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Sammanfattning    
En ökande grupp utsatta EU-medborgare ställer krav på att den svenska sjukvården kan 
möta upp deras behov av vård. Problem uppstår i och med att många utsatta EU-
medborgare saknar sjukförsäkring och därmed inte berättigas subventionerad vård i 
Sverige. Syftet med vår studie är att undersöka erfarenheter från sjuksköterskor i 
Göteborg som i sitt arbete vårdar utsatta EU-medborgare som saknar sjukförsäkring. En 
kvalitativ forskningsmetod med semistrukturerad intervjuform används för att nå syftet. 
I resultatet framkommer att brist på riktlinjer skapar ett vakuum fritt för subjektiva 
tolkningar hos vårdpersonal som möter den aktuella målgruppen. Ett tydliggörande 
kring hälso- och sjukvårdens principer i mötet med dessa patienter är av hög relevans 
för att möjliggöra ett tillhandahållande av jämlik vård för alla patienter. Vi diskuterar 
kring alla människors lika värde och tillgång till vård utifrån denna aspekt. 
 
 
Nyckelord: Utsatta EU-medborgare, tillgång till vård, ICN:s etiska kod för 
sjuksköterskor, allas lika värde, brist på riktlinjer 



Begreppslista 

Antiziganism - Rasism riktat mot folkgruppen romer. 
 
Crossroads - Statsmissionens center för utsatta EU-medborgare i Göteborg. Crossroads 
bistår bland annat med att informera om vilka rättigheter, skyldigheter och möjligheter 
som finns i Sverige. 
 
EES - Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EU, Norge, Island samt 
Liechtenstein) 
 
Europarådet - europeisk sammanslutning av 47 stater vars syfte är att värna om och 
skydda Europas mänskliga rättigheter.  
 
Papperslös - personer som uppehåller sig i ett land utan laglig rätt. 
 
Räddningsmissionens i Göteborg - organisation som arbetar utifrån en kristen 
värdegrund för att hjälpa socialt utsatta människor.  
 
Subventionerad vård - Vården bekostas av staten, individen betalar endast sedvanlig 
patientavgift. 
 
Tredjelandsmedborgare - Person med medborgarskap i ett land utanför EU/EES, men som 
innehar uppehållstillstånd i ett av EU/EES-länderna. 
 
Vård som inte kan anstå - begrepp som främst rör asylsökande och papperslösa. 
Sjukdomstillstånd som kräver akut vård samt behandling av sjukdom eller skada vilken 
vid fördröjning kan innebära allvarliga konsekvenser för patienten. Behandlande läkare 
avgör huruvida vård kan anstå eller ej. 
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1 INLEDNING 

Idag ser vi en förändring i samhällsbilden med ett ökat antal fattiga människor på 
Sveriges gator. De vi främst ser är EU-medborgare som reser hit av ekonomiska skäl. 
Dessa människors situation omtalas mycket i media, dels diskuteras missförhållanden i 
deras hemländer likväl diskuteras den problematik som uppstår i mötet med värdlandet. 
Många EU-medborgare saknar sjukförsäkring i sitt hemland och har därmed inte rätt till 
subventionerad vård i Sverige. Ur sjuksköterskans perspektiv är det relevant med ett 
tydliggörande kring hälso- och sjukvårdens principer för att på ett adekvat sätt kunna 
möta upp även denna patientgrupp. Sjuksköterskor står idag utan klara riktlinjer i mötet 
med en patient som enligt svensk lag inte har rätt till subventionerad vård. Därmed 
skapas ett dilemma som tvingar vårdpersonal att gå emot sitt etiska uppdrag, nämligen 
att vårda alla likvärdigt.  
 
Vi kommer i denna uppsats undersöka erfarenheter från sjuksköterskor i Göteborg som i 
sitt arbete vårdar de hitresta fattiga EU-medborgare som saknar sjukförsäkring. Det 
finns idag begränsat med studier kring målgruppens tillgång till vård. Därför har vi 
intresse av att i denna uppsats fördjupa oss mer inom området, med fokus på 
sjuksköterskans möte med dessa personer. 
 

1.1 Begreppet utsatta EU-medborgare 
Gruppen personer som inbegrips är inte enhetlig utan består av en heterogen grupp EU-
medborgare. Gemensamt för de alla är att de står utanför både det egna landet och EU:s, 
välfärdssystem, många till följd av den ekonomiska kris som råder inom främst södra 
Europa. Utöver EU-medborgare är en del av de hitresta tredjelandsmedborgare, vi väljer 
dock att för enkelhets skull inkludera dem i gruppen ”utsatta EU-medborgare”. Ulrika 
Falk1, socionom och samordnare på Räddningsmissionen, använder begreppet utsatta 
EU-medborgare. Enligt henne utgörs gruppen utsatta EU-medborgare till stor den 
romska minoriteten i Europa, vilka har sämre förutsättningar på samtliga livsområden 
om man jämför med majoritetsbefolkningen inom EU. Anledningen att folkgruppens 
utsatthet både har varit och är stor, är i och med den utbredda antiziganismen.  
 
Fattiga EU-medborgare är utsatta tillföljd av bland annat socialutsatthet, fattigdom och, i 
romers fall, utsatta för förtryck i form av antiziganism. Vi väljer att sammanfatta deras 
situation som att de är utsatta. Därmed har vi uppsatsen valt att använda oss av uttrycket 
utsatta EU-medborgare. Detta övervägdes efter granskning av den mediala debatten 
diskuterades med våra nyckelpersoner. I dagsläget råder ingen konsensus kring vilket 
begrepp som bäst lämpar sig, för att benämna gruppen. Flertalet aktörer på den 
allmänna arenan, i den politiska debatten och inom hälso- och sjukvården använder sig 

                                                 
1 Ulrika Falk, socionom och samordnare Räddningsmissonen Göteborgs arbete för romer, möte 10 april 
2015 
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av begreppet EU-migranter.  Det är ett begrepp som från kritikers håll menas vara 
stigmatiserande. I en intervju med Sveriges radio (2014-07-16) uttalar sig Peo Hansen, 
professor i statsvetenskap, om att begreppet EU-migrant uppkom först då den fria 
rörligheten inom EU “blivit ett problem”. I samma inslag resonerar Arto Moksunen på 
organisationen Crossroads om att “de verkliga EU-migranterna är ju de som stannar en 
längre tid och etablerar sig”. Han vill istället använda sig av begreppet “EU-mobila”. 
Bernadett Pakucs2 håller med om att begreppet EU-migrant är stigmatiserande, 
använder man begreppet utan vidare förklaring medför det att man inkluderar en viss 
del i gruppen men exkluderar en annan, till exempel de ovan nämnda 
tredjelandsmedborgarna. Ulrika Falk3 instämmer i vårt resonemang kring begreppet. 
 

2 BAKGRUND 

2.1 Rätten till vård inom EU 
I detta avsnitt kommer vi klargöra lagstiftningen som ligger till grund för de utsatta EU-
medborgarnas rättigheter. Vi lyfter även gruppen papperslösa då det är en grupp 
människor som utsatta EU-medborgare tidvis misstas vara synonymt med. Som 
EU/EES-medborgare inbegrips man i den fria rörligheten mellan medlemsländerna, 
därmed kan man vistas under tre månader inom EU samt inom de EES-bundna länderna 
utan uppehållstillstånd. De olika ländernas trygghetssystem, sjuk- och socialvård, 
samordnas av EU:s regelverk. Det gör att EU/EES-medborgare med social- och 
sjukvårdsförsäkring har rätt till subventionerad vård inom alla EU/EES:s länder (EU-
upplysningen, 2014). Det är upp till varje enskilt lands lagstiftning att bestämma vem 
som är socialförsäkrad likväl vem som har rätt till välfärdsförmåner (Socialstyrelsen, 
2013). Alla individer har inte tillgång till ett grundläggande trygghetssystem i vare sig 
sitt hemland eller övriga Europa. Mycket av det grundar sig i att EU/EES-medborgare 
delas upp i ekonomisk aktiva och ekonomiskt icke-aktiva. Till de ekonomiskt aktiva hör 
egna företagare, arbetstagare samt arbetssökande som aktivt söker arbete. Personer som 
hör till de ekonomiskt aktiva har rätt till samma behandling inom välfärdsystemet, 
inklusive subventionerad vård, när de vistas i Sverige som svenska medborgare har. 
Studenter, pensionärer samt personer som inte antas ha en verklig chans att få ett arbete 
i Sverige räknas till gruppen ekonomiskt icke-aktiva. De har likt alla EU/EES-
medborgare rätt till sjukvård i Sverige, dock inte rätt till subventionerad sjukvård 
(Socialstyrelsen4). 
 
2013 infördes en ny lag i Sverige där papperslösa har rätt till subventionerad vård som 
inte kan anstå (SFS 2013:407). Till gruppen papperslösa räknas personer som vistas i 
Sverige utan laglig rätt. Flyktingar vars uppehållstillstånd löpt ut eller personer som fått 
                                                 
2 Bernadett Pakucs, rådgivare Crossroads Göteborg, möte 12 mars 2015 
3 Ulrika Falk, socionom och samordnare Räddningsmissonen Göteborgs arbete för romer, möte 2015-04-
10 
4 Årtal ej tillgängligt.  
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avslag på sin asylansökan kan här statuera exempel. Sveriges lag skiljer således 
papperslösa från både ekonomiskt aktiva och ekonomiskt icke-aktiva EU/EES-
medborgare. 
 

2.2 Hälso- och sjukvårdens uppdrag 
Svensk hälso- och sjukvård bör utgå från den etiska plattform som riksdagen tagit fram. 
Denna består av tre delar; människovärdeprincipen, behovs- och solidaritetsprincipen 
samt kostnadseffektivitetsprincipen. Människovärdeprincipen innebär att alla människor 
har lika värde och samma rätt till vård oavsett bakgrund, såsom etnicitet och 
socioekonomisk status. Behovs- eller solidaritetsprincipen bygger på att resurser ska 
tilldelas de individer som har de störst vårdbehov och lägst livskvalitet.  Det bör således 
finnas en rimlig relation mellan kostnad och effektivitet, med livskvalitet och förbättrad 
hälsa som grund. (SOU 1995:5). 
 
