig sjukvård i Sao Paulo, Brasilien. 

Deltagarna fick uttrycka känslor och önskemål gällande kontakterna med sjukvårdspersonal. 

Där framkom att någon av deltagarna uttryckt ordet ”snäll” om sjukvårdspersonal (Pereira & 

Fortes, 2010). Enligt studie av Hines (2000), en postenkätundersökning, där syftet var att 

kontrollera resultatet av tidigare pilotundersökning där man funnit att individer med 

hörselnedsättning ofta var missgynnade under sjukhusvistelse. I studien belystes formen av 

kommunikationsproblematik som individerna med hörselnedsättning upplevde inom 

sjukvården. Önskemålet var även att identifiera vanliga skäl för dessa problem och försöka 

finna åtgärder till förbättring. I en av frågorna fick deltagarna svara på om de upplevde att 

läkare ansträngde sig särskilt för att kommunicera med individen i studien. Där framkom att 

64 % av deltagarna i studien med 359 deltagare upplevde att läkarna ansträngde sig men att 

metoderna inte var optimala. Samma fråga ställdes gällande sjuksköterska och 75 % svarade 

att man kände att sjuksköterskorna verkligen ansträngde sig men inte heller där upplevdes att 

metoderna var optimala (Hines, 2000). I studien av Steinberg et al. (2002) undersöktes döva 

kvinnors kunskap, attityder och erfarenheter av sjukvård. Av intervjuerna med 45 kvinnor 

som deltog i fokusgrupper framkom positiva upplevelser och även ökad tillgång till hälso- 

och sjukvårdsinformation då man träffade vårdgivare som använde sig av kvalificerade 

teckenspråkstolkar. Deltagarna i studien uttryckte att de var villiga att åka långväga alternativt 

att de var villiga att vara flexibla med tiderna för att kunna träffa sjukvårdspersonal om de 

visste att de personer inom sjukvården skulle ta sig den tid som behövs för att kommunicera 
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med dem. Detta gällde vårdgivare som själva kunde kommunicera alternativt använde sig av 

teckenspråkstolk (Steinberg et al. 2002). 

 

7.2 Negativa erfarenheter av bemötandet inom sjukvården 

7.2.1 Aspekter som påverkar kommunikationen 

Alla analyserade studier tog upp svårigheter med kommunikation vilket kunde leda till 

allvarliga konsekvenser för den enskilde patienten. Där uppmärksammades även svårigheter 

för den enskilde individen att vara delaktig i beslutstagandet kring sin behandling och vård på 

grund av just kommunikationsproblematik. Som exempel kan nämnas att teckenspråkliga 

individer har feldoserat farmaka då de inte förstått instruktionerna de fått (Middleton, Turner, 

Bitner-Glindzicz, Lewis, Richards, Clarke & Stephens, 2010). Då individer som är 

döva/hörselskadade söker vård möts de av situationer som påverkar negativt på 

kommunikationsprocessens kvalitet. De har svårt att förstå sjukvårdspersonalen på grund av 

att sjukvårdspersonal inte visar munnen då de talar. Ofta talar de för fort eller använder sig av 

termer som döva/hörselskadade individer inte förstår. Som döv/hörselskadad kan det även 

vara svårt att förstå det sjukvårdspersonal skriver på grund av oläslig handstil och då man inte 

förstår det skrivna språket. Även sjukvårdspersonal kan ha problem att förstå vad döva/ 

hörselskadade individer skriver då teckenspråkets grammatik inte överensstämmer med det 

skrivna språket (Cardoso, Rodrigues & Bachion, 2006). Kommunikationsproblematik kunde 

bero både på personal och på patienten själv. Personal har ibland problem med att identifiera 

den döva/hörselskadade individen som patient och ibland på grund av att man som patient 

själv medvetet döljer sin funktionsnedsättning (Hines, 2000). Kommunikationsproblematik 

kan även uppstå på grund av bristande dokumentation och brister i rapportering mellan olika 

personalgrupper. Miljöfaktorer såsom fel belysning, snabbt tal, högt ljud, personal med skägg 

som döljer läpparna och personal med munskydd förhindrar kommunikationen (Hines, 2000). 

 

7.2.2 Undvikande alternativt överanvändande av vårdkontakter 

Det har visat sig att man som döv/hörselskadad undvikit kontakter med sjukvården då det 

rådde stor avsaknad av ett gemensamt språk (Reeves & Kokoruwe, 2005; Steinberg et al. 

