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SAMMANFATTNING  

 

Bakgrund: Hörselskada är ett folkhälsoproblem som ökar för varje år. Att 

folkhälsoproblemet inte tas på allvar resulterar i att hörselskadade har sämre förutsättningar 

till en god kommunikation. Hörselskadade upplever ofta att kommunikationen är en av de 

största bristfaktorerna i vården och är en av de faktorer som bör förbättras. 

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att ta reda på hörselskadade patienters erfarenheter 

av kommunikationssvårigheter med vårdgivare inom hälso- och sjukvård. 

Metod: Denna studie är en systematisk litteraturstudie. Artiklar har hittats i databaserna 

PubMed, Cinahl och ISI Web of Knowledge. Sammanlagt inkluderades sex artiklar i 

litteraturstudien. Induktiv analys användes för att hitta mönster och teman i artiklarna, vilket 

resulterade i två kategorier och sju teman. 

Resultat: Resultatet genererade i två kategorier; ”negativa erfarenheter” och ”positiva 

erfarenheter”. Patienters negativa erfarenheter innefattade bland annat vårdgivares brist på 

adekvata metoder för att kommunicera med dem och var inte heller lyhörda för patientens 

individuella behov. Detta ledde till en rad konsekvenser. Patienters positiva erfarenheter 

innefattade vårdgivare som ansträngde sig för att främja en god kommunikation.  

Slutsats: Stora kommunikationsbrister finns mellan hörselskadade patienter och deras 

vårdgivare, främst på grund av vårdgivarnas bristande kunskaper om adekvata 

kommunikationsstrategier. Det behövs mer forskning inom området, då forskningsområdet är 

relativt outforskat. 

 

Nyckelord: Hörselskada, hörselnedsättning, dövhet, kommunikation, sjukvård 
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Inledning 

Rörelsehinder, nedsatt syn eller hörsel är exempel på funktionsnedsättningar (Brusén & 

Printz, 2006). Av dessa är nedsatt hörsel den vanligast förekommande funktionsnedsättningen 

i arbetslivet (Roos & Fischbein, 2006).   

  Eftersom hörseln är väsentlig för att kunna kommunicera verbalt finns det risk för att 

personer med hörselskada har svårt att uppfatta vad som sägs (Hanssen, 1997). För personer 

med hörselskada är det således vanligt med kommunikationssvårigheter (Fuentes, 2006). 

  Enligt en studie av Hines (2000) har personer med hörselskada svårigheter att kommunicera 

med sina vårdgivare. Deltagarna upplevde att vårdgivarna inte kunde kommunicera effektivt 

med dem, främst på grund av vårdgivarnas bristande kommunikationsfärdigheter (Hines, 

2000).  

 

Bakgrund 

Funktionshinder och funktionsnedsättning 

I denna litteraturstudie likställs personer med hörselnedsättning och personer som är döva. 

Benämningen hörselskada används synonymt för dessa grupper, eftersom benämningen 

hörselskada innefattar alltifrån personer med lätt hörselnedsättning till personer som är döva 

(Vaksdal Espås, 2004).  

  Benämningen funktionshinder används för att belysa svårigheter och hinder för personer 

som har en funktionsnedsättning (Förhammar, 2004). Funktionshinder är således inte samma 

sak som funktionsnedsättning; funktionsnedsättningen är individuell, medan funktionshindret 

uppstår beroende av omgivningen (Roos & Fischbein, 2006). Benämningen funktionshinder 

används numera istället för benämningen handikapp (Förhammar, 2004). 

Perspektivförskjutningen från handikappad till funktionshindrad har pågått under de senaste 

30-40 åren, vilket innebär att fokus har flyttats från människan till miljön (Förhammar, 2004; 

Fuentes, 2006).  

  Förenta nationerna (FN) lyfter i sina standardregler fram tillgänglighet som ett centralt 

område för att alla människor ska kunna känna delaktighet på lika villkor och enligt reglerna 

bör all information vara tillgänglig för alla människor. Dessa standardregler är grunden till 

Sveriges nationella handlingsplan (von Axelson, 2006), vilken går ut på att samhället ska vara 

disponibelt för alla individer år 2010 (von Axelson, 2006; Roos & Fischbein, 2006). Enligt 

lagen (SFS 1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är målet att 
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personer med funktionshinder ska kunna leva som andra i största möjliga mån.  

 

Hörselskada – förekomst och orsaker 

Hörselnedsättning är den vanligast förekommande typen av hörselskada (Hörselskadades 

Riksförbund, 2007). Hörselskador kan uppkomma i olika åldrar, men kan även vara medfött. 

Det finns olika grader av hörselnedsättning; lätt, måttlig och grav. Uppskattningsvis finns det 

ca en miljon människor i Sverige som har lätt hörselnedsättning, 495 000 som har måttlig 

hörselnedsättning och 120 000 med grav hörselnedsättning (Roos & Fischbein, 2006). Mindre 

än 2 % av befolkningen beräknas vara döva (von Axelson, 2006).        

Hörselnedsättning kan medföra försämringar på två olika sätt; att ljudet förvrängs och blir 

otydligt, alternativt att ljudet försvagas (Vaksdal Epsås, 2004; Lännergren, Ulfendahl, 

Lundeberg & Westerblad, 2007). Dessa två former kan även förekomma samtidigt (Vaksdal 

Espås, 2004). Den vanligaste orsaken till hörselnedsättning är skador på innerörat; 

sensorineurala hörselskador, vilket innebär att en del ljudintervall, ofta de högfrekventa, 

försvinner (Vaksdal Espås, 2004; Lännergren et al., 2007). Konsonanter ligger oftast på en 

högre frekvens än vokaler, vilket leder till att de uppfattade ljuden flyter ihop (Vaksdal Espås, 

2004). Senorineurala skador beror oftast på bullerskador eller åldersförändringar, men kan 

även orsakas av sjukdomar, såsom infektioner eller tumörer. Öroninflammation kan ge 

upphov till skador på mellanörat, så kallade ledningsskador, vilka försvagar ljudet utan att 

hörselsinnet är skadat (Vaksdal Espås, 2004; Lännergren et al., 2007). Det kan också bero på 

en främmande kropp i hörselgången (Vaksdal Espås, 2004). Hörselnedsättning förekommer 

oftare än dövhet, särskilt i högre åldrar (Roos & Fischbein, 2006). 

  Även dövhet kan vara medfött eller förvärvas i vuxen ålder på grund av till exempel 

sjukdom (Roos & Fischbein, 2006). Dövhet behöver inte rent medicinskt innebära helt 

avsaknad av hörsel, utan även grav hörselnedsättning räknas hit (von Axelson, 2006; Roos & 

Fischbein, 2006).  

 

Att leva med hörselskada 

Hur människor ser på sin tillvaro och hälsosituation beror bland annat på i vilket skede i livet 

de befinner sig i. Hälsa är en subjektiv bedömning som i hög grad påverkas av den aktuella 

livssituationen, därför kan den variera från dag till dag. Den är således relativ i relation till tid 

och rum. Hälsan är unik för varje individ och kan råda trots sjukdom eller handikapp 

(Eriksson, 1996). Det är dubbelt så vanligt med dålig allmänhälsa hos hörselskadade jämfört 



 

 3 

 

med övriga befolkningen. Detta beror inte på själva hörselskadan, utan på de konsekvenser 

som uppstår på grund av en svår hörselsituation, vilket medför svårigheter att kommunicera. 

Brist på tillgängligt och delaktighet ökar stressen, vilket leder till ohälsa. Att öka 

hörselskadades tillgänglighet innebär till exempel att kommunikationshinder övervinns. 

Medel för tillgänglighet är bland annat tillgång till tolk, en bra ljudmiljö, samt användande av 

hörseltekniska hjälpmedel. Målet för tillhängligheten är delaktighet, vilket innebär att 

hörselskadade ska kunna vara delaktiga i samtal, samt kunna ta del av information. För att 

kunna känna delaktighet är det också viktigt att de får insikt om sin hörselskada och att 

omgivningens kunskap ökar om hörselskadades behov (Hörselskadades Riksförbund, 2007). 

Det är inte ovanligt att personer med hörselskada har föreställningar om sin egen 

hörselnedsättning, vilka är baserade på samhällets fördomar om hörselskadade, till exempel 

att hörselskadade skulle vara obegåvade. Dessa föreställningar kan leda till att den 

hörselskadade får svårare att acceptera sin funktionsnedsättning (Hörselskadades 

Riksförbund, 2008). Föreställningar är subjektiva sanningar om verkligheten som uppstår ur 

de sociala och kulturella domäner personen lever i. Människors föreställningar blir som mest 

bekräftade, ifrågasatta eller hotade då sjukdom eller ohälsa uppstår. Det fysiska och psykiska 

hälsotillståndet hos personer med sjukdom påverkas av familjens och omgivningens 

föreställningar (Wright, Watson & Bell, 2002).  