Enligt International Council of Nurses (ICN) etiska kod ska sjuksköterskan i sitt arbete 
verka för en vård där mänskliga rättigheter och värderingar respekteras. Sjuksköterskan 
har tillsammans med samhället ansvar för att främja insatser som tillgodoser 
allmänhetens och framförallt sårbara befolkningsgruppers hälsa och sociala behov. 
Sjuksköterskan bör också sträva efter jämlikhet och rättvis fördelning av resurser inom 
vård- och omsorgstjänster (International Council of Nurses, 2000). Detta går i linje med 
Katie Erikssons resonemang kring den vårdvetenskapliga grunden, som sätter patienten 
i fokus (2003, s. 11). 
 

2.3 Situation 
Anledningen till att många utsatta EU-medborgare söker sig till nya länder beror främst 
på ett bristande välfärdssystem i hemlandet, social fattigdom, flertalet lämnar hemlandet 
på grund av arbetslöshet. Majoriteten av dessa personer flyttar för att finna ett jobb för 
att kunna försörja sin familj, som ofta är kvar i hemlandet. De människor ur den aktuella 
gruppen som befinner sig i Sverige idag har ofta en låg nivå av utbildning och 
ekonomiska resurser, vilket bidrar till deras utsatthet (Socialstyrelsen, 2013). Enligt 
Bernadett Pakucs på Crossroads kommer de flesta personer som idag befinner sig i och 
kring Göteborg ifrån utsatta områden i södra och östra Europa eller är 
tredjelandsmedborgare med uppehållstillstånd i annat EU-land5.  
 
2013 publicerade Socialstyrelsen en rapport gällande hemlöshet bland utsatta EU-
medborgare i Sverige. Rapporten visade att 370 personer som saknade registrerat 
uppehållstillstånd levde i hemlöshet i Sverige, majoriteten levde i storstäderna. Dock 
framhölls en ovisshet i det reella antalet människor inom gruppen utsatta EU-

                                                 
5 Bernadett Pakucs, rådgivare Crossroads Göteborg, möte 12 mars 2015 
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medborgare som levde i hemlöshet likväl som hur många i gruppen som befann sig i 
Sverige. Många av de tillfrågade verksamheterna, som Socialstyrelsen varit i kontakt 
med att mörkertalet för antalet individer ur målgruppen var stort (Socialstyrelsen, 2013). 
Sveriges television har under en vecka i april 2015 försökt kartlägga hur många utsatta 
EU-medborgare som befinner sig i Sverige för tillfället. Resultatet visar på att det rör 
sig om, grovt uppskattat, mellan 3400 - 4100 personer vilket de beräknar vara en 
fördubbling jämfört med året innan (SVT, 2015-04-29). 
 
Stockholm Stadsmission publicerade 2012 en rapport med fokus på hemlöshet hos 
utsatta EU-medborgare i Sverige. Stadsmissionen fungerar där som ombud för den 
berörda gruppen och uppmärksammar ett upplevt dåligt bemötande från enskilda 
myndighetspersoner i mötet med de individer ur den aktuella målgruppen. I rapporten 
konstateras att det finns ett stort behov av kunskap hos berörda myndigheter såsom 
socialtjänst och hälso- och sjukvård gällande dessa personers rättigheter och man 
efterfrågar ett förtydligande kring vad EU-medborgares rättigheter i Sverige innefattar 
(Stockholms Stadsmission, 2012). 
 
I Socialstyrelsens tidigare nämnda rapport är det främst ideella organisationer som 
arbetar för de utsatta EU-medborgarna som hamnat utanför det europeiska 
trygghetssystemet. Tillgången till vård är dock begränsad. De frivilliga organisationerna 
bistår främst med kortvarig, akut logi och ekonomiska bidrag för resa tillbaka till 
hemlandet (Socialstyrelsen, 2013). 
 

2.4 Tillgång till vård idag 
Elis Envall, utredare på Socialstyrelses kunskapsstöd, tydliggör Socialstyrelsens 
ställningstagande i tidningen Vårdfokus.  I avsaknad av tydliga direktiv ska det 
medicinska behovet avgöra vem som ska få vård. Ställningstagandet kring en patienters 
juridiska status eller betalningsförmåga ska således inte ligga på hälso- och 
sjukvårdspersonal (Vårdfokus, 2014-12-03). 
 
I en artikel publicerad i tidningen ETC resonerar Claes Haglund, projektledare på 
Crossroads, om tillgängligheten till vård för utsatta EU-medborgare som befinner sig i 
Sverige. Ett alternativ för personer i behov av vård är att ljuga och uppge att man är 
papperslös, då papperslösa har rätt till subventionerad vård. Dock framhålls att det inte 
är något som uppmanas till då organisationen de facto driver frågan om att även de 
utsatta EU-medborgarna ska ha rätt till samma förmån (ETC, 2014-10-17). 
 
Enligt Bernadett Pakucs6 på Crossroads är det endast akutmottagningar som tar emot 
patienter ur den aktuella målgruppen. Pakucs uppger att de har ett samarbete med en 

                                                 
6 Bernadett Pakucs, rådgivare Crossroads Göteborg, möte 2015-03-12 
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vårdcentral i Göteborg som kostnadsfritt tar emot patienter ur målgruppen. Övriga 
vårdcentraler tar ej emot dessa patienter. Ulrika Falk7 på Räddningsmissionens vill 
särskilt lyfta situationen för barn och kvinnor inom gruppen. Som förmedlare handlar 
det från hennes sida om att förhandla sig till vård. Vissa vårdcentraler tar självklart emot 
medan andra kräver att patienten ska betala. Enligt Falk är det största problemet är att 
människor i behov av vård inte själva kan söka den. Tveksamhet kring regler och 
kostnader samt tidvis avsaknad av tolk medför att vården inte är tillgänglig. Falk möter i 
sitt arbete personer som inte söker vård till varken sig själv eller sina barn på grund av 
rädsla för att inte kunna stå för kostnaden. Hon trycker på behovet av nationella 
riktlinjer för vårdpersonal. 
 

2.5 Mänskliga rättigheter 
Genom de mänskliga rättigheterna fastställer FN att “Alla människor är födda fria och 
lika i värde och rättigheter”. De befästs att “Var och en är berättigad till alla de 
rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag (...)”. 
Deklarationen är vägledande för mänskliga rättigheter, såsom statens skyldigheter 
gentemot den enskilda individen. Dock är FN:s allmänna deklaration (The Universal 
Declaration of Human Rights, UDHR) inte juridiskt bindande utan endast 
prejudicerande. 
 
Europarådet har också tagit fram en konvention (European Court of Human Rights, 
ECHR), den verkar som skydd för de mänskliga rättigheterna. Konventionen är, till 
skillnad från UDHR, juridiskt bindande och verkar för alla människor som lever inom 
Europas jurisdiktion med undantag för Storbritannien och Polen (EU-upplysningen, 
2015). I artikel 35 i konventionen berörs området hälsoskydd. Där fastslås att ”Var och 
en har rätt till tillgång till förebyggande hälsovård och till medicinsk vård på de villkor 
som fastställs i nationell lagstiftning och praxis”. 
 

2.6 Teoretisk referensram 

Denna studie utgår från ett vårdvetenskapligt perspektiv med fokus på vårdandets ethos 
och närhetsetik. En tanke är att en del av studiens resultat skulle kunna bidra till att 
identifiera faktorer som gör att vårdlidande kan undgås i mötet med utsatta EU-
medborgare. 
 
Borttaget stycke om ICN (var dubblett). Katie Erikssons (2003, s. 11, 22) resonemang 
kring den vårdvetenskapliga grunden sätter patienten i fokus. Detta patientperspektiv 
vilar delvis på vårdens ethos som bygger på en grund av alla människors lika värde. Om 
sjuksköterskan har inställningen att alla har ett lika värde, skapas en trygghet. Det är i 
                                                 
7 Ulrika Falk, socionom och samordnare Räddningsmissonen Göteborgs arbete för romer, möte 2015-04-
10 
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tryggheten, eller i hemmet som Eriksson kallar det, som mod att ta eget beslut baserat 
på etik och värdesideal skapas. 
 
Eriksson (Wiklund, 2003, s.102, 104) beskriver lidandet som dominerande upplevelse 
för patienten och menar att sjukvårdens viktigaste uppgift därför är att uppmärksamma 
och lindra detta. Beroende på hur lidandet upplevs talar hon om tre olika typer av 
lidande; Sjukdomslidande, livslidande och vårdlidande. Att inte tillhandahålla vård 
skulle kunna bidra till ett vårdlidande, det lidande som uppstår när vården bidrar till att 
skapa lidande för patienten. 
 
Ett vårdande som lever upp till en etisk nivå bör kunna förenas med det 
vårdvetenskapliga patientperspektivet där livsvärlden är central. Ett patientperspektiv 
förutsätter att sjuksköterskan har kunskaper om den enskilda patientens subjektiva 
erfarenheter och tar del av dennes livsvärld. Det är också sjuksköterskans ansvar att se 
till att hon har kompetens för att uppfatta det etiska kravet som uppkommer i mötet med 
sina patienter (Dahlberg & Segesten, 2010 ss.110-111). Detta resonemang går hand i 
hand med Lévinas närhetsetik. Lévinas beskriver hur mötet med den Andre, ansikte mot 
ansikte, skapar ett ofrivilligt ansvar som gör att man som medmänniska står med den 
Andres liv i sina händer. Han framhåller hur moralen, det vill säga normer och 
värderingar, som uppstår i samspelet mellan människor är det som styr. I detta 
moraliska möte föds ett ansvar för den andra människan, som inte är frivilligt, utan 
snarare som ett absolut krav som åläggs mig. (Birkler, 2007, ss. 55-59).  
     
