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Abstrakt 

Bakgrund: Ett ökat tryck på primärvården relaterat till ökad migration 

innebär att distriktssköterskan i större utsträckning träffar den papperslöse 

patienten i sitt dagliga arbete. Papperslösa personer har laglig rätt till vård 

som inte kan anstå; ett begrepp som går emot etiska principer om allas lika 

värde inom vården. Då distriktssköterskan ofta gör en första bedömning av 

patientens behov vilar ett stort ansvar på dennes axlar. Syfte: Syftet med 

studien är att belysa distriktssköterskans upplevelser av att vårda papperslösa 

i primärvården. Metod: Studien har bedrivits empiriskt med en kvalitativ 

forskningsansats genom en latent innehållsanalys av semistrukturerade 

intervjuer. Resultat: Resultatet visar vikten av tydliga riktlinjer för att 

förenkla distriktssköterskans bedömning av patientens behov och för att 

säkerställa en god vård för den papperslösa. Distriktssköterskans upplevelse 

av gällande riktlinjer och applicering skiljer sig mellan regioner och 

individer. Distriktssköterskan upplever brist på förståelse hos andra 

vårdaktörer för den papperslöses utsatta situation vilket leder till misstro till 

andras kunskap. Stöd på arbetsplatsen underlättar bedömningar av vård som 

inte kan anstå och leder till minskad upplevelse av etiska dilemman och 

stress. Slutsats: Resultatet visar att distriktssköterskan bedömer vård som 

inte kan anstå utifrån sin teoretiska kunskap, förståelse för patientens 

utsatthet och med stöd av sina kollegor. Distriktssköterskan möter patienten 

med beaktande för dennes lika värde och med medvetenhet kring dennes 

förutsättningar. Distriktssköterskan tar sitt moraliska ansvar genom att värna 

om patientens rättigheter, ifrågasätta orätter och genom att prioritera 

människovärdet. 
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Abstract 

Background: Increased pressure on primary care related to increased 

migration means that the district nurse meets the undocumented immigrant to 

a greater extent in his or hers daily work. Undocumented immigrants have a 

legal right to care that cannot be deferred; a concept that goes against ethical 

principles about everyone's equal value in healthcare. As the district nurse 

often makes an initial assessment of the patient's needs, a great deal of 

responsibility rests on his or hers shoulders. Aim: The aim of the study is to 

illuminate the district nurse experience of working with undocumented 

immigrants in the primary health care. Method: The study has been 

conducted empirically with a qualitative research approach through a latent 

content analysis of semi-structured interviews. Results: The result shows the 

importance of clear guidelines to simplify the district nurse's assessment of 

needs and to ensure the care for the undocumented immigrant. The 

experience of current guidelines and application differs between regions and 

individuals. The district nurse experiences a lack of understanding with other 

caregivers about the vulnerable situation of the undocumented immigrant, 

which leads to distrust of other caregivers’ knowledge. Support at the 

workplace facilitates assessments of care that cannot be deferred and leads to 

a reduced experience of ethical dilemmas and stress. The district nurse 

assumes her responsibility by standing up for the patient's rights and offering 

care within the framework of her profession. Conclusion: The result shows 

that the district nurse assesses care that cannot be deferred based on her 

theoretical knowledge, understanding of the patient's vulnerability and with 

the support of her colleagues. The district nurse meets the patient with 

consideration for his equal value and with awareness of his prerequisites. The 

district nurse takes his or hers moral responsibility by protecting the patients 

rights, questioning injustices and by prioritizing human value. 
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1 Inledning 

I och med den ökande migrationen hör det till distriktssköterskans vardag att 

möta papperslösa personer som söker vård inom primärvården 

(Statskontoret, 2016). I media kan det läsas om ökade vårdkostnader för vård 

av papperslösa och politiskt sett är det en högst aktuell fråga (TT, 2018). År 

2013 trädde en ny lag i kraft som ger papperslösa personer rätt till 

subventionerad vård i viss utsträckning (Lag om hälso- och sjukvård till vissa 

utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd, SFS 2013:407). 

På uppdrag av regeringen 2014 tog Socialstyrelsen fram en rapport som 

behandlar den nya lagen. Uppdraget har bestått i att förtydliga tillämpningen 

av särskilt ett begrepp i lagen; vård som inte kan anstå. Det är upp till 

behandlande läkare att vid varje enskilt fall avgöra om det räknas som vård 

som inte kan anstå (Socialstyrelsen, 2014). Då distriktssköterskan ofta har 

första kontakten med den vårdsökande läggs ett stort ansvar på dennes axlar 

och författarna vill med denna studie undersöka distriktssköterskans 

upplevelse av vården av papperslösa. 

2  Bakgrund 

 

2.1 Centrala begrepp 

Papperslös person: Asylsökande, gömda och papperslösa personer har rätt 

till samma subventionerade vård (Socialdepartementet, 2011). En 

asylsökande person är någon som tagit sig till värdlandet och sökt asyl 

(skydd) men inte fått beslut än. En papperslös person, även kallad irreguljär 

immigrant, är en person som saknar rättslig status i ett transit- eller värdland. 

Det är en person som vistas i ett land utan tillstånd, eller som har haft ett 

tillstånd som har gått ut. De flesta papperslösa personer kommer till landet 

lagligt. Det är inte brottsligt att vara papperslös då personen endast brutit mot 



 

2(45) 

 

mottagarlandets administrativa regler för vistelse och inresa i landet. En 

ungefärlig beräkning från 2010 visar att det finns mellan 10000 och 35000 

papperslösa personer i Sverige. Efter 2010 finns det inga säkra siffror och det 

är svårt att beräkna då papperslösa personer av förklarliga skäl oftast håller 

sig undan myndigheter (Socialdepartementet, 2011). Begreppet gömda 

flyktingar syftar till en person som har ett utvisnings- eller avvisningsbeslut 

men håller sig undan verkställandet av detta (Migrationsverket, 2018). 

Författarna kommer i arbetet att använda sig av begreppet papperslös och 

kommer inkludera gömda i benämningen.  

Vård som inte kan anstå: År 2013 trädde en lag i kraft om hälso- och 

sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. 

Lagen ger papperslösa personer över 18 år rätt till vård som inte kan anstå, 

det vill säga vård som inte kan vänta, mödrahälsovård, vård vid abort och 

preventivmedelsrådgivning. Lagen ger också dessa personer rätt till vissa 

läkemedel samt en hälsoundersökning. Barn upp till 18 år har samma rätt till 

vård som svenska medborgare har (Lag om hälso- och sjukvård till vissa 

utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd, SFS 2013:407). 

Distriktssköterska: Skyddad yrkestitel för sjuksköterska med 

specialistutbildning. 

 Etik/moral: För att beskriva förhållandet mellan begreppen etik och moral 

kan en jämföra med förhållandet mellan teori och praktik. Etiken bygger på 

värden och tankar om det goda; vad är gott? Moral bygger på traditioner och 

normer, sätter gränser för våra beteenden; vad bör jag göra (Stryhn, 2007)? 

Alltså kan en beskriva det som att etiken är våra tankar kring vad som är rätt 

eller fel och moralen hur vi handlar utifrån detta. I arbetet kommer båda 

begreppen användas i relation till kontexten. 
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2.2 Prioriteringar inom svensk hälso- och sjukvård 

År 1997 tog riksdagen fram riktlinjer för hur prioritering inom svensk hälso- 

och sjukvård ska ske. Prioriteringarna styrs av tre etiska principer: 

Människovärdet som innebär att oberoende av en människas funktion i 

samhället eller hennes personliga egenskaper har alla människor lika rätt och 

värde. Behov och solidaritet vilket innebär att resurser fördelas till områden 

där behovet är störst. Kostnadseffektivitet som innebär att en balans mellan 

kostnad och effekt av en åtgärd bör eftersträvas. De etiska principerna är 

rangordnade så att människovärdet går före behov och solidaritet som i sin 

tur går före kostnadseffektivitet. Att låta behov stå tillbaka på grund av en 

människas livsstil, ålder eller ekonomiska förhållanden är inte förenligt med 

dessa etiska principer. Socialstyrelsen (2014) menar att begreppet vård som 

inte kan anstå kan anses vara oförenligt med dessa etiska principer och kan 

leda till en godtycklig vård för patientgruppen. 

2.3 Tillgång till vård 

Tillgång till vård, såväl akut som preventiv ses som en självklarhet. 70 % av 

världens dödsfall årligen utgörs av icke smittsamma och kroniska sjukdomar 

såsom hjärt- och kärlsjukdomar. Människor dör varje år av sjukdomar som 

skulle kunnat förebyggas och behandlas. Det innebär att få tillgång till 

förebyggande vård är avgörande för att rädda liv. Begränsad tillgång till vård 

ses som en bidragande orsak till för tidig död (World Health Organisation, 

2017). I Sverige ökar förekomsten och därmed kostnaderna för framförallt 

kroniska sjukdomar, som till exempel hjärt- och kärlsjukdomar och cancer. 

Man ser därför en vinst, framförallt ur ekonomisk synvinkel, av att lägga mer 

resurser på att kunna erbjuda förebyggande vård för alla i riskgruppen 

(Socialstyrelsen, 2018). Enligt en rapport utförd av Statskontoret (2016) 

ökade antalet besök av papperslösa inom vården med 56% från 2014 till 

2015, majoriteten av dessa besök görs i primär- eller öppenvård. Under 

flyktingkrisen 2015 ökade antalet asylsökande i Sverige drastiskt. Mot slutet 
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av året sjönk antalet till nivåer man tidigare sett. Ett stort antal människor 

ansökte aldrig om asyl. Det finns ingen statistik över hur många av dessa 

som är kvar i Sverige som papperslösa eller hur många som rest vidare till ett 

annat land (Socialdepartementet, 2017).  