2002). Samtidigt som ett antal individer, som inte känt sig trygga med den information man 

fått gällande sitt problem i sjukvården, valt att söka upp ett flertal vårdgivare gällande samma 

problem för att få åtminstone ett minimum av kommunikation (Pereira & Fortes, 2010; 

Reeves & Kokoruwe, 2005). Alternativt har de dragit ut på tiden så att sjukdomsbilden har 

blivit allvarlig (Reeves & Kokoruwe, 2005). Då de döva/hörselskadade individerna upplevde 
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att personal inte hade tålamod avbokades tiderna för att undvika problem med kommunikation 

(Steinberg et al. 2002). Trots att de döva/hörselskadade kvinnorna i ovanstående studie var 

försäkrade enligt det amerikanska försäkringssystemet hade endast hälften av dessa kvinnor 

gjort mammografi det senaste året och mer än hälften hade fått en bröstundersökning, cell 

prov alternativt gynekologisk undersökning det senaste året. Enligt studien är dessa siffror 

jämförbara med data gällande oförsäkrade kvinnor i USA (Steinberg et al. 2002). Då en 

individ som är döv/hörselskadad är beroende av tolkhjälp, texttelefon alternativt bildtelefon 

för sin kommunikation samtidigt som individen behöver få kontakt med hälso- och 

sjukvården kan problem uppstå. I DeVinney och Murphy (2002) framgick det hur den döva 

individen försökte få kontakt med ett lokalt Kriscenter via texttelefon då hon var i behov av 

hjälp. Samtalet bröts tre gånger. Därefter ringde hon den vanliga tallinjen för att informera om 

att hon försökte göra ett texttelefonsamtal. Denna individ var vuxendöv och kunde därför 

använda sitt tal. När slutligen texttelefonen var aktiverad visade det sig att personalen inte 

kunde skriva maskin och heller inte hade kunskap om hur man använder sig av texttelefon. 

Det hela slutade med att kvinnan själv tog bilen och körde in till sjukhuset (DeVinney & 

Murphy, 2002).  

 

7.2.3 Teckenspråk som kommunikationshjälp 

Reeves och Kokoruwe (2005) studerade frågan om kommunikation mellan döva individer och 

allmänläkare inom primärvården i Storbritannien för att få information om döva individers 

erfarenhet av hälso- och sjukvård och behov av hjälp och stöd vid kommunikation (Reeves & 

Kokoruwe, 2005). Studien visade att användande av teckenspråkstolk som stöd i 

kommunikationen höjde kvaliteten under mötet inom sjukvården. Undersökningen gällde 

individer som besökt vårdinrättning 1) ensam/med stöd av döv/hörselskadad vän, 2) med 

hörande vän som stöd alternativt 3) med hjälp av teckenspråkstolk. Av de individer som fått 

tillgång till teckenspråkstolk som kommunikationsstöd upplevde majoriteten att man fått 

möjlighet att fritt kunna ställa frågor, fått möjlighet att förstå innebörden av 

ordination/instruktion och att ha fått bättre förståelse för sin sjukdomsbild (Reeves & 

Kokoruwe, 2005). Även vid frågan om de upplevde att de blivit rätt bedömda under 

vårdbesöket upplevde fler av deltagarna i gruppen som fått hjälp av teckenspråkstolk detta 

som positivt till skillnad från deltagarna i gruppen som inte fått tillgång till tolkhjälp av 

professionell teckenspråkstolk. Sämst resultat visade de deltagare i gruppen i studien som 

ensam besökt vårdinrättning alternativt haft en döv/hörselskadad vän som stöd. Något bättre 

resultat visade gruppen som fått stöd av en hörande vän. Resultatet av studien visar att det var 
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viktigt för döva personer att få hjälp med att kommunicera. Studien visade att 

patientsäkerheten stod på spel vid tillfällen då man inte fått adekvat kommunikationshjälp 

(Reeves & Kokoruwe, 2005). Ett flertal artiklar diskuterade temat ”anhörig som tolk”(Hines, 

2000; Steinberg et al. 2006). Det framgick att problem kunde uppstå då anhöriga medföljde 

som tolk. Detta då anhöriga ofta inte klarade att teckna på rätt nivå för att rätt budskap skulle 

komma fram till patienten. Därtill hände också att anhöriga önskade skydda sin 

familjemedlem från allvarliga besked och önskade skjuta fram denna information till annat 

tillfälle. Det framkom också att patientens önskemål och frågor inte alltid vidarebefordrats till 

sjukvårdspersonal. Anhöriga har heller inte tystnadsplikt såsom professionella 

teckenspråkstolkar har (Hines, 2000). 

