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Sammanfattning 
 

Bakgrund:  Då flyktingströmmarna har ökat de senaste decennierna och kommer 

fortsätta att öka innebär det även att sjukvården blir en del av 

omhändertagandet av flyktingar. Personer på flykt har ofta levt under svåra 

omständigheter under lång tid vilket bidrar till att de blir en sårbar grupp 

och befinner sig i en utsatt situationen. I enlighet med den etiska koden bör 

sjuksköterskor möta människor med respekt och värdighet oavsett 

kulturella skillnader för att uppnå en god omvårdnad. 

Syfte: Syftet var att beskriva hur sjuksköterskor upplever mötet med flyktingar i 

sjukvården. 

Metod: 11 vetenskapliga artiklar varav tio kvalitativa och en mixad metod, ligger 

till grund för denna litteraturstudie.  

Resultat: Resultatet mynnade ut i huvudfynd som handlade om att sjuksköterskor 

upplevde utmaningar i form av kulturella skillnader och tids utmaningar. 

Även svårigheter med språk och arbetet med tolkar var ett ämne som 

genomsyrade sjuksköterskornas upplevelser. Det visade sig att 

vårdrelationen var viktig i mötet med flyktingar men kunde kompliceras av 

riktlinjer som inte överensstämmer med den etiska koden för 

sjuksköterskor.  

Diskussion: Det framkom av resultatet att sjuksköterskor inte har tillräckligt med 

kompetens för att hantera kulturskillnaderna i mötet med flyktingar. Det 

visade sig att det fanns behov av utökad utbildning med fokus på kultur och 

förhållningssätt hos sjuksköterskor. Kommunikation och kultur var 

genomgående i resultatet och diskuterades därför med stöd av Madeleine 

Leiningers transkulturella omvårdnadsteori.  

Nyckelord: Sjuksköterskor, upplevelser, transkulturell omvårdnad, flyktingar. 
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Abstract 
 

Background: Due to a high influx of refugees in the last decades, which will most likely 

continue to increase, a need for the healthcare to be involved in taking 

care of these refugees has been established. People on the run has often 

lived under difficult circumstances for a long period of time which leaves 

them exposed which in turn can lead to vulnerable situations. According 

to the code of ethics it is therefore important that the nurses therefore treat 

all people with respect and dignity, regardless of their cultural origin or 

background, in order for everyone to receive the care they are entitled to. 

Aim: The aim of this study was to describe nurses experiences encountering 

refugees within the healthcare system.  

Method: 11 scientific articles, ten articles was qualitative and one was a mixed 

method, was the base of this literature study. 

Results: The main findings of this study showed that nurses do find it challenging 

to deal with people from different backgrounds and the cultural variances 

that comes with it. This is not made easier by the constant time pressure 

they are being under. Difficulties when it comes to working with 

interpreters was also seen as a subject that determined the nurses 

experiences. The relationship between the nurse and the refugee was seen 

as important but could complemented by guidelines that doesn´t 

correspond with the code of ethics. 

Discussion: Based on these results it was apparent that nurse´s did not have enough 

competence when it comes to handling cultural differences when meeting 

with refugees which displayed a need for an expanded education with 

main focus being on culture and the nurse´s approach. As communication 

and culture was fundamental throughout the result it was discussed with 

the support of Madeleine Leininger's transcultural nursing theory. 

Keywords: Nurses, experiences, transcultural nursing, refugees. 
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1 Inledning 

Under de senaste decennierna har antalet flyktingar och migration ökat vilket gör att mötena i 

sjukvården med människor med annan kulturell bakgrund blivit mer förekommande. Vi 

arbetade som undersköterskor på en öppenvårdsavdelning en sommar och förvånades över 

hur stor osäkerhet det råder i mötet med flyktingar i sjukvården. Hos vårdpersonal såg vi en 

osäkerhet och ojämna beslut togs. Trots att vi nyligen i sjuksköterskeutbildningen examinerats 

i flyktingars rättigheter och sårbarhet upplevde även vi att vår kunskap var otillräcklig. Vi 

intresserade oss för detta ämne då risken för ojämlik vård ökar samt vad det är som gör att 

sjuksköterskor blir osäkra i mötet med människor på flykt. Vi ville se hur sjuksköterskor 

upplever mötet med flyktingar och undersöka om vi kunde få en fördjupad kunskap kring 

detta. Vi anser att det är ett viktigt ämne i vår framtida roll som sjuksköterskor då vi kommer 

att träffa på flyktingar på vilken arbetsplats vi än hamnar.  

 

2 Bakgrund 

Migration och migrationsprocessen 

Al-Baldawi (2014) beskriver att migration innebär att personer flyttar eller byter land, det 

finns frivillig eller ofrivillig migration. Frivillig migration innebär att personer flyttar till ett 

annat land för att det kan finnas bättre utbildnings- och arbetsmöjligheter eller för att de träffat 

kärleken. Ofrivillig migration kan uppstå på grund av krig, förföljelse eller andra orsaker som 

gör att tryggheten inte kan garanteras i hemlandet. Begreppet invandrare innefattar personer 

som har migrerat och fått tillstånd att bosätta sig i Sverige (https://www.regeringen.se/). 

Invandrare ersätter den tidigare benämningen för utlänning och det finns idag ingen exakt 

definition på begreppet invandrare men i den svenska statistiken är det enbart personer som 

fått tillstånd att bosätta sig i Sverige samt blivit folkbokförda som anses vara invandrare (a.a.). 

 En flykting är, enligt 1951 års Genèvekonvention, en person som flytt från sitt land med 

anledning av en befogad rädsla för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiösa eller 

politiska åsikter och av säkerhetsskäl inte har möjlighet att återvända (http://www.unhcr.org). 

Personer som är på flykt kan komma till Sverige för att söka skydd och ansöka om 

uppehållstillstånd som flykting, detta kallas för asylsökande. Ansökan om asyl prövas av 

Migrationsverket och är en lång process, som bestämmer om personen får stanna i Sverige 

eller inte. Om asylansökan går igenom får personen stanna i Sverige och får därmed 

uppehållstillstånd (a.a.). Papperslösa benämns de personer som inte har ansökt om giltigt 

tillstånd för att vistas i landet eller personer som stannar kvar i landet trots avslag eller 
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utvisning (https://www.socialstyrelsen.se/). Till skillnad från flyktingar saknar papperslösa 

tillstånd för att få vistas i landet.  

 År 2015 ökade flyktingströmmarna och i Sverige ansökte runt 163 000 personer om asyl 

vilket nästan är en fördubbling från tidigare år (http://www.statistikdatabasen.scb.se). Lagen 

(1994:137) om mottagande av asylsökande (LMA) innefattar de bestämmelser som gäller för 

asylsökande såsom bistånd och sysselsättning (https://www.migrationsverket.se/). Personer 

som söker asyl tilldelas ett LMA-kort som bevisar att personen är asylsökande och får vistas i 

landet fram till att beslut tagits. Kortet används och visas upp då personen söker vård för att få 

rätt till en lägre patientavgift samt lägre avgift vid köp av receptbelagda mediciner (a.a.).  

 

Mötet med sjukvården 

Vuxna personer som är asylsökande eller vistas i Sverige som papperslösa har rätt till både 

sjukvård och tandvård som är akut och inte kan vänta, vilket benämns vård som inte kan anstå 

(https://www.socialstyrelsen.se/). Det finns inget register över vilka tillstånd, diagnoser eller 

åtgärder som omfattas av begreppet vård som inte kan anstå, eftersom det inte anses vara etisk 

lämpligt eftersom individer med samma diagnos kan ha olika behov av vård beroende på hur 

sjukdomsförloppet ser ut. Vård som inte kan anstå behöver i varje enskilt fall bedömas av den 

ansvarige läkaren (a.a.). Det finns dock en risk att gå emot den etiska 

människovärdesprincipen, som innebär att alla människor är värda lika mycket och har 

samma rättigheter oavsett kön, ålder, etnicitet eller socioekonomisk status 

(https://www.swenurse.se). Vård som inte kan anstå innebär även rätt till mödravård, vård vid 

abort, preventivmedelsrådgivning, förskrivna läkemedel i samband med vård samt 

hälsoundersökningar (https://www.socialstyrelsen.se/).  

 I mötet med sjukvårdspersonal har alla asylsökande eller papperslösa även rätt till en 

professionell tolk som kan översätta samtalet (https://www.socialstyrelsen.se/). Innebörden av 

professionella tolkar menade Butow et al. (2012) kunde ses fungera som en bro mellan två 

språk och kulturer. Den professionella tolkens roll var att på ett korrekt sätt förmedla 

information, säkerställa förståelse, vara opartisk och konfidentiell. Tolken behövde ha ett 

transparent förhållningssätt och se till att båda parter förstod varandra. Tolken upplevde en del 

kulturella utmaningar i arbetet med migranter och sjukvården där en utmaning innefattade att 

patienten vände sig till tolken för rådgivning då patienten inte var van vid att ta beslut 

angående sin hälsa (a.a.).  

 Gartley och Due (2016) redogjorde i sin studie att tolken inte alltid underlättar för 

sjuksköterskan utan kunde ibland försvåra kommunikationen och relationen med patienten. 
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Ett exempel var att tolken inte alltid kunde översätta informationen på ett korrekt sätt. Det 

fanns även etiska aspekter att ta hänsyn till, exempelvis att tolken och patienten kom från 

samma område vilket gjorde att patienten inte kunde känna sig anonym (a.a.).  

