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Sammanfattning  
 
Bakgrund: Cirka 65,3 miljoner människor är på flykt i världen, vilken är den största siffran 
någonsin. Flyktingar har generellt sämre hälsa än resten av befolkningen i ett land, vilket 
ställer höga krav på hälso- och sjukvården. Flyktingarna kommer med många svårigheter till 
landets hälso- & sjukvård, såsom kommunikationssvårigheter, ett större omvårdnadsbehov 
och kulturella skillnader. Det är därför viktigt att sjuksköterskor är kulturellt kompetenta och 
har kunskap om hur det är att bedriva omvårdnad för flyktingar. 
Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av att bedriva 
omvårdnad för flyktingar inom hälso- och sjukvård.  
Metod: En litteraturstudie som baserades på 13 vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats 
har genomförts. Analysen av data gjordes med stöd av Graneheim och Lundmans beskrivning 
av kvalitativ innehållsanalys.  
Resultat: Analysen resulterade i tre kategorier och sammanlagt sju underkategorier. 
Sjuksköterskorna upplevde flera hinder för en god omvårdnad i mötet med flyktingar. Dessa 
hinder var att systemet försvårade, det var en bristande kommunikation mellan sjuksköterska 
och flyktingar och det upplevdes vara flera problem vid användning av tolkar. Vid möten 
med patienter från andra kulturer upplevde sjuksköterskorna att det fanns flera skillnader 
mellan olika kulturer samt att flyktingar från en annan kultur kunde uppvisa något som såg 
som ett annorlunda beteende. Sjuksköterskorna upplevde att arbetet med flyktingar var 
utmanande och påverkade dem känslomässigt samt att arbetet ställde höga krav på 
sjuksköterskorna. 
Slutsats: Sjuksköterskor och hälso- och sjukvården i helhet står inför nya utmaningar, 
eftersom flyktingströmmen fortsätter. För att kunna möta dessa utmaningar krävs goda 
kunskaper om andra kulturer, och att vårdpersonalen kan anpassa sig efter patientens behov. 
Vidare forskning inom området behöver göras.  
 
Nyckelord: Flyktingar, hälso- och sjukvård, omvårdnad, sjuksköterska, upplevelse. 
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Inledning 

Enligt Förenta Nationernas flyktingkommissariat (UNHCR) (2015) var 65,3 miljoner 

människor på flykt i världen i slutet av 2015, vilken är den högsta siffran någonsin. Cirka 3,2 

miljoner människor i världen väntade på asylbeslut, vilket är en ökning med 78% från tidigare 

år (a.a.). I oktober 2017 så var antalet inkomna asylsökningar i Sverige 21 606 stycken 

(Migrationsverket, 2017). Om migrationen fortsätter som den har gjort de senaste 20 åren 

kommer antalet människor som är på flykt år 2050, vara så mycket som 405 miljoner 

(International Organization for Migration (IOM), 2013).  

 

Svensk forskning visar att flyktingar har sämre hälsa än landets resterande befolkning 

(Hollander m. fl., 2011). Förklaring till deras sämre hälsa kan vara den stress de fått i 

hemlandet, under flykten och under asylprocessen (a.a.). Den senaste storskaliga 

befolkningsrörelsen har inneburit stora belastningar för hälso- och sjukvården, både 

epidemiologiska och på själva sjukvårdssystemet. Det är därför viktigt att personal inom 

hälso- och sjukvård anpassar sig till det nya mångkulturella samhället (WHO, 2017). Det är 

viktigt att en sjuksköterska är kulturellt kompentent för att kunna ha förmågan att förstå samt 

att ta hänsyn till patienters kulturella bakgrund, för att kunna bedriva en god omvårdnad 

(Jirwe, Momeni & Emami, 2009). I en studie av Griffiths, Emrys, Finney-Lamb, Eagar och 

Smith (2003) framkom det att många sjuksköterskor har bristande kunskap om hur det är att 

bedriva omvårdnad för flyktingar. Det är därför viktigt att sjuksköterskor får utbildning om 

arbetet med flyktingar samt om kringliggande faktorer som kan påverka omvårdnaden. 

Faktorerna kan vara etnisk härkomst, kultur samt religionstillhörighet (a.a.). En annan 

bristande förmåga hos sjuksköterskor är att kunna identifiera ens egna kultur och patientens 

kultur, vilket gör att en kulturblindhet kan uppstå (Leininger, 2006). Det är sjuksköterskans 

ansvar att tillgodose en jämlik omvårdnad där mänskliga rättigheter, värderingar, sedvänjor 

och trosuppfattningar hos patienten respekteras (International Council of Nurses, 2012). 

 

Flyktingar löper generellt en större risk att utsättas för sjukdom efter att de anlänt till Sverige 

och har därför ett större omvårdnadsbehov (Klinthäll, 2007). Det är därför av vikt att utföra 

denna litteraturstudie då den kan ge underlag för sjuksköterskor att få en ökad förståelse och 

kunskap kring hur det är att bedriva omvårdnad för flyktingar samt hjälpa sjuksköterskor att 

bli mer medvetna om kulturella skillnader.   
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Bakgrund 

Flyktingar 

Enligt Hannigan, O’Donnell, O’Keeffe och MacFarlane (2016) finns det ingen universellt 

accepterad definition av flykting på en internationell nivå. Definitionen är olika beroende på 

hur länge personerna stannar i landet, vilken flyktingstatus de har samt deras orsak till 

migration. Det finns också olika begrepp som kan användas för att beskriva flyktingar 

beroende på vilken flyktingstatus de har. Begreppen är asylsökande, migrant och papperslös. 

Flyktingars omständigheter kan ändras och det är vanligt att pendla mellan de olika begreppen 

och definitionerna. Den definition av en flykting som används mest är den från FN:s 

flyktingkonvention från 1951 (a.a.). Där definieras en flykting som en person som fruktar 

förföljelse på grund av religion, ras, politisk uppfattning eller som tillhör en viss 

samhällsgrupp och därav flytt sitt land med en fruktan att återvända (Förenta Nationernas 

Flyktingkommissariat (UNHCR), 1951).  

Flyktingar i hälso- och sjukvård 

I Sverige har flyktingar över 18 år har rätt till akutvård, mödrahälsovård, 

preventivmedelsrådgivning, vård vid abort, läkemedel som föreskrivs i samband med vård 

och en hälsoundersökning (Lag om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl., SFS 2008:344, 5 

§). Flyktingar som är under 18 år har rätt till vård i samma omfattning som erbjuds till 

personer som är bosatta inom landstinget (a.a.). Som sjuksköterska i Sverige är det mest 

troligt att stöta på flyktingar vid arbete inom akutvård, primärvård eller psykiatrisk vård. 

Enligt EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA) (2016) har alla 28 medlemsländer 

bekräftat FN:s internationella konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. 

Där står det i artikel 12, att alla individer ska ha rätt att kunna åtnjuta bästa möjliga fysiska 

och psykiska hälsa (Förenta Nationerna (FN), 1966). Rättigheten gäller för alla som vistas i 

ett land, oavsett status (a.a.). I de flesta EU-länder har därför flyktingar rätt till samma vård 

som de har i Sverige, det finns dock olikheter mellan medlemsländerna gällande om det är 

lagstadgat eller inte (FRA, 2016).  

 

Enligt Pacheco, Jonzon och Hurtig (2016) var det dock många flyktingar som inte utnyttjade 

hälso- och sjukvården på grund av dålig information om tillgängliga tjänster, tidigare dåliga 

erfarenheter med hälso- och sjukvård i landet samt rädsla för sjukhus. Det var också många 

som var rädda för att bli upptäckta, eftersom de vistades i landet utan tillstånd (a.a.). 
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Flyktingar kunde uppleva utanförskap på grund av de kulturella skillnaderna i hälso- och 

sjukvårdssystemet (Fang, Sixsmith, Lawthom, Mountian & Shahrin, 2015). Flyktingar kunde 

också uppleva en slags oro över att landets befolkning ska tycka att de använt för mycket av 

vårdens resurser (Bhatia & Wallace, 2007). Enligt Bernardes m.fl. (2010); O’Donnell, C A., 

Higgins, M., Chauhan, R., & Mullen, K (2008); Bhatia & Wallace (2007) så upplevde många 

flyktingar att de inte blev hörda vid kontakt med hälso- och sjukvården (a.a.). Ett annat 

problem var att flyktingar upplevde att de inte fick någon stöttning i deras emotionella 

problem (Ochieng, 2012) eller att det inte var någon som tog sig tid och lyssnade på deras 

bekymmer (Bhatia & Wallace, 2007).  

Flyktingars hälsostatus 

Enligt International Organization for Migration (2013) har flyktingar generellt sämre hälsa. 

Psykisk ohälsa är framförallt vanligt hos flyktingar. Det kan bero på de stora påfrestningar de 

utsätts för under flykten och under asylprocessen. Ofta har flyktingar upplevt flera 

traumatiska situationer och allvarlig stress, vilket direkt påverkar den psykiska hälsan (a.a.). 

Psykisk ohälsa kan även resultera i somatiska symtom som bröstsmärta och 

andningssvårigheter (Folkhälsomyndigheten, 2009). På senare år har det skett en kraftig 

ökning av förekomst av MRSA. MRSA är antibiotikaresistenta bakterier. Den kraftiga 

ökningen kan bero på det ökande antalet flyktingar. MRSA är mer vanligt förekommande 

inom denna grupp än hos den generella befolkningen (Folkhälsomyndigheten, 2016). Andra 

vanliga problem hos flyktingar vid ankomst till ett nytt land kunde vara hudsjukdomar, 

sjukdomar i luftvägarna samt förkylning (EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA), 

2016).  I en studie av Klinthäll (2007) framkom det att flyktingar löper större risk att utsättas 

för sjukdom efter att de anlänt till Sverige och därför har de ett större omvårdnadsbehov (a.a.). 

Omvårdnad 

Omvårdnad är ett humanvetenskapligt begrepp där människan står i fokus (Forsberg, 2016). 