 

Kommunikation 

Enligt Eide & Eide (2006) är kommunikation något som görs tillsammans med någon, att 

någon görs delaktig, att en förbindelse skapas med någon. Det är en process som sker verbalt 

eller ickeverbalt mellan människor. Verbal kommunikation innebär att budskapet förmedlas 

muntligt. Även teckenspråk är enligt Hanssen (1997) en form av verbal kommunikation.  

  Verbal kommunikation åtföljs ofta av ickeverbala uttryck, vilka innefattas av tecken och 

signaler, såsom blickar, kroppsspråk (Eide & Eide, 2006), samt ansiktsuttryck. 

Ansiktsuttrycket är ett av de viktigaste ickeverbala uttrycksmedlen, eftersom ansiktsmimiken 

fördjupar meningsinnehållet i samtalet med andra människor (Hanssen, 1997). Ickeverbal 

kommunikation är således ofta flertydig och har ofta en minst lika stor betydelse som den 

verbala kommunikationen (Eide & Eide, 2006). I kommunikationen mellan människor tolkas 

tecken och signaler av mottagaren och kan uppfattas på ett flertal sätt, till exempel som 

vänligt, fientligt eller humoristiskt (Eide & Eide, 2006). Mottagaren sänder sedan vanligtvis 

signaler tillbaka till sändaren (Hanssen, 1997). Beroende på hur signalerna tolkas kan mötet 
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upplevas på olika sätt. Signalerna som sändaren ger och mottagarens tolkning av dessa skapar 

grunden för relationen dem emellan, såsom samarbete eller konflikt. Det som tolkas på ett sätt 

av en person kan tolkas helt annorlunda av en annan. Således måste interaktionen mellan två 

människor förstås och tolkas i sitt sammanhang (Eide & Eide, 2006). 

 

Kommunikationshjälpmedel 

Det finns en rad olika hjälpmedel för personer med hörselskada. Hörapparater förstärker 

endast ljud och förbättrar således inte hörseln. Hörapparater kan användas vid såväl måttlig 

hörselnedsättning, som av döva (Vaksdal Espås, 2004). Personer som lider av 

hörselnedsättning som är orsakad av ledningsskada har oftast en bättre effekt av hörapparat än 

de som har en sensorineural hörselskada (Lännergren et al., 2007). Det finns en rad andra 

hjälpmedel att ta till för att underlätta kommunikationen, som till exempel teleslinga, vilken 

kan kopplas till hörapparaten. IR-anläggning och samtalsapparat är andra exempel på 

hjälpmedel (Vaksdal Espås, 2004). Döva personer använder sig till stor del av teckenspråk för 

att kommunicera. Teckenspråk finns över hela världen, men är inte ett internationellt språk, 

utan är, liksom talade språk, nationella. Teckenspråk kan heller inte användas simultant med 

ett talat språk, eftersom det har en annan uppbyggnad av till exempel grammatik och 

meningsbyggnad. Dock är det inte ovanligt att personer med hörselskada använder sig både 

av teckenspråk och av ett talat språk (Roos & Fischbein i Roos & Fischbein, 2006). Enligt 

LSS (SFS 1993:387) har alla personer med någon form av hörselskada kostnadsfritt rätt till 

dövtolk.  

 

Problematisering 

Hörselskada är ett folkhälsoproblem som ökar för varje år, främst bland kvinnor. Ohälsotalet 

bland hörselskadade är högt, jämfört med den övriga befolkningen. Detta beror inte på att 

kunskap saknas, utan på att hälsoproblemet inte tas på allvar. Eftersom hörselskador är 

lågprioriterade på samhällsnivå, bidrar detta till att folkhälsoproblemet fördjupas ytterligare. 

Detta resulterar i sin tur i att många hörselskadade har sämre hälsa och sämre förutsättningar 

till en god kommunikation (Hörselskadades Riksförbund, 2008). Enligt Slaven (2003) är 

bristande kommunikation med hörselskadade ett utbrett problem inom hälso- och sjukvård. 

Personer med hörselskada upplever ofta att kommunikationen är en av de största 

bristfaktorerna i mötet med vårdgivare och är en av de faktorer som skulle kunna förbättras 

(Nazarko, 2004). Medvetenhet om hur stort problemet faktiskt är, identifikation av de 
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drabbade, samt kunskap om hur vårdgivare bäst kommunicerar med patienter med 

hörselskada, är avgörande för att patienterna ska kunna erhålla en bra och individuell vård 

(Slaven, 2003). 

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva hörselskadade patienters erfarenheter av 

kommunikationssvårigheter med vårdgivare inom hälso- och sjukvård. 

 

Metod 

I denna litteraturstudie har systematisk litteraturstudie använts som metod. Detta innebär 

enligt Forsberg & Wengström (2008) att författarna systematiskt söker data baserat på 

empiriska studier, kritiskt granskar och värderar vetenskapligt innehåll, samt sammanställer 

aktuell forskning inom det valda problemområdet. Metoden är relevant för denna studies 

syfte, då syftet är att sammanställa aktuell forskning inom problemområdet.  

   

Urvalsprocess 

Inklusions- och exklusionskriterier 

För att avgränsa litteratursökningen används inklusionskriterier, vilket innebär att författaren 

väljer ut kriterier som överensstämmer med syftet. Detta för att begränsa sökningen och 

därmed hitta relevanta artiklar som är lämpliga för granskning (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 

2006). Inklusionskriterierna begränsades till artiklar publicerade mellan åren 2001 – 2008, då 

det är den senaste forskningen inom området som är väsentlig. Artiklar som var skrivna på 

svenska eller engelska var ett krav, eftersom det är dessa språk författarna behärskar. 

Omvårdnadsvetenskapliga artiklar valdes, då fokus är ett omvårdnadsvetenskapligt 

perspektiv. Artiklarna skulle handla om vuxna personer med hörselnedsättning eller dövhet, 

varför artiklar som handlade om personer under 18 år exkluderades. 

  Exklusionskriterier används för att utesluta kriterier som inte överensstämmer med syftet 

(Polit & Beck, 2008). Dock användes inga exklusionskriterier i denna studie, då 

inklusionskriterierna ansågs avgränsa sökningen tillräckligt.  
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Sökord 

De sökord som användes var; ”hearing disorders”, ”deafness”, ”communication”, ”patients”, 

”persons”, ”adult”, samt ”healthcare”. Sökorden valdes då de var relevanta för studiens syfte. 

För att kombinera sökorden på olika sätt användes de booleska sökoperatorerna AND och 

OR. Sökoperatorn AND förenar sökorden och avgränsar sökningen. Sökningen kommer då att 

resultera i artiklar som innehåller båda sökorden. Genom att istället använda sig av 

sökoperatorn OR breddas sökningen, eftersom sökningen då resulterar i artiklar som 

innehåller antingen det ena eller det andra sökordet (Willman et al., 2006).  

 

Databassökning 

Vetenskapliga artiklar söktes i databaserna Cinahl, PubMed, PsychInfo, Cochrane, samt 

Ageline. Cinahl valdes för att denna databas innehåller referenser från artiklar som publicerats 

i alla engelskspråkiga omvårdnadstidskrifter (Willman et al., 2006) och är specialiserad på 

omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 2008). Cinahl innehåller cirka 600 tidskrifter 

och av dessa handlar cirka 65 procent om omvårdnad. PubMed, som är den största sökmotorn 

i Medline, valdes för att även den innehåller referenser inom omvårdnad (Willman et al., 

2006). Databaserna PsychInfo, Cochrane och Ageline valdes som komplement till de övriga 

två databaserna, då dessa också innehåller artiklar om omvårdnad, dock hittades inga 

relevanta artiklar. 

  I databasen PubMed, valdes fritextsökning för att ge en bild av hur forskningsfältet såg ut. 

Genom fritextsökning inkluderades alla artiklar där sökorden fanns någonstans i texten, vilket 

breddade sökningen och totalt resulterade i 76 titlar. Av dessa titlar lästes 24 abstrakt som 

ansågs relevanta utifrån inklusionskriterierna och åtta artiklar valdes sedan ut för vidare 

läsning, varav fyra artiklar inkluderades i studien. Se bilaga 1. 

  I PubMed finns ett uppslagsverk (Thesaurus), som kallas MeSH Database. Uppslagsverket 

innehåller ämnesord, så kallade MeSH-termer (Medical Subject Headings), och 

underkategorier (subheadings). Genom att skriva in sökordet i MeSH kommer ett antal 

ämnesord upp, varav det ämnesord som bäst stämmer överens med det valda sökordet väljs. 

