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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Generellt betraktas flyktingar, asylsökande och papperslösa ingå i en sårbar 

population. Med hänsyn till det ökande antalet asylsökande i Sverige det senaste 

decenniet, kommer de flesta som arbetar inom hälso- och sjukvård troligen att möta 

patienter som har en flyktingbakgrund. Många yrkesgrupper i vården saknar 

däremot kunskaper om migrationens påverkan och vilka rättigheter patienten har. 

Sjuksköterskor måste ha förmågan att tillgodose patientens såväl fysiska, psykiska, 

sociala, andliga som kulturella behov, och göra detta på ett kulturellt känsligt sätt. 

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

asylsökande och papperslösa. 

Metod: En litteraturöversikt enligt Fribergs metod genomfördes. Arbetet baseras på tolv 

vetenskapliga artiklar av både kvalitativ och kvantitativ metod från databaserna 

CINAHL och PubMed. Efter analys av materialet utkristalliserades teman och 

subteman. 

Resultat: Resultatet redogörs i form av två huvudteman med tillhörande subteman. Det första 

huvudtemat Erfarenheter av hinder i vårdmötet behandlar de olika hindrande 

faktorer för sjuksköterskan i mötet med patienter som är flyktingar, asylsökande 

och papperslösa. Det andra huvudtemat Sjuksköterskors känslomässiga reaktioner 

behandlar de subjektiva känslorna som väckts hos sjuksköterskorna i arbetet med 

denna patientgrupp. 

Diskussion: Resultatet tyder på att sjuksköterskorna erfor svårigheter i kommunikationen, samt 

svårigheter i att vårda på grund av olika syn på hälsa. Stereotypbilder och 

föreställningar om patienter kunde även förekomma, vilket påverkade vårdandet 

negativt. Dessa betydande fynd diskuteras i relation till Leiningers teori om 

transkulturell omvårdnad. 

Nyckelord: Flykting, asylsökande, papperslös, migration, sjuksköterskans erfarenheter, 

transkulturell omvårdnad 

 



 
 

 
 

 

Abstract 

 

Background: In general, refugees, asylum seekers and undocumented migrants are considered to 

be a vulnerable population. With regards to the increasing number of asylum 

applicants during the last decade in Sweden, health care staff is likely to encounter 

individuals with a refugee background. Although, many working in health care 

have limited knowledge about the effects of migration and legal rights. Nurses are 

required to have the ability to meet patients’ physical, psychological, social, 

spiritual as well as cultural needs, and to deliver the care in a culturally sensible 

way. 

Aim: The aim of this bachelor’s thesis was to illustrate nurses’ experiences of caring for 

refugees, asylum seekers and undocumented migrants. 

Method: A literature review according to Friberg’s method was conducted. Twelve scientific 

articles of both qualitative and quantitative design are the foundation of this paper. 

Data was collected from the databases CINAHL and PubMed. Themes and 

subthemes were then formed after analyses of the material. 

Results: The results are presented in two main themes along with their subthemes. The first 

main theme Experiences of obstacles in caring describes various difficulties the 

nurses encountered while caring for patients who are refugees, asylum seekers and 

undocumented migrants. The second main theme The nurses’ emotional reactions 

describes subjective feelings the nurses expressed while working with patients who 

have this background. 

Discussion: The results show that nurses experienced difficulties in the communication and 

difficulties giving care related to different cultural views on health. Stereotyping 

and bias of patients could also occur among nurses, which affected the care 

negatively. These consequential findings are discussed in relation to Leininger’s 

theory of transcultural nursing. 

Keywords: Refugee, asylum seeker, undocumented, migration, nurses’ experience, 

transcultural nursing 
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1. Inledning 

Det finns ett stort antal människor på flykt i världen. Enligt Migrationsverket (2016c) kom det 

in 162 877 ansökningar om asyl till Sverige under år 2015, i jämförelse med 81 301 

ansökningar året innan. Under sina verksamhetsförlagda utbildningar har författarna mött 

patienter som är, eller har varit, flyktingar och asylsökande. De handledande sjuksköterskorna 

upplevdes som osäkra i situationer gällande vården av denna patientgrupp, och att orden 

flykting eller asylsökande verkade obekanta i en vårdkontext. “Vad får jag och vad får jag 

inte göra egentligen?” och “Är det något särskilt som gäller nu?” var exempel på frågor som 

kunde ställas mellan personalen om föreskrifter gällande patientgruppen. Det väckte därför ett 

intresse hos författarna om att få ökad insikt i vad sjuksköterskor har erfarit i möten med 

individer som har en flyktingbakgrund.  

 

2. Bakgrund 

2.1. Migration 

Ordet migration benämns som ett paraplybegrepp för emigration och immigration, det vill 

säga ut- respektive invandring (Migrationsverket, 2016e). Människor migrerar av olika skäl, 

vare sig det är frivilligt eller ofrivilligt. Al Baldawi (2014) talar om migration som en process, 

och beskriver hur den kan variera i form, typ och sätt. Den kan vara frivillig och planerad, 

eller påtvingad och ofrivillig. Människor kan migrera både nationellt och internationellt. 

Individer som frivilligt lämnar sina hem kan göra det för anledningar som bättre 

ekonomiska förutsättningar, högre boendestandard, eller på grund av utbildning (Helman, 

2007). Den som däremot migrerar ofrivilligt är tvungen att lämna sitt hem som följd av 

exempelvis krig, politiskt förtryck eller naturkatastrofer. Dessa mister sin hemmiljö, 

grundtrygghet och kan också separeras från sina anhöriga (Hanssen, 2007). En del har fått 

uppleva grova kränkningar och tortyr. Till skillnad från personer som frivilligt har migrerat, 

har flyktingar sällan någon möjlighet att psykologiskt förbereda sig för denna flytt. Det är inte 

heller ovanligt att behöva lämna sjuka eller gamla anhöriga kvar i hemlandet. 

Migration betraktas som en situation som ger upphov till stress, men den behöver inte 

alltid vara patologisk då det är en mänsklig reaktion på förändringar (Al-Baldawi, 2014; 

Burnett & Peel, 2001). Faktorer relaterade till både den hastiga och ofrivilliga flytten, samt 

osäkerheten kring det nya uppehället kan ha konsekvenser för den mentala hälsan. Ett antal 

studier visar hur flyktingar och asylsökande har, som följd av den ofrivilliga migrationen, 
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utvecklat kliniska symptom på post-traumatisk stress och depression (Bischoff, Schneider, 

Danhaerynck & Battegay, 2009; Carswell, Blackburn & Barker, 2011; Lindgren, Ekblad, 

Asplund, Irestig & Burström, 2012; Strijk, van Meijel & Gamel, 2010). Vidare beskriver 

Strijk et al. (2010) hur migranterna i deras studie upplevde ett känslomässigt lidande både av 

traumat från flykten, men också otryggheten att befinna sig i ett nytt land. Anpassningen i den 

nya miljön var svår och påfrestande, och många kunde känna sig utanför samhället i det nya 

värdlandet.  

Ankomsten till det nya landet kan ge känslor av hopp och förväntan, men kan också 

innebära en tid av instabilitet (Al-Baldawi, 2014). Individerna befinner sig i otrygga 

situationer utan ett socialt nätverk, samt med bristande språkkunskaper. Väntetiden på att få 

uppehållstillstånd kan dröja från ett par månader till några år. I Sverige beräknas mellan 20 till 

30 % av de asylsökande och flyktingar ha någon form av psykisk ohälsa som följd av 

traumatiska upplevelser (Socialstyrelsen, 2015). Hanssen (2007) poängterar att sorg är en 

naturlig del av en flyktings upplevelse, och inte bör förväxlas med depression. Sorg kan vara 

en bidragande orsak till depression, men måste alltid uppmärksammas i sig.  

  

2.2. Definitioner 

I detta examensarbete kommer vissa begrepp att behöva definieras, dels för att underlätta 

begripligheten men även för att göra en avgränsning inom området. Nedan följer definitioner 

på begreppen flykting, asylsökande samt papperslös. I det här arbetet görs antagandet att 

dessa tre grupper är så kallade ofrivilliga migranter. 

 

2.2.1. Flykting 

Begreppet flykting definieras enligt FN:s flyktingkonvention som en individ som har lämnat 

sitt land, och inte kan eller vill återvända på grund av en berättigad rädsla för förföljelse 

relaterad till exempelvis ras, nationalitet, religion, politiskt förtryck eller tillhörande av annan 

samhällsgrupp (Förenta Nationernas Regionala Informationskontor för Västeuropa [UNRIC], 

2016). Med flykting avses också den som har lämnat sitt land på grund av krig och antingen 

har flytt genom att passera internationella gränser, eller alternativt flytt inom det aktuella 

landet. Skyddsbehövande kallas de individerna som befinner sig utanför FN:s 

flyktingkonventions definition för flykting (Migrationsverket, 2016a). Dessa behöver skydd 

på grund av exempelvis naturkatastrofer eller risk för tortyr och övergrepp, och kan enligt 

svensk lag ansöka om uppehållstillstånd. 



 
 3 (37) 

 

De flyktingar som kommer till Sverige under ordnade former inom ramen för Sveriges 

flyktingkvot benämns som kvotflyktingar (Angel & Hjern, 2004). FNs flyktingkonvention gör 

en bedömning på vilka som får bosätta sig i Sverige. 

 

2.2.2. Asylsökande 

Migrationsverket (2016b) definierar en asylsökande person som en utländsk medborgare som 

har kommit till Sverige och begärt skydd, men ännu inte fått sin ansökan om 

uppehållstillstånd beviljad av Migrationsverket eller Migrationsdomstolen. Staten ansvarar för 

boende för de asylsökande under den tid deras ansökan om att få uppehållstillstånd behandlas 

(Angel & Hjern, 2004). Under asyltiden har även barn möjlighet att gå i skolan, medan 

förskolebarn inte har samma möjlighet inom den kommunala barnomsorgen. Innan 

uppehållstillståndet beviljas har inte en asylsökande person rätt till socialbidrag eller övrigt 

stöd från socialtjänsten.  

