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Sammanfattning 

Bakgrund: Under de senaste årtiondena har ett stort antal väpnade konflikter ägt rum 

på olika platser i världen. De väpnade konflikterna har fått till följd att Sverige tagit 

emot många asylsökande. En asylsökande är en person som kommit till ett land för att 

söka skydd men som ännu inte fått besked om uppehållstillstånd. När asylsökande 

behöver vård ska de i första hand vända sig till primärvården där det första mötet ofta 

handläggs av sjuksköterskor/distriktssköterskor. Sjuksköterskan/distriktssköterskan har 

en viktig uppgift i att tillhandahålla rätt vård och hänvisa asylsökande till rätt hälso-och 

sjukvårdsinstans. 

Syfte: Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans/distriktssköterskans 

erfarenheter av mötet med asylsökande inom primärvården. 

Metod: Studien genomfördes med en kvalitativ induktiv ansats med semistrukturerade 

intervjuer. Tre distriktssköterskor och sju sjuksköterskor deltog. En kvalitativ manifest 

innehållsanalys användes som analysmetod. 

Resultat: Studien resulterade i tre kategorier. Att möta andra kulturer beskrev 

erfarenheten av tillfredställande möten, kulturella aspekter samt tillvägagångssätt i 

mötet. Förutsättningar som krävs för mötet beskrev hur 

sjuksköterskans/distriktssköterskans förhållningsätt och kompetens inverkade på 

mötena samt hur samarbeten erfors kunna underlätta mötena. Utmaningar i mötet 

beskrev att frustration, tidsbrist kommunikation och patientsäkerhet var utmaningar som 

sjuksköterskan/distriktssköterskan ställdes inför.  

Slutsats: Mötet med asylsökande erfors vara positivt och givande men kunde skapa 

frustration och samvetsstress hos sjuksköterskan/distriktssköterskan. Tydligare 

riktlinjer, utbildning i transkulturell omvårdnad och samarbete med andra aktörer kan 

underlätta mötet med asylsökande. För att säkerställa kommunikationen och 

patientsäkerheten bör tolk användas. 
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Abstract 

Background: In recent decades a large number of armed conflicts occurred in the 

world. As a consequence of the armed conflicts Sweden has received many asylum 

seekers. An asylum seeker is defined as a person who has arrived to a country to seek 

protection but have not yet received a residence permit. When asylum seekers need care 

they often turn to primary health care where the first meeting often is handled by 

nurses/district nurses. The nurses/district nurses have an important role in providing the 

right care and refer asylum seekers to the appropriate health care facility.  

Purpose: The purpose of this study was to illustrate the nurses/district nurses 

experiences of meeting asylum seekers in primary health care. 

Method: The study was conducted with a qualitative inductive approach with semi-

structured interviews. Three district nurses and seven nurses participated. A qualitative 

manifest content analysis was used as the analytical method. 

Result: The study resulted in three categories. Meeting other culture described the 

experience of satisfactory meetings, cultural aspects and approaches in the meeting. 

Conditions required in the meeting described how the nurses/district nurses attitudes 

and skills affected the meeting and how cooperation was perceived to facilitate the 

meeting. Challenges in the meeting described that frustration, lack of time, 

communication and patient safety were challenges that the nurses/district nurses faced. 

Conclusion: The meetings with the asylum seekers were experienced as positive and 

rewarding but could create frustration and stress of conscience of the nurses/district 

nurses. Clearer guidelines, training in transcultural nursing and cooperation with other 

actors can facilitate the meeting with asylum seekers. To ensure communication and 

patient safety, interpreters should be used. 
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1 Inledning 

Sedan andra världskriget har över 200 beväpnade konflikter ägt rum i världen, vilket har fått 

till följd att flera befolkningsgrupper tvingats fly från sina hem och sina hemländer. Under de 

senaste fyra decennierna har Sverige tagit emot flera hundratusen asylsökande och flyktingar 

(Socialstyrelsen, 2015). Migrationsverket (2016a, 2015) uppger att under år 2015 sökte 162 

877 personer asyl i Sverige, vilket kan jämföras med 81 301 personer under år 2014. 