På så sätt får sökordet en central betydelse i artiklarna och får den innebörd som avsetts. I 

MeSH Database inkluderas underkategorierna automatiskt (explode), vilket ökar bruset i 

sökningen, samtidigt som hela forskningsområdet täcks in. Genom att använda MeSH 

Database ökar dock precisionen i sökningen, jämfört med vid fritextsökning. Två sökningar 

gjordes i MeSH Database. I den första sökningen användes funktionen ”major topics”, vilket 
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innebär att de valda sökorden finns som huvudsökord (keywords) i de funna artiklarna. I den 

andra sökningen exkluderades funktionen ”major topics”. Ingen av sökningarna resulterade i 

någon relevant artikel.   

  Även i Cinahl gjordes först en fritextsökning. Trots att denna typ av sökning är bred, 

resulterade sökorden endast i sex artiklar. Tre av de funna artiklarna hade redan hittats i 

PubMed, av de tre återstående lästes ett abstrakt. Denna artikel var intressant för vidare 

läsning. Se bilaga 1.  

  En sökning gjordes även i Cinahl Headings, vilket är Cinahls uppslagsverk (Thesaurus). 

Cinahl Headings har, liksom MeSH Database, ett antal huvudkategorier (Subject Headings) 

och underkategorier (subheadings).  För att vara säker på att täcka in hela forskningsområdet 

kan författaren välja att även inkludera underkategorier (subheadings) till ämnesordet 

(explode). Detta görs inte automatiskt i Cinahl, utan endast på begäran av författaren till 

skillnad ifrån PubMed (Willman et al., 2006). Sökningen i Cinahl Headings, resulterade 

endast i en artikel, vilken redan hade hittats i PubMed.  

  Vid ett senare tillfälle gjordes en kompletterande sökning. Dels för att sökningen behövde 

uppdateras, då det hade gått en tid sedan den första sökningen genomfördes, dels för att se om 

fler artiklar relevanta för problemområdet kunde hittas. Ett par av de tidigare använda 

sökorden exkluderades, men kompletterades istället med andra sökord. De sökord som 

exkluderades var “persons” och “patients”, då dessa sökord ansågs mindre viktiga för 

inramningen av området. De sökord som istället inkluderades var “disability” samt 

“experience”, då dessa sökord ansågs mer specifika för vårt problemområde. En ny 

fritextsökning gjordes i PubMed. Med alla sökord inkluderade resulterade detta i två artiklar, 

varav båda abstrakten lästes. Ingen artikel var dock relevant. Med sex av sju sökord 

resulterade sökningen i 23 artiklar, varav tre abstrakt lästes och en artikel valdes ut för 

läsning, dock inkluderades den inte i studien. 

  Samma sökning gjordes i Cinahl. Med alla sökord inkluderade resulterade detta i två artiklar, 

vilka inte bedömdes relevanta. Ytterligare sökkombinationer med våra sökord testades, utan 

tillfredsställande resultat. 

  Utökad sökning gjordes i ISI Web of Knowledge som består av fem databaser, varav en 

innehåller material inom socialt arbete. Denna databas valdes då även den kändes relevant för 

forskningsområdet. Med alla sökord inkluderade resulterade detta i inte i någon artikel. Med 

en sökkombination med fyra av de sju sökorden hittades 19 artiklar, varav ett abstrakt lästes. 

Denna artikel valdes ut för vidare granskning och inkluderades sedan i studien. Se bilaga 1.  

  Också SweMed användes som ett komplement till tidigare sökning, men ingen artikel valdes 
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ut för granskning. 

 

Manuell sökning 

Manuell sökning kan genomföras på olika sätt. Exempelvis om författaren har hittat en artikel 

som verkar intressant för problemområdet bör referenslistan studeras, för att på så sätt hitta 

fler relevanta artiklar (Forsberg & Wengström 2008). Granskning av referenslistorna till 

samtliga funna artiklar resulterade i en intressant artikel för vidare granskning, vilken dock 

inte inkluderades.  

  I PubMed finns länkar från alla artiklar i databasen, till liknande artiklar. De 20 första 

titlarna som var länkade från de redan utvalda artiklarna lästes, men resulterade inte i några 

nya artiklar. Information söktes även på Hörselskadades Riksförbunds hemsida och på 

Vårdförbundets hemsida, men inga studier relevanta för problemområdet hittades.  

 

Kvalitetsgranskning 

En systematisk litteraturstudies värde beror på hur väl författarna värderar och identifierar de 

artiklar som de har valt att inkludera i sin studie. Granskningen av artiklarna bör ske i flera 

steg, förslagsvis med hjälp av en granskningsmall. Kvalitetsgranskningen ska innefatta frågor 

som rör artiklarnas syfte, resultat samt resultatet giltighet. Att beakta artiklarnas 

publiceringsår är viktigt, då forskningsresultat fort kan bli inaktuella (Forsberg & Wengström, 

2008). Två granskningsmallar ur Willman, et al. (2006) användes, en för kvantitativa och en 

för kvalitativa artiklar. Dock användes inte mallarna i sin helhet, utan är något modifierade, då 

alla kriterier inte ansågs relevanta för kvalitetsgranskningen. Se bilaga 3 och 4. Artiklarna 

värderades från hög till låg kvalitet. Artiklarna bedömdes ha hög kvalitet om de svarade upp 

mot kriterierna i granskningsmallen i hög grad, medan de bedömdes ha låg kvalitet om  

kriterierna uppfylldes i låg grad. De artiklar som var ett mellanting mellan hög och låg 

kvalitet, bedömdes vara av medelkvalitet. De artiklar som inkluderades i studien redovisas i 

en artikelmatris. Se bilaga 2. 

 

Dataanalys 

För att hitta mönster, teman och kategorier i insamlad data kan induktiv analys användas 

(Forsberg & Wengström 2008). I steg ett lästes alla artiklar igenom var för sig. 

Understrykningar gjordes för att hitta mönster och teman som var väsentliga för 
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litteraturstudiens syfte. I steg två diskuterades varje artikel igenom var för sig och det 

framkom att det fanns ett tydligt mönster i artiklarna. I steg tre lästes artiklarna igenom en 

gång till, med fokus på understrykningarna. I fjärde steget diskuterades artiklarna igenom 

ytterligare en gång, vilket resulterade i steg fem, där två kategorier och sju teman 

sammanställdes till ett resultat. Resultatet delades in i positiva och negativa erfarenheter. Två 

teman hamnade under ”positiva erfarenheter” och fem teman hamnade under ”negativa 

erfarenheter”.  

  Elva artiklar lästes, varav fem artiklar valdes bort, då det visade sig att de inte var relevanta 

för studiens syfte. Sex artiklar inkluderades således i studien. 

 

Etiska överväganden 

Det är viktigt att ta etiska överväganden i beaktande när en systematisk litteraturstudie ska 

göras. Några av de etiska överväganden en författare bör göra är att inkludera studier som en 

etisk kommitté har godkänt. Det är även viktigt att alla artiklar som ingår i litteraturstudien 

redovisas och att alla resultat presenteras, både de som stödjer och inte stödjer forskarens 

hypotes (Forsberg & Wengström, 2008). 

  I denna litteraturstudie har alla resultat som framkommit i analysprocessen presenterats. 

Författarna har heller inte medvetet förvrängt eller uteslutit fakta som framkommit under 

analysen. Alla artiklar som inkluderades i studien har redovisats. 

 

Resultat 

I samtliga artiklar framkom det att patienter med hörselskada hade negativa erfarenheter av 

kommunikationen med sina vårdgivare (Cardoso, Rodrigues & Bachion, 2006; Iezzoni, 

O’day, Killeen & Harker, 2004; Reeves & Kokoruwe, 2005; Steinberg, Barnett, Meador, 

Wiggins & Zazove, 2006; Steinberg, Wiggins, Barmada & Sullivan, 2002; Ubido, Huntington 

& Warburton, 2002). Trots kommunikationssvårigheter med vårdgivarna hade patienterna 

dock en del positiva erfarenheter i kommunikationen med dem (Cardoso et al., 2006; Iezzoni 

et al., 2004; Reeves & Kokoruwe, 2005; Steinberg et al., 2002; Steinberg et al., 2006). 

  Analysen genererade i sju teman, varav ”orsaker till kommunikationssvårigheter”, 

”otillräckliga kommunikationsstrategier”, ”konsekvenser av kommunikationssvårigheter”, 

”otillräckliga insatser för att förbättra kommunikationen”, samt ”praktiska problem” hamnade 

under kategorin ”negativa erfarenheter”. ”Främjande kommunikationsstrategier” samt 
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”insatser för att förbättra kommunikationen” hamnade under kategorin ”positiva 

erfarenheter”.  