 

2.2.3. Papperslös 

Definitionen av begreppet papperslös skiljer sig beroende på världsdel, och kan därför 

betraktas vara mångfacetterat. I en europeisk kontext är papperslöshet synonymt med icke 

EU-medborgare som har fått nekad asyl, personer som stannar kvar i landet efter utgånget 

visum, samt de som har tagit sig in i landet illegalt (Björngren Cuadra, 2011). 

Enligt Socialstyrelsens (2016) definition är papperslösa individer som befinner sig i 

Sverige men inte ansökt om nödvändigt tillstånd för att få bosätta sig, samt personer som 

undanhåller sig från avvisning eller utvisning i enlighet med utlänningslagen. Detta kan i 

enstaka fall innefatta personer som är EU/EES-medborgare och som vistas i landet längre än 

tre månader utan uppehållstillstånd.  

Papperslösa befinner sig i särskilt sårbara situationer (Angel & Hjern, 2004; Björngren 

Cuadra, 2011; Helman, 2007). Utöver den begränsade tillgången till sjukvård och rätten till 

stöd från samhället, saknar de ofta även stöd från flyktingorganisationer (Helman, 2007). 

 

2.3. Sjukvården i Sverige 

2.3.1. Rättigheter för flyktingar, asylsökande och papperslösa 

Enligt lagen om hälso- och sjukvård åt asylsökande (SFS 2008:344) och lagen om hälso- och 

sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd (SFS 2013:407), 

ska ett landsting erbjuda flyktingar, asylsökande och papperslösa personer över 18 år vård 
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som inte kan anstå. Detta beskrivs av Socialstyrelsen (2014) som akuta tillstånd som kräver 

omedelbar vård eller sjukdomstillstånd som kan förvärras avsevärt om vården dröjer. Bland 

annat mödrahälsovård, preventivmedelsrådgivning, vård för att undvika mer omfattande vård 

och behandling och smittskyddsinsatser inkluderas. Landstingen ska följa denna lag, men kan 

själva reglera om de vill ge vård i större omfattning än vad lagen kräver. Barn under 18 år har 

däremot samma rättigheter till vård som svenska medborgare. 

Den som har sökt asyl i Sverige har enligt Migrationsverket (2016f) rätt till en kostnadsfri 

hälsoundersökning. Landstinget erbjuder undersökningen i syfte att upptäcka ohälsa, ge 

information om tand- och sjukvård i Sverige samt bedöma behov av eventuella 

smittskyddsåtgärder. I detta ingår också rätten till en professionell tolk.  

 

2.3.2. Kunskaper hos vårdpersonalen 

Många viktiga yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården saknar kunskaper om flyktingar, 

asylsökande och migrationens påverkan (Socialstyrelsen, 2015), samt också om regelverk och 

rättigheter för dessa (Folkhälsomyndigheten, 2014). Därför finns det en stor risk att 

patientgruppen med ohälsa inte får en effektiv bedömning som i sin tur påverkar den fortsatta 

vården. Ett annat problem som identifierats av Socialstyrelsen är att de asylsökande med 

uppehållstillstånd inte alltid får den vård som de har rätt till enligt lagstiftning. Vidare betonar 

Ekblad, Linander och Asplund (2012) att all sjukvårdspersonal i Sverige ska ha kunskaper om 

deras vårdbehov, rättigheter till vård samt var de kan söka vård för att kunna bemöta dessa 

migranter lämpligt. 

En annan komplikation är att många flyktingar undviker att öppet tala om sina negativa 

upplevelser av migrationen, dels för att orka gå vidare men också för att inte riskera sina 

asylärendebeslut (Al-Baldawi, 2014). Enligt nya överenskommelser ska landet som flyktingen 

först anländer till också hantera asylbeslutet. Alla asylsökande i Sverige riskerar därför att 

skickas tillbaka till första ankomstlandet i Europa. Ofta undviker anställda inom myndigheter 

att fråga på grund av rädsla att kränka individens integritet eller avsaknad av kunskap eller 

handledning för att hantera de traumatiska berättelser som kan uppkomma under samtalet. I 

dessa fall kan viktig information om flyktingens liv missas, samt alla de psykiska och 

somatiska symptomen som grundas i flykten.  
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2.4. Sjuksköterskan och kultur 

Helman (2007) definierar det mångfacetterade begreppet kultur som det livsmönster och 

sociala arv som formar en person. En kultur skapas och regleras genom ett samspel mellan 

människor. Den överförs mellan generationer, där fakta, normer och värderingar är centrala i 

inlärningen från föregående generationer. Enligt Leininger (2002) är dessa livsmönster det 

som vägleder en individ i dennes sätt att tänka och handla. Samtidigt som den kulturella 

identiteten är dynamisk och ombytlig, innebär den också en omedveten bundenhet till gamla 

normer och traditioner (Al-Baldawi, 2014). En följd av migrationen för den nyanlände kan bli 

att dessa gamla traditioner fungerar som en styrka för att möta utmaningarna i det nya landet.  

Jirwe, Momeni och Emami (2014) menar att kultur inte är synonymt eller får förväxlas 

med begreppet etnicitet. Etnicitet står för en grupp med människor med gemensamt ursprung, 

språk och seder, samt hur detta bidrar till en känsla av gemenskap för dessa. Det som skiljer 

etnicitet från kultur är att det kan finnas olika etniska tillhörigheter inom samma kulturella 

grupp. Tillhörigheten baseras ofta på gemensamt språk, religion eller hudfärg. Därför kan 

man finna olika kulturella grupper inom samma etnicitet, som exempelvis generationer eller 

subkulturer.  

I International Council of Nurses etiska kod för sjuksköterskor beskrivs det att 

sjuksköterskan ska arbeta hälsofrämjande, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra 

patienters lidande (Svensk Sjuksköterskeförening, 2014). Vården ska ges utifrån mänskliga 

rättigheter och med respekt, oavsett social, etnisk eller kulturell bakgrund. Enligt 

Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) ska 

sjuksköterskan bland annat ha en förmåga att kunna tillgodose patientens basala och specifika 

omvårdnadsbehov såväl det fysiska och psykiska som det sociala, kulturella och andliga. 

Leininger (2006) argumenterar för att kultur och omvårdnad (engelskans care) är två 

sammanhängande begrepp, och är essentiella i sjuksköterskans arbete. Eftersom att kulturen 

formar människan, blir även kulturen en naturlig del av omvårdnadsbehoven.  

 

2.5. Att belysa vårdarperspektivet 

Dahlberg och Segesten (2010) understryker att patientperspektivet är det mest centrala inom 

vårdvetenskapen. Det är naturligt att inom vårdvetenskapen undersöka vilka behov patienten 

har vid sitt sjukdomstillstånd, samt hur man kan tillgodose dessa. Att ge en god vård ställer i 

sin tur krav på vårdarna. Om inte vårdandet upplevs som något positivt från vårdarens 

perspektiv, blir det därmed svårt för patienten att också uppleva det som något positivt. 
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Vårdarens syn på situationen återspeglas i dennes handlingar. Om en vårdare upplever 

situationen med patienten som svår eller problematisk, kan det till slut leda till att vårdaren 

undviker dessa situationer i fortsättningen. Det resulterar i ett lidande för patienten som inte 

får den vård som behövs. Att belysa vårdarperspektivet är därför viktigt för att främja vården 

för patienterna. 

 

3. Problemformulering 

Litteraturen i arbetets bakgrund har beskrivit en sårbar patientgrupp bestående av 

asylsökande, flyktingar och papperslösa. Den ofrivilliga migrationen kan innebära en högre 

risk för dessa personer att utveckla psykisk ohälsa. Enligt litteraturen finns det begränsade 

kunskaper hos hälso- och sjukvårdpersonalen om migrationens påverkan på hälsa, samt vilka 

rättigheter som gäller för dessa patienter. En stor del av sjuksköterskans arbete innebär att 

vårda patienter från olika kulturer och att göra detta med en känsla för kulturella olikheter. 

Om sjuksköterskan inte beaktar migrationen eller kulturen i omvårdnadsanamnesen, kan 

patientens omvårdnadsbehov missas och leda till lidande. Genom att belysa sjuksköterskornas 

erfarenheter av att vårda patienter med denna bakgrund, kan de ökade kunskaperna bidra till 

att förbättra vården av dessa utsatta immigranter. 

 

4. Syfte 

Syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att vårda flyktingar, asylsökande och 

papperslösa. 

 

5. Teoretisk utgångspunkt 

Omvårdnadsteoretikern Madeleine Leiningers (2002; 2006) teori om transkulturell 

omvårdnad syftar till att vägleda sjuksköterskan i mötet med människor från andra kulturer. 

Hennes teori tillskriver de fyra vårdvetenskapliga konsensusbegreppen människa, miljö, hälsa 

och omvårdnad en kulturell dimension.  

Leininger (2006) understryker att människan är en kulturvarelse och kan därför inte förstås 

utanför sitt sammanhang som den fysiska eller sociokulturella miljön. Miljön ger ledtrådar om 

hur vårdande handlingar tar sig i uttryck för människan, samt hur kulturer har olika synsätt på 

hur man bevarar och uppnår god hälsa på bästa sätt. Begreppet hälsa beskrivs som ett tillstånd 

av välmående och är något som är kulturellt betingat. Individer och olika grupper har sina sätt 

att utöva hälsa för att finna balans i vardagen. Att utföra handlingar som syftar till att assistera 
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eller hjälpa människor till att uppleva hälsa och hantera motgångar, betraktar Leininger som 

omvårdnad. Det finns ingen bot utan omsorg, men det finns omsorg utan bot. Omsorg utgör 

sålunda kärnan av omvårdnaden.  