 

7.2.4 Bristande kunskap hos personal 

Enligt studier framgick problem orsakade av personalens bristande kunskaper i bemötandet 

(Hines, 2003; Pereira & Fortes, 2010; Steinberg et al. 2006). Andra nämnda faktorer var 

personalens bristande kunskap gällande dövkulturen och problem med att kunna anpassa sig 

till patientens nivå. Sjukvårdspersonal hade även svårt att skilja på rollerna det vill säga 

huruvida de skulle agera som tolk alternativt, sjuksköterska, följeslagare mm (Pereira & 

Fortes, 2010). Något som också framgick var stora skillnader i personalens kunskaper 

gällande kommunikation (Hines, 2000). Personal saknade kunskap alternativt motivation att 

engagera sig i den döva/hörselskadade individens behov vilket ofta kunde bero stress på 

arbetet (Hines, 2000). Som exempel på bristande kunskap hos sjukvårdspersonalen gällande 

bemötandet av döva/hörselskadade individer kan nämnas att problem kan lätt uppstå i 

väntrummet då personal kom in och ropade upp ett patientnamn. En döv/hörselskadad individ 

uppmärksammade att personal kom in i väntrummet och gick därifrån utan patient. Personen 

gick då fram och frågade om man hade ropat ut hennes namn vilket stämde (DeVinney & 

Murphy, 2002). 

 

7.2.5 Bristande kunskap och orsaker som påverkar bemötandet inom sjukvården 

Studien med Steinberg et al. (2002) om döva kvinnors erfarenheter av sjukvården visade att 

deltagarna - trots högre utbildningsnivå än normalpopulationen i dövsamhället – hade 

bristande kunskaper i hälso- och sjukvårdsfrågor. Många av deltagarna kände inte till vikten 

av förebyggande åtgärder och man kände heller inte till de vanligaste undersökningarna 

(Steinberg et al. 2002). Samma studie visar att deltagarna inte kände till vikten av 

mammografi och heller inte vikten av självundersökning av brösten. Även kunskap gällande 
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kardiovaskulära sjukdomar och prevention var bristfällig. Många av deltagarna i samma 

studie trodde att man som döv/hörselskadad inte hade samma tillgång till och utbyte av hälso- 

och sjukvårdsinformation som hörande hade. De döva/hörselskadade individerna fick ta till 

sig den information de fick av vänner och bekanta (Steinberg et al. 2002). Detta då tillgången 

till informationskanaler såsom media, textmaterial och muntlig (teckenspråklig) konversation 

om hälsofrågor var sällsynt. En av studiedeltagarna uttryckte att det var enkelt för en hörande 

att ta till sig information via olika kanaler såsom radio och att de hörande lätt kunde finna den 

information de behövde vilket döva inte kunde (Steinberg et al. 2002). Enligt Reeves och 

Kokoruwe (2005) uttryckte en fjärdedel av deltagarna minst en kommentar som uttryckte oro 

gällande förskriven (receptbelagd) medicin. Därefter delades dessa kommentarer in i fyra 

rubriker vilka var; otillräcklig information, felaktig medicinering, oro och inkorrekt 

applicering. Det visade sig att det inte vara tydligt huruvida det verkligen föreföll sig vara 

felaktig medicinering eller huruvida det var patientens uppfattning (Reeves & Kokoruwe, 

2005). 

 

7.2.6 Oetiskt bemötande 

I studie med Steinberg et al (2002) tas oetiskt bemötande upp - vilket man trodde speglade 

vårdgivarens negativa känslor gentemot döva individer och de döva kvinnornas rättighet att få 

barn (Steinberg et al. 2002). Behandling utan adekvat kommunikation och medgivande från 

den döva/hörselskadade individen kunde också leda till oetiskt handlande. Som exempel kan 

nämnas en händelse då en döv kvinna trodde att hennes läkare medvetet ingripit och hade 

avslutat hennes graviditet. Hon hade berättat för sin husläkare att hon var gravid varpå läkaren 

hade uttryckt ”Oh no!” och gav kvinnan tabletter. Kvinnan intog dessa utan att egentligen 

förstå vad för sorts läkemedel det var frågan om. Några veckor senare fick kvinnan missfall. 

Kvinnan trodde att läkaren överlämnat abortframkallande läkemedel utan att hon hade förstått 

detta (Steinberg et al. 2002). Ibland kan det hända att sjukvårdspersonal inte är medvetna om 

att teckenspråkstolkens etiska kod kräver tolkning av allt som sägs. Vårdgivarnas inställning 

kan då avslöjas för patienten. En kvinna berättade om en händelse då läkaren hade munskydd 

vilket gjorde att hon inte hade möjlighet att avläsa men en tolk fanns med under vårdmötet. 