 

Negativa erfarenheter  

Orsaker till kommunikationssvårigheter  

Patienter upplevde det som att vårdgivare hade föreställningar om hörselskadade som 

försämrade relationen mellan vårdgivare och patient. Patienter som var döva upplevde också 

att vårdgivare inte respekterade deras intelligens, motivation och önskan att delta i sin 

omvårdnad (Iezzoni et al, 2004). En del patienter upplevde det som att deras vårdgivare 

ogillade att arbeta med hörselskadade och att vårdgivarna inte var lika tålmodiga med dem 

som med andra patienter. En orsak är att personer med hörselskada har svårare att 

kommunicera än andra (Steinberg et al., 2006). Jämfört med hörande personer, var det fler av 

patienterna med hörselskada som ansåg att vårdgivaren inte lyssnade på dem vid läkarbesök. 

Många upplevde att deras vårdgivare inte ansträngde sig för att kommunicera eller förklarade 

orsaker och innebörder av sjukdomar vid läkarbesök. Vissa patienter var rädda för att be 

vårdgivaren repetera sådant de inte förstod, ofta på grund av tidsbristen inom vården (Reeves 

& Kokoruwe, 2005). Vissa patienter vågade heller inte konfrontera sina vårdgivare om att det 

förelåg kommunikationsproblem (Iezzoni et al., 2004; Steinberg et al., 2006). Ibland 

upplevdes istället vårdgivarna som irriterade eller nervösa för att de inte förstod vad patienten 

menade (Caroso et al., 2006). Att inte få träffa samma vårdgivare vid olika vårdtillfällen 

innebar att patienter med hörselskada vid varje tillfälle måste förklara de föreliggande 

kommunikationsproblemen (Ubido et al., 2002). 

 

Otillräckliga kommunikationsstrategier  

I alla artiklarna togs ett flertal kommunikationsstrategier upp, vilka inte upplevdes optimala 

av patienter med hörselskada. Vårdgivare förlitade sig på att patienten kunde läsa på läpparna 

eller att de kunde förstå skriven text (Cardoso et al., 2006; Iezzoni et al., 2004; Reeves & 

Kokoruwe, 2005; Steinberg et al., 2006; Steinberg et al., 2002; Ubido et al., 2002). Ibland 

förlitade sig vårdgivare även på att patienter skulle förstå gester (Cardoso et al., 2006; 

Steinberg et al., 2002) eller att de hörde vad som sades, om vårdgivaren höjde rösten (Iezzoni 

et al., 2004). 

  Vårdgivare som tittade bort när de pratade med patienten eller talade otydligt gjorde det 

svårare för patienten att läsa på läpparna (Ubido et al., 2002). Patienten hade svårare att 
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urskilja orden om vårdgivare pratade fort (Cardoso et al., 2002; Iezzoni et al., 2004; Reeves & 

Kokoruwe, 2005). En kraftig accent var också hinder (Iezzoni, 2004). Andra faktorer som 

försvårade var att munnen doldes av till exempel skägg eller en kirurgmask (Cardoso, 2006; 

Iezzoni et al., 2004; Steinberg et al., 2006), såväl som av andra föremål (Cardoso et al., 2006). 

Patienter ansåg att vårdgivarnas ordval ibland var svåra att förstå (Cardoso et al., 2002; 

Iezzoni, 2004; Reeves & Kokoruwe, 2005; Steinberg et al., 2006) på grund av till exempel 

medicinska termer (Cardoso et al., 2002). 

  Vissa patienter föredrog skriftlig information framför läppläsning, då de gick miste om 

mindre information på det sättet (Iezzoni et al., 2004). Skriftlig information var dock inte 

alltid lämpligt då handstilen ibland var svår att tyda (Cardoso et al., 2002; Reeves et al., 2005; 

Steinberg et al., 2006). Eftersom det finns skillnader i grammatiken mellan teckenspråk och 

skriftligt språk blev det svårare för patienten att förstå skriven text (Cardoso et al., 2002; 

Iezzoni et al., 2004; Steinberg et al., 2006; Ubido, 2002). Ibland hade istället vårdgivarna 

svårigheter att förstå vad patienterna skrev, på grund av de grammatiska skillnaderna 

(Cardoso et al., 2002). Vårdgivarna var dock ofta omedvetna om att dessa skillnader finns 

(Iezzoni et al., 2004).  

 

Konsekvenser av kommunikationssvårigheter 

Brist på adekvat kommunikation inom hälso- och sjukvård ledde till allvarliga konsekvenser, 

som till exempel att medicinska beslut blev felaktiga. Medicinska och kirurgiska misstag 

skedde i frånvaron av ett gemensamt språk (Steinberg et al, 2002), såsom felaktigt 

användande av läkemedel (Reeves & Kokoruwe, 2005) eller att till exempel fel kroppsdel 

undersöktes. Det hände också att patienterna inte förstod syftet eller vikten av vissa 

undersökningar eller behandlingar och därför avstod. Ibland genomfördes medicinska och 

kirurgiska procedurer utan att patienten hade förstått vad som skulle ske eller utan att ha givit 

sitt medgivande (Steinberg et al., 2002). Vissa patienter tog mediciner utan att veta varför de 

tog den (Reeves & Kokoruwe, 2005; Steinberg et al., 2002), medan andra var osäkra på 

läkemedelsdosen (Iezzoni et al., 2004). Ett annat exempel var en patient som blev opererad, 

då hon trodde att hon skulle på en rutinkontroll (Ubido et al., 2002).  

  En annan konsekvens av bristande kommunikation var att rädsla, oro och misstro uppstod 

hos patienten. Patienter var rädda för vilka konsekvenser som den bristande kommunikationen 

kunde leda till (Steinberg et al., 2006). Exempelvis trodde ett flertal patienter att de hade fått 

fel medicin, medan andra var oroliga för att de skulle få fel medicin (Reeves & Kokoruwe, 
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2005). Andra trodde sig ha fått inkomplett information om medicineringen (Iezzoni et al., 

2004). Kommunikationsbrist orsakade även obehag och bekymmer för patienten (Steinberg et 

al., 2002). 

 

Otillräckliga insatser för att förbättra kommunikationen 

Ibland användes familjemedlemmar som tolkar, vilket inte upplevdes som optimalt (Iezzoni et 

al., 2004; Steinberg et al., 2006), då patienter ofta inte kände sig delaktiga i konversationen 

(Steinberg et al., 2006). Familjemedlemmar pratade ibland över huvudet på patienten, vilket 

gjorde att de blev mindre delaktiga i sin behandling (Cardoso et al., 2006). Ibland hade 

vårdgivaren ögonkontakt med den som tolkade istället för med patienten (Iezzoni et al., 

2004). Att ha en familjemedlem som tolk gör att patienten blev beroende av att ha med sig en 

familjemedlem vid varje vårdtillfälle (Cardoso et al., 2006) och inkräktade även på patientens 

privatliv (Steinberg et al., 2006). Dock var det 31 % av 98 patienter som föredrog att ha en 

familjemedlem som tolk framför en professionell tolk (Reeves & Kokoruwe, 2005). Att ha en 

professionell tolk, istället för att ha en familjemedlem som tolkar, är dock det bästa 

alternativet för effektiv kommunikation (Cardoso et al., 2006).    

  Patienter tyckte att det var väldigt viktigt med en tolk för att skapa effektiv kommunikation. 

Utan tolkar gick patienter miste om viktig information, vilket orsakade frustrationskänslor 

(Iezzoni et al., 2004). Sextiotre procent tyckte att det var väldigt viktigt att ha någon som 

tolkade under läkarbesök. Dock var det endast 42 % som hade med sig någon som tolkade vid 

sitt senaste läkarbesök (Reeves & Kokoruwe, 2005). Patienterna ansåg att kommunikationen 

underlättades med en medicinskt kunnig tolk (Steinberg et al., 2006). De klagade dock över 

att det var svårt att få tag på en tolk, då de sällan var tillgängliga (Cardoso et al., 2006; 

Steinberg et al, 2006). Patienter visste heller inte hur det gick till att boka en tolk eller hade 

aldrig övervägt att göra det. Patienter var även tveksamma till att använda sig av 

professionella tolkar, då de trodde att tolken skulle bryta mot tystnadsplikten (Reeves & 

Kokoruwe, 2005). 