 Enskär, Ankarcrona, Jörgensen och Huus (2012) visade i sin studie att vuxna och barn som 

inte behärskade språket hade en ökad risk för att inte få den vård de behövde eftersom de inte 

kunde göra sig förstådda. Svårigheter i att uttrycka vilken slags vård de behövde bidrog ofta 

till missuppfattning i vårdmötet. Detta kunde även medföra ytterligare komplikationer efter 

vårdmötet i form av exempelvis bristande egenvård eftersom det kräver kunskap och 

förståelse.  

 

Hälsa i relation till sårbarhet och utsatthet 

Henriksen och Vetlesen (2013) beskriver att människor av naturen är sårbara. Sårbarheten 

leder till ett beroende av andra människor och alla vi människor är beroende av varandra, från 

det att vi föds. Beroendet innebär en villighet att ombesörja för varandra. Påminnelsen om den 

mänskliga sårbarheten kan komma i oväntade situationer. Vidare menar Henriksen och 

Vetlesen (2013) att vi alla riskerar att någon gång hamna i utsatta situationer, risken är att 

något oväntat sker av någon anledning. Utsatthet finns i olika former där den ena formen är 

inherent, inneboende. I denna inherenta utsatthet ryms de grundläggande behoven för vatten, 

mat, sömn och sociala behov. Den andra formen är situationell utsatthet och den är beroende 

av sociala, ekonomiska och politiska förhållanden. Både den inherenta och den situationella 

utsattheten påverkas då en person är på flykt eftersom det innebär separationer från både 

närstående, kultur och historia. En flykt innebär även många gånger svält, törst och inte minst 

fara för livet. En person på flykt är i en utsatt situation på många sätt och väl i det nya landet 

väntar nya situationer som leder in i nya utsatta situationer och beroenden. Eftersom personer 

på flykt inte kan språket, kulturen eller samhällssystemet finns det en risk att detta gör dem 

extra sårbara i vårdmötet (a.a.).  

 Personer på flykt har ofta levt under stress under en lång tid (Arwidsson & Eriksson, 

2014). Flykten i sig medför vanligtvis hårda levnadsförhållanden och vid ankomst till det nya 

landet är det den nya situationen och asylprocessen som bidrar till osäkerhet och den stress 

som det innebär. Studier visar på att förekomsten av depression, ångest, posttraumatisk stress 

förekommer i en betydande grad hos asylsökande. Flyktingar är en utsatt grupp i samhället då 

de lever under svåra förhållanden vilket ofta bidrar till problem både socialt och hälsomässigt 

(a.a.). Socialstyrelsen belyser att psykisk ohälsa förekommer hos 20 till 30 procent av alla 
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flyktingar som kommer till Sverige (https://www.socialstyrelsen.se/). En problematik som 

råder gällande psykisk ohälsa hos flyktingar är att psykiska sjukdomar i många kulturer 

stigmatiseras och därför är det många flyktingar som inte vill eller vågar söka sig till 

specialistvården (a.a.). 

 Den psykiska hälsan hos flyktingar visade sig ha påverkats starkt av migrations historien 

och under hur lång tid personen utsatts för missöden under flyktens gång (Mishori, Aleinikoff 

& Davis, 2017). Trauma och tortyr var vanligt förekommande hos personer på flykt och 

många drabbades även av posttraumatisk stress.  

 I studien av Ekblad, Lindgren, Asplund och Burström (2012) framgick det att asylsökande 

var mer utsatta och sårbara än andra grupper då de hade utsatts för separationer, hot, våld och 

förföljelse i högre grad. Att komma till ett nytt land innebar känslor av lättnad och nyfikenhet 

men även sorg och förlust och en stark känsla av att vara en främling. Det var således förenat 

med många motstridiga känslor upplevde flyktingarna. När känslan av trygghet och säkerhet 

infann sig skapades förutsättningar att känna hopp och tro på framtiden, vilket också 

påverkade upplevelsen av hälsa.  

 

Kultur 

I begreppet kultur samlas de värderingar en person har samlat på sig genom livet, vilka föds 

in i det land som personen har växt upp i (Al-Baldawi, 2014). Kultur grundar sig i de 

levnadssätt, traditioner, ritualer och religion som varje person bär med sig och är unikt för 

varje individ vilket gör det svårt att definiera. I studien av Abitz (2016) framkom det att 

kulturen hjälper människan att utforma sin identitet och en grund för vad som blir normalt för 

just denna individ. Det är en evig process som utvecklas och förändras under hela livstiden 

genom bland annat nytillkomna intryck, relationer och erfarenheter. Det innebär att när en 

person har behövt att fly kan det bli komplicerat när hen söker vård i det nya landet då 

personen kan ha med sig sina värderingar och tankar på hur det borde gå till (a.a.).  

 Betsch och Böhm (2016) visade i sin studie att kulturen är en viktig faktor i sjukvården och 

kan vara avgörande för att uppnå individanpassad vård. De menar att eftersom det finns så 

många olika kulturer så behövs det olika riktlinjer på hur bemötandet och vården bör ske för 

att kunna främja hälsa och för att kunna får en jämlik vård. Kulturskillnader kan vara 

utmanande för sjukvården och dessa skillnader kan avgöra vilka beslut som tas. 
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Flyktingarnas upplevelser 

Det framgick i studien av Van Loenen et al. (2018) att flyktingarna ansåg att det viktigaste i 

mötet med sjukvården var ett respektfullt och empatiskt bemötande. Egenskaper som 

värderades hos sjuksköterskorna var tålamod och förståelse och en förhoppning om att få 

vägledning samt information om sjukvårdssystemet 

 Enligt Sevinc, Kilic, Ajghif, Özturk och Karada (2016) upplevde flyktingar att det var svårt 

att uttrycka sig och göra sig förstådda, vilket försvårade möjligheten att ta emot adekvat 

information om vården. Personer på flykt vittnade om kommunikationsproblem när det kom 

till uttrycka sig och beskriva sin smärta och symtom, både med anledning av språket men 

även kulturskillnader. De hade svårt för att göra sig förstådda och de önskade att det fanns fler 

tolkar att tillgå. En annan problematik som lyftes fram i studien var att flyktingar upplevde att 

det kunde vara svårt att förstå syftet med behandlingar eller tester. 

 

Sjuksköterskans roll och kommunikation 

Sjuksköterskan ansvarar för fyra huvudområden som är att främja hälsa, återställa hälsa, 

förebygga sjukdom och lindra lidande (https://www.swenurse.se/). Vården grundar sig i 

respekten för mänskliga rättigheter, kulturella rättigheter och rätten till att bli bemött med 

respekt och värdighet. Det innebär att sjuksköterskan bör ge omvårdnad på ett respektfullt sätt 

oavsett exempelvis ålder, kön, religion eller tro (a.a.). Det framkom i studien av Assiri (2014) 

att sjuksköterskor riskerade sin egen praxis när de vårdade personer som var asylsökande då 

de ställdes i en konflikt mellan sjuksköterskornas etiska kod och regeringens politik, vilket 

skapade ett dilemma. I vissa lägen bröt regeringen mot de mänskliga rättigheterna genom att 

de förhindrade tillgång till hälsovård, vilket bidrog till försämrade levnadsförhållanden och 

ojämlikhet (a.a.). 

 International Council of Nurses etiska kod, fungerar som ett internationellt stöd för 

sjuksköterskor där en gemensam värdegrund skapats som är oberoende av nationella lagar 

(https://www.swenurse.se/). I enlighet med den etiska koden ansvarar sjuksköterskan för 

förmedling av relevant och korrekt information på ett kulturellt anpassat sätt, så att patienten 

får en grund att kunna lämna samtycke till vård och behandling. Den etiska koden kan 

användas individuellt eller tillsammans med kollegor för att upprätthålla ett etiskt 

förhållningssätt för att utveckla en god omvårdnad.  
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3 Problemformulering 

År 2015 ökade flyktingströmmarna i världen och i Sverige ansökte runt 163 000 personer om 

asyl. Även om antalet har minskat fortsätter människor att fly till Sverige och till andra länder 

i hopp om att kunna söka skydd. För dessa personer innebär flykten en process som oftast är 

lång, påfrestande och traumatisk vilket påverkar både den fysiska och psykiska hälsan. 

Flyktingar är en sårbar och utsatt grupp i samhället eftersom de inte kan språket, kommer från 

en annan kultur och med andra traditioner samt att de oftast har sämre socioekonomiska 

förutsättningar. Det är en stor förändring att komma till ett nytt land där allt är anpassat efter 

en annan kultur än ens egen därför kan det uppstå oväntade situationer även i mötet med 

sjukvården, något som ställer krav på att sjukvårdspersonal är förberedd. Den etiska koden 

grundar sig i att sjuksköterskan bör ge lika vård till alla oavsett exempelvis ursprung, etnicitet, 

kön och religion. Mötet med människor på flykt innebär utmaningar för sjuksköterskor i att 

möta alla dessa olikheter och det förutsätter att det finns både resurser och kunskap hos 

sjuksköterskan. Mötet med flyktingar ökar i sjukvården och det kräver att sjukvården och 

sjuksköterskor är förberedda att möta de utmaningar som det innebär. Genom att studera hur 

sjuksköterskor upplever mötet med flyktingar kan viktiga delar från sjuksköterskors 

perspektiv lyftas fram, som kan bidra till ett stöd för framtida vårdmöten.  

 

4 Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva hur sjuksköterskor upplever mötet med 

flyktingar.  

 

5 Teoretisk utgångspunkt 

Den vårdvetenskapliga teorin som valts att utgå ifrån var transkulturell omvårdnad då mötet 

med flyktingar i sjukvården bör genomsyras av förståelse och respekt för varandras kulturer 

för att uppnå god omvårdnad. Som stöd till diskussionen valdes begreppen kultur, 

kulturvarelse, miljömässigt sammanhang, lekmannasystem, världsbild, omsorg, personliga 

omsorgsbeteenden, kulturkongruent omvårdnad.  