Bland papperslösa i Sverige är de vanligaste dödsorsakerna dödsfall till följd 

av yttre påverkan (suicid inräknat), hjärt- och kärlsjukdomar samt cancer 

(Wahlberg, Källestål, Lundgren & Essén, 2014). Papperslösa är en sårbar 

grupp som ofta befinner sig i osäkra levnads- och arbetsmiljöer. 

Sammanslaget med begränsad tillgång till sjukvård kan detta leda till 

försämrad hälsa. Flertalet hinder för tillgång till vård för papperslösa har 

identifierats som brist på laglig rätt till vård, brist på kunskap kring sina 

rättigheter, brist på inkomst, rädsla att rapporteras till myndighet vid 

uppsökande av vård, administrativa hinder samt kulturella hinder 

(Socialstyrelsen, 2014). Det förekommer att papperslösa av rädsla för 

utvisning har använt andras ID-handlingar vilket försvårar en säker vård, 

relaterat till förväxlade provresultat, blodgrupp med mera. För att få tillgång 

till vård finns inget krav på giltig ID-handling vilket medför svårigheter att 

dokumentera på ett säkert sätt och följa patienten genom vårdkedjan över tid. 

Idag används reservnummer för dokumentation av vård, men det finns inget 

säkert sätt att återanvända ett sådant och således är det osäkert om en 

återkommande patient är densamma som tidigare dokumenterats i journalen 

(Socialstyrelsen, 2014). 

2.4  Ekonomiskt perspektiv 

Ur ett ekonomiskt perspektiv är det lönsammare att i vissa fall erbjuda 

förebyggande och underhållande vård istället för att enbart erbjuda vård i ett 

akut skede; vård som inte kan anstå (EU:s byrå för grundläggande rättigheter, 

2015). I en studie utförd i bland annat Sverige gjord av EU:s byrå för 

grundläggande rättigheter kom man fram till att framförallt vid tillstånd som 

hypertoni är det lönsammare att erbjuda förebyggande vård, eftersom 
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obehandlad hypertoni kan leda till bland annat hjärtinfarkt och stroke. Att 

kunna erbjuda förebyggande och underhållande mödravård ser man också en 

ekonomisk vinning i, både på kort och lång sikt. Komplikationer under en 

graviditet skulle kunna leda till att det ofödda barnet drabbas av fler 

sjukdomar i framtiden (EU:s byrå för grundläggande rättigheter, 2015).  Idag 

finns det frivillignätverk i Sverige som tillhandahåller sjukvård till 

papperslösa och agerar som alternativ till primärvården. Dessa bygger på 

donationer och ideellt arbete (Sjögren, 2010). 

2.5 Vård för alla 

Frivilligorganisationer som tillhandahåller vård åt de som exkluderas ur det 

politiska och moraliska samhället axlar den rollen då samhället brister i det 

utförandet (Tiedje & Plevak, 2014). Enligt en studie av Sandblom och 

Mangrio (2017) använder sjuksköterskor inom frivilligorganisationer arbetet 

som ett sätt att hantera sina känslor när de ser institutionell orättvisa inom 

den konventionella vården. Bland annat har Röda korset i Sverige under 

många år förmedlat sjukvård och rådgivning åt papperslösa personer. Även 

efter lagändringen 2013 har arbetet fortsatt. En undersökning gjord av Röda 

korset efter lagändringen visar att papperslösa personer fortsatt stöter på 

hinder när de söker vård. I vissa fall har papperslösa nekats vård och 

läkemedel som de har laglig rätt till på grund av bristfällig kunskap hos 

vårdpersonalen (Röda korset, 2018). I flertalet regioner, bland annat Region 

Östergötland, har beslut tagits om att erbjuda vård till asylsökande och 

papperslösa i samma utsträckning som till svenska invånare vilket har lett till 

att organisationer som till exempel Tinnerökliniken idag främst arbetar med 

att hjälpa andra utsatta grupper såsom EU-migranter (Tinnerökliniken, 2015). 

Rätt till vård är ett initiativ som upprättades 2007, vilket undertecknades 

bland annat av Svensk sjuksköterskeförening, Vårdförbundet, 

Läkarförbundet, Röda Korset, Amnesty, Svenska Helsingforskommittén med 

flera. I detta ställningstagande förkastas begreppet “vård som inte kan anstå” 
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som medicinsk obrukbart samt oetiskt (Sjögren, 2010; Rätt till vård-

initiativet, 2017). De menar att lagstiftningen kan ge upphov till att 

patientsäkerheten äventyras, samt riskerar att försämra arbetsmiljön för 

vårdpersonal då de riskerar att hamna i konflikt med professionens etiska 

koder (Rätt till vård-initiativet, 2017). 

2.6 Sjuksköterskans etiska kod 

Sjuksköterskans arbete bedrivs i hög grad i enlighet med ICN:s (International 

Council of Nurses) etiska kod. Koden är internationell och ger ett gemensamt 

förhållningssätt och vägleder världens alla sjuksköterskor. Den etiska koden 

menar att alla sjuksköterskor har ett moraliskt ansvar för sina beslut och 

bedömningar. I koden skrivs det att sjuksköterskans arbete ska ske utifrån 

respekt för mänskliga rättigheter. Vården ska ges likvärdigt oberoende av 

patientens tro, politiska åsikter, social ställning, ålder och kön, sexuell 

läggning, hudfärg, tro, etnisk eller kulturell bakgrund. Sjuksköterskan ska 

verka för att resurserna fördelas jämlikt och att tillgången till hälso- och 

sjukvården sker jämlikt. Vidare beskrivs det att sjuksköterskan tillsammans 

med samhället har ett ansvar att initiera och främja insatser framförallt hos 

samhällets utsatta grupper (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

2.7 Distriktssköterskan 

Utöver att arbeta utefter ICN:s etiska kod ska distriktssköterskan ha god 

kunskap inom områdena omvårdnad, medicinsk vetenskap, 

folkhälsovetenskap samt vårdpedagogik. Att anpassa sig efter samhälleliga 

förhållanden och ha kännedom om hur det påverkar hälsan är en 

förutsättning för hens kompetens. Distriktssköterskan bör även ha kännedom 

om socioekonomiska skillnader och sträva efter att påverka vården för att 

utjämna dessa (Svensk sjuksköterskeförening, 2019). 
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2.8  Etiska dilemman 

Vårdpersonal som behöver ta beslut om vem som uppfyller kriterierna för 

vård som inte kan anstå upplever ofta stress och osäkerhet till tagna beslut 

(Socialstyrelsen, 2014). Sjuksköterskan känner en stark känsla av 

otillräcklighet och frustration när hon ställs inför upplevda orättvisor inom 

vården av papperslösa och drivs av en stark tro att staten inte lyckas 

upprätthålla de papperslösas mänskliga rättigheter (Sandblom & Mangrio, 

2017). När sjuksköterskan ställs inför etiska dilemman skapar detta en 

moralisk stress, vilket innebär att hon ser det etiska problemet, vet hur hon 

borde handla men hindras från att göra det beroende på faktiska eller 

upplevda hinder (Rathert, May & Chung, 2016). Moralisk stress kan i 

längden innebära bland annat att sjuksköterskan distanserar sig från patienter, 

får försämrad kommunikation med övriga vårdgivare och nedsatt förmåga till 

god omvårdnad (Sirilla, Thompson, Yamokoski, Risser & Chipps, 2017). 

Denna emotionella påverkan kan även leda till compassion fatigue 

(empatilöshet), vilket är en vanlig stressrespons i vårdande yrken och kan 

leda till utbrändhet (Elliot, 2017). 

2.9 Teoretisk referensram 

De vårdetiska begreppen medlidande och värdighet är centrala i 

distriktssköterskans yrke och upplevs av författarna vara väsentliga i mötet 

med den papperslösa patienten. Dygden, vars innebörd kan beskrivas som en 

egenskap hos något/någon som ger den dess värde eller duglighet, lyfts som 

vårdetisk kvalitet. Ett komplimenterande rättesnöre för distriktssköterskans 

handlande utöver de yttre ramar för dennes yrkesutövande (Näsman, 2017). 

Dygd 

Till skillnad från många etiska teorier som lyfter hur man bör eller inte bör 

handla fokuserar dygdetiken på karaktärsdrag; dygder. Aristoteles som är en 

av de främsta dygdetikerna menade att en person med fullkomliga 

karaktärsdrag är en dygdig person och någon vars handlande man kan ha som 
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måttstock för sitt eget handlande (Athanassoulis, u.å). Dygdbegreppet 

påträffas sällan i moderna vårdteorier men begrepp som kan tolkas som 

dygder kan däremot förekomma. Den mest grundläggande betydelsen av 

begreppet är egenskap hos något/någon som ger den dess värde eller 

duglighet. Vidare är den språkliga innebörden av dygd duglighet, kraft, 

godhet och välvilja och begreppet kan tolkas som en sammanfattning av det 

etiska idealet och människans strävan efter fullkomlighet. Dygden är vad 

sjuksköterskan upplever som det goda och sanna, men kan även fungera som 

ett rättesnöre för handlandet (Näsman, 2017). Studiens forskningsgenomgång 

visar på osäkerhet och stress hos vårdpersonal över egna beslut gällande vård 

som inte kan anstå (Socialstyrelsen, 2014) och här kan dygden verka som en 

yrkesetisk referensram i vårdandet (Näsman, 2017). 