  Vårdgivare klagade på att anlitandet av tolk medförde besvär och utgifter för dem (Iezzoni et 

al., 2004). Om patienter ville ha en tolk fick de betala detta själva, vilket de sällan hade råd 

med (Cardoso et al., 2006). På grund av kostnaderna vägrades två patienter tillgång till tolk 

(Reeves & Kokoruwe, 2005). 
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Praktiska problem  

Ett vanligt problem för patienter med hörselskada var att de inte hörde sitt namn ropas upp då 

de satt i väntrummet (Cardoso et al., 2006; Iezzoni et al., 2004; Ubido et al., 2002). Detta 

skapade skamkänslor och frustration hos patienterna (Ubido et al., 2002) och medförde att de 

missade sina inbokade besök (Iezzoni et al., 2004). Trots att vårdgivaren ofta känner till att 

patienten har en hörselskada påkallas patientens uppmärksamhet inte på ett adekvat sätt 

(Cardoso et al., 2006).  

Att boka läkarbesök via telefon var problematiskt för patienter med hörselskada (Iezzoni et 

al., 2004). Istället gick de dit personligen för att boka en tid, eller så fick någon annan ringa åt 

dem (Ubido et al., 2002). Telefonproblemen ledde också till att patienter gick direkt till 

akuten istället (Steinberg et al., 2006).  

  Döva personer kommunicerar ofta med hjälp av en telefonskrivare som är kopplad till 

telefonlinjen (Steinberg et al., 2006). Problemet är dock att vårdgivare oftast inte har en 

telefonskrivare (Iezzoni et al., 2004) eller så vet de inte hur de ska använda dem (Steinberg et 

al., 2006). 

 

Positiva erfarenheter  

Främjande kommunikationsstrategier  

Femtionio procent av 98 patienter tyckte att vårdgivarna gjorde sitt bästa för att försöka 

kommunicera med dem. Vårdgivarna upplevdes vara tillmötesgående och ansträngde sig för 

att främja god kommunikation. De ansträngde sig även för att försöka uttrycka sig på ett sätt 

som var anpassat till den hörselskadades behov. Dessa ansträngningar var dock bara delvis 

verkningsfulla (Reeves & Kokoruwe, 2005).  

  Patienter menade att det var positivt när vårdgivare tog sig tid att förklara (Reeves et al., 

2005; Steinberg et al., 2006) och använde sig av visuella hjälpmedel (Steinberg et al., 2006). 

Patienter kunde förstå vårdgivare som skrev på ett lättförståeligt sätt eller pratade sakta 

(Cardoso et al., 2006). Det blev även lättare för patienten att förstå vårdgivaren om denne 

artikulerade klart och tydligt och använde sig av ansiktsuttryck (Steinberg et al., 2002). 

Patienter som behärskar läppläsning hade också lättare att förstå sina vårdgivare. Vårdgivare 

kunde i sin tur förstå patienter som använde sig av universala gester och visade tydliga tecken 

på sjukdom, såsom att visa på smärtstället, eller genom andra smärtuttryck (Cardoso et al., 

2006). 

  Patienter kände sig glada och lättade när de förstod vad som sades och när de själva blev 
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förstådda (Cardoso et al., 2006). Patienter sa sig vara villiga att köra långa sträckor och 

anpassa sig tidsmässigt för att få tid hos vårdgivare som tog sig tid och ansträngde sig för att 

kommunicera med dem (Steinberg et al., 2002). Patienter hade positiva erfarenheter av 

vårdgivare som de haft under en längre tid (Iezzoni et al., 2004). 

  Upplevelser av att kommunicera med vårdgivare som kunde teckenspråk var positiva 

(Steinberg et al., 2002; Steinberg et al., 2006). Teckenspråk och ett visuellt språk ansågs 

underlätta kommunikationen för patienterna (Steinberg et al., 2002). En patient tyckte att det 

blev möjligt att förklara sitt hälsoproblem med hjälp av teckenspråk och att detta var en 

fantastisk upplevelse. Att kommunicera med vårdgivare som endast kunde lite teckenspråk 

upplevdes inte som optimalt, men ansågs vara bättre än ingenting. Detta innebar således att 

kommunikationen ändå var bristfällig (Steinberg et al., 2006).   

  Patienter kände stöd och lättnad när vårdgivarna kunde några grundtecken, då de upplevde 

det som att vårdgivaren förstod dem bättre. Inte för att vårdgivarna egentligen hade bra 

kommunikationsstrategier, utan mest för att de verkade ha lite kunskaper om hörselskadade. 

Patienter var därför beredda att byta till vårdgivare som hade minimala kunskaper i 

teckenspråk, eller endast använde sig av papper och penna för att kommunicera. Det bästa 

alternativet för att kommunicera med patienter med hörselskada är när vårdgivaren behärskar 

teckenspråk, eller då vårdgivaren är villig att anlita en professionell tolk (Steinberg et al., 

2002).  

 

Insatser för att förbättra kommunikationen 

Patienter med tillgång till tolk upplevde att kommunikationen var bättre än vad patienter utan 

tolk gjorde. Av patienterna som hade konsulterat både med och utan tolk, upplevde 94 % av 

98 patienter att kommunikationen var bättre med en tolk närvarande (Reeves & Kokoruwe, 

2005). Patienterna upplevde att kommunikationen var bäst då de hade en medicinskt kunnig 

tolk till hands (Steinberg et al, 2002; Steinberg et al, 2006). Flera patienter upplevde att de 

fick en positiv upplevelse av vården med hjälp av en tolk. En patient upplevde att han förstod 

allt som sades när han hade tillgång tolk. En annan patient tyckte att hon fick en massa 

användbar information med en tolk närvarande (Steinberg et al., 2006). En patient 

uppskattade när hennes vårdgivare hyrde en tolk och tog sig extra tid till att förklara allt som 

hon undrade över (Iezzoni et al., 2004). En annan patient beskrev att förbättrad 

kommunikation med hjälp av en tolk bidrog till att hon valde en annan typ av behandling än 

vad hon annars hade valt, vilket var positivt för henne (Steinberg et al., 2006).    
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  Patienter beskrev en markant förbättring i kommunikationen, i beslutstaganden och i den 

totala upplevelsen då de hade tillgång till en tolk. Patienterna konstaterade att deras 

vårdgivare också verkade uppskattade tolkens närvaro (Steinberg et al., 2002). 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

En systematisk litteraturstudie innebär att författarna systematiskt söker data, kritiskt granskar 

och sammanställer data inom problemområdet. Styrkan med att göra en systematisk 

litteraturstudie är att informationen blir lättöverskådlig för läsaren. Metodens svaghet är dock 

att endast en del av den forskning som finns inom problemområdet presenteras, då endast 

studier som finns publicerade i valda databaser inkluderas. Det finns en utarbetad struktur för 

hur en systematisk litteraturstudie ska genomföras (Forsberg & Wengström, 2008). Då denna 

struktur har följts i största möjliga mån, kan denna studie därför anses uppfylla kraven för 

systematisk litteraturstudie. Databassökningen begränsades till artiklar som var publicerade 

mellan 2001-2008. Detta minskar risken för att forskningen som studien baseras på är 

inaktuell. Däremot är det valda problemområdet relativt outforskat och är dessutom ett 

område som inte blir inaktuellt i samma grad som till exempel medicinsk forskning, så äldre 

forskning kunde ha använts.  

  Sökord som ansågs relevanta för studiens syfte valdes. Studier som inkluderades innehöll 

antingen sökordet ”hearing disorders” eller ”deafness”, eftersom databaserna gjorde skillnad 

på dessa begrepp. Därmed inkluderades alla studier som innefattade patienter med någon form 

av hörselskada. Den första sökningen i databaserna genererade i få relevanta artiklar, vilket 

resulterade i att en kompletterande sökning gjordes, där några sökord byttes ut. Detta för att 

minska risken att viktiga artiklar utelämnades. Trots detta hittades i denna sökning endast en 

artikel som var lämplig för studiens syfte, vilket ökar trovärdigheten om att hela 

problemområdet har täckts in.  

  Anledningen till att fler än en databas användes i sökningen var för att öka studiens 

trovärdighet. Det är viktigt att litteratursökning sker i ett flertal databaser, för att så mycket 

relevant forskning som möjligt ska täckas in i sökningen. Detta är också viktigt för att 

publiceringsbias ska undvikas. Publiceringsbias innebär att det urvalet som gjorts av 

forskningsresultat blir snedvridet (Willman et al., 2006). Artiklar söktes både i fritext och i 

databasernas ämnesordlistor för att inte omedvetet utesluta relevanta artiklar. 
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  Författarna har inte gjort någon skillnad mellan patienter med hörselnedsättning och 

patienter som var döva, utan har använt begreppet hörselskada synonymt för båda grupperna. 