Enligt Ternestedt och Norberg (2009) innebär omvårdnad att kunna tillgodose en patients 

primära behov vid sjukdom och lidande. De primära behoven är andliga, fysiska, psykosociala 

och kulturella behov (a.a.). Omvårdnad innebär också att omhänderta och uppmärksamma 

patienten (Norberg, Engström & Nilsson, 1995). Enligt Forsberg (2016) kan omvårdnad delas 

in i 4 områden: att främja hälsa och välbefinnande, förebygga ohälsa, återställa hälsa och att 

vårda döende och främja en värdig död (a.a.). Sjuksköterskans huvudsakliga ansvarsområde 

är omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Det är sjuksköterskans ansvar att leda 
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det dagliga omvårdnadsarbetet och det är viktigt att sjuksköterskan bedriver en 

personcentrerad omvårdnad (a.a.). Det är patienten som är expert på sin egen hälsa och det är 

sjuksköterskans uppgift att ta vara på patientens resurser och möjligheter, för att uppnå en 

bättre hälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Människosynen har betydelse för 

utformningen av omvårdnaden samt möjligheten till god vård. Synen på hälsa är också något 

som också påverkar utformningen av omvårdnaden. Hälsa är en subjektiv upplevelse som 

människan själv upplever (a.a.). I en jämförande studie av Norredam, Mygind och Krasnik 

(2006) framkom det att flyktingar kan se på sjukdom och ohälsa på ett annorlunda sätt på 

grund av kulturella skäl och det är därför viktigt att som sjuksköterska vara medveten om 

detta (a.a.). 

Transkulturell omvårdnad 

Transkulturell omvårdnad definieras av Leininger och McFarland (2002) som ett fenomen 

som fokuserar på jämförande av olikheter och likheter gällande beteende, tro och värderingar 

från patienter som har olika kulturella bakgrunder. Detta för att på så sätt kunna erbjuda en 

mångkulturell omvårdnad (a.a.). Det är genom transkulturell omvårdnadskunskap som 

mångkulturell omvårdnad kan uppnås (Gebru & Willman, 2002). Grundantagandet i 

transkulturell omvårdnad är att kultur påverkar olika sidor i en människas liv, några exempel 

är deras relationer, religion och språk (Jirwe m.fl., 2009). Hälso- och sjukdomsmönster hos 

människor belyses genom att respektera skillnader men även likheter i kulturella livsval, 

värderingar samt övertygelser (a.a.). Målet med detta enligt Narayanasamy (2003) är att 

sjuksköterskan skall kunna bedriva en kulturellt förenlig, kompetent och medkännande 

omvårdnad till varenda patient. En studie av Kwong och Mak (2009) visade att patienter 

upplevde att sjuksköterskans attityd och professionella kompetens var betydelsefull i den nya 

kulturen (a.a.).  

 

ICN:s (International Council of Nurses) etiska kod för sjuksköterskor redogör för hur 

sjuksköterskan skall arbeta för mänskliga rättigheter, allas rätt till ett värdigt liv samt att 

patienterna ska behandlas med respekt. Alla människor skall ha rätt till samma goda 

omvårdnad oavsett handikapp, hudfärg, kultur, kön, medborgarskap, politisk åsikt, 

samhällsställning, sjukdom, trosuppfattning och ålder (a.a.). Omvårdnad bör ges med samma 

villkor för hela populationen och med respekt för alla människors lika värde enligt den 

svenska Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763), 2 §. 
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Kulturell kompetens 

Enligt Vygdelingum (2006) innebär kulturell kompetens kunskap, omsorg, praktisk 

skicklighet och sensibilitet för andra människors vanor och önskemål. Garneau och Pepin 

(2015) definierar kulturell kompetens som en komplex kunskap med grund i kritisk handling 

och reflektion. Detta innebär för sjukvårdpersonal, att göra vården effektiv och säker, men 

även att anpassa vården efter patienten och närståendes erfarenheter. Genom att besitta dessa 

kunskaper så kan ojämlikheter förebyggas och minskas (a.a.). Kulturell kompetens hos hälso- 

och sjukvårdspersonal bidrar enligt Douglas m.fl. (2014) till minskning av ojämlikheter vid 

omvårdnad och vård av patienter. Genom delaktighet och integration med andra kulturer 

uppnås kulturell kompetens (a.a.). Kulturell kompetens avser färdigheter och kunskap som 

sjuksköterskor skall inneha för att kunna vårda en patient med en annan kulturell bakgrund. 

En färdighet kan vara att ha kunskap om hur det är att kommunicera med någon från en annan 

kultur (Papadopoulos, 2006). 

Kommunikation  

Vid all typ av patientvård är en fungerande kommunikation viktigt, men det uppstår en ännu 

större utmaning när sjuksköterska, patient och närstående inte har ett gemensamt språk (Jirwe, 

2008). Människor kommunicerar med varandra dagligen och kommunikation är en process 

som ständigt pågår (Magnusson & Strid, 2014). Det krävs ett språk eller en kod, vari 

information uttrycks för att kunna utföra kommunikation (a.a.).  

 

Vid omvårdnad är det sjuksköterskans skyldighet att etablera den grund som skapas för 

omvårdnadsrelationen (Magnusson & Strid, 2014). Samtal är inte bara är en 

envägskommunikation utan snarare ett samspel mellan två eller flera individer. Det finns 

också kommunikation som överförs i form av icke verbal information som ofta berör känslor 

och kroppsspråk. Alla professioner inom hälso- och sjukvård behöver ha ett effektivt 

kommunikationssätt, men kommunikationen hos sjuksköterskor är unik, eftersom 

sjuksköterskeyrket lägger mycket fokus och tonvikt på just det (a.a.). Jarrett och Payne (2000) 

skriver dock att det kan ske en undervärdering av kommunikationens betydelse bland 

sjuksköterskor inom hälso- och sjukvården. Sjuksköterskorna är ovetande om vilken betydelse 

samt innebörd som relationen mellan sjuksköterska och patient har för patienterna (a.a.). 

Enligt Bhatia och Wallace (2007) så förhindrar språkproblemet förståelsen av patienters 

behov, vilket kan leda till sämre symptomrapportering (a.a.). Att kunna bedöma och att ta 

hänsyn till en patients verbala och icke-verbala språkförmåga, kultur samt tolkbehov är 
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betydelsefullt som sjuksköterska vid kommunikation med någon från en annan kultur (Jirwe, 

2008).   

 

Samovar, Porter, McDaniel och Roy (2013) definierar interkulturell kommunikation som en 

interaktion mellan människor från olika kulturer. Det uppstår ett kommunikationsmönster och 

formas på olika sätt i olika kulturella kontexter (a.a.). Det kan vara svårt för de parter som 

kommunicerar att uppnå full förståelse, vilket gör att kunskaper kring hur interkulturell 

kommunikation fungerar ses som en viktig kompetens för vårdpersonal (Larsson, Palm & 

Rahle-Hasselbalch, 2008). En svensk studie om flyktingars erfarenheter av hälsokontroller 

visar att flyktingarna upplevde sämre kommunikationskvalité, otillräcklig information om 

hälso- och sjukvården och erhållande av lite ny kunskap vid kontakt med hälso- och 

sjukvården (Wångdahl, Lytsyl, Mårtensson & Westerling, 2015).  

Upplevelse 

Gerhardsen (2009) definierar ordet uppleva som: ”lära känna och få (djupa) intryck av, 

insupa atmosfären hos, stifta bekantskap med, träffa på, möta” (Gerhardsen, 2009 s. 809). 

 

Upplevelse är enligt Eriksson (1991) subjektivt för en individ och endast något den enskilde 

individen kan förstå. Det vill säga att upplevelserna är olika för olika människor, då 

tolkningen av upplevelserna fastställs av självmedvetenhet och är personlig (a.a.). Upplevelser 

anses också vara erfarenheter som har haft någon påverkan på individer och inkluderar dennes 

känslor samt åsikter (Egidius, 2008).  

Teoretisk referensram 

Omvårdnadsteoretikern Madeleine Leininger’s (2006) teori om transkulturell omvårdnad 

avser till att kunna handleda sjuksköterskan i mötet med människor från andra kulturer. 

Leininger’s teori tillskriver de fyra vårdvetenskapliga konsensusbegreppen hälsa, miljö, 

människa och omvårdnad som en kulturell dimension. Miljön ger vägledning på hur vårdande 

handlingar tar sig i uttryck hos individen, samt hur kulturer har ett annorlunda synsätt 

gällande hur en god hälsa kan bevaras och uppnås på allra bästa sätt. Teoretikern beskriver 

begreppet hälsa som ett tillstånd av välmående och som är något kulturellt betingat. Olika 

individer samt grupper har sina egna sätt att bedriva hälsa för att kunna finna en balans i 

vardagen. Leininger (2006) menar att kunna genomföra handlingar med syfte till att assistera 

eller hjälpa människor till att få uppleva hälsa samt hantera motgångar, det betraktas som 
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omvårdnad. Målet för den transkulturella omvårdnaden är enligt Leininger (2006) att bedriva 

en vård som är kulturellt anpassad, vilket betyder ett kreativt användande utav 

omvårdsåtgärder för att på så sätt kunna tillgodose patienters normer, värderingar, övertygelse 

och levnadsätt. Det är därför viktigt för sjuksköterskor att veta vilka normer och värderingar 

som är dominerande inom ens egna kultur, men även att ha förmågan till att kunna förbli 

kritisk till dessa. Sjuksköterskor inom alla instanser kommer att få möta människor från andra 

kulturer på grund av den ökade globaliseringen och migrationen (a.a.). 

 

Målet med transkulturell omvårdnad är enligt Narayanasamy (2003) att sjuksköterskan skall 

kunna bedriva en kulturellt förenlig, kompetent och medkännande omvårdnad till varenda 

patient oavsett kulturellt ursprung (a.a.).  

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att bedriva omvårdnad för 

flyktingar inom hälso-och sjukvård. 

Metod 

Design 
En litteraturstudie med kvalitativ design och med vetenskapliga artiklar som utgångspunkt har 

genomförts. En litteraturstudie är en sökning, kritisk granskning och sammanställning av 

litteratur inom ett specifikt ämnesområde (Forsberg & Wengström, 2016). Litteraturen ska 

vara vetenskaplig och bygga på aktuell forskning (a.a.). Den kvalitativa forskningsmetoden 

används för att beskriva, förklara och fördjupa förståelsen för människors upplevelser och 

uppfattningar av ett visst fenomen (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Den kvalitativa 

metoden är holistisk och ser till helheten istället för till variabler (a.a.). Studien har baserats på 

vetenskapliga artiklar med kvalitativ och mixad design inom det valda ämnesområdet. Mixad 

design är en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod, som gör det möjligt att belysa 

ett fenomen från olika synvinklar (Borglin, 2013). 