 

Transkulturell omvårdnadsteori 

Madeleine Leiningers transkulturella omvårdnadsteori grundar sig i att sjuksköterskan 

behöver se människan genom sin kultur för att kunna ge en holistisk omvårdnad (Leininger, 
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& McFarland, 2002). Teorin fokuserar på de grundläggande värdena i olika kulturer och 

subkulturer som kommer till uttryck för hur olika individer och grupper ser på omsorg, hälsa 

och ohälsa. Det är viktigt att sjuksköterskor utvecklar kunskaper om andra kulturer för att 

kunna hantera möten med patienter från andra kulturer och känna sig trygga i sin roll och 

profession. Kultur för Leininger handlar inte enbart om var personen är född eller vilket land 

hen är ifrån utan att se till vilken kontext personen befinner sig i samt dess livssammanhang. 

Kultur är något som människan lär sig och är under ständig utveckling då erfarenheter samt 

olika intryck formar ens kultur under livets gång. Det finns inom varje kultur ett 

lekmannasystem som innefattar olika sätt att visa omsorg på som delvis kan innefatta 

huskurer, traditioner och ritualer. Kulturvarelse är ett begrepp som Leininger använder sig av 

då hon anser att en människa inte kan förstås bara som en människa utan att hens kultur tas 

med i beaktning. Med det menas att människan kan ses som exempelvis en del av en grupp 

eller en del i ett sammanhang och att sjuksköterskan behöver se helheten. Begreppet 

miljömässigt sammanhang innefattar de situationer, händelser och erfarenheter som en 

människa befinner sig i och som har betydelse för hur upplevelsen blir i mötet med andra. 

Den fysiska, sociala och geografiska miljön kan forma hur människan ser på sin livssituation 

och Leininger menar att människan enbart kan förstås utifrån sin kulturella bakgrund och 

miljö. Världsbild återspeglar människors värderingar, erfarenheter, normer samt syn på livet. 

Omsorg är den centrala delen i all omvårdnad och ska vara grunden i sjuksköterskans 

handlingar i syfte att främja hälsa eller att hantera motgångar, menar Leininger. Omvårdnad 

kommer till uttryck genom personliga omsorgsbeteenden som sjuksköterskan utvecklar. 

Leininger menar att sjuksköterskan besitter kulturell kompetens och skapar kulturkongruent 

omvårdnad då varje beslut kan tas på ett känsligt och individanpassat sätt efter patientens 

behov och förutsättningar med målet att främja hälsa. Då omvårdnaden överensstämmer med 

patientens kultur uppstår en kulturkongruent omvårdnad (a.a.). 

 

6 Metod 

Litteraturöversikt är en metod som går ut på att samla kunskap inom ett specifikt område med 

hjälp av litteratur och vetenskapliga artiklar (Friberg, 2017). Vetenskapliga artiklar redovisar 

den senaste forskningen, som ofta är genomförda via empiriska forskningsprojekt. Artiklarna 

har vetenskapligt granskats för att säkerställa kvaliteten på krav och regler som gäller. 

Metoden som valdes i detta projekt skapar en översikt om den kunskap som redan finns och 
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således kan bidra till en grund för eventuellt kommande forskningsarbete. Etiskt granskade 

artiklar har valts (a.a.). 

 

Datainsamling 

Databaserna Cinahl COMPLETE och PubMed användes för att utforska underlag och 

tillgänglighet för vetenskapliga artiklar till arbetet. Databaserna som användes var Cinahl 

COMPLETE, eftersom det är en databas inriktad mot vårdvetenskap, samt PubMed då den är 

inriktad mot medicin men även innehåller omvårdnadsrelaterade artiklar (Östlundh, 2017). 

Boolesk sökteknik användes som grund för artikelsökningen, vilket innebär att flertalet olika 

ämnesord används tillsammans för att få fram relevanta artiklar i olika sökkombinationer med 

OR och AND. Genom att använda denna sökteknik skapades möjlighet att få med fler 

synonymer till sökningarna och på så sett få sökningarna mer riktade mot syftet. För att få en 

bredare sökning användes endast sökord på engelska (a.a.). I Cinahl COMPLETE användes 

ämnesorden ”nurses”, ”nursing care”, ”nurses attitudes”, ”caring”, ”refugees”, ”immigrants”, 

”immigrants illegal”, ”transients and migrants”, samt fritextordet ”experience” eftersom dessa 

ligger närmast syftet. Efter detta gjordes en fritextsökning i Cinahl COMPLETE på ”nurse 

caring for refugees” i syfte att undersöka om andra relevanta artiklar kunde hittas. I PubMed 

användes Medical Subject Heading (MeSH) för att hitta ämnesorden närmast syftet. MeSH 

termerna som användes var ”Primary Health Care”, ”Nursing Care”, ”Nursing”, ”Refugees”, 

”Nurses”, ”Empathy”, ”Undocumented immigrants”, ”Emigrants and immigrants”, samt 

fritext ”asylumseekers”. För mer detaljerad redovisning av hur sökningarna gjort, se 

sökmatris 1 (bilaga 1).  

 

Urval 

De vetenskapliga artiklar som har valts ut är kvalitativa samt en mixad trianguleringsdesign. 

En kvalitetsgranskning gjordes för att kunna inkludera respektive exkludera artiklar, det 

gjordes enligt Friberg (2017) utefter syfte och problemområde. Kvalitetsgranskningen innebar 

att säkerställa att artiklarnas syften och perspektiv stämde överens med litteraturstudiens. 

Dock var det viktigt att inte bara kvalitetssäkra via begränsningar därför har även texten lästs 

för att se att den håller för analys (a.a.). De begränsningar som gjordes i sökningarna var att 

artiklarna inte skulle vara mer än tio år gamla för att underlaget skulle vara aktuellt då 

flyktingströmmarna har ökat de senaste tio åren. Artiklarna begränsades till att de skulle vara 

på engelska i båda databaserna då det är det språk som författarna behärskar. Peer reviewed 
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valdes i Cinahl COMPLETE men även att artiklarna skulle vara publicerade i vetenskapliga 

tidskrifter. Kravet var att alla artiklarna var vetenskapligt granskade. Plattformen som valdes 

ut var världen i allmänhet. Genom att läsa titeln på artiklarna i sökresultaten kunde relevanta 

artiklar väljas ut för att därefter läsa abstrakt. De artiklarna som hade tyngdpunkten i 

sjuksköterskans perspektiv och upplevelser och därmed speglade vårt syfte inkluderades. De 

artiklar som inte hade sjuksköterskans perspektiv i huvudfokus exkluderades. 

Litteraturstudiens resultatartiklar sammanställdes i sökmatris 2 (bilaga 2).  

 

Dataanalys 

I litteraturstudien har en analys och jämförelse av artiklarnas resultat gjorts för att komma 

fram till en sammanställning (Segesten, 2017). Artiklarnas resultat har analyserats för att ta 

reda på likheter och skillnader som sedan har tematiseras. För att lättare få en överblick över 

artiklarnas resultat har de skrivits ut i pappersform. Artiklarnas likheter och skillnader 

färgmarkerades med det som kunde svara på syftet för att sedan sammanställa de markeringar 

som hade samma tema, detta för att hitta huvudfynden till litteraturstudien. Detta för att det 

skulle bli tydligt vilka artiklar som visade på samma resultat och för att se tyngden i resultatet. 

För att få ett relevant och sanningsenligt resultat har stor vikt lagts vid ett kritiskt 

förhållningssätt, detta för att se om texterna är vinklade eller manipulerade. Förhållningssättet 

i analysen var neutralt och öppet för att egna personliga erfarenheter och förförståelse inte 

skulle färga resultatet. Genom att artiklarnas resultat lästes om växelvis flera gånger och 

diskuterades mellan författarna kunde ett öppet förhållningssätt säkerställas samt ökade 

chansen att få med viktiga aspekter från artiklarnas resultat.  

 

7 Forskningsetiska överväganden 

Eftersom en litteraturöversikt innebär att andras forskning studeras har stor vikt lagts vid att 

ha ett kritiskt förhållningssätt (Segesten, 2017). För att undvika plagiat har all text omarbetats 

samt refererats till korrekt källa. Då resultaten har tolkats från ett annat perspektiv har 

medvetenhet kring den egna förförståelsen, värderingar och tolkningar tagits med i beräkning. 

Detta för att dessa inte ska lysa igenom slutresultatet (a.a.). Då ämnet som undersöktes 

grundade sig på författarnas upplevelser kring osäkerhet hos personalen i sjukvården så var 

det viktigt att inte låta det påverka resultatet. För att förståelsen inte skulle komma att påverka 

resultatet har författarna lyft upp förförståelsen och diskuterat den sinsemellan.   
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8 Resultat 

Under arbetet med litteraturstudien kunde fem teman urskiljas (1) Sjuksköterskans roll i mötet 

med flyktingar, (2) Utmaningar för vårdrelationen, (3) Kulturens betydelse, (4) Utmaningar 

med språket, (5) Bristande tid i mötet. 

 

Sjuksköterskans roll i mötet med flyktingar 

Sjuksköterskor upplevde en rad svårigheter kring mötet med flyktingar (Samarasinghe, 

Fridlund & Arvidsson, 2010; Willey, Cant, Williams & McIntyre, 2018; Sevinç, 2018). 