Målet för den transkulturella omvårdnaden är att förse med en kulturellt anpassad vård, det 

vill säga ett kreativt användande av omvårdnadsåtgärder för att tillgodose patienters 

värderingar, övertygelser, normer och levnadssätt (Leininger, 2002; 2006). Att ta hänsyn till 

kultur innebär alltså inte att veta var en patient är född eller uppvuxen, utan snarare att kunna 

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

Eftersom kultur är något man socialiseras in i, kan den egna kulturen upplevas som 

normerande (Leininger, 2002). I mötet med andra kulturer kan olika världsbilder hamna i 

konflikt med varandra. Detta kan leda till något som Leininger kallar etnocentrism, det vill 

säga en genuin tro på att den egna kulturen är överlägsen andra när det gäller sätt att tänka, 

vara eller handla. I omvårdnaden och mötet med andra kulturer kan det också uppstå en så 

kallad kulturblindhet. Detta avser snarare en oförmåga hos sjuksköterskan att kunna 

identifiera den egna och patientens kultur, och därmed inte kunna utföra en holistisk 

omvårdnad. När patienten inte får den vården som behövs som följd av etnocentrism eller 

kulturblindhet, kan denne uppleva lidande i form av kulturell smärta. Leiningers forskning 

har påvisat hur etnocentrismen och kulturblindheten försämrar kvaliteten i omvårdnaden av 

människor från en annan kultur (McFarland, 2010). Det är således betydande för 

sjuksköterskor att känna till vilka normer och värderingar som dominerar inom den egna 

kulturen, samt att ha förmågan att kunna hålla sig kritisk till dessa.  

I takt med den ökade globaliseringen och migrationen, kommer sjuksköterskor inom alla 

instanser att möta människor från andra kulturer. Leiningers teori (2002; 2006) om 

transkulturell omvårdnad har en hög relevans till litteraturöversiktens syfte, och har därför 

valts som teoretisk referensram i resultatdiskussionen. 

 

6. Metod 

Metoden för examensarbetet var en litteraturöversikt enligt Friberg (2012), som innebär att 

skapa en sammanställning och överblick av ett visst område. Sammantaget har tolv 

vetenskapliga artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats valts som grund för denna 

litteraturöversikt. 
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6.1. Datainsamling 

Till resultatet användes enbart artiklar från databaserna CINAHL Complete och PubMed. 

Sökorden valdes med utgångspunkt i ämnet och syftet (Friberg, 2012). De huvudsakliga 

sökorden var nurse, refugee, asylum, undocumented, nurses experience, caring. Därefter 

tillades ytterligare sökord som involuntary migrant, health visitor, health care personnel, 

health care professionals och nurses perception. Dessa kombinerades på olika sätt genom så 

kallad boolesk sökteknik (Östlundh, 2012), som används för att bestämma sambandet mellan 

de valda orden. Sökorden kopplades ihop med AND och OR för att få en bredare variation på 

sökningen (se bilaga 1). Då de flesta databaserna inte automatiskt söker upp alla 

böjningsformer på ett ord, användes trunkeringar i form av en asterisk i slutet av sökordet, 

exempelvis nurs* istället för nurse. 

 

6.2. Urval  

I denna litteraturöversikt har sjuksköterskor inom alla arbetsområden inkluderats. Ingen 

urvalsgrupp exkluderades med hänsyn till ålder, kön eller land. Ett antal begränsningar i 

databaserna bestämdes för litteraturöversikten: Peer reviewed, artiklar från år 1990 till 2016, 

samt engelskt språk. Vid sökning i databaserna lästes artikelrubrikerna i första hand (Forsberg 

& Wengström, 2016). Sedan utsågs relevanta rubriker för vidare granskning av abstrakt. Om 

abstrakten ansågs besvara litteraturöversiktens syfte, lästes hela artikeln i sin tur noggrant. 

Kvaliteten på det utvalda materialet granskades genom att se över om en tydlig 

problemformulering har framförts, samt huruvida metod och resultat hängde ihop med syftet 

på studien (Friberg, 2012). Artiklar som inte belyste sjuksköterskors perspektiv eller blandade 

olika professioner hälso- och sjukvårdspersonal i resultatet exkluderades.  

 

6.3. Dataanalys 

Analysen av datan har gjorts med stöd av Fribergs (2012) tillvägagångssätt. De utvalda 

artiklarna lästes i omgångar för att få en överskådlig bild. Författarna läste igenom artiklarna 

enskilt och sedan tillsammans, samt diskuterade artiklarna för att nå konsensus. Efter att 

artiklarna hade diskuterats, identifierades återkommande ämnen som sedan färgkodades. 

Färgkodningarna samt likheterna respektive olikheterna i studiernas resultat dokumenterades i 

en översiktstabell. De koderna som ansågs ha relevans till varandra slogs ihop, för att bilda de 

större övergripande teman med tillhörande subteman som är presenterade i resultatet. 
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7. Forskningsetiska överväganden 

För att bevara människors grundläggande värde och rättigheter är det essentiellt att ta hänsyn 

till forskningsetiska principer (Kjellström, 2012). Enligt Forsberg och Wengström (2016) ska 

studenter som gör en litteraturöversikt använda sig av artiklar som tydligt visar att de har fått 

tillstånd eller blivit granskade av en etisk kommitté. Samtliga artiklar som valdes till 

litteraturöversiktens resultat är etiskt granskade och godkända.  

Vid litteraturöversikter föreligger risken för feltolkningar på grund av att studenter både 

kan sakna kunskaper inom metodologi, samt ha begränsade språkkunskaper i engelska 

(Kjellström, 2012). Det kan ses som en styrka att den ena författaren har engelska som 

modersmål. Svenskt-Engelskt lexikon användes däremot för att översätta svårare akademiska 

begrepp och för att minska risken för felaktiga översättningar. Författarna är även medvetna 

om att deras förförståelser angående språkbarriärer samt osäkerhet kring lagar kan vinkla 

resultatet.  

 

8. Resultat 

Resultatet utmynnade i två huvudteman, varav det första huvudtemat fick rubriken 

Erfarenheter av hinder i vårdmötet. Till detta identiferades subteman med rubrikerna 

Språkliga barriärer, Tolkar som hinder, Kulturella skillnader, Föreskrifter och kontinuitet i 

vårdkedjan, Behov av specifik kunskap samt Etablering av tillit. 

Det andra huvudtemat rubricerades Sjuksköterskors känslomässiga reaktioner, och 

subteman relaterade till det var En inre tyngd samt En vilja att vårda. 

 

8.1. Erfarenheter av hinder i vårdmötet 

8.1.1. Språkliga barriärer 

Sjuksköterskorna erfor ofta hinder i den verbala kommunikationen med patienter som var 

flyktingar, asylsökande och papperslösa, då de inte talade samma språk (Biswas, Kristiansen, 

Krasnik & Norredam, 2011; Burchill, 2011; Burchill & Pevalin, 2012; Burchill & Pevalin, 

2014; Degni, Suominen, Essén, El Ansari, & Vehviläinen-Julkunen, 2011; Drennan & Joseph, 

2005; Griffiths, Emrys, Finney Lamb, Eager & Smith, 2003; Hultsjö & Hjelm, 2005; 

Samarasinghe, Fridlund & Arvidsson, 2010; Tobin & Murphy-Lawless, 2014). 

Sjuksköterskorna i Hultsjö och Hjelms studie (2005) beskrev svårigheterna med att göra 

medicinska bedömningar i akuta situationer. Genom att inte tala samma språk kunde 
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sjuksköterskorna varken ge eller få nödvändig information. Många migranter som sökte 

akutvård gjorde det i brist på kännedom om hur sjukvårdssystemet fungerar. Detta ställde 

ytterligare krav på sjuksköterskornas kliniska bedömning i hur allvarligt patientens tillstånd 

var. 

Deltagarna i Tobin och Murphy-Lawless studie (2014) illustrerar begränsningarna med att 

få informerat samtycke från patienterna på grund av språkbarriärer. I pedagogiska situationer 

hade sjuksköterskorna också svårt att utvärdera ifall informationen som de gav förstods. 

Informationsblad på andra språk kunde delas ut, men var inte alltid det optimala valet då 

patienterna inte alltid var läskunniga.  

 

8.1.2. Tolkar som hinder 

Då parterna inte talade samma språk blev det naturligt att sjuksköterskorna blev beroende av 

att ha tolkar i arbetet med patienterna, vilket innebar andra svårigheter (Burchill & Pevalin, 

2012; Burchill & Pevalin, 2014, Degni et al., 2011; Drennan & Joseph, 2005; Hultsjö & 

Hjelm, 2005; Samarasinghe et al., 2010; Tobin & Murphy-Lawless, 2014). Att anlita tolkar 

ansågs tänja på de ekonomiska resurserna (Burchill & Pevalin, 2012; Tobin & Murphy-

Lawless, 2014). Motstånd kunde uppstå från patienten eller familjen om det exempelvis bara 

fanns en manlig tolk tillgänglig åt en kvinnlig patient (Burchill & Pevalin, 2014; Hultsjö & 

Hjelm, 2005), eller om tolken framförde sina egna åsikter i översättningarna (Burchill & 

Pevalin, 2014). Patienterna kunde hålla inne med känslig information om de inte ville att de 

formella tolkarna skulle få ta del av den (Burchill & Pevalin, 2014), och sjuksköterskorna 

upplevde det därför svårt att bygga relationer med patienterna genom tolkassisterade samtal 

(Drennan & Joseph, 2005). Sjuksköterskorna kunde även bli frustrerade när tolkarna inte 

alltid direktöversatte det som sades, och hade informella samtal med patienterna. Deltagarna i 

studierna av Tobin och Murphy-Lawless (2014) och Hultsjö och Hjelm (2005) var också 

skeptiska till tolkarnas medicinska kunskap, och förhöll sig kritiska till om informationen som 

översattes från dem var korrekt.  