Folkhälsomyndigheten (2016) menar att det stora antalet människor på flykt påverkar hälso- 

och sjukvården då många av dessa människor behöver sjukvård (ibid). Med anledning av den 

ökade flyktingströmmen är det vanligt förekommande att sjuksköterskor och 

distriktssköterskor verksamma inom primärvården möter asylsökande. I dagsläget finns 

begränsad forskning som beskriver sjuksköterskors och distriktssköterskors erfarenheter av 

mötet med asylsökande inom primärvården i Sverige. Med anledning av det är författarnas 

avsikt att belysa sjuksköterskors och distriktssköterskors erfarenheter och bidra till en ökad 

medvetenhet kring vikten av mötet med asylsökande inom primärvården. Förhoppningen är 

att studien ska utgöra ett kunskapsunderlag för de professioner som möter asylsökande inom 

primärvården. I studien kommer författarna använda termen sjuksköterska/distriktssköterska 

för att beskriva studiens informanter. De vetenskapliga artiklarna och litteraturen använder 

dock termerna sjuksköterska eller distriktssköterska varför författarna använder dessa termer 

när referering sker. 

2 Bakgrund 

2.1 Asylsökande  

Förenta Nationernas (FN:s) flyktingkonvention definierar en flykting som en person som har 

välgrundade skäl att vara rädd för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller 

politisk uppfattning, kön eller sexuell läggning (UNHCR, 2010). Sverige har skrivit under 

FN:s flyktingkonvention, vilket innebär att alla personers ansökan om asyl ska prövas 

individuellt. En asylsökande är en person som kommit till ett land för att söka skydd men som 

ännu inte fått besked om uppehållstillstånd. Asylsökande kan beviljas uppehållstillstånd trots 

att de inte behöver skydd från förföljelse, det kan då röra sig om ömmande omständigheter 

som allvarligt hälsotillstånd, i vilken utsträckning de asylsökande anpassat sig till Sverige 

och/eller situationen i hemlandet (Migrationsverket, 2016b). Migrationsprocessen delas in i 
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tre faser. Första fasen utgörs av premigrationen då en person drabbas av krig, konflikter i 

samhället eller hot mot en etnisk eller politisk grupp vilket leder till att denne överväger att 

lämna sitt hemland. Under andra fasen sker själva flykten vilken innebär materiella och 

personliga förluster samt separation från andra familjemedlemmar. Under flykten är det 

vanligt med övergrepp på minderåriga och kvinnor, risken för övergrepp ökar med flyktens 

längd. Tredje fasen utgörs av postmigrationen då de kommit fram till ett värdland och får 

ansöka om uppehållstillstånd, vilket ofta innebär att de under en period upplever optimism 

och lättnad. Asylsökande får sedan leva i ovisshet under tiden asylsökningsprocessen pågår 

och allt eftersom tiden går väcks ofta en rädsla för utvisning då det endast är en minoritet av 

alla asylsökande som får stanna i Sverige (Socialstyrelsen, 2015).      

2.2 Asylsökningsprocessen i Sverige 

Migrationsverket har huvudansvaret för mottagandet av flyktingar (SFS 1994:137). 

Asylsökningsprocessen bygger på olika möten med en handläggare på Migrationsverket som  

har till uppgift att utreda varför den asylsökande söker skydd i Sverige, vem den asylsökande 

är och vad denne råkat ut för. Den asylsökande får lämna in giltiga ID-handlingar som styrker 

identitet och medborgarskap. Dessutom kan intyg från hemlandet, hotbrev, fotografier och 

läkarintyg bifogas som kan stärka den asylsökandes berättelse. Under asylsökningsprocessen 

får den asylsökande ett biträde som företräder den asylsökande. Migrationsverket har som mål 

att fatta beslut inom tre månader men på grund av konflikter och oroshärdar runt om i världen 

kan Migrationsverket inte uppfylla det målet (Migrationsverket, 2014). 