 

3 PROBLEMFORMULERING 

Den ökande gruppen utsatta EU-medborgare i Sverige ställer krav på att sjukvården kan 
möta upp deras behov av vård. Individer som saknar sjukförsäkring i sitt hemland har i 
Sverige rätt att söka vård. Vården är dock ej subventionerad, vilket medför att patienten 
får bekosta denna själv. Problematiken uppstår i och med att många av de utsatta EU-
medborgarna saknar betalningsförmåga. Utan riktlinjer eller utarbetat system som 
inkluderar individerna i gruppen utsatta EU-medborgare hamnar slutligen avgörandet 
för vilken vård som ska utföras samt hur denna ska finansieras i den enskilda 
vårdgivarens knä. Det får till följd att människor i behov av vård riskerar att nekas 
denna samtidigt som sjuksköterskor tvingas gå emot de etiska grundprinciperna om 
allas rätt till lika vård. Den ovanstående problematiken diskuteras och analyseras i 
denna uppsats. Erfarenheter och upplevelser ifrån yrkesverksamma sjuksköterskor som 
möter denna grupp människor sammanställs för att på så sätt kunna belysa brister och 
behov inom svensk sjukvård, gällande gruppen. 
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Genom att intervjua sjuksköterskor som tar sig an denna grupp vill vi tillägna oss 
kunskaper att bära med oss, samt kunna driva en diskussion på våra kommande 
arbetsplatser i hopp om att skapa en jämlik vård. 
 

4 SYFTE 

Syftet är att undersöka erfarenheter från sjuksköterskor i Göteborg som i sitt arbete 
vårdar de utsatta EU-medborgare som saknar sjukförsäkring. 
 

5 METOD 

I det här kapitlet kommer vi att redovisa vårt val av metod, vår förförståelse samt ge en 
ingående beskrivning av hur vi har gått tillväga vid genomförande av studien. Etiska 
aspekter diskuteras. Frågan om studiens överförbarhet och tillförlitlighet berörs under 
metoddiskussionen. 
 

5.1 Metodval 
En kvalitativ forskningsmetod i form av individuella intervjuer har valts utifrån vår 
studies syfte, som handlar om att få kunskap om och nå en djupare förståelse för 
subjektiva upplevelser (Kvale & Brinkmann, 2009 ss. 71-72). Denna metod bedömdes 
bättre lämpad att fånga in våra intervjupersoners personliga känslor och tankar kring 
vårt forskningsområde, än om vi hade valt till exempel gruppintervjuer eller 
observationer. En kvantitativ metod, till exempel i form av enkäter, hade förvisso 
kunnat ge en bild av hur vanligt förekommande fenomenet är på en generell nivå, men 
en sådan metod hade inte kunnat besvara vårt syfte.  
 

5.2 Förförståelse 
Enligt Kvale och Brinkmann (2009 s. 91) kan en forskare aldrig förhålla sig helt neutral 
inför sitt ämnesområde, varför det är av stor vikt att fortlöpande under studien reflektera 
kring sin förförståelse. Det är omöjligt att studera värdeladdade och omdebatterade 
områden som fattigdom och migration utan någon slags värdering eller förutfattad 
mening och vi bedömer det därför som relevant att i ett metodkapitel redogöra för vår 
förförståelse gällande studieområdet. Vi är båda bosatta i Göteborg där fattiga EU-
medborgare som ber om pengar utgör ett vanligt inslag i gatubilden. Utanför affärer, vid 
bankomater och på centralstationen; dagligen möter vi dessa människor och båda 
reagerar på deras utsatthet. Deras ekonomiska situation får dem att behöva lämna sina 
hemländer för att försörja sig, och så hamnar de på våra gator. Vi upplever båda att EU-
medborgare bemöts och behandlas på ett orättvist och tidvis stigmatiserat sätt, både av 
förbipasserande svenskar men även i den mediala debatten. På debattsidor och i TV-
inslag omtalas fattiga EU-medborgare ofta som kriminella organiserade ligor, snarare än 
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som oskyldiga offer för en ekonomisk orättvisa och ett bristande välfärdssystem i sina 
hemländer. Genom den mediala debatten hade vi även fått upplevelsen av att utsatta 
EU-medborgare tidvis nekas vård i Sverige samt att det görs skillnad mellan utsatta 
grupper som kommer hit. Moa har dessutom fått kunskaper om dessa människors 
boende och livssituation av en vän som jobbar uppsökande mot just fattiga EU-
medborgare. Malins förförståelse grundas även i personliga samtal med fattiga EU-
medborgare. Deras berättelser har stärkt upplevelsen av att det handlar om personer som 
lever i stor utsatthet med till exempel avsaknad av fast boende, bristfälliga ekonomiska 
tillgångar, förföljelse på grund av bland annat etnisk tillhörighet.  
 

5.3 Informationssökning 
I samband med att vi började söka litteratur upptäckte vi att det fanns lite forskning 
inom området. Litteratursökningar gjordes i olika databaser, framförallt Chinal, 
PubMed, Google schoolar och Swemed. Vi använde oss av bland annat sökorden EU-
migrant, nursing, roma, health, right to healthcare och access to healthcare. Sökorden 
kombinerades på sedvanligt sätt genom att använda oss av “AND” och “OR”. Det 
visade sig att dessa sökningar inte gav oss en tillräcklig grund att stå på. Detta skulle 
kunna tänkas bero på att ämnet är tämligen nytt och det blev för oss tydligt att mer 
forskning inom området behövs. Eftersom ämnet är högaktuellt har det även varit 
relevant att kontinuerligt uppdatera oss, både i den mediala och i den politiska debatten. 
Vi upplevde att vår litteratursökning inte gav oss tillräcklig kunskap om området. 
Exempelvis hur många personer det handlar det om i Göteborg? Vilken hjälp erbjuds 
dem, och av vem? Hur ser det ut med tillgång till sjukvård? Vi beslutade vi oss då för 
att leta efter personer som kunde tänkas veta mer inom området. Tidigt i uppsatsens 
gång fick vi kontakt med Bernadett Pakucs som är rådgivare på Crossroads. Efter ett 
möte med henne fick vi en tydligare bild av målgruppen, dels i form av social situation 
och dels gällande kontakt med vårdinstanser å de utsatta EU-medborgarnas vägnar. 
Senare under vårt arbete fick vi genom personlig kännedom kontakt med Ulrika Falk 
som är socionom och samordnare för Räddningsmissionens arbete för romer i Göteborg. 
Trots att Räddningsmissionen i detta fall främst fokuserar på just gruppen romer har 
detta möte gett oss god kunskap för vår uppsats. Samtalen med våra nyckelpersoner bör 
ses som en del av vårt informationssökande och utgör således inte en del av vår empiri, 
det används därmed heller inte som underlag i vår analys. Under arbetet med analysen 
krävdes än mer kunskap för att reda ut ovissheten kring befintliga riktlinjer, varpå vi i 
detta skede, per telefon kontaktade Monica Dybeck, kvalitetssamordnare på Etiskt 
Forum, Sahlgrenska. 
 

5.4 Data 
Studier från Socialstyrelsen (2013) visar att det är i Sveriges största städer, Stockholm, 
Göteborg och Malmö som målgruppen främst uppehåller sig. Eftersom vi bor och 
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uppehåller oss i Göteborg valde vi av praktiska skäl att förlägga studien där. Vår 
intention var att i vårt urval av intervjupersoner få en bred spridning gällande ålder, kön 
och etnicitet om möjlighet fanns. Att få tag på informanter visade sig dock vara svårt. 
Vi gjorde slutligen ett bekvämlighetsurval, det vill säga, inkluderingskriterierna blev de 
yrkesverksamma sjuksköterskor som i sitt arbete möter utsatta EU-medborgare och som 
kunde tänka sig att ställa upp på intervju. Vi avgränsade oss dock till informanter som 
var verksamma på vårdcentraler i Göteborg. Det skulle kräva ett betydligt större arbete 
att inkludera sjukhus, något som vi bedömde inte vara möjligt inom den tidsmässiga 
ramen för uppsatsarbetet.  
 
Totalt kom sex sjuksköterskor som är verksamma på kommunala och privata 
vårdcentraler i Göteborgsområdet att intervjuas, samtliga var kvinnor. Tid i yrket 
varierade mellan sju och 37 år, med ett medelvärde på 18 år. Ingen av 
intervjupersonerna arbetade volontärt med gruppen. Intervjuerna genomfördes av oss 
båda och vi hade ingen tidigare relation till någon av informanterna.  
.  

5.5 Datainsamling 
Studiens syfte är att undersöka sjuksköterskors upplevelser kring att vårda utsatta EU-
medborgare. Extra fokus har legat på själva mötet varför det var viktigt att hitta 
verksamheter som tog emot vår aktuella målgrupp. För att få kontakt med informanter 
ringde och mailade vi enhetschefer vid 17 vårdcentraler i Göteborg. Vi presenterade 
studies syfte och tillvägagångssätt. Godkännande för genomförande av intervjuer 
inhämtades från verksamhetschef eller vårdenhetschef, varför sjuksköterskor inte 
kontaktades i första skedet. Kontakt togs direkt med en sjuksköterska på en enhet med 
anledning av att enhetschefen ej fanns närvarande. 
 
Nio vårdcentraler svarade på vår förfrågan. Fyra av dessa tackade nej till att delta. 
Tidspress, hög arbetsbelastning och efterfrågan på deltagande i andra studier angavs 
som skäl. Några sjuksköterskor från enheter vi kontaktat kunde slutligen inte delta i 
studien då enhetschefen angav att deras tid måste prioriteras.  
 
Sjuksköterskorna kontaktades efter vårdenhetschefens formella godkännande via telefon 
och/eller mail med en förfrågan om deltagande i studien. Informationsbrev (se bilaga 2) 
med studiens syfte, tillvägagångssätt och ytterligare förtydligande om att medverkan var 
frivillig samt kunde avbrytas när helst av sjuksköterskan, skickades via post, 
tillsammans med ett samtyckesformulär och frankerat svarskuvert. Vi bad 
intervjupersonerna returnera ett signerat samtyckesformulär till oss inom en vecka vilket 
alla utom en informant gjorde. Detta skriftiga samtycke fick vi dock på plats när 
intervjun genomfördes.  
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Tid och rum för intervjuerna valdes efter informanternas önskemål. Samtliga intervjuer 
kom att genomföras på berörda enheter under intervjupersonernas arbetstid. Vi 
intervjuade två, respektive fyra, sjuksköterskor var. Vi närvarade vid två av varandras 
respektive intervjuer, syftet med detta var att reflektera över och ge feedback på 
varandras intervjumetodik. Innan genomförandet övervägde vi noggrant problematiken 
med att intervjusituationen kan innebära en ojämn maktrelation (Se: Etiska 
överväganden). Givetvis tillfrågades informanterna om det var okej att vi båda 
närvarade vid intervjuerna, och samtliga godkände detta. Den som inte höll i intervjun 
ställde dessutom uppföljande frågor, var beredd att anteckna eventuella 
störningsmoment. Vid en av intervjuerna blev vi avbrutna två gånger av personer som 
kom in i rummet, detta påverkade intervjuns kvalitet på så sätt att resonemanget avbröts 
och det blev sedan svårt att hitta tillbaka. Med sjuksköterskornas samtycke spelades 
intervjuerna in på diktafon. Alla intervjuer genomfördes under mars 2015 och var 
mellan 19 – 36 minuter långa.  
 