Utan att förstå att uttalandet teckenspråktolkades uttryckte läkaren att den döva kvinnan inte 

borde få barn igen (Steinberg et al. 2002). Fördomar och att personal hade bristande tålamod 

var ytterligare faktorer som tagits upp (Pereira & Fortes, 2010). Respekt saknades hos 

personalen och döva/hörselskadade upplevde att personalen skrattade åt de individer som var 

rädda (Pereira & Fortes, 2010; DeVinney & Murphy, 2002). Det rapporterades även om 
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händelse då texttelefonen var inlåst i ett angränsande utrymme varför patienten inte fick 

tillgång till denna samtidigt som hörande patienter kunde ringa fritt från vanlig telefon. En 

döv individ blev placerad i gruppterapi inom en psykiatrisk vårdavdelning utan tolk trots 

upprepad information om att individen var döv (DeVinney & Murphy, 2002). Samma person 

fick vänta tre dygn på kvalificerad tolkhjälp trots upprepade uppmaningar om just behov av 

tolkhjälp (DeVinney & Murphy, 2002).  

 

7.2.7 Känslor av frustration, misstro, rädslor och ilska 

Flera individer som besökte akutsjukhus för akuta problem utan teckenspråkstolk var 

omedvetna om avgörande information och detta framkallade känslor såsom frustration, 

misstro, rädsla och ilska (Middleton et al. 2010; Steinberg et al. 2002; Steinberg et al. 2006). 

Även i Cardoso et al. (2006) framgick att man vid sjukhusbesök upplevt rädslor gällande 

kommunikationsprocessen vid tillfällen då man inte haft någon med som stöd. Detta på grund 

av bristande förståelse för vad personal uttryckte muntligt och skriftligt. Då de 

döva/hörselskadade individerna inte förstod ordinationer och då de trodde att 

sjukvårdspersonalen heller inte förstod väckte även rädslor. Man var rädd för att ta fel 

farmaka och att sjukdomen skall fortgå (Cardoso et al. 2006).  

 

8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

Såsom tidigare nämnts i bakgrunden är Dövkulturen en viktig del i många 

döva/hörselskadades liv och orsaken till att författarna först valde Leiningers teori om 

”Transkulturell omvårdnad” för detta arbete. Detta då teorin härleds från disciplinerna 

antropologi och omvårdnad. Leininger har definierat ”Transkulturell omvårdnad” som ett 

huvudsakligt område inom omvårdnad som lägger fokus på jämförande studier och analys av 

olika kulturer och subkulturer i världen med respekt för deras omsorgsvärden, uttryck och 

hälsa/sjukdomstankar och beteendemönster (Alligood & Marriner Tomey, 2010). Trots att 

döva/hörselskadade individerna upplevt en del positiva erfarenheter vid bemötandet inom 

sjukvården blev det alltmer klart för författarna att de negativa erfarenheterna av bemötandet 

var övervägande. Av arbetet framkom även att de döva/hörselskadade individerna i stor 

omfattning blivit utsatta för ett lidande vid bemötandet inom sjukvården vilket författarna 

tolkar såsom ett vårdlidande. På grund av ovanstående samt då det i studie av Kasén et al. 

(2008) framkommer ökad rapportering om förekomst av vårdlidande både i Norden och 
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internationellt valde författarna slutligen att byta till Erikssons teori om Vårdlidande för att 

belysa allvaret i den rådande situationen. 

 

Författarna hade hoppats på att finna mer aktuella studier och även studier från Sverige men 

det visade sig att urvalet var begränsat. Om författarna valt studier inom ett bredare 

tidsperspektiv än 2000 – 2011 kan antas att antal studier skulle varit fler och kanske hade 

författarna även funnit studier från Sverige. Författarna hade som syfte med detta arbete att se 

över och beskriva döva/hörselskadade individers erfarenhet av bemötandet inom sjukvården. 

Det uppstod svårigheter med engelska översättningen av bemötande och kanske kunde 

författarna med andra valda engelska sökord kunnat få fram ytterligare intressanta studier. Av 

intresse var att de flesta studierna diskuterade både mäns och kvinnors situation med undantag 

för studierna av Steinberg et al.(2002) samt DeVinney och Murphy (2002) där endast 

kvinnors upplevelser belystes. Ett flertal studier nämnde olika faktorer med bias (avvikelser). 

Där diskuterades problemet med att definiera döv/hörselskadad vilket utgjorde svårigheter att 

få fram ordentliga fakta och att utföra studien på ett korrekt sätt. Några diskuterade att 

deltagargruppen avvek från gruppen döva/hörselskadade då deltagarna var högre utbildade än 

populationen i övrigt. En studie nämnde gruppen med hörselskadade individer som var 

läppavläsare som avvikande från populationen döva/hörselskadade. Denna studie togs med då 

hörselskada kan vara av så olika svårighetsgrad och belyste viktig upplevd erfarenhet. 

Ovanstående uppgifter är av intresse att nämna då dessa faktorer även påverkar resultatet av 

denna studie. 

