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Sammanfattning 

Bakgrund:  Till följd av krig, orolighet och förtryck befinner sig miljontals människor på 

flykt världen över och med hänsyn till detta kommer de flesta hälso-och 

sjukvårdspersonal, i synnerhet sjuksköterskor möta dessa sårbara och utsatta 

patienter. Det rapporteras att flyktingar har komplexa hälsobehov, där det 

innefattar psykiska respektive somatiska hälsoproblem, som uppkommit till följd 

av svåra omständigheter innan, under och efter flykten. Den kulturella 

tillhörigheten kan influera synen på hur hälsa, ohälsa och sjukdom uppfattas 

vilket medför vikten av att som sjuksköterska ha kunskap om, anpassa och 

tillgodose omvårdnadsbehoven utifrån individens unika kulturella sammanhang.  

Syfte:  Syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att vårda flyktingar.  

Metod: Studien genomfördes enligt Fribergs metod och baserades på elva kvalitativa 

vetenskapliga artiklar som hittades i databaserna CINAHL Complete och 

PubMed. Analysering av insamlad data framställde resultatets kategorier och 

subkategorier.  

Resultat: Resultatet över litteraturöversikten presenterades utifrån fyra huvudkategorier: 

Kommunikationshinder, Organisationens inflytande, Kulturella utmaningar, 

Vårdrelationens betydelse. Huvudkategorier presenteras med tillhörande 

subkategorier: Hälso-och sjukvårdssystem, Etiska ställningstaganden, Behov av 

kunskap, Det vårdande mötet, Emotionell påverkan och Ett givande arbete. 

Diskussion: Metoddiskussionen diskuteras utifrån styrkor och svagheter, genomförda 

tillvägagångssätt samt kvalitetsgranskning av resultatartiklar. 

Resultatdiskussionens fynd diskuteras utifrån Madeleine Leningers teori om 

transkulturell omvårdnad, vetenskaplig litteratur, studiens bakgrund och 

författarnas egna reflektioner.  

Nyckelord: Flyktingar, transkulturell omvårdnad, sjuksköterskors erfarenheter, vårda. 

 

 

 



 
 

 
 

 

Abstract     

Background: As a result of war, anxiety and oppression, millions of human´s are fleeing the 

world. Due to this, most health professionals, especially nurses, will face these 

vulnerable and exposed patients. It´s reported that refugees have complex health 

needs, which includes mental and somatic health problems, which have arisen 

as a result of difficult circumstances, before, during and after the escape. The 

cultural affiliation can influence the perception of how health, ill-health and 

illness is perceived,  which implies the importance of as a nurse having 

knowledge of adapting and catering for the patients’ needs based on the 

individual´s unique cultural context.  

Aim: The aim of this study was to explore nurse´s experiences of caring for refugees.  

Method: The literature review was conducted according to Friberg´s method, with the 

basis of eleven qualitative scientific articles that were found in the databases 

CINAHL Complete and PubMed. Analyses of collected data produced the 

results categories and subcategories.  

Results: The result of the literature review was presented on the basis of four main 

categories: Communication barriers, The organisation´s influence, Cultural 

challenges and The importance of caring relationships. Main categories are 

presented with associated subcategories: Healthcare systems, Ethical 

standpoints, Need of knowledge, The caring meeting, Emotional influence and A 

rewarding work.  

Discussion: The Method discussion is discussed on the basis of strengths, weaknesses, 

implemented approach and quality review of results articles. The findings of the 

discussion are discussed on the basis of Madeleine Leninger's theory of 

transcultural nursing, scientific literature, the background of the study and the 

authors' own reflections.  

Keywords: Refugees, transcultural nursing, nurse´s experiences, caring.  
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1. Inledning 

Under det senaste decenniet har flyktingfrågan i världen blivit ett aktuellt och omdiskuterat 

ämne i samband med den ökade flyktingströmmen. Till följd av den ökade rörligheten gör att 

närsamhället blir alltmer mångkulturellt och därför har vi valt att belysa sjuksköterskors 

erfarenheter i möte med vårdsökande flyktingar. Vi har i vår verksamhetsförlagda utbildning 

observerat och uppmärksammat att för sjuksköterskan råder en osäkerhet och kunskapsbrist i 

förhållningssätt kring vårdandet för flyktingar. Dessa vårdsituationer kan präglas av sårbarhet 

och utmanande handlingar för både sjuksköterskan och patienten. Därför väcktes ett stort 

intresse för området då vi i vår kommande yrkesutövning behöver mer kunskap om 

förhållningssättet i mötet med patienter med flyktingbakgrund.   

 

2. Bakgrund 

Enligt Migrationsinfo (2019) beskrivs det att under det senaste decenniet har antalet 

människor på flykt, till följd av krig eller förföljelse ökat från 33,9 miljoner år 1997 till 68,5 

miljoner år 2017. Detta har resulterat i att världen har utvecklats till ett mångkulturellt 

samhälle.     

 

2.1 Definitioner 

Begreppet som kommer att användas i denna litteraturöversikt är flykting, vilket inkluderar 

asylsökande och papperslösa. I syfte att tydliggöra innebörden av förekommande begrepp och 

klargöra urvalet i examensarbetet beslutade författarna att definiera begreppet flykting, 

asylsökande samt papperslösa, detta för att i sin tur förmedla en övergripande förståelse för 

ämnet som kommer att studeras. 

 

2.1.1Flykting   

Enligt FN:s flyktingkonvention är en flykting en individ som har lämnat sitt hemland och som 

inte kan eller vill återvända, på grund av välgrundade skäl för förföljelse där ras, nationalitet, 

religion, politisk uppfattning, kön, sexuell läggning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp 

utgör centrala faktorer för flykt (Förenta Nationernas Regionala Informationskontor för 

Västeuropa [UNRIC], 2016). Med begreppet flykting avses också en individ som till följd av 

krig lämnat sitt land för att söka skydd genom att illegalt passera internationella gränser. I takt 



 
 2 (42) 

 

med den ökade globaliseringen och den massiva migrationsvågen ställs det följaktligen nya 

krav på hälso-och sjukvårdspersonal då andelen patienter med kulturella bakgrund har ökat. 

 

2.1.2 Asylsökande 

Med begreppet asylsökande avses en individ som har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige 

som flykting eller skyddsbehövande. Asylsökande har rätt att söka skydd i ett annat land vid 

rädsla för att mista sitt liv i hemlandet, befinna sig i ett krigsdrabbat land eller har blivit utsatt 

för förföljelse. Benämningen asylsökande övergår till att kallas flykting vid ansökan om 

uppehållstillstånd hos Migrationsverket och i samband med särskilda bestämmelser kan en 

asylsökande stanna kvar i Sverige. 

Att få asyl i Sverige innebär i tillämplig lag ett permanent uppehållstillstånd som möjliggör 

att individen får bosätta sig i landet på obestämd tid. Asylsökande som erhåller avslag på sin 

ansökan men väljer att stanna kvar i Sverige benämns som papperslös (Angel & Hjern, 2004).    

 
2.1.3 Papperslös 

I dagligt tal kan olika benämningar förekomma för papperslösa, såsom illegala invandrare 

eller illegala utlänningar. Benämningen papperslös ryms inom flera kategorier. Det inkluderar 

asylsökande personer som trots avslag på asylansökan väljer av olika skäl att stanna kvar i 

Sverige, samt individer som stannar kvar i landet efter ett utgånget turist- eller studentvisum 

eller de som illegalt passerat in i ett gränsland (Arwidson och Eriksson, 2014).       

Socialstyrelsen (2016) redogör att papperslösa är individer som kvarhåller sig trots beslut 

om avvisning eller utvisning enligt utlänningslagen. Det innefattar även individer som 

befinner sig i Sverige utan att ha ansökt om ett väsentligt tillstånd för att kunna vistas i landet, 

detta innebär således inte att personen i fråga saknar identitetshandlingar. I vissa fall kan det 

inkludera EU/EES medborgare eller unionsmedborgare som befinner sig i mottagarlandet i 

mer än tre månader utan uppehållsrätt eller stöd av myndighetsbeslut. 

 

2.2 Hälso-och sjukvård för flyktingar i Sverige 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen åt asylsökande (HSL, SFS 2008; 344, 4§) och lagen om 

hälso-och sjukvård till utlänningar som vistas i Sverige utan tillstånd (HSL, SFS 2013; 407, 

7§) har landstinget skyldighet att erbjuda flyktingar över 18 år vård som inte kan anstå. Med 

vård som inte kan anstå berör akuta situationer där individens allmänna tillstånd kräver 

akutvård eller vid sjukdomstillstånd som kan försämras vid vårdfördröjning (Socialstyrelsen 

(2014). I Hälso-och sjukvården avses mödravård, preventivmedelsrådgivning, vård vid abort, 
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hälsoundersökning samt information om smittskyddsåtgärder. Insamlade data över spridning 

av infektionssjukdomar påvisar att det råder en högre risk att flyktingar utsätts för olika 

smittsamma sjukdomar, därav är det av stor vikt att hälsoundersökningar erbjuds i syfte att de 

får tillgång till vaccinationsskydd, medicinsk behandling eller rådgivning 

(Folkhälsomyndigheten, 2017). 

Hälsoundersökningar som erbjuds av landstinget är kostnadsfritt, men det kan däremot 

variera beroende på den demografiska bosättningen. Hälsoundersökningen genomförs i syfte 

att i god tid upptäcka sjukdomar, erbjuda kunskap och information om tandvård och sjukvård 

i Sverige (Migrationsverket, 2019). 

 

2.3 Flyktingarnas hälsa 

I ett flertal studier redovisas att flyktingens upplevelser av ohälsa innefattar både fysiska och 

psykiska hälsoproblem (Bischoff, Schnieder, Denhaernyck & Battegay, 2009; Ekblad, 

Linander & Asplund, 2012; Hoffman, Liddell, Bryant, & Nickerson 2018; Morris, Popper, 

Rodwell, Bordine & Brouwer, 2009; Omeri, Lennings & Raymond, 2006; Sevinc, Kilic, 

Ajghid, Öztürk & Karadag, 2016).  

 Flyktingar har en högre tendens att utveckla ohälsa på grund av långvarig exponering för 

trauma, krig och oroligheter under flykten. Dessa hälsoproblem rapporteras vara inom ramen 

av kroniska sjukdomar som diabetes, hypertoni, artrit samt respiratoriska sjukdomar (Bischoff 

et al., 2009; Morris et al., 2009; Sevinc et al., 2016). Hälsoproblemet kan stödjas av Ekblad et 

al., (2012) studie som beskriver att flyktingens upplevda somatiska symtom var 

sömnsvårigheter, bröstsmärtor samt huvudvärk. 

Vanliga psykiatriska sjukdomar som uppträdde var depression, PTSD, stress samt ångest 

(Bischoff et al., 2009; Morris et al., 2009). Problematiken stärks av Al-Baldawi (2014) som 

beskriver att stressnivån varierar beroende på olika faktorer och sociala förändringar. Dessa 

faktorer kan handla om flyktingens oplanerade flykt och på grund av tvång upplever 

svårigheter i hantering av kommande utmaningar vilket förstärker den uppkomna stressen. 

Paralleller kan dras till studien av Sevinc et al., (2016) som beskriver att flyktingar har en 

högre tendens att utveckla stress eftersom de har svårigheter med anpassning för främmande 

miljöer och andra kulturella egenskaper. 

Utöver de fysiska och psykiska hälsoproblemen som nämns beskriver Hoffman et al., 

(2018) att flyktingar utsätts för traumatiska upplevelser såsom krig, våld och trauma. Dessa 

faktorer beskrivs ha en betydande roll för utveckling av posttraumatiskt stressyndrom. Omeri 

et al., (2006) och Hoffman et al., (2018) redogör att ytterligare faktorer som orsakade psykisk 
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ohälsa var skuld, skam och separationer av familjemedlemmar. Omeri et al., (2006) 

understryker att emotionella känslotillstånd handlade om sorg som kunde uppkomma på 

grund av förlust av familjemedlemmar, ilska och hopplöshet. 