2.3 Erfarenhet av att vara asylsökande 

Strijk, Meijel och Gamel´s studie (2011) visar att asylsökande sörjer sina hem, familjer, 

hemländer, modersmål, seder och kulturer. Många brottas med tankar på om de gör rätt som 

flyr sina hemländer och det skapar stress. Studien visar också att asylsökande behöver lång tid 

för att anpassa sig till sin nya miljö. Jonzon, Lindkvist och Johansson´s studie (2015) visar att 

asylsökande i Sverige erfar att asylsökningsprocessen som ett tillstånd där de fastnar mellan 

två kontexter. I och med att de asylsökande flyttas runt mellan olika platser är det svårt att 

skaffa vänner och att bekanta sig med omgivningarna. De asylsökande beskriver även att det 

är svårt att lära sig det nya språket.  

Flera studier visar att asylsökande erfar att de är annorlunda både till det yttre och inre. Deras 

berättelser genomsyras av erfarenheter av dålig kommunikation med personal inom 

sjukvården och de beskriver även att de känner sig rädda och sårbara under 
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asylsökningsprocessen (Ekblad, Linander & Asplund, 2012; Jonzon et al., 2015; Strijk et al., 

2011). Enligt Ekblad et al. (2012) erfar asylsökande ofta en brist på arbete och dagliga 

aktiviteter. De har svårt att hantera det trauma de genomlidit och känner oro för sin ekonomi 

och för vad asylsökningsprocessen skulle komma att resultera i. Andra asylsökande erfar 

positiva känslor som trygghet och hopp inför framtiden. De känner att de hamnat i en positiv 

livsförändring och är tacksamma för att de fått en ny chans i livet. De asylsökande önskar en 

mer mänsklig asylsökningsprocess med snabbare beslut. De önskar även att får möjlighet att 

gå i skolan, lära sig svenska och att få börja arbeta. Jonzon et al. (2015) menar att asylsökande 

erfar att hälsoundersökningen som landstingen erbjuder inte är givande då den erbjuds vid en 

tidpunkt då de är så oroade över asylsökningsprocessen att deras hälsa är sekundär. 

2.4 Primärvårdens uppdrag  

Primärvården är en del av den öppna sjukvården och ska ge patienten omvårdnad, medicinsk 

behandling, förebygga ohälsa och ge rehabilitering oavsett ursprung, ålder eller sjukdom (SFS 

1982:763). Landstingen ska erbjuda hälso- och sjukvård åt asylsökande som vistas inom det 

aktuella landstinget. Asylsökande som fyllt 18 år ska erbjudas vård som inte kan anstå, 

mödrahälsovård, vård vid abort och preventivmedelsrådgivning (SFS 2008:344). Vård som 

inte kan anstå innebär vård och behandling av sjukdomar och skador där fördröjning innebär 

allvarliga följder för den asylsökande, vård som ges för att motverka ett mer allvarligt 

sjukdomstillstånd, vård för att undvika omfattande vård samt vård för personer med särskilda 

behov och hjälpmedel vid funktionshinder (Socialstyrelsen, 2014). Ett landsting ska även 

erbjuda asylsökande en hälsoundersökning inom någon del av landstingets verksamhet. 

Asylsökande barn, som ännu inte fyllt 18 år, ska erbjudas vård i samma omfattning som 

svenska barn (SFS 2008:344). 

De asylsökande söker främst vård på grund av sömnsvårigheter, smärtproblem, glömska, 

huvudvärk, synproblem, stress eller tydligt uttalad psykisk ohälsa (Ekblad et al., 2012). En 

studie av Pfortmueller, Schwetlick, Mueller, Lehmann och Exadaktylos (2016) belyser att 

bland asylsökande med kirurgiska åkommor är traumarelaterade problem de vanligast 

förekommande, deras trauman är till stor del en konsekvens av våld. Bland asylsökande med 

medicinska åkommor är akuta infektionssjukdomar det mest förekommande och bland 

asylsökande med psykiatriska åkommor är det vanligast med depressioner eller 

posttraumatiskt stressyndrom.  
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2.5 Sjuksköterskans och distriktssköterskans kompetensområde  