Urval 
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Urvalet gjordes med hjälp av inklusionskriterier. Utgångspunkten i valet av artiklar var 

legitimerade sjuksköterskor som jobbar inom hälso-och sjukvård samt har erfarenhet och 

upplevelser av att ha vårdat flyktingar. I denna studien avser hälso-och sjukvård att 

sjuksköterskorna kan jobba inom slutenvård, primärvård eller psykiatrisk vård. Övriga 

inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska, samt att artiklarna 

använde en kvalitativ eller en mixad design. Endast en artikel använde en mixad design (nr 6) 

och där var det endast det som framkommit genom kvalitativ datainsamling som användes till 

studiens resultat. I denna artikeln insamlades den kvalitativa datan genom gruppintervjuer där 

sjuksköterskorna intervjuades i grupper om två till nio personer. För att försäkra att artiklarna 

var vetenskapliga användes funktionen peer-reviewed, som är sakkunnig granskning 

(Vetenskapsrådet, 2011). Det betyder att forskare som är kunskapsrika i det forskningsfält 

som ansökan berör utför en bedömning. Användning av peer-review är det första 

bedömningskriteriet vid granskning av vetenskaplig kvalité (a.a.). Det fanns inga 

exklusionskriterier eller inklusionskriterier gällande ålder på artiklarna, dock är alla utvalda 

artiklar från år 2003 och framåt. Detta kan bero på att forskningen inom detta ämne är 

begränsad före år 2000 (Socialstyrelsen, 2010). Eftersom flyktingar kan definieras på olika 

sätt (se bakgrund) har flera av definitionerna inkluderats som sökord, “asylum seekers”, 

“refugee”, “undocumented migrant” och “migrant”.  

Datainsamling  

Datan i denna studie baserades på vetenskapliga artiklar som söktes fram i databaserna 

MEDLINE och CINAHL. Det är två databaser som ofta används vid sökning av 

omvårdnadsforskning (Willman m.fl., 2011). För att på bästa sätt kunna söka i de aktuella 

databaserna användes ämnesord. I MEDLINE kallas dessa för MeSH-termer och i CINAHL 

för Cinahl Headings. Genom att använda ämnesord täcks fler synonymer in i sökningen och 

mer relevant litteratur kan hittas (a.a.). Sökningarna gjordes med hjälp av de booleska 

operatorerna AND och OR. De booleska operatorerna är ord som kombinerar söktermer på 

olika sätt och hjälper till att avgränsa sökningarna, för att på så sätt hitta relevant litteratur 

(Willman m.fl., 2011).  Sökningarna gjordes med en strukturerad sökstrategi som kallas 

blocksökning, då kombineras sökningar med varandra för att hitta mer relevant litteratur 

(Willman m.fl, 2011). Sökningen gjordes i tre block där de olika söktermerna först söktes var 

för sig (se bilaga 1). Söktermer som var lika varandra eller var synonymer kombinerades 

sedan med hjälp av den booleska operatorn OR. Slutligen kombinerades de tre blocken med 

varandra med den booleska operatorn AND. Sökning i MEDLINE resulterade i 1280 träffar 
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som lästes igenom på titelnivå, 25 artiklar lästes på abstraktsnivå och 13 artiklar valdes ut för 

genomläsning. Genomläsningen resulterade i tio utvalda artiklar som ansågs besvara studiens 

syfte. Sökning i CINAHL resulterade i 228 träffar som lästes igenom på titelnivå, sju artiklar 

lästes på abstraktsnivå och två artiklar valdes ut för genomläsning i fulltext. Genomläsningen 

resulterade i noll artiklar som ansågs besvara studiens syfte. Därför gjorde ytterligare en 

sökning där endast sökblock ett och sökblock två kombinerades med varandra. Detta 

resulterade i 885 träffar som lästes på titelnivå, tio artiklar lästes på abstraktsnivå och fem 

artiklar valdes ut för genomläsning. Genomläsningen resulterade i två artiklar som ansågs 

besvara studiens syfte. Totalt resulterade databassökningarna i tolv artiklar som fick utgöra 

resultatet. Det gjordes även en manuell sökning av artiklarnas referenslistor vilket resulterade 

i en utvald artikel (nr 13). Sökorden som användes var “refugee*”, “asylum seek*”, 

”undocumented migrant*”, ”migrant*”, “nurs*”, “health care”, “health visitor*”, 

”experience*”och “perception*”. Trunkering användes för att täcka in olika varianter av ett 

begrepp, exempelvis nurs* istället för nurse (Forsberg & Wengström, 2016). Samtliga sökord 

användes vid sökning i båda databaserna (se bilaga 1).  De 13 artiklarna lästes sedan igenom 

ännu en gång och kvalitetsgranskades. Kvalitetsgranskningen gjordes enligt en kvalitativ 

granskningsmall (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), 2014), (se 

bilaga 2). Kvalitetsgranskningen gjordes först enskilt av båda författarna och sedan jämfördes 

resultaten med varandra. Granskningsmallen bestod av 21 frågor där varje Ja räknades som en 

poäng. De artiklar som fick 15 poäng eller över räknades hålla medelhög standard och de 

artiklar som fick över 18 poäng höll hög standard. Alla 13 artiklar gick igenom 

kvalitetsgranskningen och ansågs hålla hög eller medelhög standard och fick därför utgöra 

resultatet.  

Dataanalys 

Vid analys av insamlade data gjordes en innehållsanalys med induktiv ansats. Vid induktiv 

ansats drar forskaren slutsatser av upplevda erfarenheter, som i sin tur kan bilda en teori 

(Olsson & Sörensen, 2011). Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av kvalitativ 

innehållsanalys låg till grund för analysen av de vetenskapliga artiklarnas resultat. 

Innehållsanalysen är gjord på manifest nivå, vilket betyder att forskaren inte tolkar texten utan 

endast beskriver den (Graneheim & Lundman, 2004). Alla texter innehåller dock inslag av 

både manifesta och latenta budskap (a.a.). 
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Artiklarna lästes först igenom flera gånger för att få en bättre förståelse och en bättre 

helhetsbild. Meningsbärande enheter valdes ut av båda författarna och lades in i en tabell för 

att få en översikt. Enligt Graneheim och Lundman (2004) består meningsenheterna av fraser, 

meningar eller ord som reflekterar innehållet och som svarar till syftet (a.a.). Det är viktigt 

enligt Kristensson (2014) att analysen hela tiden genomförs med syftet i fokus. 

Meningsenheterna översattes sedan till svenska med hjälp av lexikon och google translate. 

Författarna gick igenom alla meningsbärande enheter ett flertal gånger för att säkerställa att 

ingen information gått förlorad och att de svarade på studiens syfte. Meningsenheterna 

kondenserades sedan, vilket innebär att de meningsbärande enheterna sammanfattades till en 

kortare text, dock utan att förlora sin betydelse (Graneheim & Lundman, 2004). Efter 

kondenseringen så kodades de korta texterna, vilket betyder att författarna satte stämplar på 

meningsenheterna för att lättare kunna identifiera mönster och trender bland materialet (a.a.). 

Meningsenheterna skrevs sedan ut för att göra det lättare att få en överblick och att dela in 

materialet i kategorier och underkategorier. Flera koder skapar en eller flera underkategorier 

som i sin tur bildar en kategori (Graneheim & Lundman, 2004). Koderna grupperades av 

författarna i underkategorier som sedan sorterades in i kategorier, vilket ska ses som 

meningsenheternas centrala budskap (a.a.). Dataanalysen resulterade i tre kategorier och sju 

underkategorier.  För exempel på innehållsanalys var god se bilaga 4. 

Etiska överväganden 

Enligt Forsberg och Wengström (2014) ska alla vetenskapliga studier innehålla ett etiskt 

övervägande. Detta eftersom människors rättigheter och grundläggande värde ska bevaras. 

Därför ska forskaren alltid söka etiskt tillstånd vid en etisk kommitté innan studien påbörjas 

(a.a.). Samtliga valda artiklar innehåller ett etiskt övervägande och är etiskt granskade och 

godkända.   

Resultat 

Resultatet i denna studie baseras på 13 vetenskapliga artiklar med kvalitativ design. 

Sjuksköterskors upplevelser av att bedriva omvårdnad för flyktingar inom hälso- och sjukvård 

presenteras i tre kategorier och sammanlagt sju underkategorier som framkom efter 

innehållsanalysen, se figur 1. Sjuksköterskorna upplevde flera hinder för god omvårdnad i 

mötet med flyktingar. Dessa hinder var att systemet försvårade, det var en bristande 

kommunikation mellan sjuksköterska och flyktingar och det upplevdes vara flera problem vid 
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användning av tolkar.  Vid möten med patienter från andra kulturer upplevde 

sjuksköterskorna att det fanns flera skillnader mellan olika kulturer samt att flyktingar från en 

annan kultur kunde uppvisa något som såg som ett annorlunda beteende. Sjuksköterskorna 

upplevde att arbetet med flyktingar var utmanande och påverkade dem känslomässigt samt att 

arbetet ställde höga krav på sjuksköterskorna. 

 

 

Figur 1. Kategorier och underkategorier. 

Hinder för en god omvårdnad 

Systemet försvårar 

I flera av artiklarna uppgav sjuksköterskorna att flyktingar inte hade rätt till samma vård som 

den inhemska befolkningen. Ofta var det endast vård i akuta situationer som erbjöds. Detta 

kunde leda till att viktiga undersökningar och behandlingar uteblev (Hultsjö & Hjelm, 2005; 

Samarasinghe, Fridlund, & Arvidsson, 2006; Biswas, Kristiansen, Krasnik & Norredam, 

2011; Ozolins & Hjelm, 2003). Ett exempel är en kvinna som inte hade uppehållstillstånd i 

Sverige:  

 

“It turned out she didn’t have a residence permit in Sweden and no insurance to 

cover the costs of treatment. It meant the ultrasound examination of her heart 

was postponed”. (Ozolins & Hjelm, 2003, s. 89).  
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Då nyanlända inte hade någon kunskap om systemet i det nya landet så såg sjuksköterskorna 

det som sitt jobb att förklara vad de kunde förvänta sig av sjukvården och att sjuksköterskorna 

inte kan influera deras asylansökan (Hultsjö & Hjelm, 2005; Suurmond, Seeleman, Rupp, 

Goosen & Stronks, 2010; Drennan & Joseph, 2005). Det framkom att sjuksköterskorna 

upplevde att det kunde uppstå osäkerhet när patienter var i landet illegalt då policys om vård 

av flyktingar hindrade dem (Biswas, Kristiansen, Krasnik & Norredam, 2011; Burchill & 

Pevalin, 2014), men sjuksköterskorna tyckte att flyktingar har rätt till behandling oavsett om 

de är i landet olagligt eller lagligt (Burchill & Pevalin, 2012). Ett annat hinder som togs upp 

var det var svårt att få tillgång till läkare, då flyktingarna blev tillfrågade att visa upp 

identitetshandling vid registrering (Tesfaye & Day, 2015). Sjuksköterskor var medvetna om 

att flyktingar ofta ställdes inför nackdelar så som brist på pengar, vilket ledde till att patienter 

inte kunde fortsätta med medicinering (Drennan & Joseph, 2005; Ogunsiji, Chok, 

Mashingaidze & Wilkes, 2017). De lyfte även upp att flyktingar diskrimineras (Burchill & 

Pevalin, 2012) och att barn hade svårt att uppleva en meningsfull existens när de inte har en 

plats i samhället (Samarasinghe m.fl., 2006). Dock upplevde sjuksköterskor att 

familjestabiliteten hos flyktingar ökade när samhället behandlade dem med respekt och såg 

dem mer som en resurs än en börda (Samarasinghe m.fl., 2006).  