Tillgängligheten av professionella tolkar utanför kontorstid, och som dessutom kunde 

minoritetsspråk, var begränsad (Drennan & Joseph, 2005; Hultsjö & Hjelm, 2005; Tobin & 

Murphy-Lawless 2014). Sjuksköterskorna blev ofta tvungna att använda anhöriga som tolkar 

trots medvetenhet om riskerna med detta (Degni et al., 2011; Drennan & Joseph, 2005; Tobin 

& Murphy-Lawless, 2014). 

Många flyktingar och asylsökande kom från länder som har drabbats av inbördeskrig 

(Drennan & Joseph, 2005). Problematiken låg i att hitta en tolk som inte tillhörde en 
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folkgrupp som är eller har varit i konflikt med patientens egen. Etnicitet kunde därmed orsaka 

ett ytterligare hinder i att hitta en passande tolk till patienten.  

 

8.1.3. Kulturella skillnader 

Det kunde uppstå olika situationer där sjuksköterskans och patientens kulturella skillnader 

blev aktualiserade, och att dessa kunde krocka med varandra (Burchill, 2011; Burchill & 

Pevalin, 2012; Burchill & Pevalin, 2014; Degni et al., 2011; Griffiths et al., 2003; Hultsjö & 

Hjelm, 2005; Samarasinghe et al., 2010; Tobin & Murphy-Lawless, 2014).  

Olika förståelser av vad hälsa eller ohälsa innebär beskrivs i studierna som en barriär 

(Burchill & Pevalin, 2012; Burchill & Pevalin, 2014; Degni et al., 2011; Griffiths et al., 2003; 

Samarasinghe et al., 2010; Tobin & Murphy-Lawless, 2014).  Det uppstod svårigheter med att 

ge hälsofrämjande råd som att sluta röka, hälsosammare kostförändringar eller införande av 

preventivmedel (Burchill & Pevalin, 2014; Degni et al., 2011; Samarasinghe et al., 2010), 

vilket upplevdes som frustrerande (Burchill & Pevalin, 2014; Samarasinghe et al., 2010). 

Patienterna tog ofta inte åt sig dessa råd, då råden inte överensstämde med deras religion eller 

egna övertygelser om vad som bidrar till god hälsa. I Tobin och Murphy-Lawless studie 

(2014) blev sjuksköterskorna förvånade över att de asylsökande kvinnorna nekade 

smärtstillande vid förlossningarna.  

Deltagarna i Burchill och Pevalins studie (2012) beskriver även hur olika kulturella 

uppfattningar av psykisk ohälsa kunde leda till missförstånd mellan patienten och 

sjuksköterskan. Enligt deltagarna ansågs begreppet “förlossningsdepression” vara 

västerländskt, och existerar inte på samma sätt i många kulturer. En patient som också 

beskriver fysiska symptom som bröstsmärta kan i själva verket tala om en upplevd 

nedstämdhet. Sjuksköterskorna uttryckte en oro över att dessa psykosomatiska symtom skulle 

förbises som somatiska diagnoser, och att patienterna inte skulle få rätt behandling i sådana 

situationer. 

Olika syn på lämpligt bemötande var något som beskrevs som ett ytterligare hinder av 

sjuksköterskorna (Degni et al., 2011; Hultsjö & Hjelm, 2005; Samarasinghe et al., 2010), som 

till exempel röstläge, kroppsspråk och sociala gester. Det kunde vara svårt att tolka vissa 

situationer när man dessutom inte talade samma språk, och sjuksköterskorna kunde misstolka 

de icke-verbala signalerna (Samarasinghe et al., 2010). Sjuksköterskorna i Hultsjö och Hjelms 

studie (2005) beskrev att deras erfarenheter av patienter med en flyktingbakgrund var att 

dessa kunde ha högre intensitet i både den verbala och icke-verbala kommunikationen. De 

som arbetade inom den psykiatriska akutvården hade dessutom svårt att göra bedömningar av 
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patienternas psykiska tillstånd till följd av detta. Deltagarna i Degni et al. studie (2011) 

skildrar hur vissa deltagare inte ansåg att patienternas sätt att hälsa på sjuksköterskorna, 

genom kramar, var lämpligt i en vårdkontext. 

Könsroller och vem som ansågs ha den bestämmande makten, exempelvis i familjen, var 

en ytterligare kulturell skillnad som identifierades i studierna (Burchill, 2011; Degni et al., 

2011; Hultsjö & Hjelm, 2005; Samarasinghe et al., 2010). Sjuksköterskorna kunde upptäcka 

hur maken i familjen kunde ha åsiktsföreträde och tog beslut över sin fru (Burchill, 2011; 

Degni et al., 2011; Samarasinghe et al., 2010). Sjuksköterskorna upplevde därför att de hade 

ett ansvar att påminna fruarna om att de hade andra rättigheter i det nya landet (Samarasinghe 

et al., 2010). I Hultsjö och Hjelm (2005) beskriver deltagarna hur patienternas syn på 

könsroller även påverkade patienternas syn på de kvinnliga sjuksköterskorna och deras 

trovärdighet. När dessa hellre lyssnade till auktoriteter som manliga läkare, bidrog det till 

känslor av underlägsenhet hos sjuksköterskorna. 

 

8.1.4. Föreskrifter och kontinuitet i vårdkedjan 

Följsamhet i vårdkedjan var ett återkommande ämne som togs upp av deltagarna (Burchill, 

2011; Burchill & Pevalin, 2012; Drennan & Joseph, 2005; Griffiths et al., 2003; Gullberg & 

Wihlborg, 2014; Samarasinghe et al., 2010; Tobin & Murphy-Lawless, 2014). Olika faktorer 

som påverkade följsamheten negativt kunde bero på husläkare som kunde vara motvilliga till 

att skriva in papperslösa och flyktingar (Burchill & Pevalin, 2012; Drennan & Joseph, 2005), 

samt om patienterna saknade personnummer (Gullberg & Wihlborg, 2014). Avsaknad av 

personnummer gjorde det svårare för deltagarna att få tag i information från tidigare 

vårdtillfällen (Tobin & Murphy-Lawless, 2014). Istället fick de förlita sig på patienternas 

redogörelser, vilket upplevdes som osäkert. 

Några deltagare märkte att en del papperslösa och asylsökande helt plötsligt kunde 

försvinna från deras bostäder eftersom de ofta fick flytta runt mellan olika boenden (Burchill, 

2011; Drennan & Joseph 2005; Tobin & Murphy-Lawless, 2014), samt att detta påverkade 

kontinuiteten i vården.  

Sjuksköterskorna kunde också känna en osäkerhet kring lagar och föreskrifter gällande 

vård av flyktingar, asylsökande och papperslösa (Biswas et al., 2011; Drennan & Jospeh, 

2005; Enskär, Ankarcrona, Jörgense & Huus, 2012; Gullberg & Wihlborg, 2014). Uttryck 

som “vård som inte kan anstå” samt att papperslösa endast har tillgång till “akutsjukvård”, 

ansågs vara mångtydiga och svåra att applicera i den kliniska praxisen (Gullberg & Wihlborg, 

2014). Vidare redovisar Enskär et al. (2012) att ca 81 % av sjuksköterskorna i deras 
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enkätstudie tyckte att de kände sig osäkra gällande föreskrifterna för vård av papperslösa 

barn. 

Lagarna i sig kunde även upplevas som hindrande i vården av papperslösa på grund av det 

faktum att de inte har samma rättigheter som personer som söker asyl (Burchill & Pevalin, 

2014). Patienter som behövde vård före en förlossning eller psykiatrisk vård på grund av 

trauma kunde inte föras vidare i vårdsystemet, då de saknade juridiska rättigheter (Tobin & 

Murphy-Lawless, 2014).   

Sjuksköterskorna i Griffiths et al. studie (2003) önskade att det kunde finnas bättre stöd 

från specialiserade områden, i synnerhet inom gynekologi och barnsjukvård. De uttryckte att 

det behövs en bättre kontakt och kontinuitet med dessa instanser för att kunna ge en bättre 

vård till patienterna med flyktingbakgrund. 

 

8.1.5. Behov av specifik kunskap 

Sjuksköterskorna uttryckte ett behov av specifik kunskap och information för att kunna vara 

beredda på att vårda patienter med en flyktingbakgrund (Burchill & Pevalin, 2014; Drennan 

& Joseph, 2005; Griffiths et al., 2003; Hultsjö & Hjelm, 2005; Samarasinghe et al., 2010). I 

Drennan och Josephs studie (2005) beskriver deltagarna hur de upplevde sig vara 

oförberedda, eftersom det är många aspekter som ska tas hänsyn till i vården av 

patientgruppen. Sjuksköterskorna ville få kunskap i att ge kulturellt anpassad vård, kunskaper 

om specifika hälsobehov hos flyktingar, lämpliga strategier i vård av personer som utsatts för 

tortyr samt få kunskap om vart patienter med psykiatriska behov ska vända sig. Deltagare i 

Samarasinghe et al. studie (2010) uttryckte även att de hade bristande kunskap om 

psykosomatiska problem, vilket samtidigt ansågs vara det primära hälsobehovet hos 

patientgruppen med tanke på förekomsten av posttraumatiskt stressyndrom. 

Även deltagarna i Hultsjö och Hjelms studie (2005) uttryckte ett behov av kunskap om 

andra kulturer, eftersom det kunde uppstå situationer när sjuksköterskorna inte visste hur de 

skulle agera med respekt för patienternas kulturella eller religiösa övertygelser. 