Dock var det tre artiklar som bara handlade om döva patienter, medan tre artiklar behandlade 

både patienter som hade hörselnedsättning och patienter som var döva. Det påvisades dock 

ingen signifikant skillnad i artiklarnas resultat vad gällde erfarenheter av kommunikationen 

med vårdgivarna. Däremot finns det ändå risk för att det finns en skillnad mellan de båda 

grupperna i verkligheten. Dels för att det är ett övervägande antal deltagare i artiklarna som är 

döva, vilket innebär att det framförallt är denna grupp som representeras i litteraturstudien, 

dels för att datamaterialet är litet. Vad gäller datamaterialet var det svårt att hitta relevanta 

artiklar, då det har forskats relativt lite på detta område. Detta innebär att antalet artiklar som 

passade till syftet var färre, vilket gör att ett mindre antal artiklar kan vara tillräckligt utifrån 

den forskning som finns. Det finns heller inga regler för hur många artiklar som bör ingå i en 

systematisk litteraturstudie. Det som är viktigt är att all relevant forskning inkluderas i studien 

(Forsberg & Wengström, 2008). Författarna sökte material i ett stort antal databaser, vid flera 

tillfällen, samt gjorde manuell sökning, vilket ökar studiens trovärdighet.  

  Två granskningsmallar utarbetade av Willman et al. (2006) har använts för att 

kvalitetsgranska artiklarna. Att granska artiklarna med hjälp av evidensbaserade och 

beprövade granskningsmallar ökar studiens trovärdighet (Forsberg & Wengström, 2008). 

Anledningen till att just dessa mallar valdes, var för att författarna hade positiva erfarenheter 

av granskningsmallarna, då de var bekanta med dessa sedan tidigare. En subjektiv bedömning 

av artiklarna har valts, istället för poängsättning. Detta för att studierna handlar om patienters 

erfarenheter, vilket ansågs vara svårt att poängsätta. Författarna har var för sig granskat alla 

artiklar, för att minska risken att påverkas av varandra i bedömningen. 

Kvalitetsbedömningarna jämfördes sedan med varandra, för att se om de hade bedömts 

likadant. Några skiljda åsikter fanns angående granskningen, men efter att ha diskuterat 

igenom detta, uppnåddes konsensus. Alla artiklar som inkluderades i litteraturstudien var av 

hög kvalitet eller av medelkvalitet, vilket ökar studiens trovärdighet. De artiklar som 

inkluderades i studien var även av hög relevans för syftet.  

  Då artiklarna är skrivna på engelska kan detta leda till att språksvårigheter resulterar i 

feltolkningar (bias). Bias kan hota en hel studies trovärdighet, genom att resultatet blir 

förvrängt (Polit & Beck, 2008). Artiklarna lästes ett flertal gånger av båda författarna, vilket 

minskar risken för bias.  

  I tre av de artiklar som inkluderades i studien hade inte några etiska aspekter beskrivits. Det 

var inte heller redovisat om de fått godkännande från en etisk kommitté. Egentligen är detta 
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ett krav som ställs på vetenskapliga studier, då intresset att tillämpa ny kunskap måste vägas 

mot att deltagarna i undersökningen kan få skador eller men (Forsberg & Wengström, 2008). 

Dock är det oklart om författarna till dessa artiklar inte har gjort några etiska överväganden 

över huvud taget, eller om de endast valt att inte redovisa detta.   

  Överförbarhet handlar om huruvida studiens resultat kan överföras till andra kontexter och 

hur pålitligt resultatet är (Polit & Beck, 2008). Författarna till denna litteraturstudie anser att 

studien går att överföra eftersom alla patienter med hörselskada hade liknade erfarenheter av 

kommunikationen med sina vårdgivare.  

 

Resultatdiskussion 

I denna litteraturstudies resultat framkom det att hörselskadade patienter erfar att 

kommunikationssvårigheter med vårdgivare är ett vanligt förekommande fenomen. Det 

framkom även att patienter hade svårigheter att förstå den information som vårdgivare gav 

dem (Cardoso et al., 2006; Iezzoni et al., 2004; Reeves & Kokoruwe, 2005; Steinberg et al., 

2002; Steinberg et al., 2006; Ubido et al., 2002). Genom att vårdgivare använder sig av 

informationsvägar som är mer tillgängliga för hörselskadade kan dessa svårigheter 

övervinnas, till exempel med hjälp av visuella hjälpmedel (Steinberg et al., 2002). Att 

vårdgivarna använder sig av visuella hjälpmedel visade sig, enligt denna studies resultat, 

upplevas positivt av patienterna (Steinberg et al., 2006). Tidigare forskning visar att orsaker 

till de rådande kommunikationssvårigheterna är att det saknas kunskap om hörselskadade och 

deras kommunikationsbehov. Det finns även kommunikationsbrister mellan vårdgivarna, vad 

gäller patienternas behov och problem (Hines, 2000). Om vårdgivaren har en bristande 

förmåga att kunna bedöma vilka behov patienten har kan detta leda till att patienten upplever 

vårdlidande. Vårdlidande är det lidande som patienten upplever i förhållande till den rådande 

vårdsituationen. Vårdlidande kan förekomma i olika former och upplevs på olika sätt av varje 

enskild individ (Eriksson, 1994). I denna studies resultat framkom det att behoven hos 

patienter med hörselskada är individuella och det är därför viktigt att vårdgivare är lyhörda för 

den enskilde patientens behov. Dock visade det sig att många hörselskadade patienter 

upplevde att deras vårdgivare inte lyssnade på dem eller ansträngde sig för att kommunicera 

effektivt med dem (Reeves & Kokoruwe, 2005). Det är viktigt att vårdgivarna ger sina 

patienter uppmärksamhet och verkligen lyssnar på dem för att kunna ge en bra och effektiv 

vård (Iezzoni et al., 2004). Om vårdgivaren anstränger sig för att ge patienten den vård som 

denne behöver, kan vårdlidandet minskas. Att minska lidandet kan handla om enkla saker som 
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vårdgivaren kan göra, såsom att finnas där för patienten, uppmuntra och stödja, samt att 

samtala med patienten (Eriksson, 1994). Enligt denna studies resultat upplevde patienterna att 

det var positivt när deras vårdgivare ansträngde sig för att förklara för dem (Reeves & 

Kokoruwe, 2005; Steinberg et al., 2006). Att ha en god kommunikation med sina patienter är 

en professionell och moralisk skyldighet (Slaven, 2003). Om vårdgivarna blir medvetna om 

hur vanligt det är med hörselskadade patienter inom vården, skulle de kanske vara mer 

intresserade av att lära sig övervinna de svårigheter som finns (Heron & Wharrad, 2000).  

  Enligt Nazarko (2004) måste människor utarbeta strategier för att lära sig att kommunicera 

på ett bra sätt. Om vårdgivare använder sig av relevanta kommunikationsstrategier, får de 

större möjlighet att skapa en meningsfull relation med patienten (Aquino-Russell, 2005). För 

att främja en effektiv kommunikation är det viktigt att tänka på samtalsmiljön (Nazarko, 

2004). Vårdgivare bör tänka på att inte sitta med ryggen mot ljuset, då ansiktet kan skuggas 

(Aquino-Russell, 2005; Jeffery & Austen, 2005; Slaven, 2003), vilket gör det svårare för 

patienten att läsa på läpparna (Levinson, 2001). Det är också viktigt att vårdgivare tänker på 

att inte täcka över munnen när de pratar med patienten (Aquino-Russell, 2005). Genom att 

sitta ansikte mot ansikte med patienten skapar detta således mer gynnsamma förutsättningar 

för att patienten ska kunna tolka ansiktsuttryck och läpprörelser (McCullagh, 2002). Detta 

överensstämmer med denna studies resultat, där det framkom att patienterna upplevde 

svårigheter att läsa på läpparna när vårdgivare tittade bort eller talade otydligt när de pratade 

med patienterna (Ubido et al., 2002). Även patienter som är vana vid att läsa på läpparna 

missar ofta stora delar av vad som sägs (Jeffery & Austen, 2005), ofta uppfattar patienterna 

endast 30-40 % av budskapet. En orsak till detta är att patienter med hörselskada har 

svårigheter att urskilja vissa konsonanter och att uppfatta var orden börjar och slutar 

(McAleer, 2006). En annan orsak skulle kunna vara att det finns grammatiska skillnader 

mellan ett talat språk och teckenspråk. Att det finns grammatiska skillnader mellan språken 

framkom i denna studies resultat, som visade att hörselskadade patienter har svårigheter att 

förstå skriven text på grund av dessa skillnader.   