Grunden i sjuksköterskans arbete är att främja hälsa, förebygga ohälsa, bota ohälsa och lindra 

lidande. Sjuksköterskan ska enligt International Council of Nurses (ICN) arbeta för att främja 

en vårdrelation där mänskliga rättigheter, värderingar, sedvänjor och trosuppfattningar hos 

varje enskild individ, familj och allmänhet möts med respekt. Sjuksköterskan ska ansvara för 

att varje patient får ett korrekt möte och tillräckligt med information, anpassad utifrån deras 

kulturella bakgrund (Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Distriktssköterskans 

vidareutbildning inriktar sig mot arbete inom barnhälsovård, skolhälsovård, hemsjukvård eller 

mottagningsverksamhet. Mottagningsverksamheten sker inom områdena livsstil, diabetes, 

astma/KOL, stress, hjärta/kärl, sår, inkontinens, smärta eller barns hälsa. Distriktssköterskan 

arbetar frekvent med rådgivning kring hälsa och har även möjlighet att förskriva vissa 

läkemedel. Distriktssköterskan ska ha ett hälsofrämjande arbetssätt för att kunna möta, stödja, 

råda och behandla en person i livets alla faser utifrån fysisk, psykisk, social, kulturell och 

existentiell hälsa och sjukdom. För att uppnå detta i mötet med patienten krävs ett 

vetenskapligt förhållningssätt samt en mångkulturellt och internationellt orienterad kompetens 

(Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008). 

2.6 Mötet 

2.6.1 Sjuksköterskans och distriktssköterskans förhållningssätt  

Verkligheten kan delas och förstås om öppenhet finns i mötet mellan patienten och 

sjuksköterskan. Patienten och sjuksköterskan ska ha samma värde, mötet är dock 

asymmetriskt då det genomförs till följd av att patienten sökt vård. Det asymmetriska mötet 

bör tas i beaktande av sjuksköterskan då patienten är i beroendeställning gentemot 

sjuksköterskan och dess hälsa är beroende av att sjuksköterskan har praktiska färdigheter, 

kunnande och hjälper patienten att utvecklas (Svensk Sjuksköterskeförening, 2010). 

Zotterman, Skär, Olsson och Söderberg´s studie (2015) beskriver att distriktssköterskans 

förhållningssätt bör baseras på att patienten och distriktssköterskan är jämlika och att 

patientens rättigheter respekteras. Om det första mötet får ta tid kan en god relation mellan 

patienten och distriktssköterskan skapas. Under ett bra möte kan distriktssköterskan bevara 

patientens integritet och visa förståelse för patientens situation. Många distriktssköterskor ser 

på sig själva som patientens advokat. Att hjälpa och stödja patienter erfars vara viktigt, 

särskilt de patienter som är utsatta och saknar förmåga att stå upp för sig själva. Hög 

stressnivå och brist på tid ger lägre kvalitet på mötet. Distriktssköterskorna beskriver att de 
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ibland erfar svårigheter under mötena med patienter från andra länder, särskilt när språklig 

barriär föreligger. 

2.6.2 Sjuksköterskornas erfarenheter 

Sjuksköterskorna erfar att det är viktigt att vara välkomnande, visa omtanke och att kunna 

lotsa asylsökande genom sjukvårdssystemet (Suurmond, Seeleman, Rupp, Goosen & Stronks, 

2013). Det är av stor vikt att sjuksköterskan är intresserad av andra länder och kulturer i mötet 

med asylsökande (Samarasinghe, Fridlund & Arvidsson, 2010). För att ett gott möte med 

asylsökande ska kunna äga rum krävs det att sjuksköterskan besitter medvetenhet och 

kunskap om samt färdighet att möta och hantera människor från olika kulturer (Suurmond, 