Vi valde att använda oss av en så kallad semistrukturerad intervjuform. Metoden är en 
kombination av en fast intervjuguide med öppna frågor, samt följdfrågor som uppstår 
under intervjun (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 32). Flexibiliteten ger forskaren 
möjlighet att följa upp intressanta teman och ger informanterna ett större utrymme att 
berätta om just sina upplevelser. Öppna korta frågor upprättades således i en 
intervjuguide (se bilaga 1) som kom att användas under samtliga intervjuer. Dock har en 
del frågor tagits bort eller omformulerats då de visat sig vara svåra att förstå eller svara 
på.  
  
Vi inledde samtliga intervjuer med en kort repetition kring studiens tema och syfte, gav 
vår definition av ”utsatta EU-medborgare”, samt upprepade att informanterna var helt 
fria att neka till att svara på frågor eller avbryta sitt deltagande under intervjuns gång, 
utan att ange orsak till detta. Intervjuerna startades därefter med samma inledande fråga: 
”Hur jobbar ni med dessa patienter”?  
 
Texter i transkriberad form kan verka osammanhängande. I vardagligt tal förkommer 
ofta upprepningar, korta avbrott etcetera utan vidare reflektion. Eftersom direkta 
transkriberingar kan vara svårlästa och ge ett ofördelaktigt intryck av informantens 
berättelse har vi kondenserat en del citat för att ge läsaren en tydligare bild av vad som 
blev sagt, detta i enlighet med Kvale och Brinkmann (2009, s. 204).  När vi i vår 
resultatdel presenterar citat har vi valt att ligga så nära intervjupersonernas uttalanden 
som möjligt.  
 

5.6 Dataanalys 
Intervjuerna transkriberades ordagrant i sin helhet av oss båda. Vi markerade pauser, 
avbrott och skratt. De transkriptionsmarkörer vi använt oss av är mindre textstorlek och 
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indragna marginaler i långa citat. Kortare citat står i löpande text och har markerats med 
citationstecken. När vi utelämnar delar ur citaten anges (...). Pauser i citaten markeras 
med … För att avidentifiera våra intervjupersoner är citaten numrerade med [Informant 
1-6]. En av oss transkriberade fyra av intervjuerna, den andra transkriberade tre. 
Därmed är en intervju transkriberad två gånger (se vidare under Metoddiskussion, 
avsnitt överförbarhet och tillförlitlighet). Därefter gjorde vi var för sig en första analys 
av innehållet i linje med Graneheim och Lundmans (2008, s. 165-166) 
analysprocessmodell. Enligt denna modell studerades de transkriberade intervjuerna 
flera gånger för att hitta en underliggande mening. Inledningsvis läste vi 
förutsättningslöst igenom intervjuerna upprepade gånger för att få en känsla för 
helheten. I ett andra skede plockade ut meningsbärande citat. Gemensamt gick vi sedan 
genom våra resultat för att se vilka likheter och skillnader i val av citat som framkom. 
Då våra respektive analyser hade liknande resultat påbörjades därefter en andra, 
gemensam analys av de meningsbärande citaten.  
 
Under andra genomgången framträdde ytterligare meningsbärande citat. Vi valde 
tillsammans ut nyckelord och fraser som vi upplevde bäst representerade den 
transkriberade textens innehåll. Därefter kodades nyckelord och fraser och bildade 
kategorier och underkategorier, vilka vi bedömde som relevanta i relation till uppsatsens 
syfte. Arbetet med analysen har varit en lång process där koder och kategorier har 
granskats och omarbetats flera gånger för att på så sätt fånga vad våra informanter velat 
förmedla. 
 
Exempel på våra meningsbärande begrepp, kondenseringar, koder, kategorier och 
underkategorier. 
  
Meningsbärande 
begrepp 

Kondenserad 
mening 

Kod Kategori Underkategori 

”Jag kan tycka att 
det systemet är lite 
krån...alltså lite för 
krångligt. Att man 
inte vet riktigt vad 
som gäller och att 
det kan vara lite 
sådär godtyckligt 
och tolkningar som 
gör att olika 
enheter reagerar på 
olika sätt. Det 
borde finnas 
liksom, såhär gör 
man och så är det 
inte mer med det” 

Systemet är lite 
för krångligt. Man 
vet inte riktigt vad 
som gäller. Det 
borde finnas att 
såhär gör man, så 
är det inte mer 
med det 

Krångligt system Brist på riktlinjer Vart vilar 
ansvaret?  
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”men som sagt så 
tror jag hellre att vi 
låter dem slinka 
igenom litegrand då 
än att vi ska pressa 
dem på, på pengar 
liksom. Och 
fakturor det skriver 
vi ju nästan aldrig 
för det finns ju 
liksom inget, vad 
jag säger...det finns 
ju ingen anledning 
att ge en person 
som är här...bor 
i...liksom på gatan, 
liksom...skicka med 
en faktura, det är ju 
meningslöst” 

De får slinka 
igenom, det är 
ingen ide att 
skicka med en 
faktura till en 
person som bor på 
gatan 

Vi löser det ändå. Brist på riktlinjer Vård efter behov – 
inte efter plånbok 

 

5.7 Etiska överväganden 
I sociala medier florerar diskussioner kring utsatta EU-medborgare som befinner sig i 
Sverige. Dessa ger enligt oss, ofta en negativ och orättvis bild av situationen varför det 
för oss är viktigt att vår studie inte bidrar till att ytterligare befästa fördomar kring dessa 
individer. 
 
I det inledande stadiet övervägdes ifall det kunde uppstå negativa konsekvenser för de 
informanter som deltog eller de vårdcentraler dessa är verksamma på. Vår 
problemformulering synliggör dilemmat en sjuksköterska ställs inför när lagen går emot 
ICN:s etiska kod. Det är således omöjligt att vårda utsatta EU-medborgare utan att bryta 
mot något av ovanstående. Detta dilemma diskuterades med Lars Sandman8, 
etikprofessor vid Högskolan i Borås och Göteborgs Universitet. Kontentan av 
diskussionen blev att syftet med vår studie överbrygger risken att det uppstår negativa 
konsekvenser. Våra intervjuer berör ämnen där det är viktigt att värna om 
konfidentialiteten. Utifrån risken för identifikation av vilka vårdcentraler som deltagit 
har vi under redan i transkriberingarna censurerat namn på intervjupersoner, orter och 
andra vårdcentraler. Detta i enlighet med Kvale och Brinkmanns metod (2009. ss. 89, 
203-204). Ett exempel på hur vi hanterat konfidentialiteten är vid kontakten med en av 
våra nyckelpersoner, som velat att vi i vår uppsats skulle nämna vilken vårdcentral som 
enligt henne tog emot utsatta EU-medborgare. Då vi har gjort ett aktivt val att inte 
nämna några vårdcentraler vid namn, kunde vi inte ta hänsyn till denna önskan.  
                                                 
8 Lars Sandman, etikprofessor Göteborgs Universitet och Högskolan i Borås, telefonsamtal 2015-02-15 
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Att vi vid två intervjutillfällen var två personer skulle kunna bidragit till en ojämn 
maktsituation. Detta beskriver Kvale och Brinkmann (2009, s. 49) som en 
maktassymmetri. Eftersom våra informanter representerar sig själva utifrån sin 
profession och därmed besitter kunskaper vi ville ta del av, ansåg vi risken att våra 
resultat skulle påverkas till följd av situationen minskad. Om informanterna istället hade 
varit patienter, hade vi vidare fått överväga om båda två verkligen skulle närvara.  
 

6 RESULTAT 

I det här kapitlet redovisar vi vårt resultat av analysen enligt Graneheim och Lundmans 
metod för innehållsanalys med fokus på meningstolkning, vilket innebär en 
förutsättningslös tolkning av en text (2008, ss. 159-171). Våra resultat jämförs analys 
mot tidigare forskning och befintliga riktlinjer på området. Genom vår analys framträder 
fyra centrala kategorier. Dessa kategorier kan brytas ned i sju subkategorier. 
 
Kategori Brist på 

riktlinjer 
Organisatoriska 
gränser 

Målgruppens 
karaktäristika 

Sjuksköterskans 
etiska uppdrag 

Subkategori 1  Vård efter 
behov – inte 
efter plånbok 

Budget Kultur Allas rätt till 
lika vård 

Subkategori 2 Vart vilar 
ansvaret? 

 Språk Att ta sitt etiska 
ansvar 

 
Återigen vill vi poängtera att de patienter som åsyftas med målgruppen är utsatta EU-
medborgare som saknar sjukförsäkring i sitt hemland. I intervjuerna förekommer två 
andra begrepp; EU-migrant och vid ett tillfälle de som tigger. Oavsett använt begrepp 
åsyftas samma grupp människor som vi benämner utsatta EU-medborgare. 
 

6.1 Brist på riktlinjer 
Här beskriver vi informanternas upplevelser av att inte kunna tillhandahålla jämlik vård. 
Vi har valt att dela in denna kategori i tre underkategorier baserat på vård efter behov - 
inte plånbok, EU:s ansvar och Sveriges ansvar. 
 