Medlidande 

Medlidande kan definieras som att se den andres lidande och svara genom att 

vilja lindra (Chochinov, 2007). Medlidande har genom tiderna både upplevts 

som något positivt och kritiserats som oprofessionellt. Idag bekräftar 

forskning att medlidande kan bidra till god omvårdnad genom att 

sjuksköterskan blir berörd och handlar på ett konstruktivt sätt för att lindra 

lidande (Wiklund Gustin, 2017). Medlidande utgör en viktig del i att bevara 

en patients upplevda värdighet och är en egenskap (dygd) som finns naturligt 

hos en del och som för andra växer fram med ålder och erfarenhet 

(Chochinov, 2007). Chochinov (2007) beskriver att patienten som inte blir 

bekräftad som person i det vårdande mötet, till exempel genom medlidande, 

kan uppleva att hen inte bemöts med värdighet. Att känna sig exkluderad ur 

gemenskapen och en oförmåga att kunna förmedla sitt lidande till andra 

utgör en central del i lidandet (Wiklund Gustin, 2017). Vidare beskriver 

Wiklund Gustin (2017) att utifrån detta är medlidande, som svar på lidande, 

vårdandets ontologiska och existentiella grund. Att sjukvårdspersonal har en 

betydande inverkan på patientens känsla av värdighet lyfter Chochinov 
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(2007) tillsammans med värdighetens roll i patientens upplevelse. 

Medlidande kan även ses som en etisk hållning, ett medvetet val. När vi 

ställs inför den andres lidande påminns vi om vår egen sårbarhet och vårt 

ansvar för alla människor, även de vi inte känner. Detta innebär även ett 

ansvar för social rättvisa hos distriktssköterskan och kan ses som en dygd 

som tillsammans med teoretisk kunskap och teknisk kompetens bör 

genomsyra vården (Wiklund Gustin, 2017). 

Värdighet 

Inom vårdvetenskapen menar man att alla människor besitter en absolut 

värdighet. Denna värdighet är bestående och giltig i alla situationer (Edlund 

& Lindwall, 2017). Siviter (2013) menar att värdighet är en mänsklig 

rättighet som man inte behöver förtjäna för att få, och den ska inte fråntas 

någon. Den är lika grundläggande som vatten och luft. Värdighet är en 

personlig upplevelse som formas genom det samhälle och kultur vi lever i 

(Edlund & Lindwall, 2017). Upplevelsen av värdighet är nära förknippat med 

upplevelsen av hälsa. Värdigheten kan tillfälligtvis hotas men också 

rekonstrueras, alltså återskapas. Ett sådant tillfälle är när en människa 

drabbas av sjukdom och lidande. Sjuksköterskan har i mötet med den sjuke 

och lidande patienten en viktig uppgift att genom vårdandet bevara eller 

återskapa upplevelsen av värdighet (Edlund & Lindwall, 2017). De patienter 

som inte kan försvara sig eller uttrycka sina behov löper större risk att få sin 

värdighet kränkt. Sjuksköterskan bör vara medveten om detta för att värna 

om patientens värdighet (Siviter, 2013). Att kränka en patients värdighet 

innebär att patienten hamnar i ett onödigt vårdlidande. Då värdighet är en 

personlig upplevelse måste sjuksköterskan lära känna patienten och se 

individen bakom för att kunna vårda patienten med dennes värdighet intakt 

(Siviter, 2013).  Edlund och Lindwall (2017) menar att det är lika viktigt för 

sjuksköterskan att göra patienten delaktig i sin vård som att låta patienten 

vara just patient. 
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I en vårdsituation kan även vårdpersonal uppleva att deras egen värdighet 

kränks. Då ansvar är en del som utgör värdighet kan den förloras om man 

inte ges möjlighet till att ta sitt ansvar. När en sjuksköterska tvingas bli 

åskådare för en patients kränkande behandling, eller när hen blir delaktig i en 

vård hen inte vill utföra men inte kan påverka situationen kan sjuksköterskan 

uppleva att dennes värdighet kränks (Edlund & Lindwall, 2017). 

Inom primärvården där fokus läggs på att främja hälsa och förebygga 

sjukdom blir bevarandet av en annan människas värdighet därmed en central 

del i sjuksköterskans arbete. Sjuksköterskan och all vårdpersonal måste 

förmedla kunskap om värdighet och alltid argumentera för det goda 

vårdandet (Edlund & Lindwall, 2017). Genom att på arbetsplatsen värdera 

handlingar som sjuksköterskan gör för att värna om patientens värdighet 

erhålls ett öppnare och trevligare klimat för vårdpersonalen att arbeta i 

(Siviter, 2013). 

Valet av dessa begrepp bygger på vårdandets etiska kärna och hur denna 

förverkligas genom distriktssköterskan i mötet med den papperslösa. Etiken 

tydliggörs först då sjuksköterskans dygd ställs med den mänskliga 

gemenskapen som kontext. 

2.10 Problemformulering 

Forskningsgenomgången har visat på en kunskapslucka gällande 

distriktssköterskans upplevelser av att vårda papperslösa. Den ökande 

migrationen i Sverige bidrar till ett ökat tryck på primärvården dit 

papperslösa vänder sig vid behov av subventionerad vård. Som papperslös 

har man rätt till vård som inte kan anstå, ett begrepp som står i direkt 

konflikt med de etiska principer inom vården om allas lika värde och kan 

tvinga distriktssköterskan att gå emot sina principer för att följa en lag vars 

applicering i praktiken är godtycklig. Detta kan leda till att 

distriktssköterskan inte kan uppfylla sitt moraliska ansvar och ge jämlik vård 
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i enlighet med de etiska principerna. Därför är det väsentligt att belysa 

dennes upplevelser av vården av papperslösa. 

2.11 Syfte 

Syftet är att belysa distriktssköterskans upplevelser av att vårda papperslösa 

patienter i primärvården. 

3 Metod 

3.1 Design  

Studien har bedrivits empiriskt med en kvalitativ forskningsansats. För att 

beskriva distriktssköterskans upplevelser har en studie med 

semistrukturerade intervjuer utförts, då denna design med fördel används för 

att undersöka människors upplevelser och erfarenheter (Kvale & Brinkmann, 

2014).   

3.2 Urval 

För att få fram informanter till studien har bekvämlighetsurval tillämpats; 

convenience sampling samt snöbollsurval; snowball sampling. 

Bekvämlighetsurval innebär att man tillfrågar alla personer inom en viss 

kontext, i detta fall distriktssköterskor på en vård- eller hälsocentral. 

Snöbollsurvalet i sin tur innebär att informanter tillkommit utifrån 

rekommendationer från tidigare tillfrågade personer (Polit & Beck, 2016).  

Inledningsvis tillfrågades verksamhetschefer för 15 vård-/hälsocentraler 

inom en region i södra Sverige men området vidgades efter uteblivet intresse 

för deltagande. Efter fortsatt uteblivet intresse öppnade författarna upp för 

deltagande via sociala medier, frivilligorganisationer och föreningar för 

arbetsgrupper. Angivna inklusionskriterier var distriktssköterskor som är 

verksamma inom primärvården och möter papperslösa i arbetet. För att 

generera variation och djup i datamaterialet strävade författarna efter att få 
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till en bredd i urvalet gällande informanternas ålder och antal tjänsteår som 

sjuksköterska och distriktssköterska. I slutet av rekryteringen hade 252 

verksamhetschefer och andra aktörer inom vård och utbildning tillfrågats.  

Via övriga, tidigare angivna kanaler anmälde sig 5 informanter till författarna 

och 4 tillkom genom förmedlad kontakt. Av dessa valdes 1 informant bort 

relaterat till ej uppfyllda inklusionskriterier. Under analysen tillkom 1 

informant som valdes att inkluderas för att undersöka mättnad av data. 

 

Intervjuguide 

Intervjuguiden (bilaga A) som användes i studien är upprättad av författarna 

efter stöd av Kvale och Brinkmann (2014) samt Patel och Davidson (2014). 

Frågorna är öppna för att få detaljerade och innehållsrika svar. 

Intervjuguiden följdes inte strikt under intervjuerna då informanterna 

berättade om sina upplevelser på olika sätt och författarna fick anpassa sig 

efter informanterna. 

3.3 Datainsamling 

Rekrytering av informanter påbörjades under juli månad 2019 och avslutades 

i oktober. Datainsamlingen skedde under september och oktober 2019 genom 

nio semistrukturerade intervjuer med induktiv ansats. Induktion är vanligt 

inom den kvalitativa forskningen då forskaren låter empirin avgöra vilka 

frågor som är relevanta att undersöka vidare (Kvale & Brinkmann, 2014). 

För att säkerställa att intervjuguiden svarar till syftet utfördes en provintervju 

för att se om frågorna behövde omformuleras (Patel & Davidson, 2014). 

Baserat på resultatet från provintervjun fortsattes intervjuguiden att användas 

oförändrad. Provintervjun inkluderades i analysen. 

  

Information om studiens syfte samt inklusionskriterier delgavs i den öppna 

förfrågan om deltagande. Vid förmedlad kontakt skickades information om 
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studien och deltagande till informant via e-post eller brev. Inför varje intervju 

upprepades information om studiens syfte, att intervjun spelades in, att citat 

kan komma att användas i presentation av sammanställt arbete samt 

informantens rätt att avbryta sitt deltagande under eller efter intervjun utan 

att ange orsak. Intervjuerna genomfördes utifrån en intervjuguide (bilaga A) 

och spelades in med hjälp av telefon för att sedan transkriberas ord för ord. 

Efter transkriberingen raderades inspelningen. Informanterna skrev under 

informerat samtycke i samband med intervjun (bilaga B). Baserat på den 

geografiska bredden i urvalet genomfördes intervjuerna under olika 

förhållanden; fyra intervjuer på plats vald av informanten, tre intervjuer via 

telefon och en via videosamtal. Intervjuerna pågick mellan 20-35 minuter. 

Författarna genomförde de två inledande intervjuerna tillsammans, där den 

ena författaren höll i intervjun och den andre lyssnade och förde 

anteckningar. Resterande intervjuer utfördes enskilt, dels för att tidsoptimera, 

dels för att författarna upplevde det stressande för informanterna att båda 

författarna var närvarande. Det finns alltid en risk att den intervjuade 

upplever sig hamna i underläge om intervjun utförs av två (Trost, 2010). 