Sjuksköterskorna kände att det var deras ansvar att informera flyktingarna om deras 

rättigheter då de upplevde att flyktingarna var en sårbar grupp. De såg att flyktingarna inte 

hade kunskap, självförtroende eller språkliga förutsättningar att ta reda på information på egen 

hand därför var en viktig del för sjuksköterskorna att förklara hur sjukvårdssystemet och 

riktlinjerna såg ut i landet. Många gånger kunde detta skilja sig från flyktingarnas hemländer 

där fler anhöriga stannade kvar och för att stötta patienten (a.a.). En annan svårighet var att 

sjuksköterskor upplevde oklarheter kring vilka rättigheter och riktlinjer som gällde (Gullberg 

& Wihlborg, 2014; Willey et al., 2018; Duckhee & Yunhee, 2017). Detta gällde framförallt 

när det kom till sjukvård för personer i olika stadier av flykting- och asylprocessen, där 

sjuksköterskor upplevde att det skapades orättvisor i sjukvården och vissa blev exkluderade. 

Det blev ofta motstridigheter mellan sjuksköterskeprofessionen och riktlinjerna som gällde 

eftersom sjuksköterskorna har en grund i att förebygga hälsa och lindra lidande (Duckhee & 

Yunhee, 2017). Detta gjorde att sjuksköterskorna inte kunde ge en god vård och kände därför 

att vården blev ojämn och orättvis.  

 Sjuksköterskorna lyfte fram svårigheterna i att kunna garantera patientsäkerheten kring 

flyktingar i vården (Krupić, Grbić, Čustović, Hamrin Senorski, & Samuelsson, 2018; 

Gullberg & Wihlborg, 2014). Sjukvårdssystemen var inte anpassade på ett inkluderande och 

säkert sätt vilket försvårade arbetet för sjuksköterskorna. Patientsäkerheten påverkades även 

av språkbarriärer då missförstånd lätt uppstod och patienten inte hade möjlighet att delge 

viktig sjukdoms- och bakgrundsinformation. Andra faktorer som påverkade var väntan på tolk 

i akuta situationer men också då journaler och identitetshandlingar saknades (a.a.).  

 

Utmaningar för vårdrelationen  

Sjuksköterskorna var måna om att etablera en god vårdrelation till flyktingarna och en 

förutsättning för att kunna göra detta var att bygga upp ett förtroende delvis genom att 
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flyktingarna fick träffa samma vårdpersonal kontinuerligt (Samarasinghe et al., 2010). En del 

sjuksköterskor upplevde att de kunde lindra lidandet hos flyktingarna genom att lyssna 

empatisk och visa nyfikenhet på deras berättelser. Sjuksköterskorna var måna om att 

flyktingarna fick prata förutsättningslöst och ansåg att det var viktigt att våga ställa känsliga 

frågor och fråga om vad flyktingarna varit med om. Dock upplevdes det ibland vara svårt att 

hantera svaren och det var svårt att ställa personliga frågor angående exempelvis närstående 

eftersom många hade förlorat sina anhöriga (a.a.). I sambandet med att tolk används var det 

svårare att ställa känsliga frågor samt värna om patienternas integritet (Suurmond, Seeleman, 

Rupp, Goosen, & Stronks, 2010; Eklöf, Hupli, & Leino‐Kilpi, 2015). Sjuksköterskorna var 

tydliga med att de inte hade något att göra med beslut rörande asylprocessen samt att förklara 

att de hade tystnadsplikt och vad det innebar (a.a.). 

 Sjuksköterskorna upplevde att flyktingarnas ohälsa ofta grundades sig i andra 

bakomliggande orsaker som till exempel trauma och förlorad grundtrygghet (Willey et al., 

2018; Samarasinghe et al., 2010; Kallakorpi, Haatainen, Kankkunen, 2018). Ofta visade 

flyktingarna symtom på smärta som sjuksköterskorna hade otillräcklig kunskap om. De 

upplevde även att det var svårt att veta vad som var aktuellt sjukdomstillstånd och vad som 

var trauma, framför allt då det gällde psykiska tillstånd. Sjuksköterskorna ansåg att det var 

viktigt att ta reda på hur hälsan har sett under flyktens gång för att kunna bedöms 

flyktingarnas hälsotillstånd (Suurmond et al., 2010). Dock upplevdes det utmanande att få en 

helhetsbild av familjens hälsa eftersom de inte hade tillgång eller vetskap om deras 

sjukdomshistoria. 

 

Kulturens betydelse 

Resultatet visade att en del av sjuksköterskornas upplevelser var utmaningarna med att möta 

och hantera olika kulturer och dess skillnader (Samarasinghe et al., 2010; Willey et al., 2018; 

Sevinç, 2018). En aspekt som upplevdes som utmanande och frustrerande var att få 

flyktingarna att förstå och ta till sig instruktioner och innebörden av egenvård. 

Sjuksköterskorna upplevde att det var svårt att motivera flyktingarna till nya levnadsvanor 

och därför behövde egenvården och rekommendationer anpassas mer till deras kultur. 

Kulturskillnaderna handlade ofta om att sjuksköterskorna, flyktingarna och de anhöriga hade 

olika perspektiv på hälsa och omvårdnad (a.a.). Det kunde innebära att flyktingar inte ville bli 

vårdade av sjuksköterskor av det andra könet, vilket sjuksköterskor inte alltid var förberedda 
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på (Sevinç, 2018). Ibland behövdes kompromisser i vårdandet i form av en kombination av 

exempelvis seder och vanor från patienternas hemländer och det nya landets riktlinjer (a.a.).  

 De sjuksköterskor som hade erfarenhet att arbeta med asylsökande och hade utbildats i 

ämnet ansågs sig vara kulturellt kompetenta (Suurmond et al., 2010). De uppfattade sig själva 

ha kunskap, ett anpassat förhållningssätt och en bred kompetens inom kultur. Sjuksköterskor 

som inte hade lika stor erfarenhet av att arbeta med personer med flyktingbakgrund ansåg 

dock inte att de var kulturkompetenta utan att mer utbildning behövdes. Sjuksköterskorna 

lyfte fram att förmågan att lyssna och inge förtroende var viktiga egenskaper att arbeta på men 

även kroppsspråk och kulturella skillnader i hur man uttrycker symtom och besvär var viktiga 

för sjuksköterskan att få utbildning och kompetens inom. De menade att utbildningen bör ske 

kontinuerligt med jämna mellanrum och inte enbart vid ett tillfälle. En del av 

sjuksköterskorna ansåg att kulturkompetens kunde förbättras genom att diskutera med sina 

kollegor samt fråga flyktingarna vad de tycker är viktigt när det kommer till mötet med 

sjukvården och dess personal, även samarbetet med tolkar upplevde de höjer deras 

kulturkompetens (a.a.).  

 

Utmaningar med språket 

Sjuksköterskorna upplevde att en av de viktigaste faktorerna för omvårdnaden var 

kommunikationen (Krupić et al., 2018; Duckhee & Yunhee, 2017; Samarasinghe et al., 2010; 

Willey et al., 2018; Sevinç, 2018; Kallakorpi et al., 2018). Det visade sig dock vara svårt att 

förstå varandra då det fanns språkbarriärer samt svårigheter med att tyda kroppsspråk 

eftersom det skiljer sig kulturer och individer emellan. I vissa fall upplevde sjuksköterskorna 

att det fungerade att anpassa sättet att kommunicera med patienterna på, som att exempelvis 

prata väldigt tydligt och långsamt eller att använda föremål för att beskriva saker. 

Språkbarriärerna och kulturskillnaderna bidrog till att omvårdnaden blev mer komplicerad att 

planera och utföra. Sjuksköterskorna vittnar om att de många gånger har fått använda sig av 

tolkar utan professionella utbildningar som exempelvis anhöriga eller personal (a.a.). 

Kallakorpi et al. (2018) fann i sin studie att sjuksköterskorna upplevde kommunikationen utan 

professionell tolk som icke patientsäker då det inte kan säkerställas vad patienten säger eller 

menar. 

 Sjuksköterskor upplevde att kommunikationen underlättas med professionell tolk då de 

utan tolk inte har möjlighet att kommunicera med patienten (Krupić et al., 2018; Willey et al., 

2018; Sevinç, 2018). Det kunde dock aldrig säkerställas att allt blev korrekt översatt och 
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därför fanns en oro och osäkerhet hos sjuksköterskor även i arbetet med professionell tolk. En 

av svårigheter innebar att veta vilket språk eller dialekt som tolken skulle beställas för samt 

att brist på tillgänglighet förekom. På natten kunde ingen tolk anlitas vilket upplevdes som en 

stress för sjuksköterskor då de inte hade någon möjlighet att kommunicera med patienten. 

Många sjuksköterskor föredrog att de professionella tolkar befanns sig fysiskt på plats istället 

för via telefon då annan viktig kommunikation kunde missas av sjuksköterskan så som 

exempelvis kroppsspråket. De utmaningar som det innebar att arbeta med tolkar var att de inte 

alltid hade kunskap om de medicinska termerna, att de inte passade tider samt att besöken 

ibland bokades om men tolken missades att bokas om. En annan aspekt som sjuksköterskorna 

lyfte fram var den kulturella aspekten som handlade om att ifall tolkarna var från samma 

ursprungsområde som patienterna eller hade andra gemensamma band kunde det bli en 

indirekt konflikt som kunde påverka vad som valdes att sägas eller hur tolkarna översatte 

(a.a.). Kallakorpi et al. (2018) fann att sjuksköterskorna upplevde kompetensen hos tolkarna 

som varierande. 

 I studien av Eklöf et al. (2015) visade det sig att sjuksköterskorna ansåg att ett 

grundläggande krav hos tolken var att de hade ett professionellt förhållningssätt samt förhöll 

sig neutralt i samtalet då den primära relationen var mellan sjuksköterskan och patienten. 

Sjuksköterskor upplevde att tolken kunde ha olika roller för patienten då de både kunde ses 

som kompis, assistent och främling beroende på situation. Detta upplevde sjuksköterskorna 

som en utmaning för vårdrelationen (a.a.). 