 

8.2 Resultatdiskussion  

Syftet med denna uppsats var att beskriva döva/hörselskadade individers erfarenheter av 

bemötandet inom sjukvården. Artiklarna beskriver att man som döv/hörselskadad individ 

upplever svårigheter för sjukvårdspersonal att ge ett optimalt bemötande vilket ibland leder 

till att patientsäkerheten äventyras. Detta beror till stor del på kommunikationsproblematik 

 men även på bristande kunskaper om de döva/hörselskadade individernas behov och om 

dövkulturen. Författarna fann att kommunikationsproblematik, bristande kunskap hos både 

personal och hos den döva/hörselskadade individen, oetiskt bemötande och även 

miljöaspekter kan vara hämmande under en sjukhusvistelse. Ofta var inte sjukvårdspersonalen 

medveten om detta. Ovanstående kunde i många fall leda till känslor av frustration, misstro, 

rädslor och ilska hos de döva/hörselskadade individerna inom sjukvården vilket även kan 

uttryckas i enlighet med begreppet vårdlidande. Det är viktigt att beakta konsekvenserna av 



Sida 22 av 38 
 

den skada vårdlidandet innebär för patienten som i detta fall är den döva/hörselskadade 

individen. Såsom tidigare nämnts under Teori kan konsekvenserna av ett vårdlidande vara; att 

tilltro och hopp tas ifrån individen, att få en känsla av främlingskap inför sig själv och andra. 

Konsekvenserna kan också innebära att känna självförakt, att få framtida svårigheter med att 

känna tillit och därtill att få bristande förmåga att skapa nära relationer och vårdrelationer i 

kontakterna med andra individer (Kasén et al. 2008). Sjuksköterskan skall i sin profession 

arbeta enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) varav 2b § bland annat innebär att patienten 

skall ges individuellt anpassad information om sitt 1) hälsotillstånd, 2) de metoder för 

undersökning, vård och behandling som finns, 3) sina möjligheter att välja vårdgivare och 4) 

vårdgarantin (HSL 1982:763). Därtill skall sjuksköterskan enligt ”Kompetensbeskrivning för 

legitimerad sjuksköterska” (2005) bland annat ha förmåga att kommunicera med patienter, 

närstående, personal och andra på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt. Den legitimerade 

sjuksköterskan skall kunna informera och undervisa patienter och/eller närstående, såväl 

individuellt som i grupp med hänsyn tagen till tidpunkt, form och innehåll. Den legitimerade 

sjuksköterska skall även kunna förvissa sig om att patient och/eller närstående förstår given 

information, i dialog med patient och/eller närstående ge stöd och vägledning för att 

möjliggöra optimal delaktighet i vård och behandling (HSL 1982:763; Socialstyrelsen, 2005).  

 

Enligt studie av Kiessling och Kjellgren (2004) har information en påverkan på patientens roll 

i beslutsprocessen på så vis att den ger individen ökade möjligheter att delta i diskussion kring 

sin vård och behandling (Kiessling & Kjellgren, 2004). Denna studies resultat visade att de 

döva/hörselskadade individerna ofta upplevde svårigheter att få ta del av sin egen vård och 

detta bland annat på grund av brister i kommunikationen. Tillgång till information gällande 

sin egen vård och diagnostik kunde kännas som ett stort hinder. Som en enskild individ kan 

detta uppfattas på olika sätt men i ett flertal fall kan man som individ uppleva sig bli kränkt, 

bli utsatt för straff och fördömelse, bli utsatt för utebliven vård och maktutövning - med andra 

ord - ett vårdlidande (Eriksson, 1994). För individen har upplevelsen av delaktighet i vården 

en positiv inverkan på möjligheterna att nå hälsa (Kiessling & Kjellgren, 2004). Dagens 

sjuksköterska kan ta del av författarnas arbete som underlag för utökad kunskap inför 

bemötandet av den döva/hörselskadade individen i sin profession. Arbetet är särskilt viktigt 

då den belyser den enskilde döva/hörselskadade individens egna upplevelser och även 

diskuterar behovet av adekvat kommunikation för undvikande av missförstånd som kan 

föranleda att patientsäkerheten hotas. Några av studierna ger även goda råd om hur man som 

sjuksköterska kan optimera mötet med den döva/hörselskadade individen och särskilt med 
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tanke på den stora kommunikationsproblematik som råder idag och som leder till minskad 

delaktighet. Detta överensstämmer med studien av Slaven (2003) där vikten av effektiv 

kommunikation är central för omvårdnad. Därtill beskrivs god kommunikation som en 

professionell och moralisk förpliktelse för sjuksköterskan i dennes profession men man 

framhåller att kommunikationen inte är adekvat utan patientens medgivande (Iezzoni, 2004; 

Slaven, 2003). 