I studien av Al-Modallal (2016) beskrivs det att IPV, Intim Partner Våld, är ett destruktivt 

problem som kvinnor kan utsättas för, världen över. Det redogörs att IPV är förknippat med 

en rad olika riskfaktorer som har konsekvenser för de drabbades allmänna hälsa. Dessa 

konsekvenser klassificeras inom kort- och långsiktiga följder, där de kortsiktiga uppvisar sig i 

fysiskt trauma respektive de långsiktiga innefattar somatiska sjukdomar, vilka inkluderar 

kronisk smärta, respiratoriska - och kroniska sjukdomar. Vidare framkom det även att 

upplevelser av våld i barndomen medförde att kvinnor kunde omedvetet öka deras exponering 

för IPV. Detta innefattar kvinnor utan psykologiskt stöd från sina familjemedlemmar. Det 

kunde handla om att familjen kunde anklaga att orsaken för våld i relationen uppkom på 

grund av kvinnan själv. Dessa attityder kunde visa sig utgöra orsaken till kvinnors 

efterföljande exponering för IPV. 

 
2.4 Vårdande 

Begreppet vårdande refererar till de handlingar som sjuksköterskan initierar och vidtar 

åtgärder i samarbete med patienten (Bergbom, 2017). Vårdandet enligt Dahlberg och 

Segesten (2010) innebär ett empatiskt förhållningssätt där sjuksköterskan är känslomässig 

närvarande för att kunna söka förståelse för patientens livsvärld. Vårdandets grundmotiv är att 

vilja patienten väl, tillgodose behov och frambringa förutsättningar som främjar 

välbefinnandet. Ett viktigt redskap i vårdandet är att sjuksköterskan använder sin kunskap 

samt sinnen för att kunna bekräfta, visa lyhördhet, känna och erhålla en förståelse för 

patientens subjektiva tankar. Vidare beskrivs att vårda är att som sjuksköterska vägleda 

patienten att uppnå hälsa, detta genom att stödja och stärka patientens hälsoprocesser i syfte 

att fullfölja små och stora livsdrömmar. En annan viktig aspekt i vårdandet är att göra 

patienten delaktig i hälso- och sjukvårdprocessen som resulterar i att hälsofrämjande val 

optimeras. Ett gott vårdande fokuserar på patientens livslust, vilket resulterar i att ett holistiskt 

synsätt tillämpas. 

Inom vårdvetenskap är även vårdarperspektiv en viktig komponent som bör belysas för att 

förbättra vårdandet (Dahlberg & Segesten, 2010). I det här sammanhanget är det av stor vikt 

att förstå patientens hälsa, lidande och välbefinnande som erfors av vårdarna själva. För att 

kunna erbjuda god vård är det av betydelse att sjuksköterskan upplever vårdandet och 
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vårdmiljön som positivt. Vidare skall hänsyn tas till vårdarens ohälsa då det kan innebära 

konsekvenser för vårdandets kvalité och betydelse.    

      

2.5 Sjuksköterskans roll och ansvarsområde 

I den svenska Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982: 763)., 2 § redogörs det att 

omvårdnad som bedrivs av sjukvårdspersonal ska ges med lika villkor för hela befolkningen 

och med respekt för alla människors lika värde. 

I International Council Of Nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014) beskrivs det att sjuksköterskans ansvarsområden speglar i att ge 

patienten tillräcklig, korrekt och lämplig information utifrån ett kulturanpassat perspektiv. 

Svensk sjuksköterskeförening (2014) redogör att sjuksköterskan ansvarar för att bedriva 

omvårdnad utifrån individens grundläggande behov som innefattar det fysiska, psykiska, 

sociala, andliga och kulturella behov. I överensstämmelse med ICN:s etiska kod för 

sjuksköterskor skall vård och omsorg som erbjuds vara oberoende av kön, ålder, färg, kultur, 

trosbekännelse, sjukdom, politisk, ras eller social status. Vård ska ges utifrån ett etisk, 

respektfullt och kulturellt förhållningssätt. I enlighet med de mänskliga rättigheterna och 

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor är det av vikt att sjuksköterskan säkerställer att patientens 

privata uppgifter förblir konfidentiella, såvida det inte föreligger etisk skyldighet att avslöja 

information som kan utgöra en väsentlig risk för andras hälsa och säkerhet. 

Enligt socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:11) om 

hälsoundersökning skall asylsökande och flyktingar erbjudas hälsoundersökning. Det 

inkluderar ett samtal om patientens hälsotillstånd med hänsyn taget till tidigare och nuvarande 

psykiatriska hälsotillstånd.  

Hälso – och sjukvårdspersonalen kan erbjuda och remittera patienten till en specialist inom 

psykiatrin. Insatserna skall drivas av hälso- och sjukvårdspersonal som har erfarenhet av de 

vanligt förekommande psykiska störningarna och har kunskap om vilka behandlingar som 

finns att tillgå. Därutöver kan sjuksköterskan erbjuda krisstöd, krissamtal, respektive kurativa 

insatser i korrelation med psykofarmakabehandling och psykoterapeutiskbehandling. 

Patientutbildningar och motiverande samtal bör även erbjudas till patienter med ett mångårigt 

kroniskt posttraumatiskt stressyndrom (Socialstyreslen, 2015).  

Enligt denna lag (SFS, 2013; 407 § 6) har flyktingbarn likvärdiga rättigheter till vård och 

omsorg som folkbokförda barn. Där ingår vaccinationer enligt det allmänna 

vaccinationsprogrammet. Detta avser dock inte barn med en tillfällig vistelse. Landstinget är 
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således skyldigt att i den mån det går erbjuda hälso – och sjukvård utifrån patientens 

individuella behov, i enlighet med prioriteringsgrunder som gäller inom hälso - sjukvården 

samt evidensbaseradvård. Subventionerad hälso-och sjukvård samt tandvård avser vuxna som 

vistas i landstinget men som inte är folkbokförda (Arwidsson & Eriksson, 2014).  

 

2.6 Kulturell tillhörighet 

Begreppet kultur är mångfacetterad och kan definieras som idéer, vanor samt normer som 

delas bland individer som tillhör eller identifierar sig med en grupp. Med kultur avses en ram 

av skriftliga regler, oskrivna normer och beteenden som påverkar perspektivet för omvärlden. 

Kultur benämns vara en inlärningsprocess, det vill säga en dynamisk process som förändras 

utefter ursprungsmiljö. Samtidigt som den kulturella identiteten är dynamisk är den också 

bunden till gamla normer och traditioner. Individens kulturella tillhörighet formar människans 

kulturella identitet genom påverkan av omgivningen, samhället och familjen. 

Den kulturella tillhörigheten påverkar individens uppfattning samt tolkning av hälsa, 

ohälsa och sjukdom. Med det menas att varje kultur formar sina egna teorier för synsätt av 

sjukdom (Hanssen, 2007). Likheter kan dras till Jirwe, Momeni och Emami (2014) som 

beskriver att kultur i relation till omvårdnad definieras som en grupp människors syn på hälsa 

och sjukdom, språk och kommunikation. Sjuksköterskan i möte med patienter med olika 

kulturer bör undvika generaliseringar gällande kulturella värderingar och synsätt på livet. Det 

förtydligas att individer från samma kulturella tillhörighet nödvändigtvis inte behöver ha 

samma syn på hälsa och sjukdom eller liknande värderingar. Det betonas även att 

sjuksköterskans medvetenhet för sin egen kultur samt synen på andra kulturer grundas på 

egen definition och värdering av begreppet kultur. I syfte att kunna förstå, bekräfta samt 

respektera andra människors kulturella bakgrund är det betydelsefullt att förstå sina egna 

kulturella föreställningar och värderingar. Dessa aspekter bidrar således inte bara till kulturell 

medvetenhet utan även erhållandet av ökad förståelse för hur kulturella traditioner och 

värderingar kan forma individen (Jirwe et al., 2014). 

 

2.7 Praktisk kulturell kommunikation 

Hanssen (2007) beskriver att identifiering av enstaka ord i ett språk inte är tillräckligt utan 

kännedom för regler gällande god takt och ton i samspel mellan individer bör föreligga. 

Författarna menar att det är av betydelse att få en inblick i sociala strukturer och kulturella 

särdrag i syfte att få djupare förståelse för samtalet. Förutom att behärska den verbala sidan av 
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kommunikation skall individen även kunna integrera det icke-verbala samt praktisk-kulturell 

kommunikation. Patientens “kulturfilter” det vill säga personliga glasögon är av betydelse för 

hur budskapet kodas som i sin tur medför att sjuksköterskans kulturella och personliga ”filter” 

har en påverkan för avkodning, tolkning och förståelse av det som förmedlas i samtalet. 

Hanssen (2007) menar att när det råder en stor skillnad mellan kommunicerande parternas 

kultur, bakgrund samt formuleringssätt resulterar det i svårare kommunikation. Problem som 

kan uppstå i kommunikationen avgränsar patientens förutsättningar i förmedling av tankar 

och känslor. Utöver missförstånd och osäkerhet i dialog med sjuksköterskan, kan bristande 

kommunikationen orsaka social isolering för patienten (Hanssen, 2007).  

 

2.8 Problemformulering 

Till följd av den ökade flyktingströmmen runt om i världen ställs sjuksköterskor inför nya 

krav och utmaningar i mötet med vårdtagare med flyktingbakgrund. Flyktingar betraktas som 

sårbara individer då de kan utsättas för ofrivillig flykt och i samband med detta har de en 

högre tendens att utveckla psykisk ohälsa och somatiska symtom. På grund av hög utsatthet 

för stress innan, under och efter flykten har flyktingar svårigheter att hantera utmaningar i 

vardagen. Eftersom flyktingar i möte med en främmande kultur förväntas integreras och 

förhålla sig till det psykologiska och de sociokulturella normerna, har de utmaningar att 

hantera. I sjuksköterskans arbete föreligger det att i vård av patienter med olika kulturer ska 

omvårdnaden baseras utifrån beaktandet av kulturella olikheter. När sjuksköterskan inte tar 

hänsyn till den kulturella anamnesen kan patientens omvårdnadsbehov falla bort i glömska 

och orsaka vårdlidande. 

 

3. Syfte 

Syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att vårda flyktingar. 

 

4. Teoretiska utgångspunkter 

I denna litteraturöversikt tillämpades Madeleine Leiningers omvårdnadsteori som en 

utgångspunkt, med fokus på transkulturell omvårdnad. Omvårdnadsteorin handlar om att 

vägleda sjuksköterskan i möte med patienter från andra kulturer samt ökar förståelsen för 

patientens kulturella bakgrund och värderingar (Leininger, 2002). Vidare beskrivs det att 

inhämtning av kunskap om kulturellt anpassad vård bidrar till att patientens hälsa och 

välbefinnande främjas. Författaren beskriver att patientens kultur har en omfattande påverkan 
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för uppfattning av hälsa och ohälsa. Vad som utmärker en god hälsa kan i stor utsträckning 

påverkas av patientens kulturella tillhörighetssyn på hälsa och välbefinnande (Leininger, 

2006). 

Enligt Leininger (2006a) definieras begreppet transkulturell omvårdnad som ett fenomen 

som har sitt grundsyfte i att identifiera och jämföra kulturella olikheter och likheter i uttryck 

av värderingar, tro, livsmönster i syfte att främja kulturanpassad vård. Transkulturell 

omvårdnad handlar om att sjuksköterskan vårdplanerar och genomför åtgärder med hänsyn 

till patientens kunskapsbehov, värderingar samt livsvärld för att kunna bevara och stärka 

patientens kulturella föreställningar.  

Leininger (2006a) beskriver att begreppet etnocentrism betyder att den egna kulturen kan 

upplevas som vägledande och normgivande för hur individens verklighet uppfattas, vilket 

medför att konflikter kan uppstå i möte med andra världsbilder. Som en följd av etnocentrism 

kan kulturblindhet utvecklas, vilket innebär att sjuksköterskan har en oförmåga att identifiera 

den egna kulturen och patientens kultur. Det innebär att som sjuksköterska i möte med andra 

kulturer i första hand reflektera och vara medveten om den egna kulturen för att kunna 

utveckla ett kritiskt förhållningssätt. För att få en helhetsbild av patientens förhållningssätt på 

sin hälsa och ohälsa och i avsikt att inte låta kulturblindheten inta ett större utrymme i mötet, 

behöver sjuksköterskan vara medveten över den egna kulturens synsätt. Att möta och visa 

hänsyn till patientens kulturella tillhörighet medför att sjuksköterskan får ett holistiskt synsätt 

och ser människan i sitt sammanhang (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012).  

Leiningers teori om transkulturell omvårdnad har en stark koppling till litteraturöversiktens 

syfte och därför har författarna valt att använda den som en teoretisk referensram i 

resultatdiskussion.  

      

5. Metod 

En litteraturöversikt handlar om att skapa en helhetsbild över kunskapsläget inom ett specifikt 

omvårdnadsrelaterad område samt att få en överblick på befintlig forskning (Friberg, 2017). 