6.1.1 Vård efter behov - inte efter plånbok 

I följande citat framkommer att det vore bättre om alla vårdcentraler tog emot några 
patienter var ur målgruppen, så att arbetet fördelas mer jämnt. Ett ansvar som slutligen 
faller på den enskilda enheten. 
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Det är önskvärt att alla skulle vara lika generösa som vi är (...) Själva aktiviteten tror jag ligger 
på varje enhet. Kan jag tycka, för det handlar ju inte om så jättemånga. Många tigger kanske ute 
grannkommunerna. Det hade varit enklare för personen att gå till vårdcentralen där om dom 
tigger där (...) Men så är det inte utan då får dom ta sig hit. Många vårdcentraler säger ju Nej. 
[Informant 1] 

 
I ett par av intervjuerna, som i citatet ovan, talas om generositet hos varje enhet. Således 
skulle det handla om ett ställningstagande hos varje enhet om huruvida de ska ge vård 
eller ej. Samtliga informanter upplever att patienter, av andra vårdcentraler, istället för 
att själva tillhandahålla vård, hänvisas till just deras vårdcentral. Som förklaring uppges 
att de tror det kan bero på att vårdcentralerna vet om att just de tar emot dessa patienter. 
Det råder dock inte konsensus bland våra informanter att enheten bär ett avgörande 
ansvar. Vissa anser att ansvaret ligger på en högre nivå än den enskilda enheten. 

 
[E]gentligen är det ju så att dom egentligen ska få den vård som inte kan anstå är det ju sagt, och 
det är akuta ärenden och det är... sådana åkommor som uppstått i Sverige så att säga. Det är ju 
väldigt flytande gränser det är ju jättesvårt att säga... detta har kommit här och nu och så vidare, 
och.. och säga nej, så att man blir ju.. jag upplever i alla fall att vi är generösa och tar emot dom 
med det dom kommer med. [Informant 2] 

 
Vår informant upplever att det är svårt att avgöra när vård ska ges. Detta kopplar vi till 
bristen på riktlinjer, vilket medför en risk för godtyckliga tolkningar av vårdpersonal.  

 
[D]et som skiljer är ju mest i receptionen egentligen, för där kommer ju diskussionen vad dom 
ska betala. Om de ska betala som en gömd eller om dom ska betala som en turist, och det är ju 
ganska mycket pengar det handlar om (...). Så det är väl mest där, när dom har kommit förbi där 
så är det ingen skillnad längre sen, egentligen. [Informant 5] 

 
Det som under intervjuerna återkommande och detaljerat berättas om är problemet med 
ekonomin som enligt informanterna uppstår i receptionen innan besöket, när patienten 
ska betala. Ett alternativ är att ta betalt av patienten samma belopp som en så kallad 
papperslös person, det vill säga femtio kronor. Men målgruppens knappa förmåga att 
kunna betala för sin vård beskrivs även då som ett problem, för den egna verksamheten 
men allra främst för patienterna. Sjuksköterskornas upplevelser är att de tillhandahåller 
vård om det finns ett vårdbehov. De uttrycker också att de ofta löser eventuella 
ekonomiska bekymmer, det vill säga att patienter saknar medel att betala sin vård, 
genom att inte ta betalt av patienten ifråga. På vår fråga om man i sådana fall skickar 
med patienten en faktura blir svaret att detta inte betraktas som ett alternativ. Som en 
informant uttrycker det: 
 

[M]en, som sagt så tror jag hellre att vi låter dom slinka igenom litegrann då än att vi ska pressa 
dom på pengar. Och fakturor skriver vi ju nästan aldrig för det finns ju ingen anledning att ge en 
person som är här... bor i... liksom på gatan… skicka med en faktura, det är ju liksom 
meningslöst. Så vi ser mellan fingrarna ganska mycket på det. [Informant 6] 
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Formuleringar som “slinka igenom” eller “ta dem ändå” är väl talande för 
informanternas upplevelser för hur de löser situationen, istället för att avkräva patienten 
på en kostnad som uppenbart inte kan betalas. Enligt EU:s lagstiftning ska personer som 
befinner sig under tre månader i ett annat EU-land betala hela kostnaden för ett 
vårdbesök. Denna summa varierar beroende på vart man söker och vad man söker för. 
Beslutet blir ett problem för vår målgrupp och även för sjuksköterskorna som möter 
dem. Här kommer sjuksköterskans etiska ställningstagande in, vilket vi återkommer till 
senare i resultatet. 
 

6.1.2 Vart vilar ansvaret? 
[J]ag tycker att det har varit lite bristande tydlighet. Och om det bara är att jag är dåligt insatt i 
reglerna eller vad som gäller, det känner jag att det spelar inte så stor roll för det ska vara så 
tydliga regler så att det ska inte vara... man ska inte behöva gå kurser och sätta sig in i det. 
[Informant 5] 
 

I ovanstående citat kan vi skönja en viss irritation över frånvaron av riktlinjer vad gäller 
vård av de utsatta EU-medborgarna. Citatet visar på en önskan om lättillgänglig 
information.  
 

[J]ag kan tycka att det systemet är lite för krångligt. Att man inte vet riktigt vad som gäller och 
att det kan vara lite godtyckligt och tolkningar som gör att olika enheter reagerar på olika 
sätt.(...) För alltså människor behöver ju alltid vård. Jag tycker det är helt omänskligt att inte ge 
människor den vården, när dom är här på plats. Men det är ju då just att det är väldigt krångligt, 
att det är så fyrkantigt system. (...) Alltså vården går ju ändå ut på att ge alla en jämlik vård… 
och då måste det ju finnas riktlinjer för hur den ska bli jämlik, även för dom här patienterna. 
[Informant 6]. 
 

Detta citat illustrerar väl våra informanters frustration kring bristen på riktlinjer. De 
önskar tydlig, konkret och lättillgänglig information kring hur vårdenheten och inte 
minst sjuksköterskan ska agera i mötet med utsatta EU-medborgare. Enligt ett 
prememoria från Sahlgrenska9 är det enhetschefen som bär det största ansvaret för att 
anställda på arbetsplatsen vet hur de ska agera. 
 
Det övergripande ansvaret för utsatta EU-medborgarnas tillgång till vård aktualiserats i 
mötet med informanterna. Vår analys av informanternas berättelser mynnar ut i ett 
ansvar som inbegriper EU. 
 

[M]an borde ju redan se till så att de inte behöver komma hit, alltså det är ju det första. De ska ju 
inte behöva komma hit och leva som dom gör, tycker inte jag(...) Jag tycker att en fri rörlighet, 
det är väl bra, men då ska man ju liksom... då ska det ju vara det på riktigt också. Och det blir ju 
väldigt ojämnt när länder är så olika, då blir det ju väldigt svårt. [Informant 5] 

                                                 
9 Sahlgrenska, Rutin Gömda och papperslösa – Hälso- och sjukvård till personer som visats i Sverige utan 
tillstånd, PM. 2014-01-01 
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I citatet förläggs det övergripande ansvaret på EU-nivå. Den fria rörligheten framhålls 
som positiv, men även problematiskt. Det på grund av ojämlikhet länder emellan och 
det upplevs som “svårt”. Dock råder konsensus mellan informanterna att yttersta 
ansvaret kring de här personernas situation ligger på en EU-nivå, både gällande social 
situation och avsaknad av tillgänglighet till vård. 
 

Jag upplever att detta måste vara ett EU-beslut... för de får ju inte hjälp hemma heller... och det 
borde dom ju få för det är ju trots allt ett EU-land dom kommer ifrån. [Informant 3] 
 

En ojämn situation beskrivs kring personer som lever i utsatthet. Två informanter 
uttrycker det som att det känns som en “bortglömd grupp människor”, både i sitt 
hemland och här i Sverige. Enligt informanterna är tillgången till vård för denna 
målgrupp mycket begränsad även i hemlandet. De personer som saknar sjukförsäkring 
har därav inte tillgång till vård. I vår analys av informanternas uttalanden framträder att 
målgruppen främst borde få både ekonomisk hjälp och hälso- och sjukvård i hemlandet.  
 

Men sen så i slutändan är dom här så är det ju Sverige som måste ta hand om det. [Informant 5] 
 
Även om EU uppges ha det största ansvaret i frågan kring de utsatta EU-medborgarnas 
situation och deras tillgång till vård så framhåller informanterna att Sverige har en 
skyldighet att bistå med hjälp när personerna befinner sig i landet ses vilket kan 
exemplifieras med ovanstående citat. 
 

Och när dom är här så kan jag känna att speciellt dom som har barn med sig, dom måste man ju 
ta hand om på ett annat sätt. [Informant 6] 
 

Enligt våra informanters berättelser blir situationen mer allvarlig när barn är i behov av 
vård som deras föräldrar inte kan betala. Informanterna uttrycker överlag att Sverige 
måste ta extra ansvar när det handlar om att främja barnens hälsa. Ulrika Falk10 berättar 
hur hon i sitt arbete möter familjer som inte vågar söka sjukvård, åt vare sig själv eller 
sina barn, av rädsla för att inte kunna betala. Monica Dybeck11 på Sahlgrenskas Etiska 
forum, understryker att Sverige bryter mot barnkonventionen om vårdgivare nekar barn 
vård för att ekonomin inte fungerar i deras hemland. Klara besked ges; barn som 
behöver ska tillhandahållas vård. I FN:s barnkonvention, artikel 6, fastställs att alla barn 
har rätt till hälso- och sjukvård. Sveriges riksdag antog barnkonventionen 1990 som är 
juridiskt bindande (SOU 1997:116). Detta till trots är dessa rättigheter fortfarande inte 
inskrivna i svensk lag. Så sent som 2015 får Sverige kritik av FN:s barnrättskommitté 
för att inte fullständigt tillgodose barns rättigheter. Bland annat uppmanas regeringen att 
införa obligatoriska barnkonsekvensanalyser i alla processer som rör barn till exempel 
                                                 
10 Ulrika Falk, socionom och samordnare Räddningsmissonen Göteborgs arbete för romer, möte 2015-04-
10 
11 Monica Dybeck, Kvalitetssamordnade, Etiska forumet Sahlgrenska, telefonkontakt 2015-04-21 
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budget och internationellt bistånd. Likaså vill de att barnkonventionen blir Svensk lag 
(Unicef, 2015).  
 