 

Även positiva aspekter har framkommit i denna studie. Det har visat sig vara mycket 

uppskattat då sjukvårdpersonal visat vilja att förbättra kommunikationen som anlitande av 

professionell teckenspråkstolk. Författarna vill uppmärksamma om att önskemål om 

teckenspråkstolk kan vara individuellt. Därtill önskar författarna belysa att olika länder kan ha 

olika regelverk gällande finansiering av tolkverksamhet vilket kan förhindra införskaffande av 

teckenspråkstolk. Även i Sverige råder vissa begränsningar vad gäller finansiering av 

tolkverksamhet. Av egen erfarenhet vet författarna att det kan bli lång väntan då 

teckenspråkstolk bokas jourtid något som är vanligt förekommande inom akutsjukvården. Det 

kan också hända att det råder brist på teckenspråkstolkar även då bokning görs för ordinarie 

bokade tider på sjukvårdsenhet vilket ibland har lett till att avbokningar och ombokningar fått 

göras. Ovanstående kan göra det svårt för sjukvårdspersonal att tillgodose den 

döva/hörselskadade individens behov. Det har även upplevts som positivt då 

sjukvårdspersonal ansträngt sig och visat tålamod och visat ett allmänt vänligt bemötande 

gentemot den döva/hörselskadade individen. En av studierna visade att döva/hörselskadade 

individerna upplevde kvaliteten på bemötandet i sjukvården avsevärt högre vid tillfällen då 

professionell teckenspråkstolk var närvarande. Då professionell teckenspråkstolk närvarade 

under sjukvårdsbesöket upplevdes en större grad av trygghet och förståelse (Iezzoni, 2004). 

 

Genomgripande visar det sig vara problem med kommunikation och bemötande i alla 

studierna författarna granskat. Det framgår tydligt att sjukvårdspersonal behöver ökad 

medvetenhet i de döva/hörselskadades situation och i dövkulturen. Det var intressant att 

reflektera över hur lika resultaten var i studierna från de olika länderna. Författarna ser ett 

behov av vidare forskning inom området då studier om döva/hörselskadade individers 

erfarenheter av bemötandet inom sjukvården är begränsat. Det vore intressant att få kännedom 

om de döva/hörselskadade individernas erfarenheter inom sjukvården i Sverige. Hur ser 

situationen ut idag? Den döva/hörselskadade kvinnans situation visade sig även vara mycket 

specifik. Det vore önskvärt att tillhandahålla information för denna grupp som är dövkulturellt 
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anpassad. I framtiden vore det kanske möjligt att belysa den döva/hörselskadade individens 

kulturella tillhörighet till exempel via Transkulturellt centrum som informationskanal. Detta 

då man därifrån regelbundet går ut till sjukvårdspersonal med informationsträffar om olika 

kulturell tillhörighet.  

 

9 Slutsats 

Studiens resultat visar att den döva/hörselskadade individen är mycket sårbar vid bemötandet 

inom sjukvården. Kommunikationen visar sig vara den största problematiken med risk för 

missförstånd vilket har visat sig leda till nedsatt patientsäkerhet. Allmänt upplever den 

döva/hörselskadade individen brister i sjukvårdspersonalens kunskap vilket kan leda till ett 

oetiskt bemötande och detta har lett till känslor av frustration, misstro, rädslor och ilska och 

därmed till ett vårdlidande. Dock har av olika skäl även framkommit brister hos den 

döva/hörselskadade individen i dennes kunskap om hälso- och sjukvård. Vikten av 

sjuksköterskans kunskap om hur miljön påverkar kommunikationen har diskuterats då detta 

till stor del kan påverka kommunikationsprocessen. Även positiva möten framkommer av 

resultatet såsom vid tillfällen då professionell teckenspråkstolk anlitades. Sättet att 

kommunicera med den döva/hörselskadade individen inom sjukvården bör ske i samråd med 

individen då behov och önskemål varierar såsom för andra grupper i samhället. Det är av 

största vikt att sjukvårdspersonal har grundläggande kunskap om dövas behov och kulturella 

tillhörighet och detta med tanke på den specifika kulturella tillhörigheten, dövkulturen. 
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artiklar.  
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Communicat* and 

deaf* and patient* 

149 artiklar 1:a urval 10 artiklar. Slutligt urval = 10 

artiklar. 

MEDLINE med 

Full Text 

 

 

Sign language 995 artiklar 1:a urval 17 artiklar. Slutligt urval = 4 

artiklar 

MEDLINE med 

Full Text 

 

Sign language and 

nursing 

11 artiklar En artikel av intresse samt ytterligare två 

som redan finns upptagna – se ovan. 

MEDLINE med 

Full Text 

 

 

 

Sign language and 

ward 

3 artiklar Ingen av relevans för vårt område. 

Vård i Norden Delaktig and 

patient 

37 artiklar 1:a urval 2 artiklar. Slutligt urval = 2 

artiklar. 