Bristande kommunikation 

Sjuksköterskorna upplevde ofta problem i kommunikationen med flyktingar, eftersom de inte 

talade samma språk. Det var svårt att veta om patienten verkligen förstod vad som sas och det 

kunde vara mycket information som missades mellan sjuksköterska och patient (Hultsjö & 

Hjelm, 2005; Samarasinghe m.fl., 2006; Biswas m.fl., 2011; Sevinc, 2017; Burchill & 

Pevalin, 2012; Burchill & Pevalin, 2014; Burchill, 2011; Drennan & Joseph, 2005; Ozolins & 

Hjelm, 2003). Sjuksköterskorna upplevde att det var svårt att göra en bedömning av 

patientens tillstånd vid kommunikationssvårigheter och det kunde även vara svårt att veta om 

patienten inte svarade på grund av att inte kunna språket eller om de hade sänkt 

medvetandegrad (Sevinc, 2017; Ozolins & Hjelm, 2003). En annan svårighet var när 

sjuksköterskorna skulle informera patienter och deras närstående om olika behandlingar och 

undersökningar. Det uppstod missförstånd eftersom flyktingarna inte förstod vad 

sjuksköterskorna menade (Biswas m.fl., 2011; Sevinc, 2017). Missförstånd kan också leda till 

onödigt användande av resurser, som att skicka en ambulans för säkerhets skull, när det 

egentligen inte behövs (Hultsjö & Hjelm, 2005). Sjuksköterskorna upplevde också svårigheter 
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när de skulle informera om hälsoförebyggande åtgärder. Dessa åtgärder hade kunnat göra så 

flyktingar slapp uppsöka sjukhus, men det var oklart om informationen gick fram (Hultsjö & 

Hjelm, 2005; Ozolins & Hjelm, 2003). Vissa sjuksköterskor försökte lära sig vissa fraser på 

patientens språk samt använda mimik vid språksvårigheter. Informationen i dessa fall blev 

dock väldigt begränsad (Samarasinghe m.fl., 2006; Burchill & Pevalin, 2014; Ozolins & 

Hjelm, 2003). Vissa sjuksköterskor upplevde att flyktingar gick miste om vissa 

sjukvårdstjänster eftersom de inte kunde språket och därför inte förstod informationen om 

dessa tjänster (Tesfaye & Day, 2015).  

 

” We don’t understand them – they don’t understand us – there can be so many 

mistakes”. (Samarasinghe m.fl., 2006, s. 304).  

Problem med tolkar 

Sjuksköterskorna förlitade sig på användning av tolkar vid omvårdnadsmötet eftersom de ofta 

inte pratade samma språk som patienterna. Detta medförde dock andra svårigheter och 

problematiska situationer (Burchill & Pevalin, 2012; Drennan & Joseph, 2005; Tesfaye & 

Day, 2015; Burchill & Pevalin, 2014). Användningen av tolkar reducerade hinder för 

sjuksköterskor i mötet med flyktingar (Tesfaye & Day, 2015). Detta medförde dock andra 

svårigheter och problematiska situationer som till exempel att ett besök varade i en timme 

med tolk, normalt varar det i en halvtimma (Samarasinghe m.fl., 2006), några andra exempel 

är att sjuksköterskor upplevde att tolkarna inte kunde språket bra (Sevinç, 2017) och ibland 

började tolkarna ge sin egna åsikt vilket var en mardröm för sjuksköterskorna (Burchill & 

Pevalin, 2014). Sjuksköterskorna upplevde att de inte riktigt litade på om tolkarna verkligen 

hade översatt rätt, vilket gjorde att rätt information kanske inte kom fram. De upplevde också 

att tolken ibland inte förstod vissa svåra medicinska och tekniska ord (Samarasinghe m.fl., 

2006; Sevinç, 2017). Sjuksköterskorna lyfte även upp att det kan uppstå problem när det inte 

tas hänsyn till krig, kulturellt och religiöst ursprung vid användning av tolk (Ozolins & Hjelm, 

2003; Drennan & Joseph, 2005), ett exempel där ovanstående inte togs till hänsyn: 

 
” In order to get a correct anamnesis, they chose to get an interpreter that turned 

out to be Serb, which was disastrous since it was Serbs who had tortured and 

raped the woman. There was a confrontation between the husband and the 

interpreter, who apparently brought aggressions with them from home”. 

(Ozolins & Hjelm, 2003, s. 88). 
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Sjuksköterskorna upplevde att det kunde vara svårt att få tag på en tolk när de behövde en 

(Hultsjö & Hjelm, 2005; Drennan & Joseph, 2005). Det gjorde att sjuksköterskorna ofta 

tvingades använda släktingar eller närstående till patienten som tolkar (Hultsjö & Hjelm, 

2005; Samarasinghe m.fl., 2006; Ozolins & Hjelm, 2003; Drennan & Joseph, 2005).  Det 

kunde dock uppstå problem när släktingar tolkar, eftersom det är svårt för sjuksköterskan att 

veta om information verkligen har kommit fram (Hultsjö & Hjelm, 2005). Det kan också vara 

svårt att få svar på frågor, eftersom släktingen pratar för patienten (Ozolins & Hjelm, 2003). 

Ibland så vägrade flyktingar användning av tolk, det kunde bero på att de var bekanta eller när 

det endast fanns manlig tolk till kvinnlig patient vice versa (Hultsjö & Hjelm, 2005; Tesfaye 

& Day, 2015). 

Att vårda någon från en annan kultur 

Kulturella skillnader 

Sjuksköterskorna beskrev situationer där de kulturella skillnaderna hade varit påtagliga och 

orsakat problem (Hultsjö & Hjelm, 2005; Samarasinghe m.fl., 2006; Burchill, 2011; Burchill 

& Pevalin, 2012; Suurmond m.fl., 2010; Drennan & Joseph, 2005; Ozolins & Hjelm, 2003). 

En svårighet var att sjuksköterska och patient kunde ha olika syn på hälsa och ohälsa (Burchill 

& Pevalin, 2012; Burchill & Pevalin, 2014). Det framkom även att det fanns skillnader i 

kulturella normer och seder som gjorde att behandling och undersökningar komplicerades 

(Hultsjö & Hjelm, 2005; Sevinc, 2017; Ozolins & Hjelm, 2003). Ett exempel är kateterisering 

hos kvinnor:  

 

” Urethral catheterization is very hard. They say “haram” (forbidden in islam). 

Even female patients don’t let female nurses conduct the urethral catheterization 

“. (Sevinc, 2017, s. 4).  

 

Det kunde också uppstå svårigheter när flyktingar själva försökte utföra behandling genom att 

t.ex. lindra brännsår med tandkräm eller snö (Hultsjö & Hjelm, 2005; Ozolins & Hjelm, 

2003). Sjuksköterskorna beskrev också olikheter vid t.ex. amning och val av mat, vilket 

upplevdes orsaka onormal viktökning hos spädbarn (Samarasinghe m.fl., 2006). En annan 

olikhet var att sjuksköterskorna upplevde att många flyktingar nedvärderade och hade dåligt 

förtroende för sjuksköterskorna. De tyckte att sjuksköterskorna var okompetenta och ville ha 

omedelbar vård av en läkare istället. Detta kunde göra att sjuksköterskorna upplevde känslor 
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av underlägsenhet (Hultsjö & Hjelm, 2005; Samarasinghe m.fl., 2006). Sjuksköterskorna 

upplevde också att det kunde uppstå problem när det inte fanns en läkare av föredraget kön 

närvarande (Ozolins & Hjelm, 2003).  

 

Det framkom i flera artiklar att det var viktigt att flyktingar vårdades av någon av samma kön, 

framförallt för kvinnor (Hultsjö & Hjelm, 2005; Sevinc, 2017; Ozolins & Hjelm, 2003). 

Annorlunda kvinnosyn och annan syn på könsroller var något som sjuksköterskorna upplevde 

var mycket vanligt och som kunde ge upphov till problematiska situationer (Hultsjö & Hjelm, 

2005; Samarasinghe m.fl., 2006; Burchill, 2011; Ozolins & Hjelm, 2003). Det var vanligt att 

mannen pratade för kvinnan, även om det var hon som var sjuk. Detta upplevdes som 

problematiskt eftersom sjuksköterskorna inte visste om de hade fått rätt information 

(Samarasinghe m.fl., 2006). Överlag så upplevde sjuksköterskorna att mannen ansåg sig vara 

chef över både kvinnan och hushållet, vilket gjorde att kvinnan inte hade mycket att säga till 

om (Burchill, 2011; Ozolins & Hjelm, 2003). Sjuksköterskorna beskrev flera fall där kvinnan 

blev misshandlad av mannen i hemmet (Burchill, 2011; Samarasinghe m.fl., 2006). Kvinnan 

vågade inte lämna mannen på grund av att hon riskerade att bli förskjuten av sin egen familj 

då. I dessa fall oroade sig sjuksköterskorna för hur de skulle kunna skydda kvinnan och 

barnen (Burchill, 2011).  

 

Sjuksköterskorna upplevde att det var svårt att veta hur de skulle agera i dessa situationer och 

ansåg att deras kulturella kompetens kunde förbättras (Hultsjö & Hjelm, 2005; Suurmond 

m.fl., 2010). De upplevde att det var viktigt att ha en kulturell medvetenhet och att vilja lära 

sig mer om andras kulturer, vilket kunde leda till en bättre vård för flyktingar (Drennan & 

Joseph, 2005; Burchill & Pevalin, 2014).  