Efter intervjun gavs informanterna möjlighet att själva tillägga saker som inte 

kommit upp under intervjun samt ställa frågor. Vidare upplystes 

informanterna om att kontakta författarna om frågor eller tankar uppstod vid 

senare tillfälle. 

3.4 Forskningsetiska aspekter 

Inför genomförandet av studien utfördes en etisk egengranskning (bilaga C) 

och baserat på denna tog författarna beslutet att inte gå vidare med etisk 

prövning. Studien har utförts med beaktande av de fyra etiska huvudkraven 

vilka är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet (Helsingforsdeklarationen, 2013). 
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Tillstånd hos verksamhetschef på vård- och hälsocentraler söktes (bilaga D), 

dock resulterade inte förfrågan i några informanter. Informanterna fick inför 

intervjutillfället skriftlig eller muntlig information, beroende på 

rekryteringssätt, om studiens syfte samt tillvägagångssättet för intervjun. 

Informanterna utlovades konfidentialitet, att de hade rätt att avstå 

deltagande/avbryta deltagande samt rätt att avstå att svara på ställda frågor 

utan att ange orsak. Påskrivet samtycke (bilaga B) samt material förvarades 

på så vis att endast författarna hade tillgång till det. Allt insamlat material 

används för avsedd studie och förstörs efter färdigställd uppsats. Enligt 

Kvale och Brinkmann (2014) kan en situation uppstå när diktafonen har 

stängts av och intervjun är över. Informanten kan känna sig tryggare och 

börjar berätta mer om vissa ämnen som hon utelämnat under själva intervjun. 

Dessa delar kan kasta nytt ljus på forskningen och vara intressant för 

författarna att ta med i studien. Ur ett etiskt perspektiv bör intervjuaren be 

informanten om tillåtelse att ta med även dessa berättelser i forskningen. 

Författarna valde dock att i stället avsluta intervjun med att fråga om 

informanten ville tillägga något utan att avbryta inspelningen innan. 

All forskning ska vara av nytta för befolkningen och för samhällets 

utveckling och ta i beaktande eventuell skada som medverkande kan utsättas 

för i forskningen (Patel & Davidson, 2014). Nyttan, att generera ny kunskap 

gällande distriktssköterskans upplevelser vid vård av papperslösa, anses av 

författarna vara övervägande. Enligt Polit och Beck (2016) är det viktigt att 

bedöma nytto-risk förhållandet i studien för att skydda informanterna. Nyttan 

kan vara upplevelser såsom att informanten finner sitt deltagande positivt då 

hen får möjlighet att hjälpa andra genom sin berättelse. Informanten kan 

också uppleva intervjun som ett tillfälle att diskutera sina tankar med en 

utomstående. Nyttan maximeras genom att deltagandet är frivilligt och då 

flera informanter på egen hand sökt författarna och meddelat sitt intresse för 

deltagande. 
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Risker kan vara att informanten upplever obehag under intervjun beroende på 

frågorna som ställs. Då studien behandlar ett känsligt ämne fanns risken att 

informanterna upplevde obehag under eller efter intervjuerna. Detta 

minimeras genom att informanterna utlovats konfidentialitet samt rätten att 

avstå från att svara på ställda frågor. Intervjuerna inleddes med att klargöra 

för informanterna att det inte fanns något svar som var rätt eller fel och att 

inga värderingar lades i svaren de gav.  

Förförståelse 

Två begrepp som beskriver medvetenheten kring människans begränsade 

förmåga att uppfatta och framföra absoluta sanningar är förförståelse och 

reflexivitet. Det syftar till att vi redan innan påbörjad studie har kunskaper 

och erfarenheter sedan tidigare. Detta kan influera arbetet och vissa forskare 

väljer därför att redovisa sin förförståelse för att på så vis stärka studiens 

pålitlighet (Priebe & Landström, 2017). Författarna eftersträvade ett objektivt 

förhållningssätt genom att kontinuerligt diskutera och reflektera kring data 

och resultat och hur den egna förförståelsen skulle kunna påverka analysen. 

Inför intervjuerna informerades informanterna om att författarna under 

intervjun skulle ha en neutral roll och inte diskutera frågorna, detta för att 

undvika påverkan på resultatet.  

3.5 Dataanalys 

För att nå essensen av samlad data utfördes analysen av transkriberad text 

genom latent innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). 

Analysen genomfördes av båda författarna tillsammans där resultaten 

jämfördes med varandra. De inspelade intervjuerna transkriberades av 

författarna ord för ord till en text. De transkriberade intervjuerna, de så 

kallade analysenheterna, lästes igenom i sin helhet av författarna flera 

gånger för att skapa förståelse för materialet. Graneheim och Lundman 

(2004) menar att analysenheten bör vara stor nog att kunna ses som en helhet 

och liten nog att ha som kontext för de meningsbärande enheterna som följer 
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i analysen. Författarna läste inledningsvis de intervjuer de själva utfört och 

transkriberat. Ur textmassan plockades sedan för frågeställningen relevanta 

meningar eller kortare sammanhängande texter ut, så kallade 

meningsbärande enheter. Dessa kondenserades texttroget för att tydliggöra 

det väsentliga av enheten, själva essensen. Enheterna abstraherades sedan 

vidare till koder och kategorier vilket utgör det manifesta innehållet. 

Koderna är märkningen av de meningsbärande enheterna och kan ses som ett 

verktyg som kan hjälpa författarna att se på enheterna på ett nytt vis. 

Koderna bör kunna förstås utifrån kontexten (Graneheim & Lundman, 2004). 

Författarna grupperade sedan koderna i innebördslika kategorier, som kan 

ses som en övergripande beskrivning av innehållet. För att lyfta textens 

underliggande mening formulerades utifrån kategorierna två teman. 

(Graneheim & Lundman, 2004). Efter att ha kommit till en första 

kategorisering i analysprocessen återgick författarna till det transkriberade 

materialet för en ny genomgång. Andra mönster och nyanser upptäcktes i 

materialet som inte stämde med de existerande kategorierna, varvid de 

meningsbärande enheterna gicks igenom än en gång kodades om och 

kategoriserades ånyo. 
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Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsbärande 

enhet 

Kod Subkategori Kategori Tema 

Annars finns det inte så 

mycket just riktlinjer på 

det sättet utan vi går ju 

efter vad patienten har 

för besvär (6:1) 

Det finns inte så 

mycket riktlinjer, vi 

går efter besvär 

Riktlinjer Faktakunskap Kunskap 

B
ed

ö
m

n
in

g
 av

 b
eh

o
v

 

Okunskapen alltså, så 

alla jag pratade med 

där bara ”nämen han 

kan gå till socialen” 

och dom, ja men dom 

förstår inte innebörden 

av problemet… 

(3:8) 

 

Ingen jag pratade med 

förstod innebörden av 

problemet 

Brist på 

förståelse 

Förståelse 

/…/ jag brukar inte dela 

in människor i fack så 

alltså att man är 

asylsökande, papperslös 

eller svensk 

medborgare utan för 

mig är alla människor 

liksom lika mycket 

värda (7:2) 

Jag delar inte in 

människor i fack, för 

mig är människor lika 

värda. 

Människovärde  Distriktssköterskans 

syn på patienten 

D
et v

ård
an

d
e m

ö
tet 

Tabell 1. Exempel ur analysen 

4 Resultat 

Resultatavsnittet inleds med en beskrivning av informantgruppen och vidare 

en beskrivning av de teman och kategorier som framkommit under analysen 

av data. Resultatet presenteras enligt teman, kategorier och subkategorier 

enligt tabell 2. Citat kommer användas för att tydliggöra analysens fynd 

under kategorierna och är kodade med I för informant och en följande siffra 

för att åtskilja informanterna. 

4.1 Informantgrupp 

Vid intervjutillfälle var samtliga nio informanter anställda på vård- eller 

hälsocentral och antal yrkesverksamma år som sjuksköterska var inom 

spannet 6-41 år och år som färdigutbildade distriktssköterskor inom spannet 
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1-26 år. Åldersspannet på informanterna var 28-65 år. Av informanterna var 

åtta stycken kvinnor och en var man. 

  

Tema Kategori Subkategori 

   

Bedömning av behov Kunskap  Faktakunskap 

Förståelse 

  

Kollegialt stöd 

 

   

 

Det vårdande mötet 

 

Distriktssköterskans syn på 

patienten 

 

 Distriktssköterskan som 

patientens advokat 

 

 Distriktssköterskans möte med 

den etiska situationen 

 

Tabell 2. Kategorier och subkategorier i förhållande till tema 

 

4.2 Bedömning av behov 

Under detta tema presenteras distriktssköterskans upplevelse av att bedöma 

den papperslösas behov av vård under kategorierna kunskap och kollegialt 

stöd. 

4.2.1  Kunskap 

Under kategorin kunskap presenteras subkategorierna faktakunskap och 

förståelse som två separata kunskapsformer för att spegla de olika 

dimensionerna av kunskap; faktakunskap som den kvantitativa delen och 

förståelse den kvalitativa. 
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4.2.1.1 Faktakunskap 

Analysen visar att informanterna upplever att det behövs tydliga riktlinjer i 

vården av papperslösa och att upplevelsen av dessa skiljer sig åt. Tydliga 

riktlinjer från regionen eller lokala riktlinjer gällande vad som innefattas i 

begreppet vård som inte kan anstå beskrivs av informanterna förenkla 

bedömningen av vilken vård patienten har rätt till och flertalet informanter 

upplevde det enkelt att göra bedömningar gällande patientens behov, 

framförallt i akuta situationer. Hur tydliga riktlinjerna upplevdes varierade 

mellan regioner men även mellan informanter anställda på samma 

arbetsplats. Det framkommer även att det finns situationer där bedömningen 

kan vara svår trots riktlinjer. 