 Sjuksköterskorna upplevde att det var svårt att förklara varför vissa omvårdnadsåtgärder 

och undersökningar behövde utföras men även svårigheter med kontinuiteten då flyktingar 

ofta uteblev från besök (Kallakorpi et al., 2018). Detta kunde bero på språkförbistringar, 

okunskap om kulturen i det nya landet men även svårigheter med transporter och ekonomi. 

Många sjuksköterskorna upplevde framför allt att det var svårt att arbeta med flyktingarna 

under asylprocessen då det kunde leda till kulturkrockar. Sjuksköterskans förståelse för olika 

familj relationer och familjeband försvåras av språkbarriärerna och de ansåg att det ibland var 

svårt att samtala om familjerelationer (a.a.) 

 

Bristande tid i mötet  

Sjuksköterskor upplevde en frustration i att det inte fanns tillräckligt med tid i mötet med 

flyktingar (Dumit & Honein-Abou Haidar, 2019; Krupić et al., 2018; Ogunsiji, Chok, 

Mashingaidze, & Wilkes, 2017; Duckhee & Yunhee, 2017; Sevinç, 2018). Sjuksköterskor 
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upplevde att arbetsbelastningen ökade dramatiskt i samband med ökade flyktingströmmar, 

både då det kom till att hantera akuta tillstånd men även beträffande kroniska sjukdomar. De 

menade att arbetsuppgifterna ökade och utmaningarna var fler i vårdandet av flyktingar delvis 

på grund av språkbarriärer men även då arbetsuppgifterna var fler. Arbetsuppgifterna innebar 

bland annat tolkbokning, att förklara sjuksköterskans roll och sjukvårdssystemet samt 

beskriva omvårdnadsåtgärder som är självklara för patienter som kan språket eller systemet. 

Trots fler och mer komplicerade arbetsuppgifter upplevde inte sjuksköterskorna att de fick 

färre patienter eller mer tid. Istället fick sjuksköterskor arbeta övertid samt med högre 

arbetsbelastning vilket skapade stress och frustration hos sjuksköterskorna (a.a.). I studien av 

Willey at al. (2018) visades det att sjuksköterskors tid går förlorad på grund av uteblivna 

besök vilket resulterade i kostnader för verksamheten. Sjuksköterskorna upplevde att det inte 

fanns tid att ta hand om de psykosomatiska besvären de hade vilket ansågs vara det faktiska 

bekymret hos många flyktingfamiljer (Samarasinghe et al., 2010). 

 Eklöf et al. (2015) fann i sin studie att då sjuksköterskorna arbetade med professionella 

tolkar krävde det nästintill dubbelt så mycket tid än då de arbetade utan tolk. Många 

sjuksköterskor undvek att vårda utländska patienter samt valde att inte se patientens behov på 

grund av den ökade stressnivån och de ökade arbetsuppgifterna och många hade även svårt att 

koppla bort arbetet när de väl var lediga (Duckhee & Yunhee, 2017; Ogunsiji et al., 2017). 

Sjuksköterskorna upplevde att de inte hade tid till att involvera patienternas anhöriga samt att 

de inte kunde stå för den vård de gav (Sevinç, 2017). Trots utmaningarna så upplevde 

sjuksköterskorna att de utförde ett meningsfullt och glädjefyllt arbete, de var stolta och kände 

att de gjorde positiv skillnad i flyktingarnas liv (Ogunsiji et al., 2017). Sjuksköterskorna 

kände att de hade mycket att lära av flyktingarna och de var intresserade av att lära sig om 

flyktingarnas traditioner och levnadssätt. Detta motiverade de till att fortsätta att arbeta med 

flyktingar och sjuksköterskorna kände även att de kunde inspirera andra medarbetare (a.a.). 

 

9 Diskussion 

Litteraturstudien resulterade i fem huvudfynd som handlar om att sjuksköterskor upplever 

utmaningar när det kommer till riktlinjer, språkbarriärer, vårdrelationen, kulturskillnader samt 

tidshinder. Resultatet tyder på att kulturkompetens och kommunikation är fenomen av 

betydelse i relation till språket, tiden och relationen mellan sjuksköterskan och patient. Det 

valdes därför att belysas och diskuteras vidare tillsammans med vald teoretisk referensram i 

resultatdiskussionen.   
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Metoddiskussion 

För att hitta artiklar försökte ämnesord hittas i Medical Subject Heading (MeSH) för att 

användas i PubMed och ämnesord hittade även i Cinahl COMPLETE. Därefter skapades 

sökblock för mer kompletta sökningar med relevanta och passande träffar. Därefter gjordes en 

fritextsökning med ovanstående begränsningar i Cinahl COMPLETE. Sökresultatet 

analyserades genom att läsa rubrikerna i första hand för att därefter välja ut och läsa de 

abstract på de artiklar som stämde in på syftet. Artiklar som stämde in på syftet valdes ut till 

resultatdelen. Dock kunde ej tillräckligt många artiklar hittas för att ha som grund till 

resultatet därför behövdes en ny sökning göras. Med hjälp av Ersta biblioteks sökverkstad 

gjordes en ny blocksökning där fler termer användes. Den nya sökningen resulterade i träffar 

som matchade syftet väl och valdes ut. Totalt kunde elva artiklar väljas ut till resultatet efter 

sökningarna. Artiklarna som valdes ut till resultatet härstammade från olika länder varav tre 

artiklar var från mellanöstern och åtta av artiklarna var från västvärlden. Detta sågs som en 

styrka eftersom studierna då fick en större tyngd och blev mer generaliserbart för kontexten i 

Sverige eftersom det är en större grupp. Svagheten som sågs med att inkludera artiklar från 

mellanöstern var att sjukvårdssystemen och riktlinjer kunde skiljas åt och kunde därför inte 

generaliseras. Styrkan var att alla artiklarna i resultatet samlar sjuksköterskors upplevelser av 

att möta flyktingar. En del av artiklarna har även perspektiv från barnmorskor men har ändå 

inkluderats eftersom de är sjuksköterskor i grunden. Författarna försökte att lägga sin egen 

förförståelse åt sidan för att ha ett öppet sinne när artiklarna skulle läsas och väljas ut till 

resultatet. Artiklarnas resultat analyserades genom att författarna läste och färgmarkerade 

sjuksköterskornas upplevelser för att därefter sammanställa och gruppera till ett nytt resultat.  

 Styrkan med att välja kvalitativa artiklar är att de ligger nära litteraturstudiens syfte som 

var att undersöka sjuksköterskornas upplevelser och erfarenheter. Att välja in en artikel med 

mixad metod är att den delvis är kvantitativ och därmed nås sjuksköterskor i högre grad och 

resultatet blir mer generaliserbar på en större grupp är en styrka ansågs författarna. Artikeln 

baseras på en större grupp sjuksköterskor därmed gick det att urskilja hur många 

sjuksköterskor som kände sig kulturellt kompetenta, hur många som hade fått utbildning i 

kulturkompetens samt hur många som arbetar med flyktingar. En svaghet med att använda sig 

av majoriteten kvalitativa artiklar i metoden är att det möjligtvis inte kan generaliseras på 

samma sätt som om kvantitativa artiklar hade valts, utan är mer bundna till ett visst 

sammanhang (Friberg, 2017).   
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 Litteraturstudien har arbetats fram genom ett gott samarbete och med en god struktur där 

författarna mestadels arbetat tillsammans. En svaghet som kunde ses med samarbetsmetoden, 

att skriva tillsammans, var att det möjligtvis i perioder tog längre tid att arbeta fram data än 

om detta skett individuellt. För att uppnå ett enhetligt språk har texten skrivits gemensamt 

vilket kunde ses som en styrka. Resultatet har arbetats fram metodologisk genom att först 

analysera artiklarna på separata håll och därefter gemensamt vilket sågs som en styrka då fler 

infallsvinklar kunde diskuteras för att slutligen nå en gemensam syn. 

 

Resultatdiskussion 

 Resultatet visade att sjuksköterskor inte upplevde sig ha tillräckligt med kunskap om olika 

kulturer vilket bidrog till att vårdandet av flyktingar blev utmanande och svårt på flera olika 

sätt. Det är svårt att anpassa vården om inte kunskap finns om patientens kultur menar 

Leininger (Wiklund Gustin & Lindvall, 2012). Sjuksköterskor vittnade om att det fanns 

synliga kulturella skillnader inom exempelvis barnsäkerhet då de mötte personer från andra 

kulturer (Willey et al., 2018). Leininger beskriver att varje individ och kultur bär med sig ett 

lekmannasystem som rymmer de seder, traditioner och vanor som har formats av kulturen och 

är viktiga att ta hänsyn till för att främja hälsa och välmående (Wiklund Gustin & Lindvall, 

2012). Det är viktigt att sjuksköterskan är medveten om sin egen kultur och att den ofta är, 

vad Leininger menar, dominerande i sammanhanget. Då människor med olika kulturer möts 

är ofta den ena kulturen dominerande och kan därmed påverka den andra kulturen på olika 

sätt. Om sjuksköterskan kan anpassa omvårdnaden till både patientens kultur och 

vårdkulturen på ett jämlikt sätt utvecklas en kulturkongruent omvårdnad. För att främja hälsa 

eller på ett värdigt sätt lindra lidande kan sjuksköterskan genom sin kulturella kompetens ta 

sina beslut så att de överensstämmer med patientens värderingar. Genom att sjuksköterskan 

har en medvetenhet kring detta i vårdmötet kan omvårdnaden ske på ett kulturellt medvetet 

sätt och med detta menar Leininger är en del av att bygga en kulturell kompetens (a.a.). 