Seeleman, Rupp, Goosen & Stronks, 2010). Hultsjö och Hjelm (2005) beskriver att den 

kulturella skillnaden, språkbarriären och antalet anhöriga runt patienten kan utgöra 

försvårande omständigheter i mötet med asylsökande. Den språkliga barriären kan leda till 

missförstånd och öka risken för feldiagnostisering och olämpliga behandlingar. Samarasinghe 

et al. (2010) menar att sjuksköterskan försöker avlägsna den språkliga barriären genom att tala 

tydligt och långsamt samt genom att använda bilder och leksaker för att förtydliga 

kommunikationen. Vissa sjuksköterskor försöker lära sig några ord på de asylsökandes språk 

för att underlätta kommunikationen. I vissa fall kan en familjemedlem användas som tolk men 

om behov föreligger används tolkar. De betonar också vikten av att sjuksköterskan får 

tillräckligt med tid i mötet för att de ska kunna förstå asylsökandes behov och göra korrekta 

bedömningar. Sjuksköterskorna erfar också att det är svårt att få de asylsökande att acceptera 

egenvårdsråd (ibid). Det är viktigt att ha kunskap kring det politiska läget i asylsökandes 

hemländer och kring de medicinska problem som den politiska situationen kan resultera i. 

Kunskap om sjukdomar som malaria, maskar, infektioner, vaccinationer och genetiska 

sjukdomar anses vara värdefull (Suurmond et al., 2010). ). Sjuksköterskor som möter 

asylsökande bör bemöta dem utifrån deras kulturella kontext. Målet är att ge en säker, 

meningsfull och ändamålsenlig primärvård oavsett asylsökandes ursprung (McFarland & 

Eipperle, 2008). 

2.6.3 Asylsökandes erfarenheter 

Asylsökande erfar att de ses som objekt när de söker sjukvård, främst beroende på kulturella 

skillnader och språkliga barriärer (Jonzon et al., 2015.) Asylsökande ställs inför annorlunda 

vårdsituationer när de är asylsökande jämfört med i deras hemländer. De asylsökande vill få 

träffa en läkare, bli fysiskt undersökta samt få recept på antibiotika för tillstånd som kan 

behandlas med egenvård då det är vedertaget i deras länder. De blir ofta besvikna när de inte 
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får sina förväntningar uppfyllda och tror att de behandlas annorlunda för att de är 

asylsökande. De önskar att bli bemötta med respekt vid mötet och ha samma vårdkontakt vid 

varje möte. För asylsökande är det viktigt med tillräckligt med tid i mötet då de önskar att 

sjuksköterskorna ska ta sig tid för att lyssna och förstå deras situation som asylsökande 

(O’Donnell, Higgins, Chauhan & Mullen, 2008). 

2.7 Teoretisk referensram 

Som teoretisk referensram valdes Madeleine Leininger´s transkulturella omvårdnadsteori då 

den enligt Leininger (1988) är användbar när transkulturell omvårdnad ska erbjudas. 

Leininger (2002b) beskriver att hennes transkulturella omvårdnadsteori strävar efter en 

holistisk omvårdnad av den enskilda personen, med anledning av det vill författarna till 

föreliggande studie även belysa personcentrerad vård som en dimension inom den teoretiska 

referensramen.  

2.7.1 Transkulturell omvårdnad 

Leininger (1988) beskriver att transkulturell omvårdnad är särskilt viktig då behovet av att 

erbjuda transkulturell omvårdnad växer i takt med att den kulturella mångfalden ökar. Den 

transkulturella omvårdnadsteorin har sitt ursprung i antropologin. Professionell omvårdnad 

ska vara universell men tro, värderingar och utövande varierar vilket påverkar omvårdnaden 

och patienten. Kunskap om och praxis av transkulturell omvårdnad utgör en viktig funktion 

och ska baseras på kunskap om kulturella värderingar, världsåskådningar, sociala strukturer 

och världsliga sammanhang kring olika kulturer. Olika kulturer kan vara en rik källa på 

information och skapa förståelse för ämnen som sjuksköterskorna annars kan komma att 

hamna i konflikt med (ibid). Leininger (2002b) beskriver att syftet med teorin om 

transkulturell omvårdnad är att undersöka, dokumentera, tolka, förklara och förutse några av 

de faktorer som påverkar den transkulturella omvårdnaden.   