 

Det är svårt att veta ibland hur man ska hantera vissa ärenden, det är 

det. Även fast /.../det är så pass vanligt här så att säga och att det finns 

en viss typ av riktlinjer så är det ändå ganska svårt (I: 8) 

 

En del informanter upplevde total brist på riktlinjer, att riktlinjerna var svåra 

att tolka eller var problematiska och att de upprepade gånger behövde 

kontakta Migrationsverket eller kollegor för att rådfråga i ärenden. Många 

gånger var det begreppet vård som inte kan anstå som upplevdes otydligt och 

att det funnits otillräcklig information eller utbildning för att veta vad 

begreppet innebär. 

 

 

Den känns ganska otydlig hela den biten egentligen. Vi har inte fått 

mer information egentligen vad man anser med vård som inte kan 

anstå och vad som är vård som kan anstå, den gränsdragningen där 

skulle vi nog behöva lite mer information om tror jag (I: 7) 

 

Även hur informanterna tolkade begreppet vård som inte kan anstå varierade. 
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För somliga informanter innefattade begreppet tillstånd som sårskada och 

antibiotikabehandling medan andra hade en bredare uppfattning med ett 

långsiktigt perspektiv. Informanter verksamma på arbetsplatser där det fanns 

en specifik ansvarig för vården av asylsökande och papperslösa, eller någon 

med stor erfarenhet av detta, upplevde att kollegor i första hand vände sig till 

denna för råd eller lämnade över fall som rörde papperslösa till denna person. 

Flertalet informanter upplevde att deras kollegor troligtvis inte hade kunskap 

om riktlinjer gällande vård av papperslösa och att detta i vissa fall berodde på 

hur ofta de mötte papperslösa i sitt dagliga arbete. Informanterna uttryckte att 

de upplevde sin roll som distriktssköterska som lösningsfokuserad och att de, 

även om kunskap i området brast, kunde lösa problemet framför sig. 

4.2.1.2 Förståelse 

Informanterna uttryckte att de kunde uppleva en brist på förståelse hos andra 

aktörer inom vården när det gällde den papperslösas utsatta situation, för 

kontexten för det vårdande mötet, det vill säga att patientens kortsiktiga 

vårdbehov tillgodoses men att ekonomiska svårigheter eller social utsatthet 

förbisågs. En informant uttryckte misstro till andra vårdgivares förståelse för 

problematiken i situationer där hen bemöts av upplevd okunskap. En 

distriktssköterska beskriver interaktionen med vårdaktörer inom 

akutsjukvården efter att de skrivit ut en patient med läkemedel patienten inte 

hade råd att hämta ut: 

 

Okunskapen alltså, så alla jag pratade med bara “ nej men han 

kan gå till socialen” och dom, ja men dom förstår inte 

innebörden av problematiken  (I: 3) 

 

4.2.2 Kollegialt stöd 

Distriktssköterskans behov av stöd från kollegor och chefer i sitt arbete med 

att bedöma vårdbehov hos den papperslösa patienten varierade. Behov och 
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förekomst av avsatt tid för diskussioner relaterat till etiska dilemman vid 

denna bedömning varierade också. På arbetsplatser där informanter angav att 

de mötte få papperslösa patienter var behovet av stöd mindre. Några 

informanter menade att i de fall där den papperslöse patienten kommit på 

remiss, där det redan gjorts en första vårdbedömning, upplevde 

informanterna inte att de behövde något särskilt stöd. På dessa arbetsplatser 

fanns det inte någon avsatt tid för att diskutera etiska dilemman. Det var 

heller inte något som efterfrågades utan informanterna ansåg att det skulle 

vara möjligt att ta sig tid till att diskutera med kollegor om behovet skulle 

uppstå. 

På arbetsplatser där informanter angav att de träffade papperslösa patienter i 

stor utsträckning ansågs det finnas ett öppet klimat och att diskussioner med 

kollegor var en naturlig del av arbetet. Där uppgavs det inte finnas någon 

schemalagd tid för diskussion om etiska dilemman eller hantering av 

upplevelser. Informanterna uttryckte att då de nästintill dagligen mötte dessa 

patienter togs det tid till att diskutera med kollegor och att det inte var något 

problem. 

 

Däremot kan man ju prata med varandra om det har 

varit jobbigt eller så, om man är bekymrad över något 

som har hänt eller så (I: 9) 

 

Det fanns informanter som uppgav att det endast diskuteras etiska dilemman 

på arbetsplatsen i samband med kriser såsom under flyktingkrisen 2015.  

Ur analysen framgick det också att det fanns informanter som upplevde sig 

vara ensamma i sin roll att ta hand om papperslösa patienter. De upplevde att 

de behövde ta ett stort ansvar i att bedömningarna gjordes korrekt och 

saknade stöd från kollegor och chefer till att kunna bearbeta sina upplevelser 

och att man fick härbärgera mycket själv. Diskussion kring etiska dilemman 
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eller möjlighet till att bearbeta sina upplevelser uttrycktes av informanterna 

saknas här och en önskan om att det skulle finnas tid och utrymme för sådana 

diskussioner fanns. Informanter menade att det i närtid har varit stor 

personalomsättning på dessa arbetsplatser och att det därför saknades stöd 

och vägledning generellt, inte enbart i vården av papperslösa patienter. Men 

även utan personalomsättning upplevdes tiden inte finnas för reflektion och 

diskussion då distriktssköterskan ofta behövde bemanna upp verksamheten. 

 

Det var ju mycket förr i tiden, att man hade vägledning och så men det 

har liksom helt fallerat nu har man ingen coachning i någon form (I: 3) 

 

4.3 Det vårdande mötet 

Under detta tema presenteras distriktssköterskans upplevelse av att möta den 

papperslösa patienten i primärvården och vilka hinder hon möter i sitt arbete 

utifrån kategorierna distriktssköterskans syn på den papperslöse patienten, 

distriktssköterskan som patientens advokat och distriktssköterskans möte 

med den etiska situationen. 

4.3.1 Distriktssköterskans syn på den papperslöse patienten 

De flesta informanter lyfte människors lika värde och att den papperslöse 

patienten var som vilken patient som helst. Att inte placera människor i fack, 

att patientens papperslöshet är oviktigt och att man bedömde personer som 

människor inte utefter “var man hör hemma” framhävdes även. Vidare lyftes 

att människors behov i grunden är de samma och att det som borde ligga till 

grund för erhållen vård är behov och inte rättslig status. En informant lyfte 

att denne inte alltid är medveten om att patienten är papperslös i mötet. En 

informant lyfte patientens olikheter som en viktig del i det vårdande mötet. 

Att bortse från det i mötet beskrevs av informanter som ironisk och pinsamt. 
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När man vet att en patient som sitter framför en bor i ett litet rum med 

fem andra personer och ska utvisas så känns det nästan pinsamt att 

ställa frågor som…hur de har det socialt och om de får vardagsmotion. 

(I: 8) 

 

En informant beskrev att hen anpassade mycket i mötet för att patienten 

skulle få jämlik vård utifrån dennes förutsättningar. 

 

4.3.2 Distriktssköterskan som patientens advokat 

Nätverk och stöd för den papperslöse patienten lyftes som viktigt för att 

fullfölja behandlingar. Distriktssköterskan ansågs av informanterna ha en 

viktig roll i det och flertalet informanter lyfte situationer där de upplevt att de 

behövt ifrågasätta beslut och involvera flera led i vårdkedjan för att de ansett 

att patienten hade behandlats omänskligt. I vissa situationer hade 

distriktssköterskan upplevt att det tagit stopp i kontakt med andra vårdaktörer 

då hen försökt hjälpa patienter i vårdrelaterade ärenden. 

 

Du har ju ingen enhet som är informerad utan man bara släpper ut 

dem från sjukhuset, vind för våg, och det finns ingen uppföljning i 

någon form (I: 3) 

 

Flera informanter upplevde att en som distriktssköterska får informera om 

patientens rättigheter, för exempelvis läkaren, när patienten är i behov av 

recept eller undersökning. Att distriktssköterskans funktion är att hjälpa sjuka 

människor lyfts, och att det därför blir naturligt att göra just det.  

 

Det finns ju alltid en tanke om att man vill försöka hjälpa någon i nöd, 

om man säger så (I: 9) 
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Informanterna lyfte att distriktssköterskans vård av papperslösa påverkas av 

yttre faktorer som närhetsprincip gällande tillhörighet till vårdcentral och 

skola. Eftersom papperslösa kan byta adress med täta intervaller innebär 

detta att de även frekvent måste byta vårdcentral och skola, vilket upplevdes 

problematiskt i relation till patientsäkerheten. En informant uttryckte en 

känsla av att mycket kan bli fel med tanke på osäkerheten gällande identitet 

och dokumentation. Att saker kan missas eller upprepas på grund av osäkert 

dokumentationssystem. Informanterna lyfte en upplevelse av att det är få 

papperslösa som söker vård i relation till hur många som statistiskt sett 

befinner sig i landet eller hur många som det finns lokal vetskap om. Många 

informanter trodde att det handlade om en rädsla för att söka vård. De 

papperslösa vet inte vilken roll sjukvården har och fruktar att de ska bli 

rapporterade och hemskickade till hemlandet om de söker vård. 

Informanterna uttryckte att många väntar med att söka vård in i det sista. 