Ett exempel på när sjuksköterskor fick kunskap om specifika hälsobehov ges i en studie av 

Burchill och Pevalin (2014), där deltagarna fick utbildning om kvinnlig könsstympning. Som 

ett resultat av en ökad kunskap och medvetenhet, kunde sjuksköterskorna identifiera dessa 

patienter lättare och hjälpa dem att få specialiserad vård. 
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8.1.6. Etablering av tillit 

Deltagarna i ett antal studier (Degni et al., 2011; Drennan & Joseph, 2005; Samarasinghe et 

al., 2010) underströk hur viktigt det var för sjuksköterskan att bygga en tillitsfull relation med 

patientgruppen för att kunna ge en god vård. Många sjuksköterskor upplevde dock att det var 

svårt att göra detta (Biswas et al, 2011; Degni et al., 2011; Drennan & Joseph, 2005; Gullberg 

& Wihlborg, 2014; Hultsjö & Hjelm, 2005). Patienter kunde tro att de var poliser eller 

statstjänstemän med tanke på deras uniformer (Drennan & Joseph, 2005; Hultsjö & Hjelm, 

2005), och de var rädda att polisen skulle kontaktas för att sedan bli deporterade (Biswas et 

al., 2011; Burchill, 2011; Gullberg & Wihlborg, 2014). Sjuksköterskorna i Hultsjö och 

Hjelms studie (2005) upplevde det även frustrerande när patienter med immigrantbakgrund 

upplevde det som rasism när de blev ombedda att vänta på sin tur på akuten. 

Vissa sjuksköterskor kunde ha negativa föreställningar om deras patienter (Burchill & 

Pevalin, 2014; Gullberg & Wihlborg, 2014; Hultsjö & Hjelm, 2005; Tobin & Murphy-

Lawless, 2014). Det kunde finnas en bild hos dessa deltagare att asylsökande patienter sökte 

sjukvård eller skaffade barn i hopp om att få sin ansökan om uppehållstillstånd beviljad 

(Burchill & Pevalin, 2012; Burchill & Pevalin, 2014; Gullberg & Wihlborg, 2014; Hultsjö & 

Hjelm, 2005). I Hultsjö och Hjelms studie (2005) berättar deltagarna hur de vårdat 

asylsökande som har blivit uppmuntrade av jurister till att genomföra självmordsförsök. Detta 

för att få ett läkarintyg att visa migrationsmyndigheten. Sjuksköterskorna tappade förtroendet 

för dessa patienter, då händelser av denna typ skedde återupprepade gånger. I Burchill och 

Pevalins studie (2014) och Tobin och Murphy-Lawless studie (2014), redogör författarna hur 

sjuksköterskornas bristfälliga kulturella medvetenhet kunde påverka vården negativt, och att 

det fanns en tendens att generalisera de asylsökande patienterna som en homogen grupp. 

 

8.2. Sjuksköterskors känslomässiga reaktioner 

8.2.1. En inre tyngd 

Patienternas svåra sociala situationer i det nya landet samt traumatiska minnen från hemlandet 

påverkade sjuksköterskorna emotionellt i mötet med dessa (Burchill & Pevalin, 2014; 

Drennan & Joseph, 2005; Griffiths et al., 2003; Tobin & Murphy-Lawless, 2014). 

Återkommande känslor som beskrevs var oro, chock och sorg. I Tobin och Murphy-Lawless 

studie (2014) beskrev sjuksköterskorna hur de kände sig oförberedda på att möta kvinnor som 

talade om övergrepp, oönskade graviditeter, könsstympning eller när de såg sina föräldrar, 

barn och makar bli mördade. Vissa kunde även undvika att lyssna på när patienten ville 
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berätta om vad hon hade varit med om. Känslorna från mötet med kvinnorna togs ofta med 

hem från arbetet. Begreppet maktlöshet användes i både Gullberg och Wihlborgs (2014) samt 

Tobin och Murphy-Lawless (2014) studier. Känslan av detta togs i form av att höra 

överväldigande historier om trauma utan att kunna hantera patienternas sociala situationer 

eller hantera de egna känslorna, och det påverkade till slut sjuksköterskornas psykosociala 

välbefinnande (Griffiths et al., 2003; Gullberg & Wihlborg, 2014; Tobin & Murphy-Lawless, 

2014). Sjuksköterskorna i Griffiths et al. studie (2003) berättade att de fortfarande hade kvar 

obearbetade tankar efter arbetet med patientgruppen, och avlastningssamtal på arbetsplatsen 

sågs som en nödvändighet för kunna hantera påfrestande situationer som dessa. 

Även stress och ångest uppkom av olika skäl som en känslomässig reaktion i arbetet med 

denna patientgrupp (Burchill, 2011; Burchill & Pevalin, 2012; Griffiths et al., 2003; Tobin & 

Murphy-Lawless, 2014). Att inte ha tillgång till tidigare medicinsk historia hos de 

asylsökande eller papperslösa patienterna, vid exempelvis blodprovstagning, kunde leda till 

en oro för eventuell blodsmitta (Tobin & Murphy-Lawless, 2014). Oron och okunskapen 

bidrog till känslor av frustration samt förbittring. Sjuksköterskorna inom hemsjukvården 

upplevde att de ofta befann sig ensamma i arbetet med asylsökande och flyktingfamiljer när 

socialtjänsten inte var tillgänglig (Burchill, 2011). Mycket av arbetstiden gick åt att 

koordinera olika tjänster som tog tid från andra patienter som de var ansvariga för (Burchill, 

2011; Burchill & Pevalin, 2012; Tobin & Murphy-Lawless, 2014). Sjuksköterskor i Griffiths 

et al. studie (2003) beskrev stress som ett resultat av tunga och långa arbetspass. Ytterligare 

en börda som sjuksköterskorna delade med sig av var när de tillfrågades att göra svåra 

kliniska bedömningar utan möjlighet att rådgöra med kollegor.  

 

8.2.2. En vilja att vårda 

Större delen av sjuksköterskorna uttryckte att de hade en positiv attityd till att ge vård åt 

patienter som är flyktingar, asylsökande och papperslösa (Biswas et al., 2011; Burchill & 

Pevalin, 2014; Drennan & Joseph, 2005; Enskär et al., 2012; Griffiths et al., 2003; Gullberg & 

Wihlborg, 2014; Samarasinghe et al., 2010; Tobin & Murphy-Lawless, 2014). Vidare beskrev 

Enskär et al. (2012) i sin studie att ca 95 % av deras deltagare hade en positiv attityd till att 

vårda papperslösa barn.  

Medan vissa fann det överväldigande att höra flyktingars berättelser, fanns det andra som 

upplevde kraft i dessa och såg deras patienter som medmänniskor (Tobin & Murphy-Lawless, 

2014). Empatin fanns närvarande trots att det fanns barriärer i kommunikationen och 

kulturskillnader. Sjuksköterskorna inom hemsjukvården betonade vikten av att lyssna och lära 
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sig om andras värderingar och kulturer för att kunna ge en god omvårdnad (Drennan & 

Joseph, 2005). Samtliga intervjuade i Biswas et al. studie (2011) beskrev även att det är 

sjuksköterskans plikt att vårda alla patienter, oavsett om personen i fråga är papperslös eller 

inte. Sjuksköterskorna med erfarenhet av att arbeta med flyktingar, såg exempelvis inte en 

familj med ett avvisat uppehållstillstånd som en familj som inte får vara kvar i landet. De 

kunde se en familj som var i behov av hjälp. Istället för att deras patienter behövde riskera att 

åka tillbaka till våldsamma omständigheter i hemlandet, hänvisades de papperslösa familjerna 

till boenden för hemlösa. Sjuksköterskorna i Gullberg och Wihlborg studie (2014) ansåg att 

sjukvården är öppen, och att papperslösa såväl som medborgare har samma rätt till vård. 

Vissa sjuksköterskor gjorde hembesök för att kunna lära känna sina patienter bättre (Degni et 

al. 2011; Samarasinghe et al., 2010). Deltagarna i Degni et al. studie (2011) menade att dessa 

besök bidrog ytterligare till en mer personlig relation och bättre förståelse för patienternas 

kultur. I Burchill och Pevalins studie (2014) talade några andra deltagare om hur deras 

tidigare utlandsjobb hjälpte dem i sitt arbete med asylsökande patienter. Genom att arbeta 

utomlands fick de en större förståelse för hur en kulturell chock kan uppstå i flytten mellan 

olika länder och fick därmed ett större perspektiv.  

Trots välviljan att ge vård, kunde det uppstå situationer med etiska dilemman av att behöva 

välja mellan att följa lagarna eller sina moraliska värderingar (Biswas et al., 2011; Burchill & 

Pevalin, 2014). Deltagare i Biswas et al. studie (2011) diskuterade hur motsägelsefullt det 

kunde kännas att befinna sig i yrkesrollen, då man samtidigt har en skyldighet att rätta sig 

efter lagen. 

 

9. Diskussion 

Nedan följer en diskussion kring litteraturöversiktens metod och en diskussion kring 

betydande delar av resultatet. I metoddiskussionen redogör författarna för styrkor och 

svagheter i arbetet. Resultatets betydande delar diskuteras med Leiningers (2002; 2006) teori 

om transkulturell omvårdnad som referensram. 

 

9.1. Metoddiskussion 

Under datainsamlingsprocessen kunde författarna snabbt hitta relevanta resultatartiklar med 

hjälp av genomtänkta sökord och trunkeringar (Se Bilaga 1). Artiklar med både kvantitativ 

och kvalitativ design inkluderades för att få ett bredare perspektiv på kunskapsområdet. 
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För att stärka den vetenskapliga tillförlitligheten valdes begränsningen Peer Reviewed i 

databaserna (Östlundh, 2012). Detta innebär att tidskriften publicerar vetenskapliga artiklar. 

Däremot finns det ingen garanti för att enskilda artiklar från en sådan tidskrift är 

vetenskapliga. Denna begränsning finns inte heller tillgänglig i databasen PubMed. 