 

 

Sammanlagt antal funna artiklar som var av intresse och vilket författarna upplevde berörde ämnet var 68 

stycken. Därefter sorterades artiklar bort till 28 stycken och slutligt urval blev 17 stycken artiklar.  
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Bilaga 2, Matris över urval av artiklar till resultat 

Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 

(Urval och datainsamling, 

analys) 

Resultat 

 

Cardoso A.H.A., 

Rodrigues K.G., 

& Bachion M.M. 

 

 

 

 

Perception of persons 

with severe or profound 

deafness about the 

communication process 

during health care. 

2006 

Brasilien 

Revista Latino-

Americana de 

Enfermagern (RLAE) 

 

Beskriva döva individers 

uppfattning om 

kommunikationsprocessen 

inom sjukvården. 

 

Kvalitativ metod. 

Semistrukturerade intervjuer. 

11 döva personer över 18 år 

som besökte sjukhus 

regelbundet 

 

Tre teman framkom efter analys: 

förståelse, behov av medling och känslor. 

 

 

DeVinney J. &  

Murphy S. 

 

Mental Health 

Experiences and 

Deafness: Personal and 

Legal Perspectives 

2002 

USA 

Psychiatric 

Rehabilitation Journal 

Beskriver Ms DeVinneys - 

en döv kvinnas - upplevelser 

av en sjukhusinläggning på 

en psykiatrisk vårdavdelning 

då hon själv önskade få hjälp 

mot sin depression. 

Kvalitativ metod. Data 

insamlades från tre 

primärkällor: Ms DeVinney’s 

personliga berättelse, Ms 

DeVinney’s rättsliga 

vittnesmål, och åtgärder 

enligt domstolsbeslut. De 

specifika frågor som ingår i 

studien är de som Ms 

DeVinney valt ut som de 

mest framträdande hinder hon 

mött under vårdperioden 

kombinerat med de mest 

betonade punkterna i den 

bifallande domen. 

 

Studien avslöjar bredare frågor kring 

psykisk hälsovård som är relevant för 

vårdtagare oavsett man är döv eller 

hörselskadad. DeVinney’s egna 

erfarenheter.Som resultat används de 

förändringskrav som domstolsbeslutet 

utgjorde 1) kvalificerade 

teckenspråkstolkar 2) vårdpersonalens 

känslighet och kunskap om döva individer 

3) tillgång till texttelefonkommunikation 

under privata former 4) patientens 

delaktighet i vårdtjänster och bedömning.  

Hines J. 

 

 

 

 

Communication problems 

of hearing-impaired 

patients 

2000 

Storbritannien & 

Irland 

Nursing standard 

Kontrollera resultat av 

tidigare pilotundersökning 

vilken funnit att patienter 

med hörselnedsättning ofta 

var missgynnade under 

sjukhusvistelse. Fastställande 

av formen av kommunika-

tionsproblematik som hörsel-

Kvalitativ metod. 

Post enkätundersökning. 359 

enkätsvar av 500. Slutna 

frågor och öppna frågor för 

åsikter och personliga 

upplevelser. Urvalsram: 

hörselskadade individer som 

varit patienter på sjukhus 

Pilotstudien bekräftades. Fortsatt allvarliga 

brister i möjligheterna för sjukhus personal 

att klara av kommunikationsproblem med 

hörselskadade individer. Man fann vanliga 

orsaker till problemen såsom otillräcklig 

utbildning hos sjukvårdspersonal, hur 

hörselskadade kommunicerar, vanliga 

hinder för god kommunikation. Öppna 
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skadade individerna 

upplevde, identifiering av 

vanliga skäl för dessa 

problem, undersökande av 

möjliga praktiska åtgärder för 

att förbättra situationen. 

 

 

under de tre föregående åren. 

 

frågorna gav information om individernas 

egna erfarenheter som inte gick att 

kvantifiera men som togs upp under 

diskussion och slutsats. 

Middleton A., 

Turner G.H., 

Bitner-Glindzicz 

M., Lewis P., 

Richards M., 

Clarke A, &  

Stephens D. 

 

 

 

 

 

Preferences for 

communication in clinic 

from deaf people: a cross-

sectional study. 

2010 

UK & Ireland. 

Journal of Evaluation 

in Clinical Practice (J 

EVAL CLIN PRACT) 

Att utforska de önskemål 

döva individer har gällande 

kommunikation under 

rådgivning under 

sjukhusvistelse. 

 

 

Kvantitativ/kvalitativ metod. 

Tvärsnittsstudie. 5250 post 

enkäter med strukturerade 

frågor och därtill fria 

textkommentarer. 

Enkätfrågorna Dövkulturellt 

anpassade. Slutligt antal 

deltagare 999. Del av större 

studie om döva individers 

attityder gällande genetisk 

rådgivning.  