 

Jag skulle säga att upplevelsen är att det borde finnas flera 

papperslösa än dem som söker vård /.../ jag vet inte vart de är riktigt 

för vi får inte så många som jag vet finns i Sverige så det skulle liksom 

va min upplevelse vart är de och vart får de hjälpen  ( I: 4) 

 

4.3.3 Distriktssköterskans möte med den etiska situationen 

Att vårda utifrån begreppet vård som inte kan anstå upplevdes av flertalet 

informanter inte vara etiskt laddat och att de, i de fallen där det varit just så, 

bokade besöken hos läkaren för att undvika att försätta sig själv i den 

situationen. Informanterna uttryckte att det i slutändan är läkarens beslut om 

vården kan anstå eller ej, men att det är distriktssköterskan som tar beslutet 

om att boka besöket. Informanternas tankar kring tillgång till vård för 

papperslösa yttrades i att de ansåg sig vara “snälla och generösa” med att 

erbjuda läkarbesök och att de upplever att de hjälpte till “mer än de behöver”. 
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Egentligen är ju det läkarens uppgift att bedöma det men innan 

patienten kommer till läkaren måste jag ju bedöma om patienten ska 

träffa en läkare /.../ vi är generösa med och boka in såna patienter 

tänker jag  (I: 7) 

 

Flera informanter upplevde att de, i den mån det var möjligt, hellre erbjöd 

vård inom ramen för sin egen profession än att neka någon som sökt vård, 

även om det var besvär som kunde behandlas med egenvård. 

Några få informanter angav att patienter skickats för vidare undersökningar 

efter läkarbedömning relaterat till diffusa symtom. Detta upplevdes av 

informanterna som rimligt utifrån gällande riktlinjer. Många patienter som 

söker vård har en generellt nedsatt hälsa och informanterna lyfte att det är 

viktigt att prioritera vad som behöver behandlas men att det kan kännas 

orättvist att en del behöver ha ett sådant lidande.  

 

Många unga personer som är /.../liksom tärda, man lever ett hårt liv. 

Man har ont på många ställen i kroppen…det är ju svårt att liksom, ta 

hand om allt (I: 9) 

 

När informanterna vet att den papperslösa patienten har en utsatt ekonomisk 

ställning ställs hon inför frågan om hon ska följa gällande riktlinjer eller 

kringgå dem och vårda patienten kostnadsfritt, vilket uttrycktes som ett 

dilemma av informanterna. 

Det fanns även situationer där patienten har uppgett sig ha en viss diagnos 

och vara i behov av läkemedel som sedan inte visat sig stämma, eller 

tillfällen där informanten upplevt att patienten simulerat bröstsmärtor. Dessa 

situationer har tolkats av informanten som ett uttryck för att försöka 

förhindra utvisning. Situationerna upplevdes svåra att hantera och förhålla 

sig till. Aspekter som kulturella skillnader och språkförbistringar lyftes som 
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hinder i det vårdande mötet och då informanten inte alltid vet varför 

patienten söker vård. 

 

Just det dilemmat är det största då/.../det här språket, kunna förmedla 

information vidare/…/ för vi måste ju göra någon åtgärd då om hon 

mår dåligt, men vi vet ju inte vad hon eller han mår dåligt av. Hon kan 

ju visa på magen men längre än så kommer vi inte (I: 6) 

5 Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

För att bedöma en studies trovärdighet menar forskare att begrepp som 

validitet och reliabilitet inte kan appliceras på kvalitativ forskning, de hör 

snarare hemma inom kvantitativ forskning. Istället kan 

trovärdighetsbegreppet användas för att bedöma en kvalitativ studies kvalitet 

(Kristensson, 2014). Diskussion kring denna studies kvalitet och trovärdighet 

utgår därför från trovärdighetsbegreppet och dess fyra dimensioner: 

tillförlitlighet, överförbarhet, giltighet och verifierbarhet (Lincoln & Guba, 

1984). 

5.1.1 Design 

Den kvalitativa metoden används med fördel för att beskriva människors 

upplevelser och erfarenheter (Patel & Davidsson, 2014) varpå denna metod 

anses lämpad för studien. Med semistrukturerade intervjuer lyfts 

informantens upplevelser utan att påverkas av ledande frågor (Kvale & 

Brinkmann, 2014). En nackdel med metoden är att den är tidskrävande och 

det tillsammans med författarnas svårigheter med att rekrytera informanter, 

vilket beskrivs under urvalsförfarande, har lett till att författarna arbetat 

under stor tidspress. 
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5.1.2 Urvalsförfarande 

Initialt var planen att använda ett bekvämlighetsurval främst av praktiska 

skäl men även då det enligt Trost (2010) är ett effektivt sätt att få en bredd i 

urvalet gällande olika variabler, variabler såsom ålder och kön hos 

informanterna. Förfrågan om deltagande vid intervjustudien skickades till 

verksamhetschefer för 15 vårdcentraler i en region i södra Sverige. Tanken 

var att dessa skulle förmedla kontakt med distriktssköterskor enligt 

inklusionskriterierna. På grund av låg svarsfrekvens utökades 

upptagningsområdet och en justering av urvalet med tillägget snöbollsurval 

gjordes. Nackdelen med snöbollsurval kan enligt Polit och Beck (2016) vara 

att den tillfrågade informanten har ett begränsat nätverk att hitta möjliga 

informanter ur. I slutet av rekryteringen hade 252 verksamhetschefer och 

andra aktörer inom vård och utbildning tillfrågats. Resultatet av denna 

rekrytering resulterade i totalt 2 informanter varav den ena exkluderades i 

första rekryteringen. Främsta anledningen till ett nekande svar om deltagande 

har varit brist på erfarenhet, relaterat till att inga papperslösa söker till aktuell 

vård- eller hälsocentralen. Andra anledningar har varit tidsbrist eller brist på 

distriktssköterskor. Författarna har reflekterat över vad denna utdragna 

process står för och hur det påverkar urvalsgruppen. Informanter som tillkom 

utifrån andra sökvägar deltog utifrån ett intresse och på ledig tid vilket kan 

ses som en styrka då de deltagit utifrån känslan av att ha något att bidra med.  

Under rekryteringsprocessen av informanter till intervjuerna strävade 

författarna efter att få med ett brett urval av erfarenheter och perspektiv för 

att öka studiens tillförlitlighet. Graneheim och Lundman (2004) menar att 

man medvetet kan rekrytera informanter som man tror kan bidra med olika 

perspektiv för att öka tillförlitligheten. Som tidigare beskrivits hade 

författarna svårt att rekrytera informanter men spridningen i urvalet i 

förhållande till ålder, antal tjänsteår inom vården och kön torde innebära en 

god spridning vad gäller upplevelser kring problemområdet (Kristensson, 

2014). Genom att noggrant beskriva informanterna och intervjuproceduren 
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ges läsaren möjlighet att rimlighetsbedöma studien (Graneheim & Lundman, 

2004). 

5.1.3  Datainsamlingsmetod 

Att författarna har liten till ingen erfarenhet av metoden kan ses som en 

svaghet i datainsamlingen liksom olikheter i författarnas intervjuteknik. De 

olika förhållandena för intervjuerna kan ha haft inverkan på resultatet då 

författarna själva upplevt variationer i datamängd beroende på hur intervjun 

utförts; via telefon, på plats eller via videosamtal. Under telefonintervjuerna 

upplevde författarna att informanterna talade friare kring frågorna och 

författarnas medskapande roll var mycket mindre än i de fysiska intervjuerna 

ansikte mot ansikte. Polit och Beck (2016) beskriver att informanter kan vara 

mindre benägna att samarbeta under telefonintervjuer, vilket skiljer sig från 

författarnas upplevelse. Författarna har valt att skriva ut hur länge 

intervjuerna varade för att ge läsaren möjlighet att bedöma hur omfångsrikt 

materialet har varit för att på så vis öka tillförlitligheten (Kristensson, 2014). 

Alla intervjuer följde en intervjuguide med öppna frågor kring det fenomen 

som skulle studeras. Detta styrker giltigheten i studien menar Graneheim och 

Lundman (2004). 

5.1.4 Analys 

Den mänskliga faktorn kan uttrycka sig på flera sätt i analysen och att fastna 

i första intrycket kan vara ett sätt (Thornberg & Fejes, 2019). Efter att 

författarna transkriberat materialet och läst igenom det fanns en gemensam 

tanke hos författarna om hur resultatet skulle se ut. Efter en första kodning 

och kategorisering återgick författarna till det transkriberade materialet och 

såg andra mönster och nyanser i materialet som inte stämde med de 

existerande kategorierna. Detta resulterade i att författarna backade och 

reflekterade över dataenheterna igen innan en ny kodning och kategorisering 

utfördes. Denna ändring är troligtvis resultatet av en kontinuerlig reflexivitet 

hos författarna under analysens gång. 
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För att styrka tillförlitligheten i studiens resultat har författarna strävat efter 

att ge en noggrann beskrivning av analysprocessen och visa exempel ur 

denna process, se tabell 1. Läsaren får på så vis möjlighet att bilda sig en 

uppfattning av tolkningsprocessen och bedöma studiens överförbarhet 

(Graneheim & Lundman, 2004). Vid analysprocessen har författarna använt 

sig av triangulering då bägge gemensamt analyserat och tolkat 

datamaterialet. Detta görs enligt Lincoln och Guba (1984) för att minimera 

risken att resultaten tolkas utifrån egna förutfattade meningar. Resultatet 

presenteras med hjälp av ett antal citat för att stärka studiens verifierbarhet 

(Graneheim & Lundman, 2004). 