Författarna kontrollerade därför kvaliteten på alla resultatartiklar gemensamt med hjälp av 

Fribergs (2012, s. 138) frågor. Åren 1990-2016 valdes som avgränsning för att fånga in ett 

historiskt perspektiv. Under denna tidsperiod inträffade bland annat forna Jugoslaviens 

sönderfall, inbördeskrigets genombrott i Somalia och krisen i Syrien (Goodwin-Gill, 2014). 

Händelserna kan även speglas i statistik gällande antal ansökningar om asyl i Sverige 

(Migrationsverket, 2016d).  

Friberg (2012) menar att det finns en risk att göra selektiva urval vid litteraturöversikter, 

det vill säga att forskaren väljer studier utifrån personliga synpunkter. För att begränsa 

förförståelsens påverkan på arbetet, har författarna diskuterat deras förförståelse kontinuerligt 

och behållit en objektivitet. Med hjälp av gruppledda handledningstillfällen under processen 

har andra studenter och handledare också fått granska materialet, vilket stärker både arbetets 

trovärdighet och pålitlighet (Henricson, 2012). 

Ur den geografiska aspekten gjordes inga uteslutningar med hänsyn till land. Däremot 

innehåller litteraturöversiktens resultatartiklar uteslutande västerländska länder, och speglar 

troligen enbart ett västerländskt perspektiv.  

En tänkbar svaghet med litteraturöversiktens resultat är att tre av artiklarna (Burchill, 2011; 

Burchill & Pevalin, 2012; Burchill & Pevalin 2014) är från samma grundstudie. 

Artikelförfattaren kontaktades och bekräftade att hans material innehåller olika data och 

deltagare. Då samtliga artiklar bidrar med olika infallsvinklar valde författarna att behålla 

dem. Utöver dessa innehåller litteraturöversiktens resultat nio artiklar av andra författare, 

vilket minskar risken för snedvridning av materialet.  

Ännu en svaghet med litteraturöversikten är att begreppet “papperslös” är mångfacetterat 

och beroende på kontext. Som beskrivet i bakgrunden innefattar det till stor del de som har 

migrerat ofrivilligt, men det finns även en liten andel som är så kallade frivilliga. I den danska 

studien i resultatet (Biswas et al., 2011), var både nekade asylsökande och övriga utan 

uppehållstillstånd synonymt med att vara papperslös (undocumented). Författarna valde att 

behålla artikeln för att papperslösa har begränsade rättigheter oavsett ändamål med 

migrationen, och tillhör en grupp av sårbara patienter. 
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9.2. Resultatdiskussion 

För att avgränsa resultatdiskussionen behandlas enbart de delarna som ansågs ha störst 

relevans till Leiningers (2002; 2006) teori om transkulturell omvårdnad. I resultatet framkom 

hinder vid anlitande av lämplig tolk, kommunikationshinder mellan patienten och 

sjuksköterskan samt hinder vid olika kulturella syn på hälsa. Vidare visade resultatet att vissa 

sjuksköterskor hade en tendens av att ha stereotypiska föreställningar om patienter med en 

flyktingbakgrund. 

Resultatet visade att det blev nödvändigt för sjuksköterskorna att anlita professionella 

tolkar när språkbarriärer uppstod. I enlighet med resultatet, framkom det även i Eklöf, Hupli 

och Leino-Kilpi (2014) att det inte enbart var att anlita någon som talade patientens språk, 

utan det ställde även krav på den kulturella medvetenheten. Newman Giger och Davidhizars 

(2002) understryker hur viktigt det är att respektera att det finns kulturer, exempelvis inom 

Islam, där det kan anses olämpligt för kvinnor att tala med män utanför den egna familjen. 

Vidare diskuterar artikelförfattarna att vid anlitandet av professionell tolk, måste det finnas i 

åtanke att det kan vara lämpligare enligt patientens kultur att exempelvis anlita en kvinnlig 

tolk till den kvinnliga patienten. 

Leininger (2002) menar att sjuksköterskan ska vara observant på både tolkens och 

patientens samhällsklasser, samhällsförhållanden samt värderingar som i sin tur kan påverka 

det tolkassisterade samtalet. Det kan vara av fördel att anlita en tolk från samma kulturella 

miljö som patienten eftersom tolken då möjligen är bekant med patientens sätt att 

kommunicera. Samtidigt bör det även finnas en medvetenhet om att olika etniska grupper som 

är eller har varit i konflikt med varandra kan tala samma språk (Angel & Hjern, 2004). I 

vården av patienter med en flyktingbakgrund, som dessutom befinner sig i sårbara situationer, 

är detta i synnerhet av värde att ta i beaktande. 

I enlighet med Socialstyrelsens (2005) Kompetensbeskrivning för sjuksköterska ska 

sjuksköterskan kommunicera samt informera patient och närstående, och förvissa sig om att 

den givna informationen blir förstådd. Att skapa möjligheter för att upprätta en dialog utifrån 

patientens kultur kan därmed anses vara en kulturellt anpassad vård. 

I resultatet framkom det att sjuksköterskorna kunde misstolka patienternas icke-verbala 

signaler, som var relaterade till olika kulturella uttryckssätt. Liknande resultat återfinns även i 

Pergert, Ekblad, Enskär och Björks (2007) studie, där artikelförfattarna menar att desto större 

skillnader mellan kulturerna, desto lättare uppstår missförstånd i kommunikationen. 
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Jirwe et al. (2014) menar att människan är en så pass komplex varelse att det vore 

obetänksamt att förklara någons beteende som enbart något kulturellt betingat. Kulturen är 

inte statisk, utan påverkas ständigt av andra kulturer. Kulturen ger en referensram för vilka 

uttryck som kan anses lämpliga (Newman Giger, 2013). Inom vissa kulturer anses det vara 

normerande att exempelvis visa intensitet i kroppsspråket, medan i andra kulturer kan en hög 

intensitet uppfattas som skrämmande. Om man som sjuksköterska inte förstår innebörden i 

patientens uttryckssätt kan det lätt leda till missförstånd (Al-Baldawi, 2014).  

Vid kulturöverskridande kommunikation är det därför särskilt viktigt att sjuksköterskor är 

uppmärksamma på att det kan finnas skillnader i kommunikationsmönstren mellan dem och 

patienten (Kersey-Matsuiak, 2015). I den transkulturella omvårdnaden ingår det en förmåga 

hos sjuksköterskan att kunna jämföra likheter och skillnader inom den egna och övriga 

kulturer för att motverka kulturblindheten (Leininger, 2002). Sjuksköterskor ska alltså vara 

medvetna om och öppna för att det finns fler sätt att uttrycka sig än det som dominerar inom 

den egna kulturen. Ett avvisande som baseras på oförståelse för den som behöver vård, kan 

skada vårdrelationen och ge upphov till kulturell smärta. 

Kulturblindhet kunde även speglas i resultatet när sjuksköterskorna och patienterna hade 

olika syn på hälsa, samt hur omedvetenheten om deras skillnader blev ett hinder för 

sjuksköterskorna att kunna ge hälsofrämjande råd. Detta styrks i Cortis (2004), där 

sjuksköterskorna hade även svårigheter att definiera begreppet kultur samt kunna 

implementera det i omvårdnaden. 

Enligt Bhui, Warfa, Edonya, McKenzie och Bhugra (2007) och Leininger (2006) innebär 

en kulturanpassad vård bland annat att vårdgivaren ska respektera och utföra vården utifrån 

patientens kulturella värderingar, oavsett om åtgärderna överensstämmer med vårdgivarens 

syn eller inte. Vidare menar Leininger (2006) att sjuksköterskan ska inhämta kunskaper om 

patientens kulturgrupp och vilka värderingar, normer och synsätt på hälsa och sjukdom som 

finns inom den. Dessa kunskaper ska förenas med hur patienten förhåller sig till sig själv och 

hälsa för att kunna utforma rätt omvårdnad för denne. Sjuksköterskan bör dessutom aktivt 

reflektera över vilka värderingar, normer samt synsätt på hälsa och sjukdom som finns inom 

den egna kulturen. Detta för att inte låta kulturblindheten påverka vårdmötet. 

Något som författarna däremot förhåller sig kritiska till är att läsa in sig på kulturella 

grupper. Helman (2007) understryker att det är lätt att referera till kultur på fel sätt, då det 

finns en risk att individer inom en kulturgrupp generaliseras. En människas kulturella 

bakgrund är onekligen en viktig faktor i omvårdnaden, men samtidigt får inte människor från 
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samma kulturella grupp betraktas som homogena (Jirwe et al., 2014). Sjuksköterskan bör 

därmed inte göra skillnad på individanpassad vård och kulturellt anpassad vård. 

Resultatet indikerade att vissa sjuksköterskor hade stereotypiska föreställningar om att 

patientgruppen sökte sig till sjukvården i hopp om att kunna påverka asylprocessen. I Bowler 

(1993) bekräftas det också hur stereotypiska föreställningar hos sjuksköterskan kunde hindra 

etableringen av en tillitsfull vårdrelation. 

Stereotypbildningar har en stark koppling till etnocentrismen, då personer som tillskrivs 

dessa fråntas möjligheten att få uttrycka sina individuella uppfattningar eller värderingar 

(Sutherland, 2002). Jirwe et al. (2014) menar dock att det är ofrånkomligt att dela in 

människor i kategorier. Människor inom alla kulturer gör det för att skapa ordning i deras 

värld, till exempel genom att dela in gamla respektive unga, män respektive kvinnor, 

invandrare respektive svenskar etc. Det som däremot kan bli problematiskt är när det som 

kategoriseras som “vi” anses vara rätt, samt att det som kategoriseras som “dem” anses vara 

fel. 

 

10. Kliniska implikationer  

Arbetets fokus har varit på sjuksköterskans erfarenheter, men denna litteraturöversikt gynnar 

även andra yrkesprofessioner. Personal inom hälso- och sjukvården kommer att möta 

patienter som inte delar samma värderingar, normer och synsätt på livsstil. Det gäller för dem 

att inte ha ett dömande förhållningssätt som kan komma till skada för patienten och anhöriga. 