Författarna har genomfört en litteraturöversikt enligt Fribergs (2017) metod baserad på 

kvalitativ forskningsdesign som en utgångspunkt i detta examensarbete. Med identifiering av 

den befintliga forskningen skapades en uppfattning av sjuksköterskors erfarenheter av att 

vårda flyktingar.   
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5.1 Datainsamling 

I denna studie baserades datainsamlingen på vetenskapliga artiklar som söktes fram i 

databaserna CINAHL Complete och PubMed. Dessa två databaser innehåller information om 

omvårdnadsvetenskap respektive medicinsk vetenskap vilket är relevant för att besvara syftet. 

Relevanta ämnesord har använts i syfte att effektivisera och precisera sökningarna i de 

aktuella databaserna. Ämnesordlista för de olika databaserna har olika benämningar, t.ex. 

MESH i databasen PubMed och CINAHL Subject Headings i CINAHL Complete, men 

grundstrukturen är detsamma. Med hjälp av tesaurusar har ämnesordlistor valts, som 

genererat i att sökningarna har preciserats och bidragit till ett bredare sökresultat. Författarna 

har använt sig av en deskriptor i tesaurusen, det vill säga ett ämnesord åt gången för att 

databasen inte ska växa sig allt för stor och blir överskådlig (Östlundh, 2017). Sökningar 

gjordes med hjälp av booleska operatorerna AND och OR där huvudsyftet är att markera de 

utvalda sökorden som ska kombineras och avgränsa sökningen, för att på bästa sätt kunna 

hitta relevanta artiklar. Sökningarna gjordes i tre block där de olika söktermerna söktes var för 

sig (se bilaga 1). Med hjälp av den booleska operatorn OR kombinerades ämnesord som var 

synonyma med varandra. I första hand användes den booleska operatorn AND mellan blocken 

och sedan kombinerades med OR. Kombinationen mellan dessa resulterade i tio relevanta 

artiklar som besvarade litteraturöversiktens syfte. En sökteknisk funktion som kallas för 

trunkering användes, då de flesta databaser automatiskt inte söker upp alla möjliga 

böjningsformer av ett ord. Till följd av detta användes trunkering för att möjliggöra bredare 

sökträff men det genererade endast i en relevant artikel. Fritextsökning användes också för att 

få en så bred sökning så möjligt, detta för att hitta artiklar som ännu inte blivit indexerade 

med ämnesord. Sökorden som användes var Refugees, Nurse-Patient-Relations, Attitude of 

Health Personnel, Nurse Attitudes, Nurs* och Undocumted*. Eftersom definition på flykting 

är mångfacetterad, medfördes att olika definitioner som “undocumented” och “refugees” 

inkluderades i sökfältet. 

 
5.2 Urval 

För att identifiera urvalet samt avgränsa antal artiklar användes inklusion och 

exklusionskriterier (Östlundh, 2017). Inklusionskriterierna berörde artiklar som var 

kvalitetssäkrade, det vill säga Peer Reviewed vilket handlar om en vetenskaplig process där 

publikationerna läses och granskas av experter inom området innan acceptans för publicering 

(Karolinska Institutet, 2015 ). I syfte att få aktuell forskning inom det valda området 

inkluderades ett publiceringsintervall mellan åren 2005–2019. Ytterligare inkluderades 
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engelskspråkiga artiklar som berörde sjuksköterskors erfarenheter av att vårda flyktingar. Det 

manuella urvalet av artiklarna behandlade legitimerade sjuksköterskor som jobbade inom 

sjukvården samt hade erfarenheter av att vårda flyktingar. Litteraturöversikten hade även 

ingen könsbegränsning samt hade ingen demografisk avgränsning. 

I PubMed genomfördes en manuell avgränsning med tillvalet Nursing Journals för att 

enbart få träff på artiklar som berörde tidskrifter utifrån sjuksköterskors perspektiv.  

Exklusionskriterier som ingick var artiklar som inte utgick från sjuksköterskors erfarenhet 

eller perspektiv exkluderades i resultatet. Vidare exkluderades artiklar som inte var etisk 

granskade eller besvarade syftet. Utöver dessa exkluderades artiklar som behandlade 

sjuksköterskors erfarenhet av att vårda flyktingbarn men däremot inkluderades artiklar som 

lyfte sjuksköterskors erfarenhet av att vårda flyktingfamiljer. 

Artiklar valdes genom att artikelns titel lästes och därefter granskades artikelns abstrakt 

gemensamt. När abstrakten bedömdes vara relevant och besvarade syfte, lästes sedan hela 

artikeln noggrant och djupgående.  

Fribergs (2017) granskningsmall för kvalitativa studier användes i syfte att 

kvalitetsgranska de utvalda artiklarna. Frågor som granskningsmallen besvarar är exempelvis 

gällande tydlighet av syfte, framkommande av etiska resonemang samt tillvägagångssätt för 

analysering för data. Kvalitetsgranskningen genomfördes med hänsyn till förekomst av en 

tydlig problemformulering samt säkerställandet om metoden och resultatet hängde ihop med 

studiens syfte. 

 

5.3 Dataanalys 

Enligt Dahlborg-Lyckhage (2017) beskrivs analysgången som ett mönster i arbete som 

tillkännager det analyserade delarna och bidrar till att en ny helhet framställs. Författarna över 

litteraturöversikten har studerat och granska artiklarna gemensamt och individuellt ett flertal 

gånger för djupare förståelse av innehåll, det vill säga uppnå konsensus. En diskussion kring 

artiklarnas resultat fördes kontinuerligt mellan författarna i syfte att undvika feltolkningar. 

Delar från samtliga valda artiklars resultat som ansågs vara relevant sparades i ett separat 

dokument. De utvalda artiklarna presenterades i en översiktstabell (se Bilaga 2) detta för att 

framföra en detaljerad sammanfattning av innehållet i förhållande till problemområdet. 

Resultatet i artiklarna lästes enskilt och sedan gemensamt där delar av innehållet som 

besvarade syftet utmärktes med överstrykningspennor. Författarna diskuterade sedan om 

deras uppfattning av resultatet överensstämde med varandra. I nästa steg utlästes och 
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diskuterades artiklarnas likheter och skillnader med hjälp av färgkodningar, där artiklar som 

tog upp likheter ströks över med samma färg för förtydliggörandet. Analysering av 

datainnehållet resulterade i att författarna kunde kategorisera materialet med stöd av Fribergs 

(2017) tillvägagångssätt. Avslutningsvis skapades fyra huvudkategorier respektive fem 

subkategorier som presenteras i litteraturöversiktens resultat. 

 

6. Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetiska principer används för att kunna behålla individens värdegrund och 

rättigheter. Forskningsetikens huvudsyfte är att avstyra individer från att missledas eller 

utnyttjas i forskningssammanhang. Detta innebär att deltagarnas integritet, samtycke, 

värdighet och anonymitet tas i beaktande (Kjellström, 2017).  

Det var av stor vikt för litteraturöversiktens författare att samtliga utvalda artiklar hade 

genomgått en etisk prövning och blivit godkända av en etisk kommitté samt att ett tydligt 

resonemang framgick i artiklarna. Därmed har författarna vid djupgående granskning av 

artiklarna haft en etisk reflektion vid datainsamling, analys och sammanställning.  

Författarna har sedan tidigare erfarenhet och förförståelse för ämnet och var väl medvetna 

om att den egna förförståelsen kunde avstyra, vinkla och påverka resultatet. För att 

medvetandegöra och motverka detta på bästa sätt har ett objektiv förhållningssätt applicerats.  

Till följd av begränsade språkkunskaper i engelska har svensk- och engelskt lexikon 

använts flitigt i syfte att erhålla korrekt information samt undvika risk för feltolkningar och ett 

missledande resultat.   

 

7. Resultat 

Utifrån litteraturöversiktens resultat presenteras fyra huvudkategorier, varav det första 

huvudkategorien fick rubriken Kommunikations hinder, den andra huvudkategorien fick 

rubriken Organisationens inflytande med tillhörande subkategorier, Hälso-och 

sjukvårdsystem, Etiska ställningstagande och Behov av kunskap. Tredje huvudkategorien fick 

rubriken Kulturella utmaningar och den fjärde och slutgiltiga huvudkategorien fick rubriken 

Vårdrelationenes betydelse och till detta identifierades subkategorier med rubrikerna Det 

vårdande mötet, Emotionell påverkan och Ett givande arbete.  
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7.1 Kommunikationshinder  

Återkommande hinder som sjuksköterskor beskrev i vård av flyktingar var 

kommunikationssvårigheter, eftersom att de hade olika modersmål (Biswas, 

Kristiansen, Krasnik & Norredam, 2011; Burchill & Pevalin, 2012; Hultsjö & Hjelm, 

2005; Samarasinghe, Fridlund & Arvidsson; 2010; Sevinc; 2018). Sjuksköterskor hade svårt 

att begripa flyktingens specifika symtom liksom vaga symtom på grund av språkliga 

svårigheter, vilket kunde försvåra vårdandet i alla skeden (Burchill & Pevalin, 2012; Sevinc, 

2018). Sjuksköterskor uppmärksammade att behandlingen av patienter med språkliga 

barriärer kunde fördröjas (Sevinc, 2018). I Hultsjö och Hjelms studie (2005) beskrev 

sjuksköterskorna att språkliga svårigheter kunde förorsaka att inkorrekta bedömningar 

gjordes i akuta skeden, vilket ökade risken för att en patientcentrerad och lämplig vård inte 

gavs. I dialog med patienten kunde sjuksköterskan varken erhålla eller erbjuda patienten 

nödvändig information vilket resulterade i felaktiga bedömningar och kunde äventyra 

patientsäkerheten. Sjuksköterskorna upplevde svårigheter vid kliniska bedömningar 

som kunde resultera i missförstånd för hur allvarlig patientens hälsotillstånd var.  

Svårigheter som sjuksköterskor beskrev i att upprätta en god och effektiv kommunikation 

var relaterad till brist på tolk och sjuksköterskans bristande förmåga att kommunicera på 

ett korrekt sätt (Sevinc, 2018). Sjuksköterskor beskrev att även om de kunde ett fåtal ord på 

flyktingens språk så var det inte möjligt att kommunicera effektivt utan tolk (Samarasinghe et 

al., 2010; Sevinc, 2018). Samarasinghe et al., (2010) beskrev att sjuksköterskorna i syfte att 

förbättra kommunikationen tillämpade olika strategier såsom att prata långsamt och tydligt, 

anpassning av kroppsspråk, användning av olika föremål som kommunikationshjälpmedel 

samt inlärning av enstaka ord på flyktingens modersmål.   

Sjuksköterskorna rapporterade att tolk kunde vara en resurs i kommunikation med 

flyktingar, men däremot beskrevs också att det även kunde resultera i andra svårigheter 

(Drennan & Joseph, 2005; Hultsjö & Hjelm, 2005). Hinder som sjuksköterskor upplevde med 

tolkassisterande samtal var att det försvårade uppbyggnaden av en tillitsfull 

vårdrelation. Sjuksköterskorna illustrerade även att med en tredje part involverad i samtalet 

medfördes att känsliga ämnen som var av betydelse för patientens underliggande problem inte 

togs upp, vilket resulterade i hinder för en god 

vårdrelation (Suurmond, Seeleman, Rupp, Goosen & Stronks, 2010).  
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En majoritet av flyktingar kom från länder där civil konflikt pågick och återkommande 

problem beskrevs var att hitta en lämplig etnisk tolk i avsikt att förhindra konflikter i 

vårdande möten. Till följd av detta rapporterade sjuksköterskorna vikten av att 

uppmärksamma patientens och tolkens etnicitet (Drennan & Joseph, 2005).  

I studien av Sevinc (2018) betonar sjuksköterskan att anlita professionell tolk endast inte 

var huvudproblematiken utan uppmärksammade att de saknade kunskap att översätta 

medicinska termer på ett korrekt sätt.  

Begränsad tillgång av tolk efter kontorstid var ytterligare ett hinder för sjuksköterskor 

att utföra en patientcentrerad omvårdnad (Drennan & Joseph, 2005; Hultsjö & Hjelm, 2005). 

Utmanande upplevelser som sjuksköterskor beskrev i vårdandet var att motivera patienterna 

till att förbli aktiva i sin egenvårdsbehandling på grund av svårigheter att hitta lämplig tolk, 

särskilt under nattetid. I syfte att kunna föra en god dialog med patienten rapporterade 

sjuksköterskorna ett ökat behov av tolktjänster dygnet runt (Hultsjö & Hjelm, 2005).  