Ett annorlunda beteende 

Sjuksköterskor upplevde att flyktingar ofta uppvisade ett annorlunda eller oväntat beteende 

vilket sågs som problematiskt. Det blev både svårt för sjuksköterskan att bedöma symtom och 

patientens tillstånd samt svårt att hantera den problematiska situationen (Hultsjö & Hjelm, 

2005; Ozolins & Hjelm, 2003; Samarasinghe m.fl., 2006). Det oväntade beteende kunde visas 

på olika sätt. Sjuksköterskorna upplevde att många flyktingar och deras närstående var 

mycket högljudda och skrek åt både varandra och åt sjuksköterskorna och annan vårdpersonal 

(Ozolins & Hjelm, 2003). Generellt upplever sjuksköterskorna att flyktingar har lättare för att 

uttrycka sina känslor och är ofta mer dramatiska (Hultsjö & Hjelm, 2005), men även mer 



19 
 

desperata än den generella befolkningen (Sevinç, 2017). Beteendet kunde också uppvisas på 

ett sätt som upplevdes som motsägelsefullt exempelvis genom att be om hjälp för att sedan 

inte vilja ta emot den:  

 

” He couldn’t lie still but turned around waving his arms and cried out 

repeatedly: “Oh God, help me! I can’t breathe!“ He was in urgent need of 

treatment but would not cooperate at all “. (Ozolins & Hjelm, 2003, s. 86).  

 

Sjuksköterskor upplevde att flyktingar mötte döden lugnare och att det ofta fanns en rädsla i 

deras ögon. De orsakade sällan problem i väntan på behandling (Sevinç, 2017) och ibland 

kunde sjuksköterskorna möta patienter som inte ville ha den behandling som 

rekommenderades av sjuksköterskorna (Biswas m.fl., 2011). När flyktingarna hade anhöriga 

med sig så upplevde sjuksköterskor att det kunde vara störande för miljön på sjukhuset 

(Ozolins & Hjelm, 2003). Flyktingarnas anhöriga förstod inte när de skulle lämna rummet 

vilket gjorde att sjuksköterskorna fick både ta hand om patienterna och närstående (Ozolins & 

Hjelm, 2003; Hultsjö & Hjelm, 2005; Sevinç, 2017). Ibland kunde det komma en ström av 

anhöriga till patienter och telefonen kunde ringda konstant, de ville veta hur patienten mådde. 

I vissa situationer upplevde sjuksköterskor hur anhöriga kunde bli hotfulla när de försökt 

förklara att de endast kunde gå in en och en i rummet (Ozolins & Hjelm, 2003). Ett annat 

hinder som sjuksköterskorna upplevde var patienternas syn på deras profession och de ville 

ofta att sjuksköterskorna skulle hämta läkare (Ozolins & Hjelm, 2003), medan äldre 

upplevdes vara motvilliga till att träffa läkare då de trodde det skulle leda till sjukhusvistelse 

och döden (Samarasinghe m.fl., 2006). I vissa situationer kunde det bli hotfullt gentemot 

sjuksköterskorna men även mot läkarna (Hultsjö & Hjelm, 2005; Ozolins & Hjelm, 2003) och 

om flyktingarna inte fick hjälp direkt så tyckte de att sjuksköterskorna var rasister (Hultsjö & 

Hjelm, 2003).  

Ett utmanade arbete 

Känslomässig påverkan 

Patienterna som sjuksköterskorna träffade hade ofta varit med om traumatiska upplevelser i 

hemlandet. Detta i kombination med deras svåra situation i det nya landet, påverkade 

sjuksköterskorna emotionellt (Hultsjö & Hjelm, 2005; Samarasinghe m.fl., 2006; Burchill & 

Pevalin, 2012; Biswas m.fl., 2011; Drennan & Joseph, 2005; Ogunsiji, Chok, Mashingaidze 
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& Wilkes, 2017; Sevinc, 2017).  Återkommande känslor var sympati, oro, chock och 

maktlöshet.  

 

” Clients stories of trauma and torture on a continuous basis was reported as 

challenging and overwhelming for these nurses” (Ogunsiji m.fl., 2017, s. 10). 

 

 Sjuksköterskorna oroade sig framförallt för kvinnor och barn och för att inte kunna skydda 

dem mot samhället och i många fall, mannen i familjen (Burchill, 2011; Drennan & Joseph, 

2005; Ogunsiji m.fl., 2017). De kände att det var deras ansvar i sin yrkesroll att skydda dem 

och kände sig misslyckade om de inte kunde uppnå detta (Burchill & Pevalin, 2012). Det 

kunde också leda till känslor av frustration och maktlöshet, eftersom sjuksköterskorna så 

gärna ville hjälpa till, men inte kunde (Burchill & Pevalin, 2012; Hultsjö & Hjelm, 2005). 

Sjuksköterskorna upplevde också att ingen förstod hur det var för dem och att de ofta kände 

sig ensamma utan någon att prata om påfrestningarna med. De uppgav att de hade svårt att 

släppa arbetet även efter de kommit hem (Samarasinghe m.fl., 2006; Drennan & Joseph, 

2005; Ogunsiji m.fl., 2017; Sevinc, 2017). Många sjuksköterskor kände sig oförberedda för 

arbetet med flyktingar, vilket kunde leda till både osäkerhet och stress. De upplevde också att 

det inte fanns tillräckligt med resurser att tillgå för att tillgodose flyktingarnas komplexa 

hälsobehov, vilket satte ytterligare press på sjuksköterskorna (Drennan & Joseph, 2005; 

Burchill & Pevalin, 2012; Biswas m.fl., 2011).   

 

De flesta sjuksköterskorna uppgav dock att de hade en positiv attityd till att vårda flyktingar. 

De tyckte att arbetet var givande och att det var en mycket viktig del av deras jobb (Biswas 

m.fl., 2011; Drennan & Joseph, 2005; Ogunsiji m.fl., 2017; Sevinc, 2017). De kände glädje 

och stolthet över att de kunde hjälpa till och såg sig själva som en positiv skillnad i 

flyktingarnas liv (Ogunsiji m.fl., 2017). Sjuksköterskorna kände också att det var deras plikt 

och vilja att vårda alla patienter som är i behov av sjukvård (Biswas m.fl., 2011).  

Höga krav på sjuksköterskor 

Vid arbetet med flyktingar så upplevde sjuksköterskorna många utmaningar och de kände att 

arbetet ställde höga krav på dem. En utmaning var att lyckas få information om känsliga 

ämnen och traumatiska upplevelser, utan att trampa flyktingarna på tårna. Sjuksköterskorna 

var troligtvis de första som flyktingarna öppnade upp sig för på flera månader och det var 

viktigt att respektera det (Drennan & Joseph, 2005; Ogunsiji m.fl., 2017). Sjuksköterskorna 
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upplevde att vård av människor med utmanade behov ställde krav på deras tid och medförde i 

sin tur till ökad arbetsbelastning (Ogunsiji m.fl.,2017; Sevinç, 2017). Dessa utmanande 

behoven kunde vara att patienterna presenterade oklara symtom, de hade fysiska 

hälsoproblem, påfrestningar från asylprocessen kunde resultera till psykosomatiska symtom 

och det var därför viktigt att upptäcka huruvida det var psykiska problem eller psykiska 

trauman som flyktingarna drabbats av (Samarasinghe m.fl., 2006; Burchill & Pevalin, 2012; 

Burchill & Pevalin 2014; Suurmond m.fl., 2010; Ogunsiji m.fl., 2017). Sjuksköterskorna 

upplevde att det var svårt att ta upp frågor gällande psykisk ohälsa, men genom att skaffa ett 

tillförlitligt förhållande så kunde sjuksköterskorna ställa känsliga frågor, det var dock svårt då 

sjuksköterskorna inte mötte samma patienter och vissa sjuksköterskor antog sig ytterligare 

uppgifter som var utanför deras ansvar för att få deras förtroende (Hultsjö & Hjelm, 2005; 

Suurmond m.fl., 2010; Drennan & Joseph, 2005).  

 

“The nurses reported that caring for people with challenging needs place 

pressure on their time and brought about significant workload issues” (Ogunsiji 

m.fl., 2017, s. 22).  

 

Sjuksköterskor upplevde utmaningar då patienter rapporterade oklara symtom, vilket i sin tur 

kunde leda till att sjuksköterskor missförstår situationen vilket ledde till att de blev arga 

ibland för att de var svåra att vårda (Burchill & Pevalin, 2012; Sevinç, 2017; Ozolins & 

Hjelm, 2003). Det kunde uppstå konflikter och ibland upplevde sjuksköterskorna att de var 

uppdelade i två läger, personalen mot flyktingarna (Burchill & Pevalin, 2014; Ozolins & 

Hjelm, 2003).  

Diskussion 

Metoddiskussion 

En litteraturstudie med kvalitativ ansats har genomförts, eftersom det var sjuksköterskors 

upplevelser av att bedriva omvårdnad för flyktingar som skulle studeras. Det är 

forskningsfrågan som styr valet av metod (Forsberg & Wengström, 2016). Den kvalitativa 

metoden syftar till att beskriva, förklara och fördjupa förståelsen för personers upplevelser av 

ett visst fenomen (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Fördelen med kvalitativ metod är att 

den hjälper till få förståelse för detaljerad information om ett visst ämne eller fråga (Olsson & 
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Sörensen, 2011). En kvalitativ metod ger ett bredare perspektiv där deltagarna har en större 

frihet att framföra sina synpunkter, än vid användning av en kvantitativ metod (a.a.). Eftersom 

det var just sjuksköterskors upplevelser som skulle studeras, var det inte relevant att använda 

en kvantitativ metod eller kvantitativa artiklar. En empirisk studie som baserades på intervjuer 

hade kunnat genomföras. En fördel med en intervjustudie hade varit att det hade gett mer djup 

och detaljer som skulle gjort det möjligt att få en bättre helhetsbild av valt syfte (Forsberg & 

Wengström, 2016). Det är dock vanligt att det görs litteraturstudier vid examensarbeten, detta 

för att inte störa verksamheten i hälso- och sjukvården (Olsson & Sörensen, 2011). Fördelar 

med att göra en litteraturstudie är exempelvis att urvalet inom valt ämnesområde blir bredare, 

vilket gör att även resultatet blir det (Forsberg & Wengström, 2016). Nackdelen kan dock 

vara att det blir svårare att få en objektiv bild eftersom resultatet redan är analyserat och tolkat 

av tidigare forskare (a.a.).  