På avdelningen kan personalen med fördel reflektera kring hur de förhåller sig till kultur, både 

sin egen och andras, samt vad de anser vara kulturkompetent vård. Syftet med reflektionerna 

är att personalen utvecklar självinsikt om sin egen kultur och utvecklar öppenhet för andras. 

Mycket tyder på att sjukvårdspersonal måste vara kritiska i förhållande till vem som ska 

anlitas till tolk. Det är inte “bara att anlita en tolk” till en patient som inte talar samma språk, 

utan det ska även tas hänsyn till om tolken är passande med patienten och dennes kultur. 

Personal ska vara medveten om att patienter med en flyktingbakgrund kan komma från länder 

med inbördeskrig. Även om en professionell tolk kan förväntas förhålla sig neutral, bör det 

finnas i åtanke att tolkens folkgrupp kan stå eller ha stått i konflikt med patientens.  

Patienter med en flyktingbakgrund kan ha varit med om traumatiska upplevelser och ha 

specifika behov relaterade till flykten. Alla har dock inte samma behov, och personerna får 

inte heller betraktas som en homogen grupp. Sjukvårdspersonal behöver bära med sig att 

migration, i synnerhet av en ofrivillig sådan, kan påverka en individ fysiskt, psykiskt och 
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socialt. Att ta mod till sig att fråga patienten vad de anser vara viktigt, vart de befinner sig i 

migrationsprocessen, deras motiv till migrationen samt vad de har erfarit kan vara till hjälp 

för personal för att kunna identifiera individuella behov. Det får inte leda till ytterligare 

kategoriseringar av dessa patienter, utan det är fortfarande av vikt att se individen hos alla. 

 

11. Förslag till fortsatt forskning  

Under arbetets gång har författarna lagt märke till att det finns ett fåtal studier som enbart 

inriktar sig på sjuksköterskors attityder till att vårda flyktingar, asylsökande och papperslösa. 

Fördomar är oundvikliga i samhället och detta gäller även i sjukvården. Hur man förhåller sig 

till att vårda någon annan kan spegla den egna människosynen, och även i handlingarna. 

Genom att forska specifikt kring attityder kan därmed viktiga vårdetiska eller 

livsåskådningsmässiga frågeställningar lyftas. 

Mycket av den transkulturella omvårdnaden har fokus på etnicitet, och inte på andra 

kulturella grupper. Det finns ett önskemål från författarna att forskningen kan implementera 

det transkulturella omvårdnadsperspektivet mer på exempelvis övriga subkulturer som 

HBTQ-grupper. 

 

12. Slutsats  

Syftet med litteraturöversikten var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att vårda 

flyktingar, asylsökande och papperslösa. I resultatet framkom det att sjuksköterskorna kunde 

erfara att de språkliga barriärerna hindrade dem från att göra adekvata medicinska 

bedömningar och att få informerat samtycke från patienterna. Tolkar användes för att lösa de 

språkliga barriärerna, men att hitta en passande tolk innebar i sin tur ytterligare hinder. 

Erfarenheter av kulturella skillnader var något som kunde upplevas som hindrande, 

exempelvis i situationer som belyste synsätt på hälsa eller den icke-verbala kommunikationen. 

Litteraturöversikten bekräftade att det rådde en osäkerhet hos sjuksköterskorna kring lagar 

gällande patientgruppen. Patientgruppens juridiska status hindrade även kontinuiteten inom 

vårdkedjan.  

Att etablera en tillitsfull relation erfors som något problematiskt, då många av patienterna 

kände en rädsla för att bli deporterade. Å andra sidan kunde vissa sjuksköterskor ha negativa 

föreställningar om att patienterna utnyttjade välfärdssystemet. 

Patienternas traumatiska berättelser om flykten från hemlandet kunde chockera 

sjuksköterskorna och ge upphov till känslor av oro och sorg. För att kunna hantera känslorna 
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uttryckte sjuksköterskorna ett behov om att få specifika kunskaper om posttraumatisk stress, 

psykosomatiska besvär, samt lämpliga strategier vid vård av personer som har blivit utsatta 

för tortyr. 

Trots flertalet hinder som sjuksköterskorna hade erfarit i vården av flyktingar, asylsökande 

och papperslösa, uttryckte de generellt en positiv inställning till att ge patientgruppen vård.  
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Bilaga 1. Sökmatris 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Begränsningar Anta

l 

lästa 

abst

rakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Artikelnummer till resultat, se bilaga 2. 

Cinahl 

Complete 

20160330 

nurs* AND 

experience AND 

refug* AND 

asylum* 

22 - Peer Reviewed 

- Published Date: 

19900101-20161231 

- English Language 

11 5 2, 3, 6, 10 

Cinahl 

Complete 

20160330 

nurse experience 

AND refug* 

62 - Peer Reviewed 

- Published Date: 

19900101-20161231 

- English Language 

25 12 2, 5, 6, 9, 10 

Cinahl 

Complete 

20160330 

nurs* AND 

undocumented 

53 - Peer Reviewed 

- Published Date: 

19900101-20161231 

- English Language 

11 7 1, 7, 9 
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Cinahl 
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20160330 

Nurs* AND 

asylum* 

140 - Peer Reviewed 

- Published Date: 

19900101-20161231 

- English Language 

19 9 2, 3, 4, 6, 10 

Cinahl 

Complete 

20160404 

Caring AND refug* 74 - Peer Reviewed 

- Published Date: 

19900101-20161231 

- English Language 

10 4 7, 8, 10 

Cinahl 

Complete 

20160405 

  

Nurs* AND 

involuntary migrant 

3 - Peer Reviewed 

- Published Date: 

19900101-20161231 

- English Language 

2 2 11 

PubMed 

20160415 

Nurs* AND 

asylum* 

195 - Published Date: 

19900101-20161231 

- English Language 

9 2 3, 6, 10, 12 
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Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat 

  

Artikelnr 

och 

författare 

Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling & 

analysmetod) 

Resultat 

1. 

Biswas, D., 

Kristiansen, 

M., Krasnik, 

A. & 

Norredam, M. 

Access to 

healthcare and 

alternative 

healthseeking 

strategies 

among 

undocumented 

migrants in 

Denmark 

2011, 

Danmark, 

BMC Public 

Health 

Att beskriva och 

analysera 

papperslösa 

migranters 

erfarenheter av 

tillgänglighet av 

sjukvård, 

användning av 

alternativa 

hälsosökande 

strategier; samt 

akutsjuksköterskors 

erfarenheter i möten 

med papperslösa 

migranter. 

Design: Kvalitativ. 

Urval: 8 erfarna 

akutsjuksköterskor, varav 4 

av dessa var 

chefssjuksköterskor, på 4 

olika sjukhus. 

Datainsamling: Semi-

strukturerade intervjuer. 

Analysmetod: Kvalitativ 

innehållsanalys enl. 

Malterud (2001). 

Resultatet visade att akutsjuksköterskorna uttryckte en 

vilja att vårda alla personer, trots migrationsstatus. Det 

framkom dock osäkerheter kring hur de skulle agera 

korrekt i enlighet med lagar och rutiner. Andra hinder som 

identifierades var språkbarriärer och att inte kunna ge 

adekvat vård till patientgruppen. 
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2. 

Burchill, J. 

Safeguarding 

vulnerable 

families: work 

with refugees 

and asylum 

seekers 

2011, 

Storbritannien, 

Community 

Practitioner 

Att belysa 

hemsjukvårdares 

erfarenheter av att 

arbeta med 

flyktingar och 

asylsökande. 

Design: Kvalitativ. 

Urval: 14 sjuksköterskor inom 

hemsjukvård, med minst två år 

yrkeserfarenhet inom området. 

Datainsamling: Djupintervjuer 

från år 2006. 

Analysmetod: Kvaliativ 

innehållsanalys med deduktiv 

ansats enl. Ritchie & Spencer 

(1994). 

Deltagarna uttryckte oro på grund av arbetet med 

skyddsbehövande flyktingfamiljer. De 

skyddsbehövande var ofta barn, men också vuxna som 

har upplevt våld i hemmet. Sjuksköterskorna menade 

att flyktingarnas behov ofta är komplexa, och kan vara 

ett hinder för ett effektivt arbete. 

3. 

Burchill, J. & 

Pevalin, D. 

Barriers to 

effective 

practice for 

health visitors 

working with 

asylum seekers 

and refugees 

2012, 

Storbritannien, 

Community 

Practitioner 

Att fastställa hinder 

för effektiv sjukvård 

utifrån 

hemsjukvårdares 

erfarenheter i 

arbetet med 

flyktingar och 

asylsökande. 

Design: Kvalitativ. 

Urval: 14 sjuksköterskor inom 

hemsjukvård med minst 2 års 

yrkeserfarenhet inom området. 

Datainsamling: Djupintervjuer. 

Analysmetod: Kvalitativ 

innehållsanalys med deduktiv 

ansats enl. Ritchie & Spencer 

(1994). 

Resultatet visade att det fanns hinder för en effektiv 

hemsjukvård enligt deltagarna, vilket upplevdes 

frustrerande. De beskrev hinder i kommunikationen, 

olika kulturella förståelser av hälsa och ohälsa samt 

hinder i kontinuiteten av patienternas vård. 

  



 
 

32 (37) 
 

 

4. 

Burchill, J. & 

J Pevalin, D. 

Demonstrating 

cultural competence 

within health-

visiting practice: 

working with 

refugee and asylum-

seeking families 

2014, 

Storbritannien, 

Diversity and 

Equality in 

Health and 

Care 

Att utforska 

hemsjukvårdares 

erfarenheter av att 

arbeta med flyktingar 

och asylsökande 

familjer i centrala 

London. 

Design: Kvalitativ deduktiv. 