  

7.2 Organisationens inflytande  

7.2.1 Hälso- och sjukvårdssystem  

Sjuksköterskorna upplevde att flyktingen inte fick tillgång till viktiga hälsoundersökningar 

och behandlingar eftersom de enbart hade rätt till begränsad vård (Biswas et al., 2011; Hultsjö 

& Hjelm, 2005).  

I ett antal artiklar upplevde sjuksköterskor att flyktingar hade svårigheter att förstå det 

nya landets hälso-och sjukvårdssystem (Burchill & Pevalin, 2012; Hultsjö & Hjelm, 2005; 

& Samarasinghe et al., 2010). Sjuksköterskor erfor att flyktingar hade bristfällig kunskap om 

hur systemet var uppbyggd vilket innebar att flyktingen mestadels sökte akutsjukvård i 

jämförelse med övriga befolkningen (Hultsjö & Hjelm, 2005). Därför informerade 

sjuksköterskor om vad flyktingen kunde förvänta sig av sjukvården för att undvika 

flyktingens orealistiska förväntningar (Drennan & Joseph, 2005; Hultsjö & Hjelm, 2005; 

Suurmond et al., 2010). Patientbedömningar kunde påverkas av sjuksköterskors stereotypa 

idéer om flyktingar som exempelvis försök till erhållandet av svenskt medborgarskap genom 

att skaffa barn (Gullberg & Wihlborg, 2014).     

Andra svårigheter som sjuksköterskor beskrev var bristande kontinuitet och följsamhet i 

vårdkedjan (Burchill, 2011; Drennan & Joseph, 2005; Gullberg & Wihlborg, 2014; Sandblom 

& Mangrio, 2017). Då flyktingar var tvungna att flytta runt mellan boenden, upplevdes det 

vara en orsak av den nedsatta kontinuiteten i vårdkedjan enligt sjuksköterskor (Drennan & 
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Joseph, 2005). Den bristande kontinuitet i vårdkedjan beskrev sjuksköterskor kunde bero på 

läkarnas vägran att ta emot flyktingar i vården (Drennan & Joseph; 2005; Burchill & Pevalin; 

2012). Vidare svårigheter som sjuksköterskor uttryckte uppstod var på grund av begränsade 

medicinsk dokumentation till följd av att flyktingen saknade personnummer. Det medförde att 

sjuksköterskorna hade begränsade val och istället förlitade sig på flyktings redogörelser av sin 

livshistoria, vilket upplevdes som osäkert (Gullberg & Wihlborg, 2014).  

Vidare framkom att sjuksköterskor upplevde att vårda flyktingar med komplexa behov var 

tidskrävande vilket orsakade en förhöjd arbetsbelastning. Sjuksköterskorna betonade att 

personalens negativa attityd mot flyktingarna påverkade och gick ut över sjuksköterskorna 

själva vid interaktion med hälso-och sjukvårdspersonal. Den negativa feedbacken som 

sjuksköterskorna erhöll upplevdes som utmanande i arbetet (Ogunsiji, Chok, Mashingaidze & 

Wilkes, 2017).    

  

7.2.2 Etiska ställningstaganden  

Det kunde uppstå situationer med etiska dilemman som ställde sjuksköterskorna för 

upplevelser av osäkerhet kring vård av flyktingar eftersom policys och riktlinjer hindrade dem 

från att erbjuda lämplig vård (Biswas et al., 2011; Burchill & Pevalin, 2012). 

Sjuksköterskorna uttryckte att det var deras plikt att vårda flyktingar, oavsett flyktingstatus 

(Burchill & Pevalin, 2012). Biswas et al., (2011) beskriver att sjuksköterskorna rapporterade 

att trots välviljan att ge vård uppstod situationer med etiska dilemman, som handlade om att 

följa sina moraliska värderingar eller att följa lagar och föreskrifter. Sjuksköterskorna menar 

att den moraliska värderingen i yrkesrollen kunde stå i strid med att följa lagen. 

Återkommande känslor som sjuksköterskor beskrev var både empati och diskriminering av 

flyktingar då detta sågs som etiska hinder i interaktionen.  

Då flyktingar kunde misstro att sjuksköterskor representerade svenska myndigheter och 

rapporterade om flyktingens befintliga närvaro, medförde detta att sjuksköterskor erfor 

förståelse för misstron som flyktingen kunde uttrycka (Gullberg & Wihlborg, 2014). 

I studien av Sandblom och Mangrio (2017) beskrev samtliga sjuksköterskor en 

medvetenhet om flyktingens svåra och orättvisa levnadssituationer på grund av samhället inte 

tillfredsställer flyktingens mänskliga rättigheter. Sjuksköterskorna beskrev att de kände sig 

ivriga och tvungna att tillgodose flyktingens behov då de ansåg att det var deras moraliska 

plikt att engagera sig, där även kompetensen gav dem en möjlighet att hjälpa till.   
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7.2.3 Behov av kunskap 

I ett antal studier uttrycker sjuksköterskor att det fanns ett ökat behov av kunskap, information 

samt goda förberedelser inför mötet och vårdandet av vårdtagare med flyktingbakgrund 

(Drennan & Joseph, 2005; Hultsjö & Hjelm, 2005; Samarasinghe et al., 2010). 

Sjuksköterskor beskrev att känslor av osäkerhet uppkom i samband med utförande av 

standard procedurer samt vilka lagar och föreskrifter som gällde i vårdandet av flyktingar. 

Sjuksköterskorna uttryckte ett ökat behov av riktlinjer för mottagandet samt vårdandet av 

flyktingar (Biswas et al., 2011, Drennan & Joseph, 2005; Gullberg & Whilborg, 2014). 

Bristande interna riktlinjer medförde att problematiska situationer uppstod i vårdandet av 

flyktingar. Sjuksköterskorna beskrev att de hade motsatta åsikter kring vårdandet vilket 

medförde att de hamnade i konflikter med varandra. Sjuksköterskor menade att obefintliga 

policyer och riktlinjer resulterade i osäkerhet kring vårdandet förstärktes och svårigheter att 

navigera i sitt arbete (Biswas et al., 2011). Deltagarna upplevde arbetet som svårt, stressfullt 

och isolerande till följd av otydliga rutiner för genomförandet av ett effektivt arbete 

(Drennan & Joseph, 2005). Detta menar sjuksköterskorna vara orsakad av brist på kunskap 

samt resurser i möte med flyktingens komplicerade vårdbehov. Ett flertal sjuksköterskor hade 

önskemål om att erhålla regelbundna utbildningar om kultur och hur detta kan tillämpas i 

vårdande mötet (Drennan & Joseph, 2005; Suurmond et al., 2010).   

Hultsjö och Hjelm (2005) fann i sin studie att sjuksköterskor saknade 

egen kulturmedvetenhet samt otillfredsställande kunskaper om flyktingarnas kulturer, 

värderingar och religioner. Brist på kunskap om flyktingens kultur och religiösa uppfattning 

ledde till att sjuksköterskorna kunde hamna i svåra situationer där de inte hade kännedom för 

hanteringen av dessa utifrån flyktingens kulturella och religiösa övertygelser. I Drennan och 

Josephs (2005) studie redogörs att sjuksköterskor önskade mer kunskap i kulturellt integrerad 

vård, kännedom om karakteristika hälsobehov samt kompetens om adekvata metoder i 

vårdandet av flyktingar som har exponerats för tortyr. Suurmond et al., (2010) visar i sin 

studie att sjuksköterskor förmedlar vikten av att kartlägga flyktingens hälsotillstånd innan, 

under och efter flykten. I syfte att kunna tillgodose vårdbehov som flyktingarna har, 

rapporterade sjuksköterskor att de var i behov av vidare kompetens och information om 

vårdbehoven samt tillgänglighet och stöd av andra yrkesverksamma instanser som har en 

djupare kompetens för flyktingens hälsotillstånd (Drennan & Joseph, 2005). Sjuksköterskor 

beskriver att inflexibilitet i det primära sjukvårdsteamet upplevdes vara frustrerande, det 

faktum att sjuksköterskor var ensamma om att vilja hjälpa flyktingar (Burchill & Pevalin, 

2012).  
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Sjuksköterskorna beskrev även en inre vilja att främja den fysiska hälsan hos varje 

familjemedlem men upplevde samtidigt svårigheter i att få en enskild uppfattning och 

bedömning när hela familjen var samlade. Sjuksköterskor saknade en djupare inblick i 

familjens levnadsberättelse och upplevde även en hög tidspress som uppkom vid hantering av 

familjens psykosomatiska besvär vilket enligt sjuksköterskan var den faktiska och den mest 

centrala hälsoproblematiken hos flyktingarna. Behandlingen för psykosomatiska problem var 

kostsamma och tidskrävande och sjuksköterskorna upplevde att de inte var tillräckligt 

skickliga i att hantera sådan problemematik hos flyktingen (Samarasinghe et al., 2010).  

Vidare betonade sjuksköterskorna att det var av stor vikt att hänvisa flyktingen till andra 

yrkeskategorier när de ansåg sig inte vara tillräckligt adekvata vid hanteringen av psykiska 

hälsoproblem som flyktingen presenterade (Suurmond et al., 2010).  

  

7.3 Kulturella utmaningar                                   

Sjuksköterskor redogör att utmanande situationer uppstod som präglades av individens 

kulturella ursprung och föreställningar (Burchill, 2011; Burchill & Pevalin, 2012; Drennan & 

Joseph, 2005; Hultsjö & Hjelm, 2005; Samarasinghe et al., 2010; Suurmond et al., 2010).  

Sjuksköterskorna upplevde svårigheter utifrån flyktingens kulturella beteendemönster då de 

var dramatiska genom att slita sig i håret och uttrycka intensiva känslor i sorg. Den 

begränsade kunskapen gällande olika beteenden kunde i vissa skeden orsaka svårigheter när 

sjuksköterskor mötte olika kulturella traditioner och ceremonier och när de inte hade 

kännedom om hur de skulle hantera dessa situationer utifrån kulturella och religiösa aspekter 

(Hultsjö & Hjelm, 2005).  

Sjuksköterskor erfor att det rådde en stor skillnad i kulturell förståelse för hur hälsa och 

sjukdom kunde ses mellan sjuksköterskans och flyktingens livsvärld, vilket medförde hinder i 

det vårdande mötet (Burchill & Pevalin, 2012; Hultsjö och Pevalin, 2005). I en studie av 

Hultsjö och Hjelm (2005) beskrevs att sjuksköterskor upplevde svårigheter, vilket var 

relaterad till flyktingens kulturella beteenden i akuta situationer. Dessa beteenden kunde 

handla om flyktingens intensiva kommunikations karaktär både verbalt och icke-verbalt som 

resulterade i att sjuksköterskor upplevde svårigheter vid bedömningar av sjukdomens allvar 

och patientbedömningar.  

Sjuksköterskorna redogör att psykiatriska symtom som exempelvis depression kunde 

förväxlas med fysiska besvär såsom bröstsmärtor, som egentligen var grundad på 



 
 17 (42) 

 

nedstämdhet. Detta beskrev sjuksköterskorna uppkom till följd av flyktingens egna kulturella 

uppfattning för innebörden av psykisk ohälsa.  

Sjuksköterskor beskrev en rädsla i att psykosomatiska symtom kunde försummas i fasaden 

av somatiska besvär som medförde att felaktig diagnostisering eller ingen diagnos ställdes, då 

att patientens egentliga tillstånd indikerade på depression (Burchill & Pevalin, 2012).  

Burchill, 2011; Hultsjö & Hjelm; 2005 och Samarasinghe et al., (2010) lyfter i sina studier 

att sjuksköterskorna upplevde svårigheter i hantering av situationer gällande könsroller och 

den som hade den avgörande makten i familjen. Sjuksköterskor beskrev sina erfarenheter av 

att möta kulturella utmaningar där mannen ansågs inneha en betydande högre makt och trodde 

sig ha rätten att använda våldshandlingar mot sin fru. Stigmatisering var en annan aspekt som 

kvinnan fick handskas med i den egna kulturen gällande separation från sin make (Burchill, 

2011). Vid separationer framförde sjuksköterskorna att det var utmanande att samtala om 

familjerelationer. Sjuksköterskor upplevde en skyldighet att informera om kvinnors och mäns 

lika rättigheter och skyldigheter i landet (Samarasinghe et al., 2010).  