 

Vid sökning av litteratur till studien användes databaserna MEDLINE och CINAHL. För att 

litteratursökningen ska bli så bred som möjligt bör sökningen omfatta flera databaser 

(Willman m.fl., 2012). Vid sökning i flera databaser ökar studiens tillförlitlighet, just eftersom 

sökningen blir bredare (a.a.). Ytterligare databaser hade kunnat användas för att hitta fler 

artiklar och hade möjligtvis kunnat påverka resultatet. Eftersom sökningen gjordes i de största 

databaserna inom området och resulterade i en tillräcklig mängd artiklar som svarade på 

syftet, ansågs det att ytterligare sökningar i andra databaser inte behövdes. Innan 

litteratursökningen började bokades en tid med en bibliotekarie på Blekinge Tekniska 

Högskola. Detta gjorde att kunskapen om sökstrategier ökade samt gjorde sökningen mer 

specifik, vilket i sin tur kan göra studien mer trovärdig. Litteratursökningen gjordes 

systematiskt med hjälp av blocksökning. Fördelen med blocksökning är att sökningen breddas 

och mer relevant litteratur inom det valda ämnesområdet täcks in (Willman m.fl., 2011).  I 

varje block kombinerades olika synonymer med varandra med hjälp av den booleska 

operatorn OR, vilket gjorde att fler artiklar kunde täckas in. Den booleska operatorn AND 

användes vid kombination av de olika sökblocken. Fördelen med användning av booleska 

operatorer är att sökningen blir mer systematisk och att mer relevant litteratur kan täckas in 

samtidigt som sökningen riktas mot ett avgränsat område (Willman m.fl., 2011). Den 

booleska operatorn NOT användes inte vid litteratursökningen. Enligt Willman m.fl. (2011) 

används NOT när begrepp ska exkluderas från sökningen och för att göra den mer specifik. 

Eftersom det inte fanns några exklusionskriterier ansågs det inte nödvändigt att använda 

denna sökoperator.  
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Inklusionskriterierna för denna studie var att de vetenskapliga artiklarna skulle fokusera på 

sjuksköterskors upplevelser av att bedriva omvårdnad för flyktingar inom hälso- och sjukvård. 

Vid sökning framkom det flera artiklar som belyste olika yrkesrollers upplevelser, dessa 

valdes dock bort eftersom det var svårt att urskilja vad som var sjuksköterskornas upplevelser. 

Hälso- och sjukvård är en bred kontext, men täcker i detta fall in sjuksköterskor som jobbar 

inom psykiatri, primärvård och slutenvård. Detta valdes för att få ett så stort perspektiv som 

möjligt. Om en smalare kontext hade valts, kunde det blivit svårt att hitta tillräckligt med 

artiklar för att svara på syftet. Det fanns inga exklusionskriterier eller inklusionskriterier 

gällande ålder på artiklarna. Detta valdes för att täcka in så mycket artiklar som möjligt. Alla 

utvalda artiklar är från år 2003 och framåt. Det kan bero på att forskningen inom detta ämne 

var begränsad före år 2000 (Socialstyrelsen, 2010). En avgränsning gällande ålder hade 

kunnat göras. Fördelen med det hade varit att resultatet hade blivit mer aktuellt. Enligt 

Kristenson (2014) ska artiklar som inkluderas i en litteraturstudie vara så aktuella som 

möjligt. Nackdelen hade dock varit att flera relevanta artiklar hamnat utanför sökningen. Det 

ansågs att en avgränsning inte var nödvändig, eftersom det som togs upp i artiklarna hade 

flera likheter, oavsett om de var från 2003 eller från 2017. En annan inklusionskriterie var att 

artiklarna skulle vara gjorda utifrån en kvalitativ metod. Detta eftersom studien skulle 

undersöka sjuksköterskors upplevelser och var då mest passande. En artikel som har 

inkluderats är gjord utifrån en mixad metod. Det betyder att det är en kombination av 

kvalitativ och kvantitativ metod, som gör det möjligt att belysa ett fenomen från olika 

synvinklar (Borglin, 2013). Det var inget som hade planerats från början, men artikeln ansågs 

vara relevant och inkluderades därför. Det är endast det som kommit fram genom kvalitativ 

metod som använts till denna studiens resultat. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska och 

vid sökning användes funktionen peer-reviewed som avgränsning för att försäkra att artiklarna 

var vetenskapliga. Det betyder att forskare som är kunskapsrika i det forskningsfält som 

ansökan berör utför en bedömning av artikelns kvalitet (Vetenskapsrådet, 2011). Engelska 

valdes eftersom de flesta vetenskapliga artiklar är skrivna på engelska, för att kunna nå ut till 

så många som möjligt (Olsson & Sörensen, 2011). 

 

Kvalitetsgranskningen gjordes med hjälp av SBU:s (2014) mall för kvalitetsgranskning av 

studier med kvalitativ forskningsmetodik, se bilaga 2. Mallen valdes eftersom den var tydlig 

och enkel att förstå. Mallen behölls som den var och anpassades inte vidare efter studiens 

syfte, eftersom det ansågs att mallen var så pass tydlig att det inte var nödvändigt. En annan 
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mall för kvalitetsgranskning hade kunnat väljas och hade möjligtvis påverkat resultatet. 

Kvalitetsgranskningen gjordes först enskilt av båda författarna, för att sedan diskuteras och 

jämföras. En fördel med att utföra kvalitetsgranskningen enskilt är att trovärdigheten stärks, 

eftersom de vetenskapliga artiklarna har granskats utifrån två olika perspektiv (Henricson, 

2012).  Artiklarna värderades med hjälp av ett poängsystem där varje Ja motsvarade ett 

poäng. Fördelen med att använda ett poängsystem är att det pekar ut kvalitetsbrister, 

nackdelen är dock att det kan ge en falsk uppfattning om exakthet i kvalitetsgranskningen 

(Willman m.fl. 2012).  

 

Vid innehållsanalys användes Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av kvalitativ 

innehållsanalys som underlag. Den valdes eftersom tillvägagångssättet beskrevs på ett tydligt 

sätt som var lätt att följa. En annan metod för innehållsanalys hade kunnat väljas, vilket 

troligtvis hade påverkat resultatet eftersom tillvägagångssättet hade varit annorlunda. 

Innehållsanalysen gjordes på manifest nivå, vilket betyder att forskaren inte tolkar texten utan 

endast beskriver den (Graneheim & Lundman, 2004). Alla texter innehåller dock inslag av 

både manifesta och latenta budskap (a.a.). Därför kan även denna analys ha inslag av latenta 

budskap. Artiklarna lästes först igenom av båda författarna och sedan togs meningsenheter ut 

gemensamt. Genom att läsa artiklarna flera gånger kan författarna få en djupare förståelse för 

materialet. Texterna kan dock tolkas på olika sätt eftersom Graneheim och Lundmans (2004) 

metodik är en tolkningsbar process. Författarna har haft detta i åtanke under analysprocessen 

och diskuterat med varandra för att inte meningsenheternas budskap ska försvinna. 

Meningsenheterna översattes med hjälp av lexikon och Google Translate. Det fanns dock risk 

för feltolkning då de engelska uttrycken inte alltid har samma betydelse på svenska. När 

meningsenheterna hade kondenserats och kodas, skrevs de ut och klipptes i remsor för att 

lättare kunna delas in i kategorier. Meningsenheterna bearbetades ett flertal gånger innan de 

slutgiltiga kategorierna och underkategorierna framkom. Att meningsenheterna bearbetades 

flera gånger ses som en fördel eftersom resultatet är noga analyserat och risken för att 

kategorierna blir felsorterade minskades. Det minskar också risken för att data som inte riktigt 

passar in skrivs om för att passa under lämplig kategori. Graneheim och Lundman (2004) 

menar att ingen relevant data ska exkluderas för att den hamnar mellan två kategorier eller 

inte passar in. Eftersom det inte skedde i denna studie ökar trovärdigheten (a.a.). Under hela 

analysprocessen har författarna strävat efter att vara så sanningsenliga som möjligt, för att på 

så sätt öka studiens trovärdighet. 
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Resultatdiskussion 

Sjuksköterskorna upplevde att det fanns många hinder för en god omvårdnad i mötet med 

flyktingar. En bristande kommunikation var ett av de mest framträdande problemen. Fanns 

det inte ett gemensamt språk, var det svårt för sjuksköterskorna att bedriva en god omvårdnad. 

Det var svårt för bägge parter att förstå varandra och det var vanligt att viktig information inte 

nådde fram. Enligt Bhatia och Wallace (2007) så gör en bristande kommunikation att det blir 

svårt att förstå patienternas behov och leder till en sämre symtomrapportering. Även Ding och 

Hargraves (2009) styrker att språkbarriärer har visat sig orsaka problem, så som tillgång till 

hälso- och sjukvård samt skapat hinder för en god omvårdnad (a.a.). Det gjorde att 

sjuksköterskorna i många fall fick förlita sig på tolkar, vilket också kunde skapa hinder för en 

god omvårdnad. Sjuksköterskorna upplevde att det inte alltid var en fördel att använda sig 

utav en tolk, då även tolkarna kunde brista i språk samt att de inte alltid förstod medicinska 

termer. Tabassum, Macaskill och Ahmad (2000) har lyft hur språkbarriärer och brist på 

utbildade tolkar kunde bidra till att fel diagnos ställdes (a.a.). För att förhindra att hinder för 

en god omvårdnad uppstår så är det viktigt att sjuksköterskorna är medvetna om dessa, men 

även att åtgärder genomförs för att på så sätt hjälpa flyktingar att uppleva en bättre hälsa 

(Leininger, 2006).  

 

Att ett annorlunda beteende påverkade möjligheten till att bedriva omvårdnad var ett annat 

resultat som visade sig. Flyktingar ansågs vara mer högljudda och mer desperata än den 

generella befolkningen. I omvårdnadsmötet med människor från olika kulturer så framkom 

det att hälsa och ohälsa sågs på olika sätt, vilket kunde vara problematiskt. Leininger (2006) 

lyfter att kulturer har olika synsätt när det gäller hur god hälsa bevaras och uppnås på bästa 

sätt. Hur ohälsa uppfattades kunde bero på flyktingarnas kulturella bakgrund (Griswold, 

Zayas, Kernan & Wagner, 2007). På grund av den ökade globaliseringen och migrationen så 

kommer sjuksköterskor inom alla instanser att möta människor från andra kulturer (Leininger, 

2006). Sjuksköterskor kunde möta patienter som hade försökt behandla sig själva i hemmet 

vid exempelvis brännsår. Rawlins, Khan, Shenton och Sharpe (2006); Alomar, AlRougi och 

Eldali (2016) styrker resultatet och menar att i många fall, så har de smörjt in det brända 

området med exempelvis tandkräm eller margarin (a.a.). Sjuksköterskor upplevde även att 

kvinnosynen var annorlunda, vilket kunde vara problematiskt. Amowitz, Heisler och Iacopino 

(2003) lyfter att kulturer genom historien har skapat kvinnoförtryck som har förts vidare 

genom generationer (a.a.). Det var ofta sjuksköterskorna upplevde att männen pratade åt sina 
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fruar, men även att männen ansåg att de bestämde över kvinnan och hushållet. I studier så 

framkommer det att kvinnor från andra kulturer har en varierande status i familjen och i 

samhället, vanligtvis så kommer kvinnor från en kultur där mannen bestämmer (Degni, 

Souminen, Essén, El Ansari & Vehviläinen- Julkunen., 2011; O’Mahony & Donnelly, 2013). 