Urval: 14 sjuksköterskor 

inom hemsjukvård med 

minst 2 års yrkeserfarenhet 

inom området, och vårdar 

familjer med barn under 5 år. 

Datainsamling: 

Djupintervjuer. 

Analysmetod: Kvalitativ 

innehållsanalys med 

deduktiv ansats enl. Ritchie 

& Spencer (1994). 

Resultatet menar att samtliga sjuksköterskor visade 

aspekter av kulturell kompetens i omvårdnaden 

utifrån Quickfalls modell. Hinder för att utöva 

kulturell kompetens var relaterade till lagar och 

föreskrifter som begränsade resurserna för denna 

sårbara patientgrupp. 

5. 

Degni, F., 

Suominen, S., 

Essén, B., El 

Ansari, W. &  

Vehviläinen- 

Julkunen, K. 

Communication and 

Cultural Issues in 

Providing 

Reproductive Health 

Care to Immigrant 

Women: Health 

Care Providers’ 

Experiences in 

Meeting Somali 

Women Living in 

Finland 

2011, Finland, 

Immigrant 

Minority 

Health 

Att studera läkares, 

sjuksköterskors och 

barnmorskors 

kommunikation med 

patienter när dessa 

tillhandahåller 

reproduktiv och 

mödrahälsovård till 

somaliska kvinnor i 

Finland. 

Design: Kvalitativ. 

Urval: 15 

Sjuksköterskor/barnmorskor 

från 5 utvalda kliniker. 

Datainsamling: 

Fokusgruppintervjuer. 

Analysmetod: Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Resultatet visade att problem som uppstod i vården 

rörde sig om kommunikation och kultur. 

Språkbarriärer och olika kulturella bakgrunder gjorde 

mötena med de somaliska kvinnorna komplexa. 
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6. 

Drennan, V. 

M. & Joseph, 

J. 

Health visiting and 

refugee families: 

issues in 

professional practice 

2005, 

Storbritannien, 

Journal of 

Advanced 

Nursing 

Att belysa erfarna 

hemvårdares 

uppfattningar om att 

arbeta med 

flyktingfamiljer i 

centrala London. 

Design: Kvalitativ. 

Urval: 13 sjuksköterskor 

inom hemsjukvården med 

erfarenhet av flyktingar och 

asylsökande. 

Datainsamling: Semi-

strukturerade intervjuer. 

Analysmetod: Kvalitativ 

innehållsanalys med 

deduktiv ansats enl. Ritchie 

& Spencer (1994). 

Resultatet representerar fyra övergripande 

huvudteman; komplexa omständigheter i 

vårdrelationen, bedömningar och prioriteringar för 

att tillgodose grundläggande behov, uppfattningar 

om framgång i arbetet samt hur arbetet med 

flyktingfamiljer påverkar sjuksköterskorna. 

7. 

Enskär, K., 

Ankarcrona, 

E., Jörgense, 

A. & Huus, K. 

Undocumented 

refugee children in 

Swedish healthcare: 

Nurses’ knowledge 

concerning 

regulations and their 

attitudes about the 

care 

2012, Sverige, 

Scandinavian 

Journal of 

Caring 

Sciences 

Att undersöka 

sjuksköterskors 

attityder till vård för 

papperslösa 

flyktingbarn samt att 

undersöka kunskapen 

hos sjuksköterskorna 

om föreskrifterna om 

vården. 

Design: Kvantitativ 

prospektiv tvärsnittsstudie. 

Urval: 91 sjuksköterskor 

inom barnsjukvård, 

pediatrisk kirurgi eller 

pediatrisk avdelning. 

Datainsamling: Enkäter med 

femskalig Likert-skala. 

Analysmetod: 

Hypotesprövning med 

Kruskal-Wallis-test och  

Mann Whitney U-test.  

Resultatet visade att sjuksköterskorna hade positiva 

attityder kring vården av papperslösa flyktingbarn, 

men samtidigt fanns det en osäkerhet kring 

föreskrifterna om vården. 
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8. 

Griffiths, R., 

Emrys, E., 

Finney Lamb, 

C., Eager, S. 

& Smith, M. 

Operation Safe 

Haven: The needs of 

nurses caring for 

refugees 

2003, 

Australien, 

International 

Journal of 

Nursing 

Practice 

Att identifiera 

färdigheter, kunskap 

och stöd som 

sjuksköterskor 

behöver för att förse 

flyktingar och deras 

barn med holistisk 

och kompetent vård, 

samt identifiera vilket 

typ av stöd som 

behövs för att 

underlätta övergången 

tillbaka till allmänna 

hälso- och 

sjukvårdstjänster. 

Design: Kvalitativ. 

Urval: 87 sjuksköterskor och 

barnmorskor som arbetar på 

kliniken, samt en koordinerande 

sjuksköterska och en 

chefsskjuksköterska. 

Datainsamling: 

Fokusgruppintervjuer respektive 

djupintervjuer. 

Analysmetod: Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Fyra stressfaktorer påverkade sjuksköterskornas 

psykosociala välbefinnande i arbetet med 

flyktingar: tortyr/trauma, kulturrelaterade, 

rollrelaterade och miljörelaterade. Traumatiserade 

patienter berörde deltagarna djupt. Fördomar 

fanns bland sjuksköterskorna och arbetsbördan 

var hög på kliniken. 

9. 

Gullberg, F. & 

Wihlborg, M. 

Nurses’ experience 

of encountering 

undocumented 

migrants in Swedish 

emergency 

healthcare 

2014, Sverige, 

International 

Journal of 

Migration, 

Health and 

Social Care 

Att undersöka hur 

svenska 

sjuksköterskor inom 

akutsjukvård erfar 

mötet med 

papperslösa patienter. 

Design: Fenomenografisk 

kvalitativ. 

Urval: 12 sjuksköterskor inom 

akutsjukvård och 4 

sjuksköterskor inom primärvård 

i södra Sverige. 

Datainsamling: Semi-

strukturerade intervjuer. 

Analysmetod: Fenomenografisk. 

Sjuksköterskorna beskrev en osäkerhet och 

förvirring som uppstod när patienten saknade en 

juridisk identitet. Resultatet visar tre huvudteman; 

sjuksköterskors uppfattning om den papperslöse, 

konflikter till följd av papperslöshet samt att 

befinna sig inom vaga lagliga och etiska gränser 

vid bedömning av patienten. 
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10. 

Hultsjö, S. & 

Hjelm, K. 

Immigrants in 

emergency care: 

Swedish health care 

staff’s experiences 

2005, Sverige, 

International 

Nursing 

Review 

Att identifiera och 

jämföra om personal 

inom somatisk -och 

psykiatrisk 

akutsjukvård 

upplevde problem i 

vård av patienter med 

invandrarbakgrund. 

Design: Kvalitativ explorativ. 

Urval: 24 sjuksköterskor och 11 

undersköterskor med mycket 

arbetserfarenhet inom somatisk 

respektive psykiatrisk 

akutsjukvård. 

Datainsamling: 

Fokusgruppintervjuer. 

Analysmetod: Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Resultatet visar att sjuksköterskorna inom båda 

vårdinstanserna upplevde svårigheter kring 

framförallt patienter med asyl och 

flyktingbakgrund. Situationer som beskrevs som 

särskilt svårhanterade var språkbarriärer och hur 

vissa migranter uppförde sig annorlunda på grund 

av kulturella skillnader. 

11. 

Samarasinghe, 

K., Fridlund, 

B. & 

Arvidsson, B. 

Primary health care 

nurses’ promotion 

of involuntary 

migrant families’ 

health 

2010, Sverige, 

International 

Nursing 

Review 

Att beskriva hur 

sjuksköterskor inom 

primärvården främjar 

hälsa hos ofrivilligt 

migrerade familjer i 

en kulturell transition. 

Design: Fenomenografisk 

kvalitativ. 

Urval: 34 sjuksköterskor inom 

primärvården, i två separata 

kommuner. 

Datainsamling: Semi-

strukturerade intervjuer. 

Analysmetod: Fenomenografisk. 

Resultatet tyder på att sjuksköterskorna upplevde 

svårigheter kring fysiska bedömningar, de ansåg 

det vara essentiellt att skapa en förtroendefull 

relation med alla i familjen, samt uttryckte att ett 

samarbete med olika yrkesgrupper är viktigt för 

att hjälpa familjerna att etablera sig i det svenska 

samhället. 
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12. Tobin, C. 

& Murphy-

Lawless, J. 

Irish midwives’ 

experiences of 

providing maternity 

care to non-Irish 

women seeking 

asylum 

2014, Irland, 

International 

Journal of 

Women’s 

Health 

Att undersöka 

barnmorskors 

uppfattningar och 

erfarenheter av att ge 

vård till kvinnor i 

asylprocessen, samt 

att få insikt i hur 

barnmorskor kan få 

redskap och stöd för 

att kunna bestå en 

effektivare vård. 

Design: Kvalitativ. 

Urval: 10 barnmorskor från två 

olika sjukhus. 

Datainsamling: Djupintervjuer 

med öppna frågor. 

Analysmetod: Kvalitativ 

innehållsanalys enl. 

Krippendroff (2005). 

Resultatet visade på fem övergripande teman: 1) 

barriärer i kommunikationen relaterade till 

språkbarriärer, tillgång till tolk samt svårigheter i 

att få samtycke. 2) Förståelse för kulturella 

skillnader på grund av kunskapsbrist och 

skillnader i ursprungslandets normer. 3) Patienter 

som inte har journaler tillgängliga från tidigare 

sjukhusbesök upplevdes som en arbetsbörda, då 

det tog tid att samla information, skaffa tolk etc. 

4) Emotionell påverkan av patienters 

traumatiserande situation och komplexa behov. 

Sjuksköterskorna kände en stor empati, men 

också maktlöshet. 5) Strukturella barriärer fanns i 

form av bristande tillgång till andra instanser för 

asylsökande, som psykiatrisk vård och prenatal 

vård. 

 

 

 