6.2 Organisatoriska gränser för vård 
Denna kategori innefattar vårdcentralernas budget, som dels visar dilemmat med att 
patienterna inte går att lista på vårdcentralen, dels att patienter i behov av vidare vård 
nekas denna. 
 

6.2.1 Budget 
[M]an får betalt för antalet listade patienter och det här är ju inga patienter man kan ha listade. 
Så då får man ju inte betalt för dom. Sen är ju detta en vårdcentral som har god ekonomi och den 
goda ekonomin och vinsten har ju vi till ganska stor del använt till att ta hand om de här 
patienterna som inte andra vill ta hand om. För de är ju en förlustverksamhet. [Informant 5] 

 
Informanten reflekterar kring att patienter ur denna målgrupp inte har möjlighet att lista 
sig på vårdcentralen. Det är något som påverkar vårdcentralens ekonomi. Om patienten 
istället skrivs in som papperslös kringgås detta. Enligt Monica Dybeck12 som är 
verksam på Etiskt forum på Sahlgrenska finns pengar avsatt inom Västra 
Götalandsregionen som betalar för papperslösa patienters vård, oavsett hur hög 
räkningen blir. Besökets kostnad drabbar därför ingen enskild vårdcentral. Detta står 
även tydligt i Närhälsans riktlinje13 att fakturan i det läget skickas av vårdgivaren till 
Enheten Asyl- och flyktingfrågor i hälso- och sjukvården. Ersättningen motsvarar 
utomlänspris, alltså det pris patienter som vårdats i annat län betalar.  
 

Ja det är ju liksom att det kostar massa pengar då. Man kan inte göra stora utredningar, man ger 
dom inte cancerbehandling och sådana saker, utan då får man åka hem till sitt hemland. 
[Informant 2] 
 

Uttalanden om ekonomi är ett återkommande tema i alla intervjuer. På en organisatorisk 
nivå framhålls situationen som uppstår mellan instanser, det vill säga det faktum att då 
allvarligare diagnoser upptäcks tar det stopp när patienten behöver utredas och 
behandlas vidare. 
 

Eller så skickar man dom på lungröntgen. Och beroende på vad den visar, visar den, är det så att 
den visar att det är… att dom har nått tumörliknande så meddelar man dom det. Vi skickar också 
remiss till Sahlgrenska men det är så att vi alltid får tillbaka den. Dom kan inte hjälpa dom 
tyvärr. [Informant 1] 
 

                                                 
12 Monica Dybeck, Kvalitetssamordnade, Etiska forumet Sahlgrenska, telefonkontakt 2015-04-21 
13 Närhälsans Riktlinje för vård till asylsökande och personer som vistas i Sverige utan tillstånd. Senast 
reviderad 2014-12-04. Gäller t.o.m 2016-12-31. 
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Stora utredningar, som inte kan genomföras på vårdcentralen utan remitteras till 
sjukhus, går ej att utföra. Det grundar sig enligt informanterna av främst ett skäl, 
utredningen anses inte vara ett akut tillstånd och kan således utföras i hemlandet. På vår 
fråga om man ser en konflikt med andra instanser får vi svaret att problematiken inte ses 
som en konflikt mellan instanser utan snarare är ett svar på den olikhet som görs mellan 
utsatta grupper. Enligt vår analys av upplevelserna som framkommer är att det snarare 
beror på ett glapp i lagstiftningen.   
 

6.3 Målgruppens karaktäristika 
Vår föreställning om kultur som ett hinder verkar tvärtom enligt våra informanter bara 
vara något positivt. 
 
6.3.1 Kultur 

[S]om sagt så tycker jag ändå att man lär sig, att det är väldigt berikande med olika kulturer och 
att vi är väldigt lika varandra i grund och botten. Så det är väl något att kanske förmedla på sin 
arbetsplats sådär att, vara lite mer tillåtande för dom här personerna. Stå upp för deras rättigheter 
också. [Informant 6] 

Detta citat illustrerar väl vikten av att ta till sig och lära sig av mötet med personer från 
olika kulturer, istället för att se en främmande kultur som barriär. Informanten i 
ovanstående citat lyfter värdet av att som sjuksköterska värna om alla patienter och se 
deras erfarenheter som en tillgång. 

Sjuksköterskorna i vår studie möter utsatta EU-medborgare på sin vårdenhet, vissa 
informanter mer frekvent än andra. I granskning av intervjuerna som helhet 
framkommer upplevelser av att möta målgruppen under flera olika intervjufrågor. På 
frågan om när målgruppen söker vård framkommer följande: 

Min upplevelse är att dom kommer när de verkligen är i behov… Alltså, bara när dom verkligen 
behöver. Så det är ju inte en speciellt stor del av alla våra patienter. [Informant 3] 

 
Eller 
 

Patienterna ur denna gruppen söker precis för samma saker som våra andra patienter gör. Jag 
upplever att de är ödmjuka, vänliga och supertacksamma för vården vi ger dom. [Informant 4] 

 
De båda citaten svarar på frågan om när patienter ur målgruppen utsatta EU-medborgare 
söker vård. På vår fråga om man ser ett problem med kulturella skillnader svarar 
informanterna att patienterna i denna målgrupp är tacksamma för vården de får. Någon 
vidare reflektion kring varför de utmärker sig på så sätt förs endast i en intervju. 
Informanten tror då att en anledning till tacksamheten kan förklaras av att 
tillgängligheten till vård tros vara mycket begränsad, i både hemlandet och här i 
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Sverige.14 På vår fråga om någon skillnad görs i behandling av dessa patienter jämfört 
med andra patienter svarar en informant: 
 

Skillnaden skulle väl i och för sig vara då att vi kanske anstränger oss i lite större utsträckning 
för att fixa det på en gång, om det är en undersökning eller någonting som behöver göras, att 
man inte bokar en ny tid och fixar det om en vecka, utan att man när dom är här och på plats så 
löser vi det på en gång och i så stor utsträckning som möjligt [Informant 6] 

 
Det finns klara likheter mellan våra informanters åsikter kring svårigheter med att boka 
patienter från målgruppen till besök och återbesök. Det relaterat till att tiderna av olika 
skäl, kan vara svåra att hålla från patientens sida. I citaten ovan berättar informanten om 
hur hon och hennes kollegor arbetar för att kringgå den problematiken. Således 
framkommer att de på enheten i det läget delvis särbehandlar målgruppen i en positiv 
mening. Det för att kunna säkerställa att utsatta patienter får den vård de behöver 
svårigheten till trots. Denna handling är i linje med ICN:s etiska kod för sjuksköterskor, 
som säger att särskilt sörja för utsatta gruppers tillgång till vård. Detta är ett tydligt 
exempel på vårdvetenskapens ethos i och med modet att handla på egen hand.  
 

6.3.2 Språk 

Under denna kategori lyfter vi språk som potentiell barriär, något som enligt inte borde 
vara en barriär, men som ändå i våra intervjuer visar sig vara en återkommande faktor 
som verkar påverka mötet. 
 

Jag tycker att i sjukhusvården idag så är vi generellt väldigt dåliga på att respektera att 
människor har olika kulturer och olika språk, och att man gärna står och fäktar lite med armarna 
och gestikulerar snarare än att ringa tolkar och se till att dom här människorna faktiskt förstår 
(...) att dom har precis samma rättigheter som vi, att dom måste också få förstå och dom måste 
liksom veta vad som gäller och vad dom har för sjukdomar. [Informant 6] 
 

I citatet framkommer att patienter med annat modersmål, liksom bofasta patienter, har 
rätt till och måste förstå vad det handlar om. Sjukvården får inte tveka när det gäller att 
ringa tolk. Informanterna upplever egentligen endast språket som svårighet i mötet med 
patienter ur målgruppen. Samtliga anser det vara en självklarhet att använda tolk när 
behovet finns. Några uppger dock att det kan vara lite besvärligt och tidskrävande att 
använda sig utav tolk. Andra känner snarare det motsatta och ser fördelen med en tolk 
som även kan förklara kulturskillnader. De upplever att mötet med patienten underlättas 
vilket i slutänden enligt dem sparar tid och främjar patientens välmående. 

                                                 
14 En magisteruppsats från Göteborgs universitet undersöker utsatta EU-medborgares tillgång till vård ur 
ett socialvetenskapligt perspektiv. I studien deltar en informant som tidigare varit utsatt och migrerat till 
Sverige från ett annat EU-land. Personen som idag arbetar inom vården upplever, tillskillnad från studiens 
övriga informanter, att vården i Sverige för utsatta EU-medborgarna är tillgänglig och av god kvalitet. I 
uppsatsen lyfts reflektionen kring att upplevelsen grundas i en jämförelse med personens före detta 
hemland (Ahlström, 2014). 



 20 

 
Så det märker jag ju, att det är stor skillnad mot tidigare platser jag varit på. För är man van att 
använda tolk så är det ingen big deal. [Informant 5] 
 

En informant som tidigare arbetat på en annan enhet uttrycker sin upplevelse på 
ovanståendevis. Det blir uppenbart att olika enheter har varierande tradition till att 
använda tolk. En del har fri tillgång medan andra måste kontakta tolkcentralen som 
kanske inte alltid har en tolk tillgänglig. I svensk lag understryks vikten av att alla 
patienter får hälso- och sjukvård på lika villkor. Det inbegriper att patienter som är i 
behov av tolk ska erbjudas detta. Dessutom står det i samma lag att vården ska utformas 
i samråd med patienten (HSL 1982:763). Enligt lag ska vid behov tolk alltid 
tillhandahållas, oavsett patientens juridiska status. Detta står även tydligt Närhälsans 
riktlinjer. Kostnaden för tolk betalas inledningsvis av vårdgivaren, sedan skickas 
underlaget från tolkförmedlingen till Enheten Asyl- och flyktingfrågor i hälso- och 
sjukvården15.  
 

6.4 Sjuksköterskans etiska uppdrag 
6.4.1 Allas rätt till vård 

Alltså för oss blir dom litegrann samma grupp som inte bara EU-medborgare utan alla utsatta 
grupper, och det är ju inte bara EU-migranter liksom. Det finns ju massa utsatta människor i 
vårat samhälle… Alla borde ju… alltså som jag sa innan med så borde dom ju ha samma 
rättigheter. [Informant 4] 

I flera intervjuer berörs spontant frågan kring att skilja på olika utsatta grupper. Bland 
annat lyfts grupper såsom människor som lever som papperslösa, personer med 
missbruksproblematik och personer som lever i hemlöshet. Informanterna uttrycker att 
det tidvis är svårt att skilja grupper åt, i den mening lagen gör, beroende på att alla 
grupper upplevs som mycket utsatta i sin specifika situation. Detta är något som redan 
för flera år sedan diskuterats inom svensk politik1617.   