 Resultatet visade att det var svårare för sjuksköterskorna att vårda flyktingar eftersom det 

innebar fler utmaningar och var mer tidskrävande. Samtidigt ville sjuksköterskorna öka sin 

kulturella kompetens och erfarenhet genom att arbeta mer med flyktingar (Krupić et al., 

2018). Då viljan men inte tiden fanns resulterade det i frustration och känsla av maktlöshet 

hos sjuksköterskorna då de kände att de ville hjälpa flyktingarna men att det gick emot deras 

möjligheter samt att de inte hade utrustats med rätt verktyg. Sjuksköterskorna ansåg även att 

det borde finnas ett reglerat system för hur många patienter de vårdade beroende på 
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omvårdnadsbehov (Duckhee & Yunhee, 2017). Leininger beskriver hur sjuksköterskan 

genom sin kulturkompetens kan planera och anpassa vården efter patientens lekmannasystem 

och det professionella systemet (Wiklund Gustin & Lindvall, 2012). Kulturkompetens kan 

därmed ses som ett verktyg som går att utveckla för att effektivisera och hjälpa i vårdandet. 

Om systemen inte är reglerade för varierande utmaningar och behov utan samma krav och 

tidspress ställs på sjuksköterskor trots att utmaningarna är fler i vårdandet av flyktingar leder 

det till att sjuksköterskor blir stressade och inte hinner med. Leiningers tankar om 

kulturanpassning bör även kunna appliceras på sjukvårdssystemets riktlinjer och krav på 

sjuksköterskans profession. Sjuksköterskor som vårdar patienter med en flyktingbakgrund 

önskar att de kunde få färre patienter att vårda vid dessa tillfällen. Det skulle leda till mindre 

stress hos sjuksköterskan och en bättre vårdmiljö för patienter. Att satsa på kulturkompetens 

hos sjuksköterskan skulle kunna tidseffektivisera arbetet då det finns kunskap kring 

bemötande och förhållningssätt. 

 Sjuksköterskorna önskade mer utbildning inom olika kulturer för att utveckla en kulturell 

kompetens och bli mer trygga i sin roll i mötet med flyktingar. Om sjuksköterskor inte besitter 

tillräckligt med kunskap om patienters kulturer finns bland annat risker för att 

patientsäkerheten äventyras (Krupić et al., 2018). Resultatet visade att sjuksköterskor önskade 

få ökad kunskap om patientens värderingar och kultur eftersom de märkte att patientens 

ohälsa ofta grundade sig i traumatiska händelser i från deras bakgrund. Leininger menar att 

människan bör ses som en kulturvarelse, det vill säga inte bara en människa utan även som en 

del av ett sammanhang, då kan sjuksköterskan på ett naturligt sätt se patienten och dess kultur 

som en helhet (Wiklund Gustin & Lindvall, 2012). På det sättet kan också patientens 

världsbild förstås, som speglar de värderingar och uppfattningar patienten har om livet. 

Sjuksköterskor uppfattade att kulturen hade en stor betydelse i sättet patienterna uttryckte sig 

på och ibland fanns inte kunskap att kunna bemöta detta på ett bra sätt. Ett exempel var 

smärtproblematik som kunde bero på bakomliggande orsaker istället för sjukdom (Kallakorpi 

et al., 2018). Det miljömässiga sammanhanget har också betydelse för hur patienten upplever 

sin tillvaro eftersom det speglar de händelser och erfarenheter som finns med i patientens 

omgivning (Wiklund Gustin & Lindvall, 2012). Resultatet visade att de sjuksköterskor som 

hade fått tillräcklig utbildning och erfarenhet av att arbeta med flyktingar kände att de var 

kulturellt kompetenta eftersom de hade fått verktyg och kunskaper kring sitt förhållningssätt 

(Suurmond et al., 2010). I en studie av Dotevall, Winberg och Rosengren, (2017) visade det 

sig att utan tillräcklig utbildning upplevde studenterna en osäkerhet kring hanterande av 

känslor i mötet människor på flykt. Det bekräftar att utbildning är en viktig del att få med sig 
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från grundutbildningen för att skapa en trygghet hos sjuksköterskan i mötet med patienter från 

olika kulturer. En viktig del i mötet med flyktingar är att våga ställa känsliga frågor och finns 

det då inte tillräcklig kunskap och trygghet i förhållningssättet hos sjuksköterskan kan det bli 

svårt att hantera smärtsamma berättelser. Om det inte finns tillräcklig kunskap och utbildning 

går de in i yrket med sämre förutsättningar till att kunna ge en kulturanpassad vård vilket 

leder till att det kan bli ojämlik vård. Vården kan således bli ojämn beroende på vilka 

erfarenheter och kunskaper sjuksköterskan besitter. Om sjuksköterskan besitter tillräcklig 

kulturkompetens kan omvårdnaden bli mer kulturkongruent, menar Leininger (Wiklund 

Gustin & Lindvall, 2012).  

 Oavsett vem sjuksköterskan möter behövs en kulturell medvetenhet finnas med i 

förhållningssättet. I en studie av Kihlanen, Hietapakka och Heponiemi (2019) visade det sig 

att genom en mer utstuderad utbildning inom kulturkompetens kunde sjuksköterskor bli mer 

kulturellt medvetna och få andra perspektiv kring sitt eget förhållningssätt i mötet med 

patienter. En kulturell medvetenhet bidrar till att sjuksköterskor kan skapa ett mer neutralt 

förhållningssätt som kan fungera som ett stöd i mötet med patienter. Ett neutralt 

förhållningssätt hjälper även till att arbeta för det förhållningssätt som den etiska koden står 

för, att sjuksköterskor ska behandla alla patienter lika oavsett exempelvis varierande etnisk 

eller kulturell bakgrund eller kön (https://www.swenurse.se/). Alla patienter ska behandlas 

med respekt och värdighet och sjuksköterskan bör ha ett förhållningssätt som inte lägger in 

några värderingar som kan påverka patienten. I studien av Abitz (2016) togs en annan viktig 

aspekt upp där sjuksköterskans roll även innebar att hjälpa patienten att behålla sina 

värderingar och sin tro, något som förutsätter att sjuksköterskan har kulturell kompetens. 

Förtroendeingivande relationer menade Abitz (2016) bör genomsyras av respekt, medvetenhet 

och kunskap vilket även kan visas i resultatet där förtroendet lyftes som en viktig del. 

Sjuksköterskan behöver förse patienten med tillräcklig kunskap för att kunna fatta adekvata 

och välgrundade beslut.   

 Då språkbarriärer är vanliga i möten med flyktingar använder sjuksköterskor ofta tolk 

vilket upplevs underlätta för kommunikationen. Det framkom i resultatet att det fanns flera 

utmaningar i arbetet med flyktingar där språket är ett av de. Sjuksköterskor lyfte fram att de 

upplevde det särskilt viktigt att de ingav förtroende och tydlighet i mötet med flyktingar för 

att de inte skulle känna sig exkluderade (Suurmond et al., 2010). Resultatet påvisar att det 

finns flera risker med att använda professionell tolk där en del handlar om att kvaliteten på 

kunskaper hos tolken kan variera vilket kan visa sig genom att medicinska termer inte 

översätts på ett korrekt sätt och att kunskap kring förhållningssättet kan skilja sig. Tolkens 
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professionalitet och kulturkompetens kunde påverka vårdrelationen mellan patienten och 

sjuksköterskan genom att det bildades en vänskaplig relation till patienten (Eklöf et al., 2015). 

Leininger menar att vårdrelationen inte enbart är relationen mellan patient och sjuksköterska 

utan att synen måste vidgas till större sammanhang som är en del av patientens kultur 

exempelvis familj och grupper (Wiklund Gustin & Lindvall, 2012). Då tolken delar vissa 

kulturella band med patienten och är närvarande i mötet med patienten och sjuksköterskan 

behöver vårdrelationen anpassa till detta. Dock så ansågs det minska risken för missförstånd 

att använda sig av professionell tolk än om kommunikationen sker genom exempelvis 

anhöriga eller personal, vilket många gånger sker (Eklöf et al., 2015). Tolken har trots allt en 

avgörande roll i mötet med flyktingar eftersom sjuksköterskan inte behärskar språket och 

därmed inte kan kommunicera med flyktingen på något annat sätt. 

 Sjuksköterskor upplever en kunskapsbrist när det kommer till arbetet med tolkar. Det 

gällde brister i vilka fall tolk behövdes, värdet av att använda tolk och hur kommunikationen 

genom tolken kunde utföras vilket bidrog till missförstånd och osäkerhet (Eklöf et al., 2015). 

Sjuksköterskor upplevde även att de var tvungna att utbilda sina kollegor i tolkens betydelse 

för att främja användandet av tolk i möten med flyktingar (Willey et al., 2018).  

 Människor på flykt är en sårbar grupp som riskerar att inte ha kunskap om eller kunna 

förmedla sina rättigheter vilket kan leda till att de inte få sina behov tillgodosedda (Ekblad et 

al., 2012; Garakasha, 2015). För att de inte ska hamna i ett större utanförskap behöver de bli 

förstådda och få rätt hjälp. Sjuksköterskan har en viktig roll i att förmedla säkerhet och 

trygghet så att patienter ska känna sig väl omhändertagna och därmed vilja och våga söka sig 

tillbaka. Genom en personlig omsorg kan sjuksköterskan stödja och vägleda patienten till 

förutsättningar som är möjliga för att främja hälsa eller möta motgångar i patientens 

livssituation (Wiklund Gustin & Lindvall, 2012). En del sjuksköterskor tyckte att det var 

utmanande men av stor betydelse att ta reda på om flyktingarna led av psykisk ohälsa eller om 

de led av psykologiskt trauma (Suurmond et al., 2010). Vidare menar Leininger att det alltid 

bör finnas omsorg, oavsett hur förutsättningarna ser ut i övrigt och det är sjuksköterskans 

viktigaste uppgift att kunna förmedla den eftersom omsorg är kärnan i all omvårdnad 

(Wiklund Gustin & Lindvall, 2012). Ett hinder i att bemöta och förmedla omsorg i mötet med 

flyktingar är att språket utgör en barriär och det kan göra det svårt att nå fram till patienten av 

den anledningen. Ett exempel handlade om att sjuksköterskor hade svårt att motivera till 

egenvård vilket de ansåg berodde på att de inte förstod varandra (Samarasinghe et al., 2010). 