I en studie av Hultsjö och Hjelm (2005) fann man även att könsroller i anslutning 

till kulturella skillnader medförde att sjuksköterskor beskrev vikten av att kvinnor fick 

omvårdnad av samma kön. Sjuksköterskorna menar att patienter från andra kulturer har en 

annan syn på kvinnor där det framgick att mannen tar ställning till om kvinnan får tala med 

personalen eller inte, fastän det var kvinnan som led av sjukdom. Kulturkrock uppstod även i 

samband med tolkanvändning, där sjuksköterskor beskrev att flyktingar avböjde hjälp av tolk 

från motsatt kön.  

I en studie av Drennan och Joseph (2005) betonade sjuksköterskor vikten av att visa 

hänsyn och lyhördhet till flyktingens kulturella bakgrund och viljan att lära om andra 

värderingar och kulturer. Vidare framhåller sjuksköterskorna att kulturkompetent omvårdnad 

alltid kan förbättras avseende centrala färdigheter som inkluderade kunskap gällande olika 

kulturer och kulturens påverkan på formandet av människors beteendemönster (Suurmond et 

al., 2010).  

  

7.4 Vårdrelationens betydelse   

7.4.1 Det vårdande mötet 

Sjuksköterskor betonade vikten av en nära och tillförlitlig vårdrelation i syfte att skapa 

trygghet hos flyktingen (Drennan och Joseph, 2005; Samarasinghe et al., 2010; Suurmond et 

al., 2010). Flera sjuksköterskor poängterade för flyktingen att all information skulle förbli 
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konfidentiell och att det inte skulle användas i ansökningsförfarandet för uppehållstillstånd. 

Vidare belystes det att det var av stor vikt att visa intresse och nyfikenhet för flyktingens 

levnadsberättelse för bedömning av hälsotillståndet, men sjuksköterskorna betonade för 

flyktingen att intresset för berättelsen inte låg i detaljer. Således strävade sjuksköterskorna att 

patienterna inte skulle känna sig förhörda, då misstro var en indikator för utveckling av en 

otillförlitlig relation med sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna erfor att en förtroendefull 

vårdrelation betraktades vara avgörande och skall initieras så tidigt som möjligt. Skapandet av 

vårdrelation medförde att känsliga frågor om flyktingens traumatiska upplevelser eller 

personliga problem kunde tas upp i samtalet (Suurmond et al., 2010).  

Sjuksköterskorna beskrev att flyktingar kunde vara i behov av tid och utrymme innan de 

kunde avslöja sina historier, särskilt smärtsamma upplevelser och erfarenheter. 

Sjuksköterskor beskrev att detta möjliggjordes först när det skapades ett band, en 

utgångspunkt för flyktingen att vilja fortsätta berätta. Sjuksköterskorna påpekar att bandet 

som hade skapats var av stor betydelse för det fortsatta förtroendet (Suurmond et al., 2010). 

I studien av Samarasinghe et al., (2010) beskrev sjuksköterskor att skapandet av en 

trygg vårdrelation uppfattades som grundläggande även i mötet med familjemedlemmar. 

Faktorer som sjuksköterskor betonar som nödvändigt i hälsofrämjande syfte var att känna 

eller visa sympati liksom medlidande, tillförlitlighet samt visa nyfikenhet.  

  

7.4.2 Emotionell påverkan  

Att få lyssna och ta del av flyktingens levnadsberättelse om trauma, tortyr och nuvarande 

svåra livssituation rapporterade sjuksköterskor som utmanade och emotionellt överväldigande 

(Biswas et al., 2011; Burchill & Pevalin, 2012; Drennan & Joseph, 2005; Hultsjö & Hjelm, 

2005; Ogunsiji et al., 2017; Samarasinghe et al., 2010; Sevinc, 2018). Känslor som beskrevs 

uppkomma i mötet med flyktingar var oro, sympati, chock samt maktlöshet (Gullberg & 

Wihlborg, 2014). I och med att flyktingarna hade långa vistelser i flyktingläger var 

sjuksköterskorna en av de första vårdgivarna som de öppnade upp sig för. Sjuksköterskor 

menade att de var ensamma i vårdteamet och det kunde följaktligen kännas som isolerande. I 

genomförandet av initiala bedömningar var sjuksköterskor mer sårbara i samband med att ta 

del av flyktingens traumatiska upplevelser (Ogunsiji et al., 2017).  

I ett flertal studier oroade sjuksköterskor sig för kvinnornas och barnens hälsa och var 

oroade över att inte kunna skydda dem mot samhället, framförallt mot maken 

i familjen (Burchill, 2011; Drennan & Joseph, 2005; Ogunsiji et al., 2017). Sjuksköterskor 

upplevde skyldighet i att hjälpa familjerna och kunde känna misslyckanden om de inte 
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uppnådde detta. Trots sjuksköterskors känslomässiga påverkan så framfördes även en positiv 

attityd i vårdandet. Sjuksköterskor menade att arbetet också upplevdes som framgångsrikt och 

givande (Biswas et al., 2011; Drennan & Joseph, 2005; Ogunsiji et al., 2017; Sevinc, 2018).   

Sjuksköterskorna i Sandblom och Mangrio (2017) beskrev att vårdandet av flyktingar 

uppfattades vara krävande då det ställdes högre krav på sjuksköterskan. Sjuksköterskorna 

menar att arbetet på klinikerna upplevdes som skrämmande och påfrestande i det personliga 

ansvaret. Ett flertal sjuksköterskor uttryckte känslor av personlig otillräcklighet och menar att 

det var utmanande att erbjuda flyktingar nödvändig vård.  

  

7.4.3 Ett givande arbete  

Flertalet sjuksköterskor uppgav, trots emotionell påverkan och utmaningar, en positiv attityd 

till att vårda flyktingar (Drennan & Joseph, 2005; Ogunsiji et al., 2017; Sandblom 

& Mangrio 2017; Suurmond et al., 2010). Deltagarna i Ogunsiji et al., (2017) beskrev en inre 

glädje och stolthet över att kunna hjälpa flyktingar och såg sig själva göra en positiv skillnad i 

deras liv. Sjuksköterskor uttryckte, trots utmaningar längst vägen, en stark upplevelse av att 

vilja vårda flyktingar som var i behov av sjukvård (Biswas et al., 2011). Sjuksköterskorna i 

Sandblom och Mangrio (2017) rapporterade att vården för flyktingar upplevdes som 

ögonöppnande och uppfyllande. I mötet av dessa sårbara och utsatta 

patienter fick sjuksköterskor en starkare inblick i flyktingarnas liv och hälsoförhållanden. 

Sjuksköterskorna poängterade att även om det var tungt att bära, var det något som 

samtalades som genuin positivitet. Drennan och Joseph (2005) beskriver att sjuksköterskorna 

uttryckte framgång i arbetet med flyktingfamiljer då de stöttade och hjälpte familjerna att ta 

itu med psykiska hälsoproblem som ursprungligen uttrycktes genom deras oro för sina barn. 

Passion för deras arbete var något som sjuksköterskor identifierade som källan i styrkan att 

vårda flyktingar. Återkommande känslor som sjuksköterskorna uppgav i studien 

av Ogunsiji et al., (2017); Biswas et al., (2011) var stolthet, lycka och tillfredsställelse. 

Samtliga sjuksköterskor lyfte välviljan i att stödja flyktingar. Trots utmaningar längst vägen 

talade sjuksköterskor om sin passion, glädje och en stark vilja i att vårda flyktingar. 

Sjuksköterskor menade att de fick mycket tillbaka från sitt arbete då de således fick lära sig 

mycket från sina patienter (Ogunsiji et al., 2017). I studien av Suurmond et al., (2010) beskrev 

sjuksköterskor att värdefulla erfarenheter i vården av flyktingar var exempelvis när de 

diskuterade om flyktingens komplexa behov tillsammans med andra kollegor, när 

sjuksköterskor och flyktingen samtalade om viktiga aspekter i livet.  
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8. Diskussion  

Litteraturöversiktens metod diskuteras utifrån styrkor och svagheter samt kvalitetsgranskning 

av resultatartiklar. Resultatet diskuteras i relation till litteraturöversiktens resultat, bakgrund, 

författarnas egna reflektioner samt Madeleine Leiningers teori (2002; 2006) som berör 

transkulturell omvårdnad.   

 

8.1 Metoddiskussion  

Litteraturöversikten genomfördes utifrån en kvalitativ ansats i syfte att belysa sjuksköterskors 

erfarenheter av att vårda flyktingar. Metoden ansågs vara lämplig då en övergripande 

förståelse samt överblick över forskning inom det valda ämnet kunde nås. Metoden diskuteras 

utifrån Fribergs (2017) och Henricson (2017) tillvägagångssätt.  

Sökningarna i litteraturöversikten skedde i databaserna PubMed och 

CINAHL Complete då detta ansågs som en styrka eftersom det framkom ett stort utbud av 

artiklar som var relaterade inom området medicinskt - och omvårdnadsvetenskap. Henricson 

(2017) menar att systematiska sökningar i olika databaser med fokus på omvårdnad stärker 

arbetets trovärdighet eftersom det kan finnas en högre chans att finna relevanta artiklar som 

besvarar syftet. I respektive databaser utfördes motsvarande systematisk sökning vilket 

medförde att författarna återfann samma artiklar, och det sågs som en styrka i valet av 

ämnesord. Då författarna upplevde att det rådde en begränsad forskning för det valda ämnet 

genomfördes en motsvarande systematisk sökning även i databasen MEDLINE men 

författarna fann dessvärre inga relevanta artiklar som besvarade litteraturöversiktens syfte, 

vilket resulterade i att databasen exkluderades. Till följd av detta beslöt sig författarna för att 

inte redovisa genomförda sökningar i översiktstabellen.  

Fritextsökningar i respektive databaser genererade i ett antal träffar men författarna 

bedömde att endast få av dessa var relevanta för att besvara studiens syfte. Istället för 

fritextsökningar plockades ämnesord i ämnesordslistan MESH och Subject Headings, 

samt genom tillämpning av dessa observerade författarna att det resulterade i relevanta 

sökträffar. Fritextsökningar användes i kombination med MESH-termer till följd av 

ospecifika termer, där sökningarna resulterade i hundratals artiklar. Detta såg författarna som 

en svaghet i sökprocessen då det var omöjligt att gå igenom samtliga artiklar, vilket kan 

medföra en högre sannolikhet att relevanta artiklar missas. 
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Eftersom att samtliga artiklar i litteraturöversikten var av engelskt språk användes Svensk- 

Engelsk lexikon kontinuerligt för att undvika feltolkningar, vilket sågs som en styrka i 

trovärdigheten. 

Till följd av användandet av följande MESH-termer; Nurse-Patient-Relations, Attitude of 

Health Personnel, Nurse Attitudes, som syftar till att lyfta sjuksköterskor erfarenheter har det 

genererat i kvalitativa artiklar som har sitt huvudsyfte att fånga upp erfarenheter och 

upplevelser. Enligt Forsberg och Wengström (2016) ses detta som en styrka då kvalitativa 

artiklar ökar trovärdigheten när syftet är att beskriva erfarenheter av ett fenomen. Detta sågs 

även som en styrka av litteraturöversiktens författare eftersom att det gav bredare sökträff i 

besvarandet av studiens syfte.  

Vid datainsamlingen fann författarna ett antal artiklar som bedömdes vara relevant för 

besvarandet av studiens syfte dock exkluderades dessa omgående då författarna 

uppmärksammade att de inte var etisk godkända.  

Vidare användes en sökteknisk funktion som kallas för trunkering i kombination med 

fritextsökning i syfte att frambringa en bredare sökträff då det fanns ett begränsat material att 

tillgå. När sökfunktionen tillämpades i databasen CINAHL Complete fann författarna 

omgående ytterligare en artikel, ”Biswas et al., 2011”, som användes i resultatet, dock 

uppmärksammades att motsvarande sökfunktion i PubMed gav färre antal träffar och 

författarna återfann därmed inte samma artikel.  