Enligt Leininger (2006) så är målet att bedriva en vård som är kulturellt anpassad, vilket 

innebär att tillgodose patienters levnadsätt, normer, värderingar och övertygelser (a.a.). 

Sjuksköterskorna upplevde att deras kulturella kompetens kunde bli bättre och enligt 

Leininger (2006) är det viktigt som sjuksköterska att veta vilka normer och värderingar som 

är dominerade inom en viss kultur (a.a.).  

 

Sjuksköterskorna upplevde att arbetet med flyktingar var utmanande och påverkade dem 

känslomässigt. Återkommande känslor var sympati, oro, chock och maktlöshet. 

Sjuksköterskorna upplevde också ensamhet och att ingen förstod vilka påfrestningar de 

ställdes inför. Många sjuksköterskor upplevde att de kände sig oförberedda inför arbetet med 

flyktingar och enligt Griffiths m.fl., (2003) så visade det sig att det finns bristande kunskap 

hos sjuksköterskor gällande hur det är att bedriva omvårdnad för flyktingar (a.a.). Teorin om 

transkulturell omvårdnad avser enligt Leininger (2006) att kunna handleda sjuksköterskan vid 

omvårdnad med människor från andra kulturer (a.a.). Sjuksköterskorna upplevde även att det 

inte fanns tillräckligt med resurser att tillgå för att kunna tillgodose flyktingarnas komplexa 

hälsobehov. Flyktingar har generellt en sämre hälsa (International Organization for Migration, 

2013), och enligt Klinthäll (2007) så löper de större risk att drabbas av sjukdom när de anlänt 

och flyktingar har därför ett större omvårdnadsbehov (a.a.).  

 

Även om sjuksköterskorna upplevde att arbetet med flyktingar var utmanade, fanns det en 

positiv attityd. Arbetet med flyktingar sågs som givande och som en viktig del i deras jobb. 

Detta styrks i en studie av Enskär, Ankarcrona, Jörgense och Huus (2012) där 95 % av de 

deltagande sjuksköterskorna hade en positiv attityd till att vårda flyktingar (a.a.). Många 

sjuksköterskor kände att var deras plikt att vårda alla som var i behov utav vård. Dock kunde 

en viss osäkerhet uppstå om flyktingarna var i landet illegalt då policys gällande vård av 

flyktingar hindrade dem. Enligt Enskär m.fl. (2012) kan flyktingarnas status ses som 

förvirrande och vilket kan göra det svårt för sjuksköterskorna att avgöra om de ska få tillgång 

till vård eller inte (a.a.). Sjuksköterskor upplevde att flyktingar ställdes inför nackdelar som 

till exempel brist på pengar, vilket kunde leda till att de inte har någon möjlighet till att 

fortsätta med medicinering. Enligt Kirmayer m.fl. (2011); Murray och Skull (2005) så kan 
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ekonomiska faktorer som arbetslöshet eller låg inkomst vara en anledning till att flyktingar 

inte prioriterar att söka vård vid behov (a.a.).  

 

Sjuksköterskorna upplevde att flyktingar var en grupp med utmanande hälsobehov, vilket 

ställde höga krav på sjuksköterskorna. Det var svårt att få tiden att räcka till, vilket ledde till 

en ökad arbetsbelastning. Griffiths m.fl., (2003) styrker att det saknas tid och sjuksköterskor 

upplever en stor arbetsbörda på grund av flyktingarnas komplexa hälsobehov (a.a.).  

Sjuksköterskorna var med största sannolikhet de första som flyktingarna öppnade upp sig för 

efter flykten och det var viktigt att respektera och ta till vara på. Enligt Samarasinghe, 

Fridlund och Arvidsson (2010) så var det viktigt att bygga upp en förtroendefull relation 

(a.a.). Ibland så antog vissa sjuksköterskor sig uppgifter som var helt utanför deras 

ansvarsområde som att ringa olika myndigheter, allt för att få flyktingarnas förtroende. Farley, 

Askew och Kay (2014) styrker att sjuksköterskor tog sig an uppgifter utanför deras 

ansvarsområden, även om rädslan fanns att det skulle drabba omvårdnaden av andra patienter 

(a.a.). 

Slutsats 

Denna litteraturstudie har beskrivit sjuksköterskors upplevelse av att bedriva omvårdnad för 

flyktingar inom hälso- och sjukvård. Det framkom att sjuksköterskorna upplevde flera hinder 

för en god omvårdnad i mötet med flyktingar. Ett framträdande problem var den bristande 

kommunikationen mellan sjuksköterskan och flyktingarna. Det framkom också att 

sjuksköterskorna upplevde flera kulturella skillnader och att flyktingar kunde bete sig på ett 

annorlunda och oväntat sätt. Att arbeta med flyktingar upplevdes som utmanade och ställde 

höga krav på sjuksköterskorna. Det framkom också att sjuksköterskorna blev påverkade 

känslomässigt av flyktingarna och deras erfarenheter. Det får dock inte glömmas att de flesta 

sjuksköterskor upplevde att arbetet med flyktingar var givande och viktigt, även om det var 

utmanade.  

 

Denna studie kan bidra till att sjuksköterskor får en bättre förståelse och kunskap om hur det 

är att bedriva omvårdnad för flyktingar. Detta leder till en mer personcentrerad och bättre 

vård. Genom att identifiera de hinder som tas upp i denna studie, kan de kanske förebyggas 

och förhindras att de uppstår i framtiden. Studien kan också bidra till att sjuksköterskor blir 

mer medvetna om kulturella skillnader, vilket leder till att de blir mer kulturellt kompetenta.  

Denna litteraturstudie inkluderade vetenskapliga artiklar från länder i Europa, vilket gör att 
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den har ett globalt perspektiv. För att göra studien mer applicerbar i Sverige bör ytterligare 

forskning utföras. Den publicerade forskningen inom området var begränsad och framtida 

forskning inom området behöver därför utföras. 

Självständighet  

Författarna har haft ett gott samarbete under hela arbetets gång. Den första veckan så lades det 

upp en gemensam plan för att lättare kunna strukturera upp arbetet. Bakgrunden delades upp, 

men både Linnéa Björkander och Elsa Gashi gjorde ändringar i varandras ansvarsområde. 

Samma gällde vid metoden som i bakgrunden. Artikelsökningen gjordes gemensamt, men 

fynden lästes och granskades individuellt därefter gjordes en genomgång av de valda 

artiklarna. Resterande delar av uppsatsen gjordes gemensamt. 
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Bilaga 1 Databassökning 

Sökning i MEDLINE 

  

Sökning Sökordskombinationer Sökdatum  Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Lästa 
fulltextartiklar 

Antal 
valda 
artiklar 

S1 Refugee* 2017-10-31 9907 0 0 0 

S2 Asylum seek* 2017-10-31 1083 0 0 0 

S3 Undocumented 
migrant* 

2017-10-31 175 0 0 0 

S4 Migrant* 2017-10-31 16 322 0 0 0 

S5 S1 OR S2 OR S3 OR 
S4 

2017-10-31 25 112 0 0 0 

S6 Nurs* 2017-10-31 631 692 0 0 0 

S7 Health visitor* 2017-10-31 2768 0 0 0 

S8 Health care 2017-10-31 721 397 0 0 0 

S9 S6 OR S7 OR S8 2017-10-31 1 240 
202 

0 0 0 

S10 Experience* 2017-10-31 767 215 0 0 0 

S11 Perception* 2017-10-31 347 274 0 0 0 

S12 S10 OR S11 2017-10-31 1 069 
512 

0 0 0 

S13 S5 AND S9 AND S12 2017-10-31 1 270 25 13 Nr 1-10. 
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Sökning i CINAHL 

 

  

Sökning Sökordskombinationer Sökdatum  Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Lästa 
fulltextartiklar 

Antal 
valda 
artiklar 

S1 Refugee* 2017-10-31 1714 0 0 0 

S2 Asylum seek* 2017-10-31 292 0 0 0 

S3 Undocumented 
migrant* 

2017-10-31 51 0 0 0 

S4 Migrant* 2017-10-31 2022 0 0 0 

S5 S1 OR S2 OR S3 OR 
S4 

2017-10-31 3621 0 0 0 

S6 Nurs* 2017-10-31 165 587 0 0 0 

S7 Health visitor* 2017-10-31 950 0 0 0 

S8 Health care 2017-10-31 96 394 0 0 0 

S9 S6 OR S7 OR S8 2017-10-31 241 920 0 0 0 

S10 Experience* 2017-10-31 85 734 0 0 0 

S11 Perception* 2017-10-31 39 737 0 0 0 

S12 S10 OR S11 2017-10-31 117 964 0 0 0 

S13 S5 AND S9 AND S12 2017-10-31 228 7 2 0 (3) 

S14 S5 AND S9 2017-10-31 885 10 5 Nr 11 -
12. (4) 

 Manuell sökning av 
referenslistor 

2017-10-31 1 1 1 Nr 13.  
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Bilaga 2 Granskningsprotokoll 

Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik (SBU, 2014). 

 

Svarsalternativ: Ja, Nej, Oklart, Ej tillämpbart. 

 

1) Syfte 

a. Utgår studien från en väldefinierad problemformulering/frågeställning? 

2) Urval 

a. Är urvalet relevant? 

b. Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet? 

c. Är kontexten tydligt beskriven? 

d. Finns relevant etiskt resonemang? 

e. Är relationen forskare/urval tydligt beskriven? 

3) Datainsamling 

a. Är datainsamlingen tydligt beskriven? 

b. Är datainsamlingen relevant? 

c. Råder datamättnad? 

d. Har forskaren hanterat sin egen förförståelse i relation till datainsamlingen? 

4) Analys 

a. Är analysen tydligt beskriven? 

b. Är analysförfarandet relevant i relation till datainsamlingsmetoden? 

c. Råder analysmättnad? 

d. Har forskaren hanterat sin egen förförståelse i relation till analysen? 

5) Resultat 

a. Är resultatet logiskt? 

b. Är resultatet begripligt? 

c. Är resultatet tydligt beskrivet? 

d. Redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk referensram? 

e. Genereras hypotes/teori/modell? 

f. Är resultatet överförbart till ett liknande sammanhang (kontext)? 

g. Är resultatet överförbart till ett annat sammanhang (kontext)? 