Sjuksköterskorna kände en stark vilja att hjälpa patienterna till en bättre hälsa men kände att 

de inte hade de rätta verktygen för att göra detta vilket bidrog till en känsla av maktlöshet. 
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Trots detta var arbetet med flyktingar meningsfullt och lärorikt, sjuksköterskorna kände att de 

kunde göra positiv skillnad i flyktingarnas liv (Ogunsiji et al., 2017).  

 

 

10 Kliniska implikationer  

Det behövs mer utbildning, och kurser kring detta.  

Resultatet visar på att sjuksköterskor inte upplever sig tillräckligt kulturkompetens i mötet 

med flyktingar. Mer utbildning behövs redan under grundutbildningen till sjuksköterskor för 

att etablera ett förhållningssätt som är anpassat för att kunna möta kulturella olikheter. Genom 

ökade inslag av utbildning inom kultur, sårbarhet och det etiska förhållningssättet under 

grundutbildningen kan blivande sjuksköterskor få med sig en grundtrygghet för att möta 

kulturella skillnader.  

 För att utveckla och upprätthålla kulturell kompetens efter grundutbildningen föreslås 

utbildningsdagar med workshops där fokus ligger på kultur, kulturskillnader och 

förhållningssätt. För att få in detta som en naturlig del i arbetet bör det finnas kontinuerliga 

utbildningar för personalen att delta på, vilket behöver möjliggöras genom budget och 

planering från arbetsgivaren. En långsiktig tanke behövs eftersom möten med andra kulturer 

kommer att öka.  

 Sjuksköterskor behöver även få möjlighet att skapa ett forum där kollegor kan träffas 

kontinuerligt för att diskutera och ventilera olika situationer, för att ta stöd av varandra och 

arbeta främjande mot en kulturellt anpassad vård.   

 Då det i resultatet framkom att hanterandet och arbetet med tolkar är utmanande föreslås 

även utbildning inom tolkanvändning för sjuksköterskor. Detta redan i grundutbildningen så 

att framtida sjuksköterskor på ett naturligt sätt kan få in tolkanvändning i de situationer som 

behövs.  Samtalsträning med tolk skulle kunna hjälpa till att utveckla verktyg som underlättar 

för att minska risken för missförstånd.  

 

11 Förslag till fortsatt forskning         

Mer forskning behövs om sjuksköterskors upplevelser av att möta flyktingar eftersom det är 

ett område som är lite forskat om. Forskning behövs kring vilket stöd och vilka kunskaper 

som kan underlätta för sjuksköterskor i mötet med flyktingar och patienter med andra 

kulturer. Förslag till fortsatt forskning är även att utforska hur patienterna med annan kultur 
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upplever mötet med sjukvården samt vad de upplever är viktigt i bemötandet och 

omvårdnaden.  

 

12 Slutsats  

Resultatet visar på att sjuksköterskor upplever att de inte har tillräckligt med kunskap om sitt 

förhållningssätt och den kulturkompetens som behövs i mötet med flyktingar för att kunna ge 

en god individanpassad vård. Tolkens betydelse var avgörande för kommunikationen även om 

arbetet med professionell tolk också innebar utmaningar för vårdrelationen. Det framkom att 

sjuksköterskor önskade mer utbildning för att få ökad kulturkompetens och få ett mer neutralt 

förhållningssätt. Tiden upplevdes vara ett hinder eftersom arbetsförhållandena inte var 

anpassade efter de utmaningar det innebar att vårda flyktingar, sjuksköterskor upplevde trots 

det en meningsfullhet i att arbeta med flyktingar. 
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Bilaga 1. Sökmatris  

Databas Sökord Antal 

träffar 

Begränsningar Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Valda artiklar till 

resultat, se bilaga 2. 

 

 
Cinahl COMPLETE  

 

Nursing care OR 

Nurse Attitudes 

OR Caring AND 

refugees 

 

 23 

 

Engelska, Peer 

Reviewed, 2009-

2019 

 

 

5 

 

 2 

 

Kallatorp, S., Haatainen, 

K. & Kankkunen, P. 

(2018) 

 

Gullberg, F. & 

Wihlborg, M. (2014) 

 

 

 

Cinahl Complete 

 

 

 

Fritextsökning: 

nurse caring for 

refugees 

15 

 

Engelska, Peer 

Reviewed, 2009-

2019 

 

4 

 

1 

 

Olayide, O., Ng Chok 

H.,; Mashingaidze, G. & 

Wilkes, L. (2018) 

 

Pubmed 

 

Primary Health 

Care OR Nursing 

Care OR Nursing 

AND Refugees 

 

218 

 

Engelska, Peer 

Reviewed, 2009-

2019  

 

10 

 

1 

 

Suurmond, J,. Seeleman, 

C,. Rupp, I,. Goosen, S. 

& Stronks, K. (2010) 

 

 

Cinahl Complete 

 

 

Immigrants OR 

Immigrants, 

Illegal OR 

Transients and 

Migrants AND 

Nurses OR Nurse 

120 

 

Engelska, Peer-

Reviewed, 2009-

2019 

 

4 

 

1 

 

Duckhee, C. & Yunhee, 

P. (2017) 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0260691710000626?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0260691710000626?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0260691710000626?via%3Dihub#!
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Attitudes OR 

Nursing Care OR 

Caring 

 

PubMed 

 

Nursing Care OR 

Nursing OR 

Nurses OR 

Empathy AND 

Refugees OR 

Undocumented 

Immigrants OR 

(Fritext) “asylum 

seekers”  

 

104 

 

Engelska, Peer-

Reviewed, 2009-

2019 

 

18 

 

2 

 

Samarasinghe, K., 

Fridlund, B. & 

Arvidsson, B. (2010) 

 

M Willey, S., P Cant, 

R., Williams, A. & 

McIntyre, M. (2018) 

 

 

Cinahl COMPLETE 

 

Nurse OR 

Nursing care, 

AND Refugees, 

Immigrant, 

Immigrant Illegal, 

AND (Fritext) 

Experience 

 

77 

 

Engelska, Peer-

Reviewed, 2009-

2019 

 

4 

 

1 

 

Dumit & Honein-Abou 

Haidar. (2019) 

 

PubMed 

 

Nursing OR 

Nurses, AND 

Refugees OR 

Emigrants and 

Immigrants 

 

258 

 

Engelska, 2009-

2019 

 

15 

 

3 Ferid Krupić, F., Grbić, 

K., Čustović, S., Hamrin 

Senorski, E. & 

Samuelsson, K. (2018) 

 

Eklöf, N., Hupli, M., & 

Leino‐Kilpi, H. (2015) 

 

Sevinç, S. (2018) 
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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 

Samarasinghe, 

K., Fridlund, B, 

& Arvidsson, 

B. 

 

Primary health 

care nurses 

promotion of 

involuntary 

migrant families 

health.  

 

2010, Sweden, 

International 

Council of 

Nurses. 

 

Syftet var att beskriva 

sjuksköterskors främjande 

av hälsa hos familjer som 

ofrivilligt migrerat och är i 

en kulturell övergång. 

 

Urval: 34 sjuksköterskor. 

Datainsamling: 

Intervjuer. Två 

pilotintervjuer som sedan 

ingick i studien. 

Dataanalys: Kvalitativ 

fenomenografisk metod. 

Transkription och 

avidentifiering. 

Resultatet visade att 

sjuksköterskor arbetade på olika 

sätt med att främja hälsa. En del 

sjuksköterskor fokuserade 

huvudsakligen på flyktingarnas 

fysiska hälsa trots att 

psykosomatiska åkommor 

förekom. En del sjuksköterskor 

fokuserade främst på att främja 

psykisk hälsa hos flyktingarna. 

Resultatet visade att 

sjuksköterskorna tillämpade ett 

empatiskt förhållningssätt och de 

ansåg att de kunde lindra lidande 

genom att lyssna till 

migrationshistorian. Svårigheter 

att förstå språk och kroppsspråk. 

De använde sig av tolk i vissa 

lägen.  

 

 

M Willey, S., P 

Cant, 

R.,Williams, A. 

& McIntyre, 

M.  

 

Maternal and 

child health 

nurses work with 

refugee families: 

Perspective from 

regional Victoria, 

Australia. 

2018, Australia, 

Journal of 

Clinical Nursing. 

 

Syftet var att undersöka 

sjukvården till 

flyktingfamiljer i region 

Victoria, ur barnmorskans- 

samt barnsjuksköterskans 

perspektiv.  

 

Urval: 26 barnmorskor 

och sjuksköterskor. 

Datainsamling: 

Fokusgrupper samt 

frågeformulär. 

Studien resulterade i teman: 1) 

Viktig av att identifiera personer 

från en flyktingbakgrund. 2) 

Sjuksköterskans roll i arbetet med 

familjer på flykt. Sjuksköterskorna 

kom fram till att det behövdes mer 

tid och ökad arbetsbelastning för 



 
 

33 (34) 
 

 

 Dataanalys: Kvalitativ 

metod. Induktiv 

tematisering. 

 

att kunna stötta flyktingfamiljerna. 

3) Utmaningar i arbetet med tolk. 

Sjuksköterskor arbetade för att 

bygga upp en relation med 

flyktingfamiljerna, tar hand om en 

komplex samling av frågor som 

försvårades med anledning av 

språkbarriärer.  