Begränsningen Peer Reviewed valdes i databasen CINAHL Complete i syfte att få enbart 

vetenskapliga tidskrifter (Östlundh, 2017). Detta kan ses som en styrka för studiens 

trovärdighet eftersom granskade artiklar medför en hög grad av vetenskaplighet. Däremot 

saknades motsvarande funktion i PubMed vilket ansågs vara en svaghet. Ytterligare en 

svaghet som uppkom i användning av denna sökfunktion var det att det inte indikerade på om 

artiklarna var vetenskapliga eller inte. Östlundh (2017) menar att en medvetenhet bör 

föreligga kring att alla artiklar som publiceras i en vetenskaplig tidskrift behöver således inte 

klassas som vetenskapliga. Därför användes Fribergs (2017) granskningsmall för att granska 

och kontrollera kvalitén på resultatartiklarna. För att få tillräckligt antal artiklar valdes en 

tidsavgränsning på tio år som visade sig ge alldeles för få träffar. Som ett resultat av den 

begränsade forskningen relaterad till studiens syfte valdes en bredare tidsbegränsning på 20 

år. Under denna sökprocess uppmärksammade författarna att de flesta valda artiklar var inom 

ramen av 15 år som medförde en tidsbegränsning inom åren 2005–2019 valdes och ansågs 

som en styrka för pålitligheten i litteraturöversiktens resultat. 
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 Författarna hade inte inkluderat en demografisk angränsning vilket kan ses som en styrka i 

trovärdigheten. De inkluderade resultatartiklarna uppvisade en geografisk spridning 

(Australien, Nederländerna, Turkiet, England, Sverige och Danmark) samt en spridning inom 

olika vårdkontexter. Genom att inte enbart inkludera svenska artiklar ansåg författarna det 

som en styrka eftersom resultatet speglade olika erfarenheter och upplevelser utifrån ett 

globalt sjuksköterskeperspektiv. Författarna anser dock att litteraturöversiktens resultat hade 

kunnat se annorlunda ut om det förekom även artiklar från U-länder eftersom att 

sjukvårdssystemet ser olika ut i olika länder.  

Analysen analyserades enligt Fribergs (2017) metod, där författarna till denna 

litteraturöversikt granskade artiklarna individuellt och gemensamt. Denna analysmetod 

genomfördes i syfte att inte påverka varandras uppfattning av innehållet, vilket sågs som en 

styrka av författarna. 

 Skapandet av kategorier är en dynamisk process och det krävs att man går tillbaka och gör 

en prövning av sin beskrivning mot det ursprungliga materialet (Dahlborg & Lyckhage, 

2017). Enligt Danielsson (2017) skall en kategori endast innehålla data som inte kan tillhöra 

en annan kategori än den valda.  Resonemanget kan relateras till författarnas egna 

erfarenheter och upplevelser kring kategorisering av valda huvudkategorier respektive 

subkategorier. Till en början vid analysering av data fick författarna ett flertal kategorier som 

efter diskussion mellan författarna samt handledare bedömdes tillhöra en och samma 

huvudkategori. Detta sågs som en svaghet eftersom att författarna efter djupare analysering 

uppmärksammade att materialet inte hade analyserats väl.  

Under arbetets gång har kontinuerliga diskussioner som mestadels berörts egna tankar och 

funderingar förts fram mellan författarna för att undvika att förförståelsen påverkar 

den färdigställda resultatanalysen. Därav har författarna genom hela litteraturöversiktens gång 

försökt vara så objektiva som möjligt och haft ett öppet sinne för en källkritisk blick för att 

inte påverkas av den egna värderingen och förförståelsen. Detta ansåg författarna vara en 

styrka för att öka resultatets pålitlighet. Litteraturöversikten har präglats av ett effektivt 

samarbete, god kommunikation och lyhördhet vilket författarna anser vara en fördel för att 

leverera ett bra arbete. Genomförandet av litteraturöversikten har i stort sett kännetecknats av 

att författarna har arbetat gemensamt men även individuellt, då bägge parterna har egenskaper 

som kompletterat varandra på ett bra sätt. Detta anser författarna har utmynnat i ett jämnt 

fördelat ansvar.   



 
 23 (42) 

 

 

8.2 Resultatdiskussion  

Nedan kommer resultatets centrala fynd att belysas och diskuteras i relation till 

Madeleine Leiningers teori om transkulturell omvårdnad. Författarna har valt att diskutera 

språkliga hinder, transkulturell vård och att ta del av trauma eftersom det ansågs relevant 

utifrån den transkulturella omvårdnaden.  

  

8.2.1 Språkliga hinder  

I resultatet framkom att i arbete med flyktingar var språkliga hinder ett återkommande och ett 

av de mest framträdande problemen som sjuksköterskor upplevde för i säkerställandet av god 

omvårdnad. Sjuksköterskor upplevde svårigheter i förståelse för patientens besvär och i att 

göra sig förstådd i mötet. Bhatia och Wallace (2007) redogör att en bristande kommunikation 

medför svårigheter i förståelse av patientens behov där följden blir en sämre 

symtomrapportering, som även framkom i resultatet. Leininger (2002) beskriver betydelsen 

av att sjuksköterskan har kännedom om transkulturell icke verbal kommunikation, speciellt i 

situationer där det råder brist på kunskap om patientens modersmål. Leininger (2002) menar 

att uttryck genom kroppsspråket är en viktig del i kommunikationen som sjuksköterskor bör 

ta hänsyn till då det kan vara kulturellt betingad.     

Kommunikationshinder som uppstod i det vårdande mötet beskrev sjuksköterskorna som 

ett resultat av bristande tillgänglighet av tolk. Liknande problematik beskrivs även i studien 

av Eklöf, Hupli och Leino-Kilpi (2014) som beskriver att sjuksköterskor kunde vara i stort 

behov av tolkningstjänster när språkbarriärer uppstod. Vidare aspekter som lyftes av 

sjuksköterskorna var nedsatt tillgänglighet av tolk som upplevdes utmanande och 

tidskrävande. I litteraturöversiktens resultat framkom att vid anlitandet av tolk var det även en 

kostnadsfråga som togs hänsyn till. Detta stödjs av Eklöf et al., (2014) som beskriver att 

sjuksköterskor var medvetna om kostnaderna och av den anledningen försökte arbeta så 

kostnadseffektivt som möjligt. Sjuksköterskor erfor också att tolken saknade kunskap i 

översättandet av medicinsk terminologi. Tabassum, Macaskill och Ahmad (2000) förstärker 

resultatet och menar att bristande medicinsk kunskap hos tolken kunde medföra att felaktig 

diagnos ställdes.    

Sjuksköterskor i resultatet beskrev att vid anlitande av tolk var det viktigt att 

uppmärksamma patientens och tolken etniska bakgrund i syfte att undvika eventuella 

konflikter. Leininger (2002) styrker resonemanget och beskriver att sjuksköterskan i det 
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tolkassisterade samtalet ska vara observant på både patientens respektive tolkens 

samhällsklasser och värderingar då det kan ha en inflytande på samtalet. Därför är det av stor 

vikt att tolk anlitas utifrån tolkens och patientens kulturella tillhörighet. Även Angel 

och Hjern (2004) belyser att sjuksköterskan bör ha kunskap om att inom samma språk kan 

konflikter förekomma bland etniska grupper som tidigare har varit i konflikt med varandra.   

Utifrån litteraturöversiktens resultat beskrevs att tolkassisterade samtal kunde ha en negativ 

inverkan för utveckling av en god vårdrelation på grund av en tredje part var involverad. I 

studien av Eklöf et al., (2014) återfanns liknande resultat där sjuksköterskor betonade vikten 

av ett adekvat kommunikationssätt, eftersom att förhållandet huvudsakligen är mellan 

patienten och sjuksköterskan. Mok och Chiu (2004) menar att kommunikationen i 

vårdrelationen är grunden för allt vårdande. Sjuksköterskor som utvecklar tillitsfulla 

vårdrelationer visar även en holistisk syn i vården, genom att visa förståelse för patientens 

lidande, medvetenhet om outtalade behov, ger tröst samt är pålitlig, kompetent och dedikerad 

i vården. Sjuksköterskors personliga egenskaper och färdigheter är inbäddade i vårdande 

relationer, vilket utgör excellens inom omvårdnaden. Sjuksköterskor kan också känna 

tillfredsställelse och berikas genom relationerna. Litteraturöversiktens författare anser att en 

god kommunikation mellan sjuksköterskan och patienten ger förutsättningar för utveckling av 

terapeutisk vårdrelation.   

Författarna i litteraturöversiktens har reflekterat över betydelsen av att som sjuksköterska 

säkerställa att informationen anpassas utifrån tolken och patientens kunskapsnivå, men även 

försäkra sig om att den information som förmedlats uppfattas av patienten på ett korrekt sätt. 

För att som sjuksköterska kunna försäkra sig detta är det viktigt att tänka på att motta 

bekräftelse från patienten genom att exempelvis ha kunskap i tillämpande av ett icke-verbalt 

kommunikationssätt. Även tilliten blir ett viktigt redskap som bör tas hänsyn till i dialogen.   

  

8.2.2 Transkulturell vård  

I litteraturöversiktens resultat framkom att sjuksköterskor utifrån patientens kulturella 

bakgrund samt värderingar kunde finna sig i utmanande situationer. De utmanande 

situationerna handlade om patientens oväntade kulturella beteenden som tedde sig i form av 

en intensivt kommunikationens karaktär, både verbalt och icke verbalt och som försvårade 

patientbedömningarna. I studien av Pergert, Ekblad, Enskär och Björks (2007) framkom 

snarlikt resultat där missförstånd i kommunikation uppträdde desto större kulturella skillnader 

det rådde mellan parterna. Al-Baldawi (2014) beskriver att patientens kommunikation och 

uttryckssätt påverkas av den kulturella tillhörigheten och när sjuksköterskan inte har kunskap 
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kan feltolkningar och missbedömningar göras vilket resulterar i negativa konsekvenserna för 

sjuksköterskan och patienten. Därför är det viktigt att sjuksköterskan har kunskap om och 

är medveten om det olika uttryckssätten. Leininger (2006b) beskriver att eftersom det 

språkliga och de kulturella uttryckssätten kan vara sammankopplade, krävs det att 

sjuksköterskor har kunskap om att den kulturella tillhörigheten kan påverka det språkliga 

kommunikationssättet.   

I resultatet framkom att den kulturella tillhörigheten medförde att flyktingar kunde ha olika 

syn på hälsa och ohälsa. Detta styrks av Dogan, Tschudin och Özkan (2009) som beskriver att 

för vissa individer kan ohälsa bero på andliga och kroppsliga orsaker medan andra ser det som 

en straff från en högre makt. Vissa individer föredrar även att undvika att samtala om ohälsa 

då det anses vara tabubelagt. Leininger (2006a) redogör att patientens kultur har en stor 

inflytande på personliga värderingar, tankesätt samt ens subjektiva uppfattning om vad 

hälsa och ohälsa innebär. Till följd av den kulturella variationen i tron på ohälsa bör hälso-och 

sjukvårdspersonal vara medvetna om eller få färdigheter för att kunna förstå detta utifrån ett 

patientcentrerat perspektiv. Den stora kulturella variationen ställer således krav på att 

utövandet av omvårdnad har en transkulturell inriktning. Leininger (2006a) menar att det är 

av stor vikt att sjuksköterskan inhämtar kunskap om patientens kulturella värderingar i syfte 

att kunna stärka den kulturella kompetensen och för att kunna bedriva ett patientsäkert och 

kulturanpassad omvårdnad. Vidare redogör Leininger (2002) att vid inhämtning av kunskap 

om patientens kultur bör sjuksköterskan i första hand vara medveten om den egna kulturens 

synsätt för att förhindra att kulturblindheten intar utrymme i mötet. Omedvetenhet om den 

egna kulturen kan medföra att missförstånd, felaktiga bedömningar och handlingar genomförs 

som leder till negativa konsekvenser. Resonemanget kan också kopplas till ICN:s etiska kod 

om sjuksköterskans ansvarsområde att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt 

lindra lidandet (Svenska sjuksköterskeförening, 2017). ICN:s etiska kod ska vägleda 

sjuksköterskor i bedrivandet av kulturanpassad vård. Det etiska ansvaret bygger på att 

sjuksköterskan visar nyfikenhet i förståelse för patientens livsvärld i hopp om ge utrymme för 

stärkning av personligheten. Kulturell - och etisk vård beskrivs därför vara objektivt och 

subjektivt där målsättningen för sjuksköterskan blir att dessa ansvarsområden sätts i klinisk 

praxis.   

Utifrån litteraturöversiktens resultat har författarna reflekterat över att som sjuksköterska 

visa förståelse för att alla individer bär på en egen historia och att som sjuksköterska inte ta 

för givet att patienter inom samma kultur behöver ha liknande värderingar, uppfattningar och 

tankesätt på livet i sin helhet. Det är viktigt att sjuksköterskan utvecklar en förståelse för 
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varför människor från olika kulturer beter sig på ett unikt sätt och därav bör en medvetenhet 

föreligga kring hur sjuksköterskan bör förhålla sig i olika vårdkontexter. Då olika synsätt på 

världen kan förekomma mellan sjuksköterskan och patienten är det viktigt att dessa perspektiv 

möts med respekt och värdighet i vårdandet.      