5.1.5 Förförståelse 

I kvalitativa studier kan de som genomför studien påverka den genom sin 

förförståelse (Priebe & Landström, 2017). Enligt Henricson (2017) kan 

förförståelsens påverkan begränsas genom att de som utför studien diskuterar 

och medvetandegör den. Författarna har själva enbart kommit i kontakt med 

papperslösa personer inom psykiatrisk slutenvård, vilket inneburit att 

författarna inte har behövt göra någon första bedömning gällande vård som 

inte kan anstå. Däremot har det ofta uppstått situationer där författarna vårdat 

papperslösa som inväntat utvisning vilket i många fall varit mycket 

känsloladdat. Utöver denna erfarenhet har författarna främst teoretisk 

kunskap som kommit i form av rapporter och nyhetsbevakning, vilket främst 

gett en mörk bild av problemområdet. Författarna har varit medvetna om att 

intresset för problemområdet väckts utifrån just en mörk bild och har 

eftersträvat att upprätthålla ett objektivt förhållningssätt. Kontinuerlig 

reflektion och spegling över tankar och känslor som väckts under arbetets 

gång har bidragit till att minimera effekten av förförståelsen. Då författarna 

tillsammans och enskilt analyserat data motverkas att den enskildes 

förförståelse påverkar resultatet, så kallad triangulering (Kristensson, 2014). 
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5.2 Resultatdiskussion 

Studiens resultat visar att tydliga riktlinjer för vården av papperslösa 

förenklar distriktssköterskans bedömning av behov. Upplevelsen av hur 

tydliga dessa riktlinjer är varierar mellan regioner och individer. Stöd från 

kollegor och chefer gör att distriktssköterskan upplever mindre stress och 

etiska dilemman vid bedömningar av vård som inte kan anstå. I arbetet med 

denna patientkategori har distriktssköterskan upplevt brist på förståelse hos 

andra vårdaktörer kring patientens utsatta situation. Distriktssköterskan 

upplever att hen står upp för patientens rättigheter och möter patienten med 

beaktande för människors lika värde. Följande diskussion förs med 

beaktande för de vårdetiska begreppen dygd, medlidande och värdighet. 

Diskussionen struktureras under studiens teman bedömning av behov och det 

vårdande mötet.  

5.2.1 Bedömning av behov 

Resultatet visar att riktlinjer är en viktig aspekt i att utföra bedömning av 

vård som inte kan anstå. Beroende på vilken region informanten var verksam 

inom skiljde sig upplevelsen av hur man skulle tolka riktlinjerna eller om det 

fanns några över huvud taget. Detta har samklang i Socialstyrelsens 

utredning från 2014 som lyfter att det förekommer osäkerhet och stress bland 

vårdpersonal som tar beslut gällande vård som inte kan anstå. Författarna 

tolkar detta som att den stress och osäkerhet bland vårdpersonal som tar 

beslut gällande vård som inte kan anstå kan kopplas till osäkerhet kring 

begreppet och vad det innebär. Osäkerheten kring riktlinjer och hur dessa 

skall tolkas kan bidra till upplevelsen att det är problematiskt att göra 

bedömningar trots riktlinjer. Detta kan leda till att distriktssköterskan inte 

kan lösa situationen framför sig, vilket är en utlösande faktor för moralisk 

stress (Barlow, Hargreaves & Gillibrand, 2018). 
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Studiens resultat visar att distriktssköterskan i stor utsträckning hellre 

erbjuder vård än nekar oavsett vilken kunskap om gällande riktlinjer hen 

besitter. Detta skiljer sig från resultatet av Röda Korsets utredning från 2018 

som visar på att bristen på kunskap hos vårdpersonal gällande riktlinjerna är 

en bidragande faktor till att papperslösa patienter inte får vård i den 

utsträckningen de har rätt till. Näsman, Lindholm och Eriksson (2008) 

beskriver att vårdandets etik bör grundas i en moralisk åskådning för att inte 

bli innehållslös i ett ramverk av principer och riktlinjer. Författarna anser att 

distriktssköterskan visar detta när hen vårdar patienten ur välvilja och 

medlidande med stöd av etiska principer. 

Informanterna lyfter i resultatet egenskaper som generositet och snällhet när 

de erbjuder läkarvård till papperslösa. Edlund och Lindwall (2017) menar att 

patientens upplevelse av värdighet kan stärkas genom att bli bekräftad i sitt 

lidande och få vara just patient. Författarna tolkar informanternas upplevelse 

av generositet och snällhet som att distriktssköterskan bokar läkarbesök för 

besvär som inte alltid kräver läkarvård. I enlighet med vårdvetenskapens 

grundbegrepp värdighet kan denna “generositet” och “snällhet” tolkas som 

distriktssköterskans sätt att upprätthålla patientens värdighet men även 

skydda sin egen då hon i denna gärning tar sitt ansvar och skyddar patienten 

från eventuell kränkning. Informanternas värnande om patientens värdighet 

tydliggörs även i distriktssköterskans vilja att hjälpa patienten som sökt vård 

även om det är egenvårdsbesvär. Distriktssköterskans dygder visas även i 

hennes önskan att hjälpa den papperslösa patienten i form av välvilja och 

godhet.  

Resultatet visar att informanter med stöd från kollegor i mindre utsträckning 

upplevde etiska dilemman eller stress kring sina beslut. Informanterna 

uttrycker dock att avsatt tid för handledning eller spegling saknas även om 

behovet av just detta upplevs olika.  
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Resultatet stöds av en studie utförd på sjuksköterskor verksamma inom den 

palliativa vården som visade på vikten av socialt stöd på arbetsplatsen och 

hur detta stöd bidrog till minskad psykisk stress jämfört med privat socialt 

stöd (Barnett, Martin & Garza, 2019).  Utbyte av erfarenheter och 

reflektioner kan leda till ökad förståelse för olika synsätt och ståndpunkter 

vilket i sin tur kan leda till etisk tillväxt (Näsman, Lindholm & Eriksson, 

2008). Näsman, Lindholm och Eriksson (2008) menar att ett handlande som 

bygger på förståelse och tolkning utifrån etisk kunskap överstiger teknik och 

tillämpning. Författarna anser utifrån detta att det finns vinster i att ge 

möjlighet till reflektion och diskussion på arbetsplatsen.  

Flera informanter tar upp upplevelsen av att det är få papperslösa personer 

som söker vård. Även de som arbetar i ett område med stor invandring 

vittnar om att de träffar färre papperslösa än de borde i relation till 

statistiken. Informanterna tror att det främst handlar om en rädsla för att söka 

vård. Informanterna tror inte att papperslösa vet vilken roll sjukvården har 

och tror att de ska bli rapporterade och hemskickade till hemländerna om de 

söker vård och ofta väntar in i det sista med att söka vård. Informanternas 

upplevelse stöds av Hadgkiss och Renzaho (2014) studie som lyfter att en 

anledning kan vara att man som utrikesfödd inte är bekant med 

sjukvårdssystemet i Sverige och därför saknar kunskap om hur man söker 

vård. De beskriver vidare att många flyktingar kommer från låg- och 

medelinkomstländer där sjukvårdssystemet oftast ser annorlunda ut än i 

industrialiserade länder såsom i Sverige. De menar att man framförallt kan ha 

svårt att förstå primärvårdssystemet. En studie av Wångdahl, Lytsy, 

Mårtensson och Westerling (2018) visar att även invandrare som har fått 

permanent uppehållstillstånd i Sverige drar sig från att söka vård. Orsakerna 

som anges är att man inte vet om att man har rätt till vård, språkbarriärer 

samt att man inte vet vart man ska vända sig. Papperslösa personer kan vara i 

en mer utsatt situation om de inte genomgått någon asylprocess och därför 
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inte haft kontakt med det svenska samhället tidigare. Därmed kan dessa 

personer sakna kunskap i hur man navigerar sig i vårdsystemet (Röda korset, 

2018). Detta sammanslaget med att informationen om vilken vård 

papperslösa har rätt till ofta är svårtillgänglig och ibland missvisande gör det 

svårt för den papperslösa personen att söka vård (Socialstyrelsen, 2014). 

Inom denna grupp finns det också oftast en brist på kunskap om vilka 

rättigheter man har. Dessa personer kan till och med dra sig för att vistas 

utomhus av rädsla för att bli upptäckta vilket kan göra att papperslösa oftast 

väntar in i det sista med att söka hjälp hos vården (Socialstyrelsen, 2014). 

Författarna tolkar detta som att det finns en brist på information för 

papperslösa om vilka rättigheter det har och vart de kan vända sig för hjälp 

samt en brist på trygga rum, alltså platser där den papperslösa patienten inte 

behöver vara rädd för att bli upptäckt eller rapporterad. 

En informant tog upp närhetsprincipen som en orsak till att hen upplevde att 

vården av papperslösa äventyras i den region hen arbetar i, eftersom man 

enligt den principen kan behöva byta vårdcentral varje gång man flyttar. 

Distriktssköterskan menade att ett osäkert dokumentationssystem kring den 

papperslöse patienten i tillägg till bristen på kontinuitet i vården utgör ett hot 

mot patientsäkerheten för denna patientkategori. Eftersom en stor andel av 

papperslösa personer i Sverige lever under stränga förhållanden med en 

instabil boendesituation kan detta innebära att de lever ett kringflackande liv 

(Andersson, Hjern & Ascher, 2018; Socialstyrelsen, 2014).  

Författarna tolkar denna osäkerhet som en bidragande faktor till moralisk 

stress hos distriktssköterskan och en risk för brister i vårdkedjan. 

 

5.2.2 Det vårdande mötet 

Resultatet visar att distriktssköterskan i stor utsträckning arbetar i enlighet 

med de prioriteringar inom svensk hälso- och sjukvård som riksdagen tog 
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fram 1997 där människovärdet som etisk princip är överordnad behov och 

solidaritet samt kostnadseffektivitet. 

Någonting som samtliga informanter tog upp på eget initiativ var deras syn 

på den papperslöse patienten. Med olika formuleringar framställdes 

människors lika värde, en ovilja att placera människor i fack samt att deras 

rättsliga status var oviktig. Författarna tolkar detta som en vilja att förmedla 

att man vårdar på lika villkor, men som en informant lyfter fram kan det vara 

problematiskt att inte ta hänsyn till det som faktiskt är annorlunda. Då 

papperslösa personer oftast lever under sämre förutsättningar än vad svenska 

medborgare gör och ofta saknar social trygghet (Andersson, Hjern & Ascher, 

2018) är det viktigt för distriktssköterskan att kunna se till dessa aspekter i 

mötet med den papperslösa patienten. 