6.4.2 Att ta sitt etiska ansvar 
[D]et känns som att vi låter alla komma in på samma villkor ganska mycket här, oavsett vem 
dom är och så… Det kan inte påverka vården alltså... vart man kommer från eller om man har ett 
visst kort med sig... [Informant 3] 
 

                                                 
15 Närhälsans Riktlinje för vård till asylsökande och personer som vistas i Sverige utan tillstånd. Senast 
reviderad 2014-12-04. Gäller t.o.m 2016-12-31. 
16 Monica Green (Socialdemokraterna) skrev i motionen (2008/09:sf306)  att mänskliga rättigheter ska 
omfatta alla människor oavsett etnicitet, ålder eller juridisk status. Samma motion uppmanar redan då, 
Sveriges stadsmakt att särskilt värna om utsatta grupper genom att ändra sitt regelverk för att kunna 
uppfylla sina förpliktelser kring mänskliga rättigheter. Motionen avslogs dock. 
17 På Sahlgrenska fastslogs redan 2006 i en promemoria att denna vård skulle gälla alla grupper som 
saknar sjukförsäkring, utan åtskillnad. 
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Ovanstående citat är talande för de upplevelser som beskrivs vad gäller vård av utsatta 
EU-medborgare. Samtliga informanter framhåller att det är vårdbehovet som styr om 
vård tillhandahålls eller ej. De uppger också att de inte gör skillnad på människor ur 
olika grupper när vårdbehov finns. Enligt vår analys av intervjuerna gör samtliga 
informanter valet att vårda utsatta människor, grundat på sin egen människosyn. 
Informanternas grundläggande värdering tycks vara att alla människor är jämlikar. 
Därmed ska alla människor behandlas jämlikt och med respekt och vördnad för den 
egna människan. Denna syn på människans okränkbarhet stämmer väl överens med 
både de mänskliga rättigheterna och ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. 
 

En patient är en patient. Så fort man fått patienten under sitt ansvar så är man ju liksom 
patientens ombudsman lite grann på något sätt. Och det spelar inte så stor roll vilken patient det 
är. (...). Börjar man tänka så då är man ute på hal is, om man börjar värdera patienter olika. Då 
ska man nog stanna upp lite grann som sjuksköterska. [Informant 5] 
 

I citatet lyfts vikten av att reflektera kring alla människors lika värde. Enligt 
informanten blir det enkelt och självklart att vårda genom att inte göra skillnad på 
patienter. Studiens alla informanter berör ämnet etik i yrkesrollen. Just ordet etik uttalas 
inte utan istället finner vi i vår analys genomgående en underliggande mening som kan 
kopplas till den här kategorin.  

 

7 DISKUSSION 

I det här avsnittet kommer vi att diskutera studiens centrala resultat och relatera dessa 
till teoretiska perspektiv. Syftet har varit att undersöka upplevelser från sjuksköterskor 
som i sitt arbete möter utsatta EU-medborgare, och därmed få en fördjupad förståelse 
för hur de arbetar i klinisk praxis. Avslutningsvis diskuterar vi vårt val av metod, 
utförande av studien samt studiens överförbarhet och tillförlitlighet. 
 

7.1 Resultatdiskussion 
Intressant för vår studie är att de vårdcentraler som valt att delta, är vårdcentraler som 
självklart dessutom tar emot dessa patienter och också till hög grad vårdar andra utsatta 
grupper. Utifrån beskrivningar från de sjuksköterskor som vi intervjuat, uppfattar vi att 
de i mötet med sina patienter känner ett ansvar. En sjuksköterska uttrycker att när hon 
har patienten framför sig blir hon dennes ombud. I hennes beskrivning utläser vi 
dessutom en grundläggande etisk tankegång. Denna tankegång kan kopplas till Lévinas 
filosofi om närhetsetik, som beskriver att etiken föds i mellanmänskliga möten. Under 
arbetet med analysen blir det enligt oss tydligt att teorin har stor relevans för 
sjuksköterskans möte med utsatta EU-medborgare. Enligt Lévinas filosofi bör 
sjuksköterskan agera utifrån den specifika förpliktelse som uppstår i mötet med 
patienten. I den typen av möte skapas en möjlighet att nå patienten och därmed 
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genereras ett etiskt ansvar (Birkler, 2007, ss. 55-59). Detta resonemang skulle kunna 
förklara varför vårdcentraler och sjuksköterskor som redan arbetar med utsatta grupper, 
även väljer att ta emot utsatta EU-medborgare trots deras oförmåga att betala. 
Organisationens inställning till mötet med utsatta EU-medborgare spelar roll. Om 
verksamhetschefen väljer att på arbetsplatsen inte ta emot vissa patienter, skapas heller 
inte förutsättning för mötet med den Andre. Genom att inte möta patienten kan 
sjuksköterskan inte upptäcka behovet av vård och därmed inte lindra eventuellt lidande. 
Finns det däremot ett möte och en medvetenhet om utrymmet att agera, så kan 
sjuksköterskor själva ta ställning, vilket våra informanters berättelser visar på. Våra 
informanter väljer att tillhandahålla vård, vilket vi anser vara i linje med vårdandets 
uppdrag. Konsekvenserna av att nekas vård riskerar att bidra till ett vårdlidande. Genom 
att inte tillhandahålla vidare vård vid besked om allvarlig sjukdom riskerar även ett 
livslidande uppstå, grundat på ovisshet och rädsla. Detta kopplar vi till Dahlberg och 
Segestens (2010, s. 216) resonemang om vårdlidande som maktlöshet, när patienten 
befinner sig i en försvagad situation och är beroende av vårdarens stöd. Patienten som 
nekas vård blir utelämnad åt sig själv i en redan sårbar situation.  
                                                                                      
Våra informanter visar delvis tveksamhet inför frågan; När de tvingas neka personer ur 
gruppen? Deras upplevelser är att de tar emot patienterna trots allt - “vi löser det ändå”. 
Upplevelsen att flera vårdcentraler tar emot är tydlig bland några av informanterna. 
Samtidigt får vi också berättat för oss om patienter som kommer, hänvisade från andra 
vårdcentraler, vilka inte tagit emot dem. Vi undrar varför vårdcentralen dit patienten 
först sökte sig, inte tillhandahåller vården. Personalen där har gjort bedömningen att ett 
vårdbehov finns, men nekar patienten vård. Detta är intressant för vår studie, kan det 
vara brist på riktlinjer som lägger grunden för ett sådant handlande? Tyvärr har vi inte 
fått möjlighet att intervjua någon sjuksköterska från de vårdcentraler som uppges neka 
utsatta EU-medborgare vård, därmed kan vi inte fastställa att så är fallet. 
 
Under analysen ser vi att synen på vård som jämlik stämmer väl överens med teorin om 
vårdandets ethos. Vi har utgått ifrån Katie Erikssons sammanfattning av teorin för att 
kunna skapa oss en helhet. Den vilar på en grund av alla människors lika värde. Om 
sjuksköterskan har inställningen att alla har ett lika värde, skapas en trygghet. Det är i 
tryggheten som mod att ta eget beslut baserat på etik och värdesideal skapas (2003, s. 
22). Den personliga inställningen att alla människor har ett lika värde är något som 
tydligt framkommer i vår analys av informanternas berättelser. Trots att bara ett fåtal av 
dem uttrycker det som ett aktivt val att arbeta utefter detta, tolkar vi att det genomsyrar 
informanternas möten med utsatta människor. Dessutom ser vi ett mod att ta ställning 
utifrån en jämlik människosyn. Våra informanter vill tillhandahålla vård till de 
människor som är utsatta, oavsett grupptillhörighet eller juridisk status. 
 
Eftersom lagen säger att vård ska ske på lika villkor men inte möjliggör det samma 
uppstår ett dilemma. Brist på tydlighet skapar ett tomrum, fritt för subjektiva tolkningar. 
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Sjuksköterskor tvingas då att göra valet; att tillhandahålla vård eller ej i mötet med den 
enskilda patienten. Med andra ord tvingas sjuksköterskor i detta läge till en form av 
civil olydnad. Hur de än handlar tvingas de bryta mot antingen lagen eller sin etiska 
kod. Därmed önskar även vi, i likhet med våra informanter, ett tydliggörande kring hur 
sjuksköterskan ska agera i liknande situationer. På Sahlgrenska fastslogs redan 2006 i 
en promemoria18 att denna vård skulle gälla alla grupper som saknar sjukförsäkring, 
utan åtskillnad. En liknande riktlinje, ämnad för personal verksamma i primärvården, är 
önskvärd. Ökad tydlighet är ett krav för att möjliggöra jämlik vård. 
 
Informanterna talar alla om det faktum inte kunna tillhandahålla vidare utredning och 
behandling, av sjukdomar som inte är uppkomna akut. Citat som “Jag tycker det är helt 
omänskligt att inte ge människor den vården, när dom är här på plats” visar tydligt på en 
frustration. I analysen framträder känslor som maktlöshet och svåra etiska dilemman i 
situationer som innefattar att behöva ge besked om allvarlig sjukdom. Att inte 
tillhandahålla nödvändig vård blir enligt oss, i kombination med närhetsetik och 
vårdandets ethos, en svår ekvationen att lösa. Att i mötet med patienten behöva ge 
besked om både sjukdom och neka vidare vård är ett stort etiskt dilemma för den 
enskilda sjuksköterskan. Vi kan bara föreställa oss den psykiska påfrestningen det måste 
innebära för sjuksköterskan som behöver ge ett besked om cancer men samtidigt säga 
att; Nej tyvärr får du åka hem. Och sedan vara medveten om att antagligen ingen vård 
kommer tillhandahållas där heller. Det kan enligt oss jämställas med att ge ett 
dödsbesked. Att dessutom veta om att patienten kan bli frisk, bara den får vård, måste ju 
skapa ett lidande även för sjuksköterskan. Hur väl rimmar det med den etiska koden och 
lagen som säger att särskilt sörja för individer med störst vårdbehov och lägst 
livskvalitet? Vi anser att sjuksköterskor inte ska behöva ställas inför dessa svåra 
situationer, som ansiktet utåt för politiska beslut om Sveriges välfärd. Sjuksköterskans 
dilemma bör därmed lyftas till en högre nivå. 
 