  

8.2.3 Att ta del av traumarelaterade berättelser   

I litteraturöversiktens resultat beskrevs att det uppkom känslor som oro, sympati, chock och 

emotionellt överväldigande när sjuksköterskorna tog del av flyktingars levnadsberättelser om 

trauma och tortyr. Liknande känslor uppkom även i studien av Griffiths, Emrys, Lamb, Eagar 

och Smith (2003) där sjuksköterskor upplevade snarlika känslor och reaktioner i vården av 

traumatiserade flyktingar. I litteraturöversiktens bakgrund redovisas att följden av 

omständigheter och problematik som flyktingar möter under flykten kan resultera i långvarig 

traumatiska besvär som kan ha en omfattande påverkan för deras hälsa och välbefinnande. 

Långvarig exponering av traumatiska händelser beskriver flyktingar associeras med pågående 

stressreaktioner som ångest, depression, isolering, samt PTSD.  

Griffiths et al., (2003) beskriver att sjuksköterskor i arbete med sårbara och utsatta 

patienter löper sannolikt större risk för exponering och utveckling av sekundära traumatiska 

stressreaktioner och utsättas för utbrändhet som kan orsakas av olika yrkes-, lednings- och 

etiska faktorer. Traumatiska stressreaktioner upplevde sjuksköterskor vara relaterade till deras 

roll som vårdgivare vid hantering av incidenter som exempelvis kunde handla om 

barnmisshandel. De etiska faktorerna var förknippade med att sjuksköterskor utsattes för olika 

moraliska dilemman vid kliniska beslutsfattanden eftersom att besluten var utanför det 

etablerade arbetsfältet. Vidare känslor som uttrycktes av sjuksköterskor var sorg som uppkom 

i samband med avsaknad av klinisk kompetens och innehavandet av ett etiskt ansvar i arbetet. 

Då sjuksköterskor upplevde traumarelaterade, kulturella och 

rollrelaterade stressorer rapporterades ett ökat behov av kunskap i kulturkompetent- och 

traumakänslig vård. Sjuksköterskor uttryckte även ett behov av avlastningssamtal för att 

kunna finna strategier i hantering av påfrestande situationer som en följd av obearbetade 

upplevelser (Griffiths et al., 2003).  

Leininger (2002) redogör att när sjuksköterskor har kunskap och tillämpar transkulturell 

omvårdnad erhåller de även förutsättningar att i mötet med patienter som har upplevt 

traumatiska upplevelser inte bli lika mottaglig för påverkan av sekundär traumatiska 

reaktioner.  
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Författarna har i litteraturöversikten reflekterat och diskuterat över att i behandling av 

traumatiserade patienter som har upplevt övergrepp, krig och katastrofer bär med sig känsliga 

erfarenheter som kräver sjuksköterskans engagemang och kompetens. Av den anledningen 

anses att det är av stor betydelse att inhämta kunskap om vilka faktorer som påverkar den 

traumakänsliga patientens omvårdnad.  

  

9. Kliniska implikationer  

Genom att identifiera de hinder som uppkommer i vårdandet av flyktingar kan studien bidra 

till att sjuksköterskor erhåller en bättre förståelse och kunskap för hur omvårdnaden av 

patienter med olika kulturella bakgrund ska bedrivas i klinisk praxis. Med hjälp av 

litteraturöversiktens resultat kan sjuksköterskor inom olika vårdinstanser inleda en reflektion 

för att öka medvetenhet för hur deras arbete med flyktingar bör bedrivas i framtida arbeten 

och för att förhindra att fel uppstår.  

Fördomar är oundvikliga och vanligt förekommande i samhället, men som sjuksköterska är 

det av stor vikt att inte generalisera och dra slutsatser om att patienter med samma kulturella 

tillhörighet har samma värderingar, utan resultatet visar att alla individer är unika med egna 

personliga värderingar och det kan i sin tur bidra till ökad kulturmedvetenhet hos 

sjuksköterskan. Genom att använda aktuellt resultat i klinisk verksamhet kan det vägleda 

hälso-och sjukvårdspersonal att få djupare förståelse och för att möta de komplexa 

omvårdnadsbehoven, och förhindra att arbeten bedrivs utifrån kulturstereotyper och istället 

föras utifrån ett holistiskt synsätt. Sjuksköterskor kan med fördel erbjudas förberedelser inom 

detta ämnesområde under sjuksköterskeutbildning samt genom internutbildningar i 

arbetslivet.  

Litteraturöversikten har fokus på sjuksköterskors erfarenheter av att vårda flyktingar men 

även att andra yrkesprofessioner kan nyttja av den aktuella kunskapen för att ytterligare kunna 

växa i sina yrkesroller.     

  

10. Förslag till fortsatt forskning  

Under datainsamlingen av litteraturöversikten har uppmärksammats att det inte finns 

tillräckligt med forskning att utgå inom området och framtida forskning behöver därför 

genomföras. För att kunna optimera vårdandet och utveckla vårdkvalitén behövs mer 

forskning utifrån sjuksköterskans och flyktingens upplevelser av hur omvårdnaden bedrivs. I 

litteraturöversikten framkom att sjuksköterskor hade bristande kunskap i att möta flyktingens 
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komplexa behov och i syfte att effektivisera hälso-och sjukvårdssystemet behövs mer kunskap 

och forskning för hur sjuksköterskor kan utbildas på bästa möjliga sätt för att kunna möta och 

tillgodose behoven. Det vore angelägen att forska mer om strategier för huruvida 

kulturkrockar och kommunikationshinder kan överbryggas.    

  

11. Slutsats  

Syftet med litteraturöversikten var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att vårda 

flyktingar. I litteraturöversiktens resultat framkom att sjuksköterskor upplevde ett flertal 

hinder för en patientcentrerad omvårdnad. Ett av de mest framträdande problemen var att 

språkliga barriärer medförde hinder i genomförandet av medicinska bedömningar och 

behandlingar. Tolkassisterade samtal betraktades vara en samtalsresurs men det kunde likväl 

hindra uppbyggandet av goda vårdrelationer och ur en annan synvinkel var tillgängligheten 

även bristfällig. Ett annat hinder i vårdandet var att sjuksköterskorna upplevde olika kulturella 

utmaningar som handlade om olika synsätt på hälsa och ohälsa, flyktingens intensiva 

kommunikationsbeteenden och uttrycksätt, etnicitet i tolkanvändning och bristande 

kompetens i utövandet av kulturellt anpassad vård. Resultat visade att sjuksköterskor erfor en 

osäkerhet kring lagar och föreskrifter som även kunde stå i strid mot de moraliska 

värderingarna samt svårigheter gällande kontinuitet i vårdkedjan. Till följd av detta uttrycktes 

ett ökat behov av kunskap och goda förberedelser inför mottagandet av flyktingar. Att 

etablera en tillitsfull vårdrelation rapporterades vara utmanande då flyktingen kunde misstro 

och förknippa sjuksköterskan med myndigheter. Trots känslomässig påverkan i vårdandet 

hade sjuksköterskor en positiv inställning då arbetet upplevdes som meningsfullt och 

berikande. 

Litteraturöversikten har bidragit till en ökad förståelse för vilka faktorer som påverkar 

sjuksköterskor i vårdandet av flyktingar. Till följd av den ökade globaliseringen kommer 

sjuksköterskor att förr eller senare möta flyktingar inom olika vårdinstanser. Författarna anser 

därför att det är av stor betydelse att sjuksköterskor är väl utrustade med kunskap och 

färdigheter om transkulturell omvårdnad, i syfte att bedriva hälsofrämjande och 

patientcentrerad omvårdnad och förhindra att kulturell smärta uppstår.  
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resultat, se bilaga 2. 
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Patient-Relations”) 

OR (MH”Attitude of 

Health Personnel”)) 
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Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat  

Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

Biswas, D., 

Kristiansen, M 

Krasnik, A., & 

Norredam, M. 

Access to 

healthcare and 

alternative 

healthseeking 

strategier among 

undokummented 

migrants in 

Denmark. 

2011, Denmark, BMC 

Public Health 

Syftet med studien var att 

beskriva och analysera 

papperslösa migranters 

erfarenheter av tillgång till 

hälso-och sjukvård, 

användning av alternativa 

hälsosökande strategier och 

akutsjuksköterskors 

upplevelser av i möten med 

papperslösa migranter 

Metod: kvalitativ studie 

baserad på 

semistrukturerade intervjuer. 

Urval: 8 erfarna 

akutsjuksköterskor. 

Analys: kvalitativ 

innehållsanalys enligt Malterud 

(2011). 

Sjuksköterskorna uttryckte en stark vilja av att 

vårda papperslösa migranter trots 

migrationsstatus. 

Vidare rapporterade sjuksköterskorna att 

papperslösa migranter sällan sökte vård inom 

akutsjukvården men att vården av papperslösa 

migranter utmärkte sig dock av ett 

behandlingsmönster som skiljde sig avsevärt 

från andra patienter. Vidare framkom även att 

utmaningar som kunde uppkomma i möte med 

papperslösa migranter var 

kommunikationshinder och att inte kunna ge 

adekvat vård. Sjuksköterskan beskrev även att 

det rådde osäkerhet kring vid utförande av sitt 

arbete att kunna agera korrekt i enlighet med 

lagar och förordningar. 

 

 

Burchill, J Safeguarding 

vulnerable 

families: work 

with refugees 

and asylum 

seekers 

2011, England, 

Comunity practitioner. 

Att belysa sjuksköterskans 

erfarenhet av att arbeta med 

flyktingar och asylsökande. 

 

Metod: Kvalitativ studie 

Urval: 14 sjuksköterskor med 

minst två års erfarenhet utav 

arbete med flyktingar inom 

hemsjukvård. 

Analys: kvalitativ 

innehållsanalys med deduktiv 

ansats enligt Ritchie & Spencer 

(1994). 

Sjuksköterskan uttryckte att flyktingarnas 

hälsobehov oftast var komplexa och som en 

kombination av flera överlappande svårigheter 

och dessa kan utgöra ett hinder för 

sjuksköterskan att genomföra ett effektivt 

arbete. Vidare beskrivs det att i samband med 

avslag på asylansökan medförde att 

socialtjänsten inte tog ansvar i vårdandet vilket 

resulterade i att sjuksköterskan var ensam i sitt 

arbete. 

Sjuksköterskan upplevde därmed att det var 

utmanande att förstå familjens kulturella 
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tankesätt. En central problematik som 

sjuksköterskan upplevde var oro då de 

skyddsbehövande var barn och vuxna som 

genomgick våld i hemmet och att det inte 

fanns tillgång till offentligt stöd samt att 

sjuksköterskan kände ett ökat ansvar för att 

skydda familjer som fått asylavslag och valt att 

försvinna från systemet.  

Burchill, J., & 

Pevalin, D 

Barriers to 

effective 

practice for 

health visitiors 

working with 

asylum seekers 

and refugees. 

2012. London. 

Community Practitioner 

Syftet med studien var att 

identifiera hinder för effektivt 

arbete utifrån 

sjukvårdspersonalen 

erfarenhet i arbete med 

flyktingar och asylsökande 

personer. 

Metod: Kvalitativ studie 

baserad på djupintervjuer. 

Urval: 14 legitimerade 

sjuksköterskor med minimum 2 

års erfarenhet inom området. 

Analys: Framework kvalitativ 

innehållsanalys enligt Ritchie 

& Spencer (1994) 

Resultatet påvisade att till följd av 

flyktingarnas och asylsökande komplexa 

vårdbehov uppkom olika hinder för 

vårdpersonal att genomföra ett effektivt arbete, 

vilket personalen ansåg som resurskrävande 

och frustrerande. Hinder som beskrivs var 

kommunikationssvårigheter, oro kring att 

mista de underliggande sjukdomar då patienter 

med vaga symtom diagnostiserades med 

psykosomatisk sjukdom. Vidare hinder som 

beskrivs var olika förståelser för hälsa och 

sjukdom relaterad till kulturella aspekter. 

Drennan, V, M., & 

Joseph, J 

Health visiting 

and refugee 

families: issues 

in professional 

practice. 

2005. London. Journal 

of  advanced nursing. 

Syftet med studien var att 

beskriva upplevelse av 

erfarna hälso- och 

sjukvårdspersonal att arbeta 

med flyktingfamiljer i 

Londons innerstad. Vidare 

var syftet att identifiera 

upplevelser om hälso- och 

sjukvårdspersonalens 

uppfattning av effektiva och 

ineffektiva metoder att utöva 

vid identifiering av 

hälsobehov hos flyktingarna 

samt undersöka om 

användning av Maslow teori 

förekommer bland 

sjukvårdspersonalen 

Metod: Kvalitativ studie, 

baserad på semistrukturerade 

intervjuer. 