Informanterna lyfter att det oftast handlar om kortsiktiga insatser i vården av 

papperslösa. En person med diabetes eller högt blodtryck får behandling, 

men inga uppföljningar i samma utsträckning som en svensk medborgare. 

Flertalet informanter lyfter även att många papperslösa patienter har dålig 

hälsa som resultat av ett hårt liv. Resultatet stärks av Socialstyrelsens 

utredning från 2014 som lyfter att papperslösa är en sårbar grupp i samhället 

som ofta lever under förhållanden som leder till försämrad hälsa. 

Sjuksköterskan såväl som samhället har ett ansvar gentemot samhällets 

utsatta grupper och bör initiera insatser för att främja hälsa (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). Författarna anser att bristen på uppföljande 

vård står i kontrast med detta ansvar. 

Resultatet visar att informanterna ifrågasätter beslut de finner omänskliga 

och informerar om patientens rätt till vård. De uttrycker även känslor av 

orättvisa över att vissa behöver lida på det sättet. Chochinov (2007) beskriver 

att om en människa behandlas som betydelselös kommer denne handla som 

och känna sig betydelselös.  
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Wiklund Gustin (2017) beskriver att medlidande kan bidra till konstruktiv 

handling i mötet med patienten. Författarna tolkar informanternas känsla av 

orättvisa när de ställs inför patientens lidande som medkänsla och att de 

genom uppvisande av detta kan bidra till bekräftelse av den papperslösa 

patientens värdighet. 

 

5.2.3 Konklusion och klinisk tillämpning 

Resultatet visar att distriktssköterskan bedömer vård som inte kan anstå 

utifrån sin teoretiska kunskap, förståelse för patientens utsatthet och med 

stöd av sina kollegor. Distriktssköterskan möter patienten med beaktande för 

dennes lika värde och med medvetenhet kring dennes förutsättningar. 

Distriktssköterskan tar sitt moraliska ansvar genom att värna om patientens 

rättigheter, ifrågasätta orätter och genom att prioritera människovärdet. 

Studien bidrar med att belysa kunskapsluckor gällande distriktssköterskans 

upplevelse av att vårda papperslösa. Då informanternas upplevelser var 

varierande kan studien bidra med en möjlighet att bredda läsarens 

föreställningar kring problemområdet. Då studiens resultat baseras på 9 

informanter lokaliserade till södra Sverige skulle en utökad studie vara av 

intresse för att fånga upp en större bredd av upplevelser kring 

problemområdet. Då studien visat skillnader i upplevelser beroende på var 

informanten var yrkesverksam skulle en studie med bredare geografiskt 

upptagningsområde vara informativt. Studien bidrar även med kunskaper 

som att: 

 

• Vetskap kring vilka riktlinjer som finns och hur tydliga dessa är 

varierar mellan regioner, arbetsplatser och individer. 

• Distriktssköterskan upplever att hen erbjuder vård i större 

utsträckning än vad resultatet av tidigare rapporter visat. 
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• Distriktssköterskan upplever att det finns en okunskap hos andra 

vårdaktörer kring den papperslöse patientens utsatta situation. 
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Bilaga A 
 

Intervjuguide 

• Hur gammal är du och hur länge har du arbetat som 

sjuksköterska?  

• Är du utbildad distriktssköterska? Hur länge har du arbetat på 

denna arbetsplats? 

• Hur vanligt är det att du träffar papperslösa på din arbetsplats? 

• Finns det någon konsensus gällande vård av papperslösa på din 

arbetsplats alternativt några skrivna riktlinjer om vården av 

papperslösa på din arbetsplats? 

o Hur upplever du dessa? 

• Har du gjort någon bedömning av vård som inte kan anstå? 

o Hur upplevde du det att göra denna bedömning? 

• Har du upplevt etiska dilemman på arbetsplatsen relaterat till 

vård som inte kan anstå?  

o Kan du beskriva ett (eller flera) sådant tillfälle?  

• Finns det någon situation där det varit tydligt hur bedömningen 

skulle vara? 

o Vill du berätta om det? 

• Finns det någon situation där det varit otydligt? 

o Vill du berätta om det? 

• Diskuteras etiska dilemman relaterat till vård som inte kan anstå 

på din arbetsplats? 

o Upplever du att du har stöd för att hantera dina 

upplevelser? 
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Bilaga B 
 

Samtycke 

Jag har tagit del av skriftlig och muntlig information om studien Vård utan 

papper, getts möjlighet att ställa frågor om mitt deltagande och studien, fått 

frågorna besvarade samt samtycker till deltagande.  

Jag godkänner att intervjun spelas in, samt att delar av intervjun kan citeras i det 

färdiga arbetet.  

Jag har även mottagit information om att mitt deltagande är frivilligt och att 

jag när som helst kan avbryta min medverkan i studien utan att ange orsak.  

_____________________________  

Informants underskrift 

 

_____________________________  

Namnförtydligande, ort, datum  

 

________________________________  

Underskrift av informationsgivare  

 

_______________________________  

Namnförtydligande, ort, datum  
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Bilaga C 

Etisk egengranskning 

Följande frågor ska besvaras av sökande och godkännas av handledare. 

  Ja Kanske Nej 

1 

Avser undersökningen att behandla känsliga 
personuppgifter (dvs. behandla 
personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt 
ursprung, politiska åsikter, religiös eller 
filosofisk övertygelse, medlemskap i 
fackförening eller som rör hälsa eller 
sexualliv). 

  x 

2 
Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på 
deltagarna (även sådant som inte avviker från 
rutinerna men som är ett led i studien)? 

  x 

3 

Är syftet med undersökningen att fysiskt eller 
psykiskt påverka deltagarna (t.ex. behandling 
av övervikt) eller som innebär en uppenbar 
risk att påverka?  

  x 

4 
Används biologiskt material som kan härledas 
till en levande eller avliden människa (t.ex. 
blodprov )? 

  x 

5 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta 
grupper såsom barn, person med 
demenssjukdom eller psykisk funktions-
nedsättning, personer i uppenbar 
beroendeställning såsom patienter eller 
studenter som är direkt beroende av 
försöksledaren)? 

  x 

6 
Avses vetenskaplig publicering såsom vid 
konferens eller i vetenskaplig tidskrift efter 
studiens genomförande. 

  x 

7 
Kommer personregister upprättas (där data 
kan kopplas till fysisk person) och anmälas till 
registeransvarig person (PUL- ansvarig).   

  x 

8 
Syftet och metoden är väl avvägt gällande risk-
nytta samt anpassat till nivån på studien. 

x   

9 

I den skriftliga informationen beskrivs 
projektet så att deltagarna förstår dess syfte 
och uppläggning (inklusive vad som krävs av 
den enskilde, t.ex. antal besök, projektlängd 
etc.) och på så sätt att alla detaljer som kan 
påverka beslut om medverkan klart framgår. 
(För studier med minderåriga krävs 
vårdnadshavares godkännande t ex vid 
enkäter i skolklasser.) 

x   
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10 

Deltagandet i projektet är frivilligt och detta 
framgår tydligt i den skriftliga informationen 
till patient eller forskningsperson. Vidare 
framgår tydligt att deltagare när som helst och 
utan angivande av skäl kan avbryta försöket 
utan att detta påverkar forskningspersonens 
omhändertagande eller behandling eller, om 
studenter, betyg etc. 

x   

12 
Det finns resurser för genomförande av 
projektet och ansvariga för studien är 
namngivna (student och handledare) 

x   
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Bilaga D 
Till verksamhetschefen 

vid berörd enhet 

 

Förfrågan angående genomförande av mindre vetenskaplig studie: 

Vård utan papper 

Distriktssköterskans upplevelser av vård av papperslösa 

 

I och med den allt ökande rörligheten mellan länder hör det till distriktssköterskans 

vardag att möta papperslösa personer som söker vård inom primärvården. Sedan 

2013 har papperslösa och gömda personer rätt till subventionerad vård i viss 

utsträckning; vård som inte kan anstå. I och med motsättningen mot de etiska 

principerna inom vården anser vi att det är av vikt att belysa hur distriktssköterskan 

som ofta har den primära kontakten upplever denna vård. 

Studiens syfte är att belysa distriktssköterskans upplevelser av att vårda papperslösa 

i primärvården. 

Datainsamlingen kommer att ske med hjälp av semistrukturerade intervjuer av 

distriktssköterskor som beräknas ta cirka 40 minuter och utförs på plats vald av 

informant. 

 

Tidsplan: Datainsamlingen planeras starta 2019 09 02 och vara avslutad 2019 09 14. 

 

Vi förbinder oss att skriftligt och muntligt informera deltagare i studien. Vidare 

förbinder vi oss att handskas konfidentiellt med all insamlad data. Från informanter 

inhämtas informerat samtycke inför deltagande i undersökningen. Alla resultat 

kommer att avidentifieras och redovisas i form av uppsats på avancerad nivå vid 

Linnéuniversitetet. 

 

Vi ansöker härmed om att få genomföra den ovan beskrivna undersökningen vid 

berörd enhet. Vänligen lämna besked till författarna via mejl: 

gr222dw@student.lnu.se så snart som möjligt. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Gabriella Roos och Sanna Anderberg 

 

Ansvariga 

Uppsatsskrivare Gabriella Roos, gr222dw@student.lnu.se 

Uppsatsskrivare Sanna Anderberg, sa223ub@student.lnu.se 

Handledare: Katarina Swahnberg, katarina.swahnberg@lnu.se 
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