 

Sevinç, S. 

 

Nurse´experiences 

in a Turkish 

internal medicine 

clinic with syrian 

refugees 

 

2018, Turkey, 

Journal Of 

Transcultural 

Nursing. 

 

Syftet var att beskriva 

sjuksköterskornas 

upplevelse av att vårda 

syrianska flyktingar 

 

Urval: Tio 

sjuksköterskor. 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Analys: Kvalitativ 

metod. Induktiv 

innehållsanalys. 

 

Studien resulterade i tre teman 

som var: 1) Kommunikation, 2) 

skillnader och likheter att vårda 

turkiska invånarna och 

flyktingarna, 3) hur omtanken var 

mot flyktingarna under 

vårdprocessen. 

 

Gullberg, F. & 

Wihlborg, M. 

 

Nurses 

experiences of 

encountering 

undocumented 

migrants in 

Swedish 

emergency 

healthcare.  

 

2014, Sweden, 

International 

Journal of 

Migration, Health 

and Social Care. 

 

Syftet var att undersöka hur 

sjuksköterskor som arbetar i 

akutvård i Sverige upplever 

sina möten med 

odokumenterade migranter.  

 

Urval: 16 

sjuksköterskor.  

Datainsamling: 

Intervjuer, 

semistrukturerade öppna 

frågor.  

Analys: Kvalitativ 

design.  

 

Resultatet av studien handlar om 

hur sjuksköterskan uppfattar mötet 

med odokumenterade migranter, 

migrationsstatus samt den sociala 

existensen.  

Studien resulterade i olika 

områden. Det första handlade om 

okunskap och säkerhet gällande 

migrationsstatus samt praktiska 

frågor relaterade till migranternas 

rättigheter. Det andra var att 

sjuksköterskan upplevde 

problematik gällande 
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identifikationssystem och 

bedömningar. 

Sjuksköterskorna behövde förhålla 

sig till relevant policy, riktlinjer. 

 

 

Duckhee, C. & 

Yunhee, P. 

 

Organisational 

cultural 

competence 

needed to care for 

foreign patients: 

A focus on 

nursing 

management. 

 

2017, Syd Korea, 

Wiley 

 

Syftet var att på 

organisatorisk nivå, 

utforska den kulturella 

kompetensen som behövs 

för att vårda utländska 

patienter ur koreanska 

sjuksköterskors perspektiv.  

 

Urval: 16 sjuksköterskor. 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Analys: Kvalitativ metod 

med deduktiv 

innehållsanalys.  

  

 

 

Studien resulterade i tre 

kategorier: 1) information, vilket 

handlade om att sjuksköterskor 

behöver ett systematiskt 

utbildningsprogram och praktiska 

riktlinjer behövs.  2) resurser, som 

innebar trovärdiga och 

professionella tolkar 3) drivkraft 

och stöd innebar vikten av stöd 

från chefer. 

Resultatet visade att detta behövs 

för en framgångsrik utveckling av 

en kulturellt kompetent 

organisation. 

 

 

Ferid Krupić, 

F., Grbić, K., 

Čustović, S., 

Hamrin 

Senorski, E. & 

Samuelsson, K. 

(2018) 

 

In brief meetings 

with anaesthetist 

nurses - 

experiences from 

perioperative 

meetings in the 

orthopaedic 

setting.  

 

2019, Sweden, 

Medicinski 

Glasnik. 

 

Syftet var att undersöka 

anestesisjuksköterskans 

upplevelse i korta möten 

med immigranter inför en 

operation. 

 

Urval: 18 

anestesisjuksköterskor. 

Datainsamling: 

Individbaserade 

intervjuer med öppna 

frågor. 

Analys: Kvalitativ 

metod. Innehållsanalys. 

Resultatet av studien visade att 

många sjuksköterskor behövde 

förbereda sig mer i vårdandet av 

flyktingar eftersom de inte var 

vana att vårda flyktingar. Studien 

visade även att sjuksköterskor 

kände ett större ansvar i arbetet 

med flyktingar då de såg det större 

behovet av hjälp flyktingar har 

jämfört med patienter från Sverige. 
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Sjuksköterskorna i studien ansåg 

det utmanande med språket och att 

arbeta med tolkar.  

 

 

 

Kallakorpi, S., 

Haatainen, K.& 

Kankkunen, P., 

 

Nurse´´s 

experiences 

caring for 

immigrant 

patients in 

psychiatric units 

 

2018, Finland,  

International 

Journal of caring 

Sciences. 

 

 

Sjuksköterskan upplevelse 

av att vårda immigranter i 

psykiatrin 

 

Urval: Fem 

sjuksköterskor inom 

psykiatriavdelningen. 

Datainsamling: 

Djupintervjuer, 

observationer, 

fältnoteringar och 

sjuksköterskornas 

dokumentation 

Analys: 

Kvalitativ, induktiv 

innehållsanalys. 

 

 

 

Resultatet av studien uppvisade 

skillnader i olika symtom på 

sjukdomar mellan immigranter och 

finlandsfödda. Resultatet visade att 

sjuksköterskor inte hade 

tillräckligt med utbildning för att 

ge vård på bästa sätt. Resultatet 

visade att sjuksköterskor fann 

bakomliggande orsaker till 

sjukdom och symtom samt att de 

hade svårt med tilliten till 

flyktingarnas sjukdomar och 

tillstånd.  

 

 

Suurmond, J., 

Seeleman, C., 

Rupp, I., 

Goosen, S., & 

Stronks, K. 

 

Cultural 

competence 

among nurse 

practioners 

working with 

asylum seekers. 

 

2010, 

Netherlands, 

Nurse Education 

Today. 

 

 

Kulturkompetens bland 

sjuksköterskor som arbetar 

med asylsökande.  

 

Urval: 

89 sjuksköterskor. 

Datainsamling: 

Frågeformulär, Semi-

strukturerade intervjuer. 

Analys: 

Mixad 

trianguleringsdesign. 

Deskriptiv 

innehållsanalys. 

 

Studien kom fram till att med 

insikten om att kunskapen om 

andra kulturer kan vara till hjälp 

för utbildning för vårdgivare både 

praktiskt och teoretiskt i arbetet 

med asylsökande. Det var viktigt 

att dels ha kunskap om det 

politiska läge som råder i 

hemlandet men även vilka 

sjukdomar som är vanliga eller kan 



 
 

36 (34) 
 

 

 finnas i området där personerna 

kommer ifrån. 

 

Eklöf, N., 

Hupli, M., & 

Leino‐Kilpi, H. 

 

Nurses’ 

perceptions of 

working with 

immigrant 

patients and 

interpreters in 

Finland.  

 

2015, Finland 

Public Health 

Nursing. 

 

Syftet var att undersöka 

vilka faktorer som behöver 

tas hänsyn till när man 

använder tolk i 

primärvården med 

flyktingar. 

 

Urval: Åtta 

sjuksköterskor 

Datainsamling: 

Individuella Intervjuer 

Dataanalys: Kvantitativ 

design 

 

Studien resulterade i 

sjuksköterskornas upplevelser av 

att arbeta med tolkar i mötet med 

flyktingar. Resultatet visade på att 

stor vikt ligger vid tolkens 

professionella kunskap, 

professionalitet och personliga 

egenskaper. Studien visade även 

på att flyktingar ibland kan ha 

svårt att förstår tolkens roll i mötet 

samt att det finns utmaningar kring 

skyddandet av patientens 

integritet. 

 

 

Dumit, Honein-

Abou Haidar  

 

The Impact of the 

Syrian Refugee 

Crisis on Nurses 

and the 

Healthcare  

System in 

Lebanon: A 

Qualitative 

Exploratory Study 

 

 

2019, Libanon, 

Journal of 

Nursing 

Scholarship. 

 

Syftet var att undersöka 

libanesiska 

sjuksköterskors  upplevelser 

när det kommer till 

påverkan på sjukhus och 

vårdcentraler i libanon efter 

den utdragna krisen kring 

den syriska flyktingkrisen.  

 

Urval: Sex 

sjuksköterskor och sex 

chefer 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Dataanalys: Kvalitativ 

Metod 

 

Studien resulterade i två teman 

varav ena temat handlade om hur 

sjuksköterskorna och 

sjuksköterske cheferna upplevde 

flyktingars hälsa och hur 

flyktingkrisen påverkade hälsan 

och livskvaliteten. Tema två var 

sjuksköterskornas upplevelser 

kring hur flyktingkrisen påverkade 

sjuksköterskorna och deras arbete, 

sjukvårdssystemet. De kunde se 

bland annat utbrändhet, trötthet 

och stress. 
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Ogunsiji, O., 

Chok, H., 

Mashingaidze, 

G 

 

“I am still 

passionated 

despite the 

challenges”: 

Nurses navigating 

the care for the 

refugees 

 

2017, Australia, 

Journey of 

Clinical Nursing. 

 

 

“Trots alla utmaningar är 

jag fortfarande 

passionerad”: 

Sjuksköterskor som 

navigerar vården för 

flyktingar.  

 

Urval: Sex 

sjuksköterskor.  

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer samt ett 

semistrukturerat 

frågeformulär. 

Analys: Kvalitativ 

design. 

 

I resultatet kom de fram till tre 

områden som var av vikt.  

Att flyktingarna som de vårdade 

hade olika hälsoutmaningar fysiskt 

och psykiskt. Sjuksköterskorna såg 

det emotionellt jobbigt att lyssna 

på flyktingarnas historia.  

Kommunikationsproblem och brist 

på information. 

Resultatet lyfter upp att 

kulturkompetens och respekt för 

skillnaderna är avgörande i 

vårdandet av flyktingar.  

 

 

 

 