Urval: 13 

hemsjukvårdspersonal med 

erfarenhet av att arbeta med 

flyktingar.  

Analys: Framework 

analysmetod, enligt Ritchie & 

Spencer (1994) 

Sjuksköterskan beskrev att asylsökande 

upplevde stark oro och ångest vid kontakt av 

statliga tjänstemän. Vidare framkom att till 

följd av att flyktingarna placerades på 

korttidsboende hade sjuksköterskan svårt att 

upprätta en god och tillitsfull vårdrelation. Den 

snabba adressändring och stora mångfalden av 

språk kunde även resultera i svårigheter i 

tillgänglighet av tolk på kort tid, som medförde 

att barn användes som tolk vid dröjsmål av 

professionell tolk, vilket ökar risken för 

bristfällig kommunikation. Ytterligare beskrev 

sjuksköterskorna att ta del av flyktingarnas 

traumatiska upplevelser hade en stor påverkan 

och medförde att utförande av deras arbete var 

svårt, isolerande och smärtsamt. 

Sjuksköterskan rapporterade även ett behov av 

förbättrade förberedelser av att bedriva deras 

arbete, detta genom inhämtning av kunskap 
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gällande förordningar och lagar som reglerar 

asylsökande samt kunskap om adekvata 

strategier i arbete med asylsökande familjer 

som upplevt tortyr. 

Hultsjö, S., & 

Hjelm, K. 

Immigrants in 

emergency care: 

Swedish health 

care staff´s 

experience.  

2005, Sweden, 

International Nursing 

Review 

Syftet med studien var att 

identifiera och jämföra om 

hälso-och sjukvårdspersonal i 

somatisk och psykiatrisk 

akutsjukvård upplevde 

problem vid vårdande av 

personer med 

invandrarbakgrund. 

 

Metod: kvalitativ studie med 

semistrukturerade intervjuer 

Urval: hälso-och 

sjukvårdpersonal med minst två 

år arbetslivserfarenhet inom 

akutvårdsmottagning, 

psykiatrisk akutmottagning 

eller ambulansmottagning i ett 

svenskt sjukhus. Deltagarna i 

studien var 22 kvinnor och 13 

män. 

Analys: analyserna för 

intervjuerna genomfördes 

enligt analysmetod för 

fokusgrupper enligt Krueger & 

Casey (2000). 

Upplevelserna som uttrycktes var svårigheter 

vid vårdandet av asylsökande personer. 

Svårigheterna som uppkom för vårdpersonalen 

var problematik relaterad till bedömningar 

gällande patientens psykiatriska hälsotillstånd. 

Andra svårigheter som nämns var att 

sjuksköterskan hade problem relaterad till 

kulturellt beteende och religion, svårigheter 

relaterad till könsroller, svårigheter relaterad 

till kontakt med närstående, språkliga hinder, 

otillräcklig kunskap om den svenska hälso-och 

sjukvårdssystemet gällande asylsökande och 

svårigheter kring vårdandet av asylsökande 

flyktingar som lider av PTSD (post traumatisk 

stress syndrom) samt en annan beskrivande 

problem som uppkom handlade om 

förväntningar av asylsökande personer från 

sjukvårdspersonalen att påverka ansökan om 

avslag eller utvisning. 

Gullberg, F., & 

Wihlborg, M. 

Nurse`s 

experience of 

encountering 

undocumented 

migrants in 

Swedish 

emergency 

healthcare. 

2014, Sweden, 

International Journal of 

Migration health and 

social care 

Att undersöka sjuksköterskors 

erfarenhet i vårdande möte av 

papperslösa inom 

akutsjukvården. 

Metod: fenomenografisk 

kvalitativ studie baserad på 

semistrukturerade intervjuer. 

Urval: 12 sjuksköterskor inom 

akutsjukvård och 4 

sjuksköterskor inom 

primärvård. 

Analys: fenomenografisk. 

Resultatet utmynnade i tre överordnade 

kategorier: 1). Sjuksköterskans uppfattning av 

papperslösa: upplevelser av den papperslöses 

migrationsstatus som förvirrande och vag till 

följd av uppkomna kategorier som rör sig om 

avsaknad av svenskt personnummer, tillfällig 

identifieringsdokument och de som saknade 

papper av okända skäl. 

2). Konflikter som resulteras av papperslöshet: 

handlade om att sjuksköterskan var tvungen att 

registrera den papperslöse som ”oidentifierad” 

och förlita sig på patientens kunskap. 
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3). Etiska aspekter som sjuksköterskan erfar i 

möte med papperslösa innefattade empati och 

diskriminering. Empati handlade om att 

sjuksköterskan fick ökad förståelse för 

patientens svårighet att få tillit gentemot 

personalen. Diskriminering handlade om 

sjuksköterskans förutfattade meningar och 

fördomar kring den papperslöse.    

Ogunsiji, O., Chok, 

NG. H., 

Mashinegaidze, G., 

& Wilkes, L 

”I`am still 

passionate 

despite the 

challenges”: 

Nurses 

navigating the 

care of refugees 

2017, Australia, Journal 

of Clinical Nursing 

Syftet med studien var att 

utforska sjuksköterskors 

erfarenhet av att vårda 

flyktingar.   

Metod: kvalitativ deskriptiv 

analys 

Urval: sex legitimerade 

sjuksköterskor var anställda i 

arbete för flyktinghälsovården 

Analys: Analysmetod enligt 

Burns & Grove (1993) 

Sjuksköterskorna rapporterade att vid första 

bedömningen av nyanlända flyktingar 

upplevdes utmanade och överväldigande till 

följd av att ta del av deras levnadsberättelse 

som omfattade trauma och tortyr. Vidare 

framkom det att i vårdande av flyktingar 

upplevdes tidspress och arbetsbelastning till 

följd av utmanande behov. På grund av 

flyktingens kunskapsbrist och språkliga besvär 

medförde ökad tidspress för sjuksköterskan. 

Vidare beskrivs det att sjuksköterskan 

upplevde en stark terapeutisk vårdrelation trots 

alla utmaningar kunde uppkomma då källan i 

styrkan i vårdande mötet var deras passion i att 

tillhandahålla omvårdnad till flyktingar. 

 

Samarasinghe, K., 

Fridlund B., 

Arvidsson B. 

Primary health 

care Nurse´s 

promotion of 

involuntary 

migrants family 

health 

2010, Sweden, 

International Nursing 

Review 

Syftet var att beskriva hur 

sjuksköterskor inom 

primärvården främjar hälsa 

hos ofrivillig migrerade 

familjer i en kulturell 

transition. 

Metod: fenomenografisk 

kvalitativ studie baserad på 

semistrukturerade intervjuer 

Urval: 34 sjuksköterskor med 

erfarenhet inom primärvården 

Analys: fenomenografisk 

innehållsanalys enligt Svensson 

(1997). 

Resultatet påvisade att sjuksköterskorna 

upplevde svårigheter i utförande av kliniska 

bedömningar till följd av 

kommunikationssvårigheter relaterad till 

tolkning av kroppsspråk. Vidare beskrivs det 

att sjuksköterskan upplevde svårigheter kring 

att få flyktingfamiljer att anpassa sig efter det 

svenska samhället samt frustration som 

utvecklades när flyktingen inte fullföljde 

egenvårdsråd. Många sjuksköterskor var även 

otillfredsställda med kvalitén av deras arbete 

eftersom de hade brist på kulturell kompetens i 

möte med flyktingar. Sjuksköterskorna 

identifierade ett ökat behov av rådgivning och 

samtal eftersom de i vårdade av traumatiska 
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flyktingar kunde utveckla stress. 

Sjuksköterskan beskrev att det var av betydelse 

att skapa av en god liksom en förtroendefull 

vårdrelation med familjemedlemmarna i syfte 

att främja hälsofrämjande åtgärder. 

Sandblom, M., & 

Mangrio, E. 

The experience 

of nurses 

working whitin 

a voluntary 

network: a 

qualitative study 

of health care 

for 

undocumented 

migrants. 

2017, Sweden, 

Scandinavian Journal of 

Caring Scientists 

Syfte med studien var att 

belysa sjuksköterskans 

erfarenhet av att vårda 

papperslösa i ett frivilligt 

nätverk. 

Metod: kvalitativ studie 

baserad på semistrukturerade 

intervjuer 

Urval: 4 legitimerade 

sjuksköterskor 

Analys: induktiv 

innehållsanalys enligt Elo & 

Kyngäs och Grandheim & 

Lundman 

Resultatet representerade tre övergripande 

huvudteman: 1). Bristfällig struktur i 

organisationen: handlade om otillräcklig 

journalföring, begränsade finansiella och 

materiella resurser som kunde utveckla känslor 

av otillräcklighet, missnöje och stress hos 

sjuksköterskan. 

2). Etiska dilemman och utmaningar: 

Sjuskötterskorna upplevde att de var skyldiga 

att vårda papperslösa då de ansåg att det var 

deras plikt att med hjälp av deras kompetens 

som sjuksköterskor erbjuda och tillgodose 

deras behov eftersom att samhället inte tar 

ansvar för vårdandet av papperslösa. 

3). Sjuksköterskans personliga påverkan och 

insikter: belyser två perspektiv där 

sjuksköterskan upplevde att omsorg för 

papperslösa var krävande i och med att 

sjuksköterskan arbetade självständigt i högre 

utsträckning som innebar ett större 

ansvarstagande. Det andra perspektivet belyser 

att sjuksköterskan fick bredare perspektiv och 

förståelse för papperslösas liv och förhållanden 
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Sevinc, S Nurse`s 

experience in a 

Turkish int 

ernal medicine 

clinic with 

Syrian refugees. 

 

2017, Turkey, Journal of 

Transcultural Nursing 

Syftet med studien var att 

beskriva sjuksköterskans 

erfarenhet av att vårda syriska 

flyktingar i internmedicinska 

kliniker på ett sjukhus i 

Turkiet. 

Metod: Deskriptiv Kvalitativ 

studie 

Urval: 10 sjuksköterskor med 

erfarenhet inom området 

Analys: Induktiv 

innehållsanalys analys enligt 

Yildirim & Simsek (2011). 

Resultatet utmynnade i tre övergripande 

teman: 1). Sjuksköterskorna som deltog i 

studien uppgav att de upplevde 

kommunikationssvårigheter med patienter och 

deras närstående och att tillhandhålla en 

adekvat vård. Problemet relaterades till brist på 

tolkar vilket resulterade att hinder uppstod i 

förmågan att ge god vård. 2). Sjuksköterskorna 

observerade likheter och skillnader mellan 

syriska och turkiska patienter. Likheterna 

handlade om att ha likande trosuppfattning 

medan skillnaderna relaterades till klädstil, 

renhetsvanor och olika synsätt på döden. 

3). Sjuksköterskorna uttryckte medkänsla och 

empati trots hinder som kunde uppkomma i 

vårdandet bland annat i form av ökad 

arbetsbelastning. 
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Syftet med studien var att 

utforska de särskilda 

kulturella kompetenser som 

sjuksköterskan i arbetande 

med asylsökande ansågs vara 

viktiga. 

Metod: Kvalitativ studie, 
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Urval: 36 medicinskt ansvariga 

sjuksköterskor medverkade i 

intervjun och 89 frågeformulär 
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Analys: Framework 
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Resultatet påvisade att sjuksköterskan vid 

utövande av kulturell kompetent omvårdnad 

ansåg att tre viktiga komponenter som uppkom 

innefattade kunskap, förmågor och 

medvetenhet. Kunskap om vanliga sjukdomar 

och smittor som kunde uppkomma i 

ursprungslandet, kunskap om flyktingens 

hälsoeffekter, hälsokonsekvenser av att vara 

flykting samt kunskap om den politiska 

situationen i hemlandet. 

Sjuksköterskans medvetenhet handlade om 

inhämtning av kunskap gällande lagar och 

förordningar som denne skulle förhålla sig till 

samt medvetenhet kring sin egen kultur och 

egna fördomar. Sjuksköterskans förmåga i 

arbete med asylsökande personer kretsade 

kring kapaciteten att utveckla en god 

vårdrelation i syfte att i dialog med patienten 

ställa frågor som berör känsliga ämnen. Vidare 

beskrivs det att sjuksköterskans förmåga 

omfattade även att informera den asylsökande 
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personen om hur hälso-sjukvårdsystemet 

fungerade i mottagarlandet samt förmågan att 

vara lyhörd för att kunna föra en god 

kommunikation och vid behov använda sig av 

tolk. 

 

 