Vi vill givetvis inte på något sätt påstå eller insinuera att de sjuksköterskor som inte ger 
vård till utsatta EU-medborgare, därmed inte handlar efter ethos. Vi respekterar alla 
sjuksköterskors val. Men är det ett reflekterat ställningstagande? Vi skulle önska att det 
inom samtliga vårdenheter förs en diskussion kring möjligheter att tillhandahålla vård 
eller ej, för utsatta EU-medborgare. Det blir tydligt att mer forskning inom ämnet 
behövs, likväl som ett tydliggörande av lagstiftningen samt uppstramning och ett 
värnande om de mänskliga rättigheterna. 
 

7.2 Metoddiskussion 
För att uppnå studiens syfte har vi genomfört kvalitativa intervjuer med sex 
sjuksköterskor på deras arbetsplatser. Vi har arbetat utifrån frågeställningar som: vilka 
                                                 
18 Sahlgrenska, Rutin Gömda och papperslösa – Hälso- och sjukvård till personer som visats i Sverige 
utan tillstånd, PM. 2014-01-01 
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problem de ser på området och hur de löser situationen i daglig verksamhet. Vår 
tolkning av intervjuerna mynnar ut i ett flertal olika teman som vi beskrivit utförligt 
under resultatavsnittet. Fördelen med att ha genomfört en intervjubaserad undersökning 
är att våra informanter har kunnat beskriva sina upplevelser, vilket givit oss en 
möjlighet att tolka dessa. För att besvara syftet på vår studie är metoden därmed 
passande. En kvalitativ innehållsanalys användes därefter i arbetet med vårt empiriska 
material eftersom vi vill få fram essensen i informanternas berättelser. Vi har under 
analysens gång funnit viktiga delar som vi i detta tolkar vårdvetenskapliga teorier, 
nämligen Lévinas närhetsetik och Erikssons teori kring Ethos. 
 

7.3 Studiens överförbarhet och tillförlitlighet 
Vår intention var till en början att ha en god spridning i ålder, kön, etnicitet och 
arbetserfarenhet bland sjuksköterskor som deltog. Eftersom det visade sig vara svårt att 
få tag i informanter, bland annat på grund av tidsbrist, fick vi dock nöja oss med ett 
bekvämlighetsurval av de sjuksköterskor som kunde tänka sig att ställa upp. 
Spridningen inom arbetserfarenhet har uppnått våra förväntningar vilket bidragit 
positivt till vår studie. En kritik mot vår studie är att den omfattar ett litet antal 
informanter samt att den bygger på subjektiva upplevelser vilket medför att den ej är 
generaliserbar. Den externa validiteten har påverkats av svårigheter att hitta variation 
bland informanterna, men även av det låga antal informanter som slutligen deltog. 
Likaså har vi haft relativt korta intervjuer. Inom ramen för denna uppsats har vi ändå 
nöjt oss med både intervjuernas antal och längd. 
 
För att stärka studiens överförbarhet valde vi, i enlighet med Kvale och Brinkmanns 
rekommendationer (2009, s. 201), att transkribera en av intervjuerna på var sitt håll. 
Sedan jämförde vi våra intervjuutskrifter för att se om vi kunde upptäcka olikheter i vårt 
sätt att transkribera. De ord som skildes åt kursiverades och diskuterades. Några av 
skillnaderna kunde förklaras av att vi tolkat knappt hörbara partier på olika vis. Vi 
lyssnade åter på dessa delar och enads om en rimlig tolkning. En annan skillnad var att 
en av valt att skriva ut skratt och pauser som uppstod under intervjun.  Vi lyssnade 
därefter igenom samtliga intervjuer igen, med varandras transkriberingar framför oss, 
för att upptäcka eventuella fler olikheter. Efter detta gick vi tillsammans igenom och 
godkände varandras transkriberade intervjuer.  
 
I enlighet med Graneheim och Lundmans (2004) modell gjordes även ett så kallat 
validitetstest, vilket innebär att våra överordnade kategorier och meningsbärande citat 
klipptes ut och presenterades för en utomstående person. Denna person fick sedan på 
egen hand sortera de meningsbärande citaten under de respektive kategorierna. Syftet 
var att på så vis öka trovärderigheten i vår tolkning. När vi jämförde kontrollpersonens 
sortering med vår egen fick vi en samstämmighet på 77 procent, vilket vi kände oss 
nöjda med. De skillnader som framkom diskuterades med kontrollpersonen och dessa 
bedöms ha berott på en viss otydlighet i våra benämningar av kategorier och 
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underkategorier. Detta kom påverka vårt fortsatta analysarbete på så vis att vi slog 
samman två kategorier till en. Detta förfarande menar vi har bidragit till att stärka 
studiens interna validitet, det vill säga studiens tillförlitlighet.  
 
Användandet av samma intervjuguide i alla intervjuer som genomfördes medför enligt 
Kvale och Brinkmann (2009 ss. 150, 263) en högre överförbarhet än en helt öppen, 
ostrukturerad intervju, något som också bidrog till att vi valde detta intervjuformat. 
Under intervjuernas gång har vi som intervjuare lärt oss mer och mer om 
intervjumetodik.  Exempelvis att formulera frågorna kort och koncist samt att våga vara 
tysta istället för att bekräfta varje uttalande under intervjuerna vilket gav informanterna mer 
utrymme att fortsätta sina resonemang. Därav har informanternas svar kommit att variera 
lite i kvalitet, de senare intervjuerna har blivit mer nyanserade och omfattningsrika. Då 
intervjuer inte sker i ett vakuum utan i interaktion mellan intervjuperson – intervjuad 
tolkar vi detta som att vi som intervjuare blev tryggare i vår roll och bättre på att 
formulera och tydliggöra intervjufrågorna. 
 

8 SLUTSATSER 

Vår studie visar att brist på riktlinjer är det övergripande problemet i sjuksköterskans 
möte med utsatta EU-medborgare. Därmed är det relevant att på alla arbetsplatser föra 
diskussionen kring hur vården kan bli rättvis, även för dessa patienter. Vi vill även 
framhålla vikten av utbildning inom området, ett ansvar som främst vilar på 
enhetschefens axlar. Kommunikationen mellan allmänhet, organisationer och hälso- och 
sjukvården måste även den förbättras om vården ska kunna bli tillgänglig för alla. 
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BILAGA 1, INTERVJUGUIDE 

 
Intervju frågor 
 
1: Hur jobbar ni med dessa patienter 

- Rent administrativt?  
- Hur avancerad vård ger ni? 

 
2: Vilka patienter möter ni inom den här gruppen - utsatta EU-medborgare. 

- Kan du generalisera standardpatienten? 
 
3: Upplever ni några etiska konflikter? 

- din profession kontra andra instanser - kanske egen enhetschef eller 
politiska beslut 

 
4: Vilka brister ser du inom svensk sjukvård, när det kommer till den här 
patientgruppen? 
 
5: Ser du några specifika områden som kan förbättras? 
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BILAGA 2, INFORMATIONSBREV 

Hej! 
Vi är två sjuksköterskestuderande från Högskolan i Borås som ska skriva vår C-uppsats 
den här terminen. Vi skulle vilja undersöka erfarenheter från sjuksköterskor som vårdar 
utsatta EU-medborgare i Västsverige. Du är härmed inbjuden att delta i ett 
forskningsarbete som rör sjuksköterskors upplevelser av att vårda utsatta EU-
medborgare, vilka saknar sjukförsäkring i sitt hemland.  
 
Den ökande gruppen utsatta EU-medborgare i Sverige ställer krav på att sjukvården kan 
möta upp deras behov av vård. Individer som saknar sjukförsäkring i sitt hemland har 
enbart rätt till akut och ej subventionerad vård i Sverige. Det får till följd att människor i 
behov av vård nekas denna likväl som att sjuksköterskor dagligen tvingas gå emot de 
etiska grundprinciperna om allas rätt till lika sjukvård, såväl som dessa handlingar 
strider mot mänskliga rättigheter.  
Vi vänder oss till några mottagningar som vi hoppas att har erfarenhet av att möta just 
dessa patienter. 
 
Studien är viktig, då det finns lite forskning på området likväl som vi anser att det finns 
ett kunskapsglapp i vår utbildning kring hantering av dessa patienter. Syftet är att 
genom semi-strukturerade intervjuer med sjuksköterskor, öka våra kunskaper så att vi 
kan bidra till att skapa en diskussion om hur vi uppnår rättvis vård för dessa patienter, 
samt att kunna sprida kunskapen vidare. 
 
Vi planerar att göra intervjuer under mars månad, med sjuksköterskor som har 
erfarenhet av att arbeta med den här patientgruppen. Intervjuerna består av 5 frågor och 
beräknas ta ca 15-20 min. Intervjuerna kommer att spelas in för att därefter transkriberas 
och analyseras. Efter transkribering raderas ljudfilerna. Det är enbart vi själva och vår 
handledare, Claes Ekenstam, som kommer att ha tillgång till intervjumaterialet. Vi 
kommer inte att skriva eller uppge namn på vare sig personer som deltar eller vilka 
vårdcentraler det rör sig om. Citat från intervjuerna kommer att användas i uppsatsen 
men dessa kommer inte att kunna härledas till någon särskild informant. Vår uppsats 
kommer sedan publiceras på Högskolans databas för examensarbete, DIVA. 
 
Det är frivilligt att delta i studien och du kan närsomhelst avbryta pågående intervju 
utan att ange orsak. Du har rätt att ta del av det transkriberade materialet och kan även 
då välja att avbryta din medverkan. 
Vid eventuella frågor och funderingar är du välkommen att kontakta oss. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Malin Johansson och Moa Petersson, sjuksköterskestudenter 
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