Resultatet visar val av 

kommunikationsform de olika grupperna 

väljer att använda sig av i det vardagliga 

livet och i kontakterna med sjukvården. Av 

fria textkommentarer framkom allmänna 

kommunikationsproblem i kontakterna 

med sjukvården. Dessa erfarenheter, 

attityder och önskemål varierade beroende 

på grupptillhörighet. 

 

  

 

Pereira P.C. & 

Fortes P.A. 

 

 

 

 

Communication and 

information barriers to 

health assistance for deaf 

patients 

2010 

USA 

American Annals of 

the Deaf [Am Ann 

Deaf] 

Beskriva och analysera döva 

patienters (användare av 

LIBRAS, Brasilianskt 

teckenspråk) uppfattning om 

processen med mellanmänsk-

lig kommunikation & 

information i både privata 

och offentliga sjukvårds-

insatser i Sao Paulo, 

Brasilien. 

Analytisk-deskriptiv 

kvalitativ metod. 

25 individer intervjuades. 

Kriterier: döva, användare av 

LIBRAS med ålder 18 år eller 

äldre vid intervjutillfället och 

använde sig av det privata 

alternativt offentliga 

sjukvårdssystemet.  

Undersökningen visade kommunikations- 

svårigheter mellan dessa individer och 

sjukvårdspersonal, kulturkrock och en 

skadlig oförmåga bland vårdgivare att 

skilja på rollerna som följeslagare, tolk 

mm. Patienter upplevde att det påverkade 

behandling och informationsutbyte, 

minskade deras autonomi, begränsade 

deras tillgång till sjukvårdstjänster och 

minskad behandlingseffekt. 

Reeves D. & 

Kokoruwe B. 

 

 

 

 

Communication and 

Communication 

Support in Primary Care: 

A Survey of Deaf Patient 

2005 

Storbritannien och 

Irland 

Audiological 

Medicine 

Studerar frågan om 

kommunikation mellan döva 

individer och allmänläkare 

inom primärvården i North- 

och West region i England. 

Få information om döva 

personers erfarenhet av 

hälso- och sjukvård. Behov 

av hjälp och stöd vid 

Kvantitativ och kvalitativ 

metod. Litteraturstudier och 

därefter intervjuer. 

Intervjuerna skedde i två faser 

med kombinerade 

kvantitativa och kvalitativa 

frågor. I fas 1: 100 personer. I 

fas 2: 98. Ålder 18 år eller 

äldre. 

Resultatet av studien visar att det var 

viktigt för döva personer att få hjälp med 

att kommunicera. För många patienter utan 

adekvat kommunikationshjälp var 

kommunikationen så begränsad att 

patientsäkerheten stod på spel. Information 

om aspekter som skulle förbättra 

bemötandet av döva individer inom 

sjukvården. 
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kommunikation.  

 

Steinberg A.G., 

Barnett S., 

Meador H.E., 

Wiggins E.A. & 

ZaZove P.  

 

 

 

Health Care System 

Accessibility – 

Experiences and 

Perceptions of Deaf 

People 

 

 

 

2006 

USA 

Journal of General 

Internal Medicine 

 

 

 

 

Att få bättre förståelse för 

döva och hörselskadade  

individers (som 

kommunicerar med 

teckenspråk) erfarenheter av 

sjukvården.   

 

 

Kvalitativ metod. 

Fokusgrupper. Enkät 

Inklusionskriterierna: dövhet, 

kommunikation med ASL 

(Amerikanskt teckenspråk).  

 

Deltagarna beskrev både positiva och 

negativa erfarenheter även om det var fler 

kategorier med negativa erfarenheter. 

Kommunikationsproblematik var allestädes 

närvarande. Rädsla, misstro och frustration 

var framträdande i deltagarnas beskrivning 

av möten i sjukvården. 

 

Steinberg A.G., 

Wiggins E.A., 

Barmada C.H. & 

Sullivan V.J. 

 

Deaf Women: 

Experiences and 

Perceptions of Healthcare 

System Access 

 

2002 

USA 

Journal Of Women’s 

Health 

Författarna undersökte döva 

kvinnors kunskap, attityder 

och erfarenheter av sjukvård.   

Kvalitativ metod. 

Intervjuer med 45 döva 

kvinnor som deltog i 

fokusgrupper. Amerikanskt 

teckenspråk, ASL. 

 

Bristande kunskaper om hälsa framgick 

tydligt. Liten förståelse för olika 

undersökningsmetoder, läkemedel och 

behandlingar. Det framkom både positiva 

och negativa erfarenheter, undvikande av 

vårdtjänster främst på grund av avsaknad 

av gemensamt språk med vårdgivaren. 

 

 