  I samtal med patienter som har lätt till måttlig hörselnedsättning bör vårdgivaren eliminera 

bakgrundsljud, eftersom dessa gör det svårare för patienten att urskilja orden (McCullagh, 

2002; Nazarko, 2004). Det är även av betydelse att vårdgivarna tänker på att prata en i taget, 

då patienten har svårare att uppfatta vad som sägs om flera pratar samtidigt. Vårdgivare bör 

även tänka på att prata långsamt (McCullagh, 2002) och att använda sig av ett enklare språk, 

eftersom att patienter med hörselskada ofta har ett begränsat verbalt språk (Jeffery & Austen, 

2005). Enligt denna studies resultat ansåg patienterna att vårdgivares ordval ibland var svåra 
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att förstå, speciellt då vårdgivarna använde medicinska termer. För att patienter med 

hörselskada ska förstå allt som sägs är det viktigt att de får tillgång till en medicinskt kunnig 

dövtolk. I Sverige har alla personer med hörselskada rätt till en dövtolk, enligt lag (SFS 

1993:387). I denna studies resultat, framkom det att patienter upplevde större trygghet och 

fick bättre förståelse när de hade tillgång till en tolk (Iezzoni et al., 2004; Reeves & 

Kokoruwe, 2005; Steinberg et al., 2002; Steinberg et al., 2006). Patienter upplevde en 

markant förbättring i kommunikationen med vårdgivaren och den totala upplevelsen av 

vårdtillfället förbättrades med en tolk närvarande (Steinberg et al., 2002). Det upplevdes även 

som positivt när vårdgivare behärskade teckenspråk (Steinberg et al., 2002; Steinberg et al., 

2006). Det är inte rimligt att alla vårdgivare ska lära sig teckenspråk för att kunna 

kommunicera med hörselskadade, men det är realistiskt att förvänta sig att de ska kunna 

samarbeta med en tolk (Jeffery & Austen, 2005). 

  Vårdgivarens kommunikationsfärdigheter kan spela en väsentlig roll för patienter med 

hörselskadas fysiska och psykiska välmående (Hanssen, 1997). För att öka det fysiska och 

psykiska välmåendet krävs att vårdgivaren ger patienten naturlig vård och att patienten är 

delaktig i kommunikationen. Delaktighet i den egna vården har en hälsobefrämjande funktion 

hos patienten (Eriksson, 2002). Författarna till denna litteraturstudie vill dock framhålla att 

kommunikationssvårigheterna mellan hörselskadade patienter och deras vårdgivare kan göra 

att dessa patienter har sämre förutsättningar för att bli delaktiga i sin vård än andra. Detta kan 

därför med största sannolikhet orsaka vårdlidande för patienten. 

  Personer med hörselskada har generellt sett en sämre allmänhälsa jämfört med övriga 

befolkningen. Detta orsakas oftast inte av hörselskadan i sig, utan av hörselsituationen, vilket 

innebär att det som sägs, inte uppfattas. Detta medför, bortsett från praktiska svårigheter, ökad 

stress, som i sin tur kan leda till hälsoproblem (Hörselskadades Riksförbund, 2007). Något 

som kan leda till hälsorisker för hörselskadade i alla åldrar är att så få söker hjälp för sina 

hörselproblem. Två av tre personer som har hörselskada har inte sökt hjälp för detta 

(Hörselskadades Riksförbund, 2008). Att drabbas av en hörselskada kan för vissa vara 

skambelagt. Vissa personer låtsas höra vad som sägs, hellre än att erkänna sina svårigheter 

(Hines, 2000; Vaksdal Espås, 2004). Anledningen till att patienter med hörselskada inte vill 

erkänna sina problem, skulle kunna vara att de upplever sjukdomslidande, vilket innebär att 

sjukdomen i sig åstadkommer ett lidande för patienten. Lidandet orsakas av upplevelser av 

skam eller skuld i relation till sjukdomen och kan uppstå på grund av vårdpersonals eller 

samhällets fördömande attityder (Eriksson, 1994). Många hörselskadade behöver således 

hjälp att erkänna för sig själva att de har hörselproblem och att de är i behov av vägledning 
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och stöd (Vaksdal Espås, 2004). Några av de vanligaste orsakerna till bristande 

kommunikation mellan vårdgivare och patient är att patienten inte berättar om sin 

hörselnedsättning, vilket leder till att vårdgivaren missar att identifiera patientens problem 

(Hines, 2000).  

  Hörselskadade patienter som grupp rapporterar ofta kommunikationssvårigheter med 

vårdgivare. Kommunikationssvårigheter mellan hörselskadade patienter och vårdgivare är ett 

problem som finns över hela världen (Reeves & Kokoruwe, 2005). Vårdgivares brist på 

kommunikation är något som bör uppmärksammas, då det utgör ett hinder för att kunna utföra 

kvalitetsvård (Cardoso et al., 2006). Om vårdgivare skapade en bättre förståelse för hur de 

bäst kan kommunicera med hörselskadade, skulle detta göra mycket för att kunna övervinna 

de kommunikationssvårigheter som finns (Reeves & Kokoruwe, 2005).  

 

Slutsats 

I denna studies resultat framkom det att patienter med hörselskada erfar att det finns stora 

kommunikationsbrister mellan dem och deras vårdgivare, på grund av att vårdgivare har 

bristande färdigheter i hur de bäst ska kommunicera med patienter som har en hörselskada. 

Detta orsakas främst av att vårdgivarna har otillräckliga kunskaper inom området. 

Otillräckliga kommunikationsstrategier kan leda till oro, stress och frustration hos patienten, 

då de inte förstår vad som sägs och därmed förlorar kontrollen över sin situation. 

Hörselskadade patienter upplevde även praktiska svårigheter, såsom problem med att boka 

läkarbesök. I resultatet belystes vikten av att patienter med hörselskada får tillgång till en tolk 

för att främja en god och effektiv kommunikation. Med en tolk närvarande upplevde patienter 

att kommunikationen med deras vårdgivare främjades. Patienterna upplevde det även som 

positivt när vårdgivarna ansträngde sig för att försöka kommunicera med dem.   

  Vårdgivare bör använda sig av kommunikationsstrategier i dialogen med hörselskadade 

patienter. Strategierna är lämpliga att använda då vårdgivaren eftersträvar att skapa en effektiv 

kommunikation med patienten och för att etablera en god relation till denne. Vårdgivare bör 

även tänka på att patienter med hörselskada har olika sätt att kommunicera på och att behoven 

ser olika ut för olika patienter. Därför bör vårdgivaren föra en dialog med patienten om hur 

kommunikationen kan förbättras med denne.  

  Att personer med hörselskada har sämre allmänhälsa än den övriga befolkningen orsakas 

ofta av svårigheterna att kommunicera effektivt med andra människor. I en vårdkontext kan 
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hälsa främjas om patienten blir delaktig i kommunikationen med sin vårdgivare (Eriksson, 

2002). Genom delaktighet i den egna vården kan även vårdlidandet minskas (Eriksson, 1994). 

  Författarna till denna litteraturstudie anser att det behövs mer forskning på området, då 

hörselskada är ett utbrett problem, som ökar mer och mer ur folkhälsosynpunkt. Dessutom är 

forskningsområdet relativt outforskat. En orsak till detta kan vara att problemet är 

lågprioriterat på samhällsnivå. Enligt författarna behövs det främst mer forskning utifrån 

patienter med hörselnedsättnings erfarenheter av kommunikationssvårigheter i vården. I 

sökningen till denna litteraturstudie hittades inga artiklar som enbart belyste de problem som 

personer med hörselnedsättning upplever. Även i de artiklar som inkluderade både personer 

med hörselnedsättning och personer som var döva, var det framförallt döva som var 

representerade. Författarna anser också att det behövs mer forskning som belyser 

sjuksköterskors erfarenheter av kommunikationssvårigheter med hörselskadade patienter 

inom vården. 
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Bilaga 1 

Sökhistorik 

 

 

PubMed, fritext, limited 2001-2008 with 

abstract 

Träffar Lästa abstrakt Inkluderade 

artiklar 

1. Hearing disorders 10 787   

2. Deafness 4 701   

3. Communication 92 735   

4. Patients 951 624   

5. Adult 1 084 647   

6. Healthcare 198 171   

7. Persons 1 273 088   

1. OR 2. 11 932   

4. OR 7. 1 577 221   

1. OR 2. AND 3.  1 219   

1. OR 2. AND 4.  4 520   

1. OR 2. AND 5.  5 977   

1. OR 2. AND 6. 5 697   

1. OR 2. AND 7. 8 450   

1. OR 2. AND 4. OR 7.   9 278   

1. OR 2. AND 3. AND 4.  224   

1. OR 2. AND 3. AND 4. AND 5.  126   

1. OR 2. AND 3. AND 4. AND 5. AND 

6. 

80   

1. OR 2. AND 3. AND 4. OR 7. AND 5. 

AND 6. 