 

Hög, medelhög eller låg standard 
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Bilaga 3 Artikelöversikt 
Författare/år/land Titel Metod Urval/syfte Kvalitet 
Nr 1. 
Hultsjö, S., & Hjelm, 
K. 
2005 
Sverige 

Immigrants in 
emergency care: 
Swedish health care 
staff's experiences. 

Kvalitativ 
intervjustudie 
gjord med 
gruppintervjue
r. 

22 kvinnliga och 13 manliga 
sjuksköterskor som hade erfarenhet av att 
jobba med flyktingar inom akutvård.  
 
Att identifiera om personal inom akutvård 
hade upplevt problem vid vård av 
flyktingar och jämföra dessa.  

Hög 

Nr 2. 
Samarasinghe, K., 
Fridlund, B., & 
Arvidsson, B. 
2006 
Sverige 

Primary health care 
nurses' promotion 
of involuntary 
migrant families' 
health. 

Kvalitativ 
intervjustudie. 

34 sjuksköterskor som jobbar inom 
primärvård.  
 
Att beskriva hälsan hos familjer som är 
ofrivilliga flyktingar, upplevt av 
sjuksköterskor inom primärvård.  

Medelhög 

Nr 3. 
Burchill, J. 
2011 
England 

Safeguarding 
vulnerable families: 
work with refugees 
and asylum seekers. 

Kvalitativ 
intervjustudie 

Icke slumpmässigt urval. 14 
sjuksköterskor som jobbar inom 
primärvården. 
 
Att beskriva sjuksköterskors upplevelser 
av att jobba med flyktingar.  

Hög 

Nr 4.  
Burchill, J., & Pevalin, 
D.  
2012 
England 

Barriers to effective 
practice for health 
visitors working 
with asylum seekers 
and refugees 

Kvalitativ 
intervjustudie 

Icke slumpmässigt urval. 14 
sjuksköterskor som jobbar inom 
primärvården. 
 
Att fastställa hinder för effektivt arbete för 
sjuksköterskor som jobbar med flyktingar. 

Medelhög 

Nr 5.  
Biswas, D., 
Kristiansen, M., 
Krasnik, A., & 
Norredam, M.  
2011 
Danmark 

Access 
to healthcare and 
alternative health-
seeking strategies 
among undocument
edmigrants in 
Denmark. 

Kvalitativ 
ansats med 
semistrukturer
ade intervjuer. 

8 sjuksköterskskor som jobbar på akuten 
samt 10 papperlösa flyktingar från Södra 
Asien.  
 
Att beskriva och analysera papperslösas 
upplevelser av tillgång till sjukvård samt 
sjuksköterskors upplevelser av möten med 
papperlösa. 

 Hög 

Nr 6. 
Flyktingar , J., 
Seeleman, C., Rupp, I., 
Goosen, S., & Stronks, 
K. 
2010 
Nederländerna 

Cultural 
competence among 
nurse practitioners 
working with 
asylum seekers. 

Mixad metod. 
Kvantitativ 
data från 
enkäter. 
Kvalitativa 
gruppintervjue
r.  

Icke slumpmässigt urval. 36 
sjuksköterskor som jobbade med 
flyktingar blev intervjuade i grupper om 
2-9 personer under 7 tillfällen. 
 
Att utforska vilken sorts kulturell 
kompetens sjuksköterskorna som arbetade 
med flyktingar ansåg viktig. 

Medelhög 

Nr 7. 
Drennan, V., & Joseph, 
J.  
2005 
England 

Health visiting and 
refugee families: 
issues in 
professional 
practice. 

Kvalitativ 
ansats med 
semistrukturer
ade intervjuer. 

Icke slumpmässigt urval. 13 
sjuksköterskor. 
 
Att beskriva erfarna sjuksköterskors 
upplevelser av att jobba med 
flyktingfamiljer. 

Hög 

Nr 8. 
Ogunsiji, O., Chok, H., 
Mashingaidze, G., & 
Wilkes, L. 
2017 
Australien 

“I am still 
passionate despite 
the challenges": 
Nurses navigating 
the care for 
refugees. 

Kvalitativ 
ansats med 
semistrukturer
ade intervjuer. 

Bekvämlighetsurval. 6 sjuksköterskor som 
jobbar med flyktingar. 
 
Att rapportera utmaningar som 
sjuksköterskor ställs inför vid arbete med 
flyktingar. 

Hög 

Nr 9. 
Sevinç, S. 
2017 

Nurses' Experiences 
in a Turkish 
Internal Medicine 

Kvalitativ 
ansats med 

10 sjuksköterskor som har jobbat med 
syriska flyktingar.  

Hög 
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Turkiet Clinic With Syrian 
Refugees 

semistrukturer
ade intervjuer.

Att beskriva sjuksköterskors upplevelser 
av att vårda syriska flyktingar i Turkiet. 

Nr 10. 
Tesfaye, HT., & 
Day, J.  
2015 
England 

Health visitors' 
perceptions of 
barriers to health 
and wellbeing in 
European migrant 
families. 

Kvalitativ 
ansats med 
semistrukturer
ade intervjuer. 

8 sjuksköterskor som har jobbat med 
flyktingfamiljer från Europa.  
 
Att utforska sjuksköterskors uppfattning 
om hinder för sjukvård och välbefinnande 
för flyktingfamiljer från Europa.  

Hög 

Nr 11. 
Quickfall, J. 
2014 
Skottland 

Cultural 
competence in 
practice: the 
example of the 
community nursing 
care of asylum 
applicants in 
Scotland. 

Etnografisk 
observationsst
udie 

21 personer som jobbar inom primärvård 
(3 läkare, 15 sjuksköterskor och 3 
undersköterskor).  
 
Att undersöka den kulturella kompetensen 
hos sjuksköterskor som jobbar med 
asylsökande. 

Hög 

Nr 12. 
Burchill, J., & Pevalin, 
D. 2014 
England 

Demonstrating 
cultural 
competence within 
health-visiting 
practice: working 
with refugee and 
asylum-seeking 
families. 

Kvalitativ 
intervjustudie 

14 sjuksköterskor som jobbar med 
flyktingar inom primärvården.  
 
Att utforska sjuksköterskors upplevelser 
av att jobba med flyktingfamiljer i 
centrala London.  

Medelhög 

Nr 13.  
Ozolins, L., & Hjelm, 
K.  
2003 
Sverige 

Nurses experience 
of problematic 
situations with 
migrants in 
emergency care in 
Sweden.  

Explorativ 
studie. 
Resultatet 
sammanställde
s med 
kvalitativ 
metod.

Icke slumpmässigt urval. 49 
sjuksköterskor som hade kunskap inom 
området. 
 
Att utforska och beskriva sjuksköterskors 
upplevelser av att vårda flyktingar i 
situationer som kan anses problematiska.  

Hög 
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Bilaga 4 Exempel på innehållsanalys 

Meningsenhet (eng.) Meningsenhet (sv.) Kondensering Kod Underkategori Kategori 

As long as they have no permit 
to stay in the country they have 
no right to get treatment or 
psychological counselling 
except for in an emergency 
situation.  

Så länge de inte har tillstånd att 
stanna i landet har de ingen rätt till 
behandling eller psykologisk 
rådgivning, förutom vid en 
akutsituation.  

Utan tillstånd att stanna i landet 
har de endast rätt till akutvård.  

Endast rätt till akutvård Systemet försvårar  
 
 
 
 

Several health visitors said that 
some migrant families would 
refuse an interpreter. One health 
visitor believed that this may be 
because the interpreter is known 
to them through their 
community, and prefer a family 
member or friend to translate. 

Flera sjuksköterskor sa att vissa 
flyktingfamiljer vägrade använda 
tolk. En sjuksköterska trodde att 
detta var på grund av att det 
känner tolken, och föredrar att en 
familjemedlem översätter 

Vissa flyktingfamiljer vägrade 
använda tolk på grund av 
bekantskap och föredrog att 
familjemedlem översatte. 

Vägrade tolk på grund av 
bekantskap. 

Problem med tolkar  
Hinder för en god 
omvårdnad 

All of the nurses experienced 
communication difficulties with 
patients in daily conversation. 

Alla sjuksköterskor upplevde 
kommunikationssvårigheter med 
patienter i dagliga samtal.  

Kommunikationssvårigheter i 
dagliga samtal 

Kommunikationssvårigheter Bristande 
kommunikation 

 

We don’t know anything about 
how to handle these situations in 
cultural and maybe religious 
terms. 

Vi vet inget om hur vi ska agera i 
situationer med kulturella och 
kanske religiösa termer.  
 

Vet inte hur vi ska hantera 
kulturella och religiösa 
situationer. 

Kulturella och religiösa 
situationer 

Kulturella 
skillnader 

 
Att vårda någon 
från en annan kultur 
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He couldn’t lie still but turned 
around waving his arms and 
cried out repeatedly: ‘Oh God, 
help me! I can’t breathe!.’ He 
was in urgent need of treatment 
but would not cooperate at all.  
 

Han kunde inte ligga still och 
vevade med armarna och skrek: 
Gud, hjälp mig! Jag kan inte 
andas! Han var i akut behov av 
behandling men ville inte 
samarbeta alls. 

Han var i akut behov av 
behandling men ville inte 
samarbeta alls.  

Ville inte samarbeta Ett annorlunda 
beteende 

Att vårda någon 
från en annan kultur 

Well, the stuff about housing, 
about the problems, and for 
some of them no food, quite 
often hungry. Some of those 
times I nearly cried in those 
situations…sometimes it feels a 
bit like you are alone in the dark, 
really. 

Det här med boende, om 
problemen, och ingen mat för 
några av dem, de går väldigt ofta 
hungriga. Jag gråter nästan i de 
situationerna… ibland känns det 
lite som att du är ensam i mörkret.  
 

De har problem med boende och 
går ofta hungriga, jag gråter 
nästan och känner mig ensam.  

Känner mig ensam. Känslomässig 
påverkan 

 
 
 
 
 
 
Ett utmanade arbete 

The nurses reported that caring 
for people with challenging 
needs place pressure on their 
time and brought about 
significant workload issues 

Sjuksköterskorna rapporterade att 
vård av människor med utmanande 
behov ställde press på deras tid 
och medförde betydande 
arbetsbelastningsfrågor. 
 

Vård av människor med 
utmanade behov ställde press på 
deras tid och medförde 
arbetsbelastningsfrågor. 

Press på deras tid och 
arbetsbelastningsfrågor. 

Höga krav på 
sjuksköterskor 
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