76 24 4 

 

 

 

Cinahl, fritext, limited 2001-2008 with 

abstract 

Träffar Lästa abstrakt Inkluderade 

artiklar 

1. Hearing disorders 1 139   

2. Deafness 927   

3. Communication 14 481   

4. Patients 135 891   

5. Persons 11 604   

6. Adult 113 316   

7. Healthcare 40 859   

1. OR 2.  1 974   

4. OR 5.  143 797   

1. OR 2. AND 3.  372   

1. OR 2. AND 4. OR 5. 432   

1. OR 2. AND 6.  595   

1. OR 2. AND 7.  87   

1. OR 2. AND 3. AND 4. OR 5.  73   

1. OR 2. AND 4. OR 5. AND 6.  30   



 

  

 

1. OR 2. AND 4. OR 5. AND 7.  25   

1. OR 2. AND 3 AND 4. OR 5. AND 6. 

AND 7.    

6 1 1 

 

 

 

ISI Web of Knowledge Träffar Lästa abstrakt Inkluderade 

artiklar 

1. Hearing disorders 1 149   

2. Deafness 4 792   

3. Communication 92 872   

4. Adult > 100 000   

5. Health care 98 029   

6. Disability 33 842   

7. Experience > 100 000   

1. OR 2.  5 664   

1. OR 2. AND 3. 328   

1. OR 2. AND 3. AND 4. 25   

1. OR 2. AND 3. AND 5. 19 1 1 

1. OR 2. AND 3. AND 6. 21   

1. OR 2. AND 3. AND 7. 30   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Bilaga 2 

Artikelmatris 

 

Författare, år, tidskrift Titel Syfte Metod:       

Design, urval, 

datainsamling 

Resultat Kvalitets-

bedömning 

Cardoso, Rodrigues & 

Bachion. 2006. 

Revista Latino-Americana 

de Enfermagem. 

Perception of 

persons with severe 

or profound 

deafness about the 

communication 

proccess during 

healthcare. 

Att beskriva döva 

och gravt 

hörselnedsatta 

personers 

upplevelser av 

kommunikation 

med vårdgivare i en 

vårdkontext. 

Kvalitativ ansats. 

Bekvämlighetsurval. 

Urvalet bestod av 11 

personer med 

hörselnedsättning 

eller som var döva, 

alla över 18 år. 

Semistrukturerade 

intervjuer. Data 

videofilmades, samt 

skrevs ner av en tolk. 

Deltagarna 

rapporterade hinder 

för att få en adekvat 

vård. Det finns ett 

behov av utbildning 

av vårdgivare, 

angående vård av 

hörselskadade. 

Medel. 

Iezzoni, O’Day, Killeen & 

Harker. 2004.  

Annals of Internal Medicine. 

Communicating 

about healthcare: 

Observations from 

persons who are 

deaf or hard of 

hearing. 

Att förstå döva och 

hörselnedsatta 

personers 

upplevelser av 

hälso- och sjukvård, 

samt förslag på 

förbättringar. 

Kvalitativ ansats.  

Bekvämlighetsurval. 

14 döva och 12 

personer med 

hörselnedsättning 

intervjuades. Data 

videofilmades och 

skrevs ner av en 

stenograf. 

Deltagarna belyste 

kommunikationsprobl

em som påverkar 

flera dimensioner av 

vården, såsom 

patientcentrering, 

säkerhet, effektivitet 

och adekvat 

information. 

Hög. 

Reeves & Kokoruwe. 2005. 

Audiological Medicine. 

Communication and 

communication 

support in primary 

care: A survey of 

deaf patients. 

Att bedöma döva 

personers tillgång 

till primärvård, 

samt att belysa 

kommunikations-

problemen mellan 

döva och deras 

vårdgivare. 

Kvantitativ ansats. 

Randomiserat 

systematiskt urval, 

bekvämlighetsurval 

och ett stratifierat 

urval gjordes. 98 

döva personer över 

18 år deltog. Två 

semistrukturerade 

intervjuer gjordes.  

Döva personer 

rapporterade sämre 

kommunikation och 

sämre 

tillfredsställelse med 

sina vårdgivare, 

jämfört med den 

övriga populationen. 

Medel. 

Steinberg, Barnett, Meador, 

Wiggins & Zazove. 2006. 

Journal of General Internal 

Medicine. 

Health care system 

accessibility. 

Experiences and 

perceptions of deaf 

people. 

Att få en bättre 

förståelse för döva 

personers 

erfarenheter av 

hälso- och sjukvård. 

Kvalitativ ansats. 

Bekvämlighetsurval. 

91 döva vuxna deltog 

i studien, 45 män och 

46 kvinnor. Fyra 

semistrukturerade 

intervjuer gjordes i 

fokusgrupper. Tolkar 

översatte 

gruppdiskussionerna 

till engelska, vilka 

spelades in på band. 

Deltagarna 

rapporterade 

kommunikationsprobl

em som ledde till 

misstro, rädsla och 

frustration. Även 

positiva erfarenheter, 

såsom tillgång till 

tolk, samt 

kommunikations-

strategier beskrevs. 

Hög. 

Steinberg, Wiggins, 

Barmada & Sullivan. 2002. 

Journal of Women’s Health. 

Deaf women: 

Experiences and 

perceptions of 

healthcare system 

access. 

Att undersöka döva 

kvinnors 

upplevelser av 

hälso- och sjukvård, 

vanliga 

hälsoproblem, samt 

tillgång till 

hälsoinformation. 

Kvalitativ ansats. 

Bekvämlighetsurval. 

45 döva kvinnor 

intervjuades i 

fokusgrupper.  

Intervjuerna 

videofilmades och 

transkriberades från 

teckenspråk till 

Kvinnorna 

rapporterade ett 

behov av förbättrad 

tillgång till 

hälsoinformation och 

kommunikation inom 

hälso- och sjukvård. 

Alternativa 

kommunikations-

Medel. 



 

  

 

engelska. strategier bör 

användas. Vårdgivare 

måste lära sig att 

kommunicera bättre 

och att samarbeta 

med en tolk. 

Ubido, Huntington & 

Warburton. 2002.  

Health & Social Care in the 

community.  

Inequalities in 

access to healthcare 

faced by women 

who are deaf. 

Att bedöma döva 

kvinnors tillgång 

till hälso- och 

sjukvård. 

Kvantitativ och 

kvalitativ ansats. 

Stratifierat 

randomiserat urval, 

samt 

bekvämlighetsurval. 

Intervjuer gjordes 

med 13 kvinnor med 

hörselnedsättning och 

14 kvinnor som var 

döva. En enkät 

besvarades av 138 

kvinnor. 

Vårdgivares 

förståelse för döva 

kvinnors behov var 

bristande. De var 

omedvetna om 

kvinnornas problem 

och visste inte hur de 

skulle kommunicera 

med dem. 

Medel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Bilaga 3 

Granskningsmall för kvalitetsbedömning av kvantitativa studier 

 

Forskningsmetod 

Randomisering/Antal center/Kontrollgrupp/er/Intervention: 

 

Patientkarakteristiska  

Antal/Ålder/Kön:  

 

Studiens syfte: 

   

Är urvalsförfarandet beskrivet?    Ja Nej                                                         

 

Är urvalet reperesentativt?   Ja Nej 

 

Är randomiseringsförfarandet beskrivet? Ja Nej 

 

Är bortfallsanaylsen/bortfallsstorleken beskriven? Ja Nej 

 

Finns etiskt resonemang?                                           Ja Nej 

 

Är instrumenten valida/reliabla?  Ja Nej 

 

Är resultatet generaliserbart?  Ja Nej 

 

Huvudfynd/Kommentarer: 

 

                                      Sammanfattande bedömning av kvalitet 

 

 Hög  Medel     Låg 

 

 



 

  

 

Bilaga 4 

Granskningsmall för kvalitetsbedömning av kvalitativa studier 

 

Patientkarakteristiska  

Antal/Ålder/Kön:  

 

Finns en tydlig avgränsning/problemformulering?  Ja Nej 

 

Är kontexten presenterad?    Ja Nej                                                         

 

Finns etiskt resonemang?  Ja Nej 

 

Är urvalet relevant?  Ja Nej 

 

Är metod för urvalsförfarande tydligt beskrivet? Ja Nej 

 

Är metod för datainsamling tydligt beskriven? Ja Nej 

 

Är metod för dataanalys tydligt beskriven? Ja Nej 

 

Är resultatet logiskt och begripligt?  Ja Nej 

 

Redovisas resultatet klart och tydligt? Ja Nej 

 

Huvudfynd/Kommentarer: 

 

 

                                      Sammanfattande bedömning av kvalitet 

 

 Hög  Medel     Låg 