2.7.1.1 Soluppgångsmodellen 

Under tre decennier skapades den så kallade soluppgångsmodellen vilken kan användas som 

en karta för att studera hur olika kulturella faktorer påverkar omvårdnaden (Leininger, 1988). 

Soluppgångsmodellen utvecklades för att hjälpa sjuksköterskor att få en bild av de faktorer 

som påverkar omvårdnaden och beskriver de faktorer som bör tas i beaktande är 

sjuksköterskan ska erbjuda transkulturell omvårdnad (Leininger, 2002b). 

Soluppgångsmodellen syftar till att förklara hur de olika faktorerna interagerar med varandra. 

Sjuksköterskan bör samla information gällande vad som är viktigast för patienten och kan 
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påbörja omvårdnadsprocessen utifrån det (Leininger, 1988). Soluppgångsmodellen 

identifierar att patientens hälsa påverkas av både den naturliga och den professionella 

omvårdnaden i patientens omgivning. Människor i alla kulturer har lärt känna olika attityder 

och metoder för att kunna överleva, dessa erfars och förmedlades sedan till andra i familjen 

som en slags naturlig omvårdnad. Detta omvårdnadsbeteende måste identifieras och vid 

behov tillämpas inom den professionella omvårdnaden för att patienten ska känna sig 

motiverad och respekterad. Den professionella omvårdnaden beskrivs istället som kognitivt 

inlärda kunskaper som förvärvats inom professionell vårdutbildning. Med hjälp av den 

transkulturella omvårdnaden kan den naturliga och den professionella omvårdnaden 

sammanfogas och skapa en meningsfull omvårdnad (Leininger, 2002a).  

Begreppen teknologiska faktorer, religiösa och filosofiska faktorer, släktband och sociala 

faktorer, kulturellt betingade värderingar och livsstilar, politiska och juridiska faktorer, 

ekonomiska faktorer och utbildningsfaktorer används för att kartlägga den kulturella 

omvårdnaden (Leininger, 2002b). När modellen används kan sjuksköterskan fokusera på hur 

individen, familjen och/eller gruppen påverkas av de olika faktorerna i modellen. I arbetet 

med modellen bör även strategier för vårdrelaterade beslut och handlingar beaktas (Leininger, 

1988). Sjuksköterskan kan i sitt arbete med soluppgångsmodellen använda en av tre strategier 

för att tillsammans med patienten fatta beslut och komma till handling kring dennes hälsa. Det 

kan antingen vara att hjälpa patienten att bevara eller upprätthålla sin hälsa, hjälpa patienten 

att anpassa sig eller förhandla med andra vårdgivare och/eller hjälpa patienten att 

omstrukturera eller omforma sitt liv. Sjuksköterskan grundar sitt val av omvårdnadsstrategi på 

information från patienten, egna observationer och studerande av samtliga faktorer i 

soluppgångsmodellen. Det finns olika kulturer och dessa måste utforskas och förmedlas för att 

sjuksköterskan ska kunna uppnå ett holistiskt perspektiv på omvårdnaden. Målet med 

transkulturell omvårdnad är att patienterna ska erbjudas en enhetlig transkulturell omvårdnad 

som kan bidra till hälsa och välbefinnande hos människor eller hjälpa patienten att hantera 

oförmågor eller död (Leininger, 2002b). 

2.7.2 Personcentrerad vård 

Personcentrerad vård innebär att personen bakom patienten ska ses som en person med egen 

vilja och egna känslor och behov. Personcentrerad vård sätter patientens bild av 

livssituationen i centrum. Utgångspunkten bör vara att respektera den enskilda patienten och 

hitta sätt att hjälpa patienten att identifiera och förklara sina egna behov. Personcentrerad vård 

innebär att patienten ska få hjälp att gå från att vara en passiv part i planering av 
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omvårdnadsåtgärder och medicinska beslut till att bli en aktiv part i planering och 

beslutsfattande. Då fokus flyttats till patienten kan det leda till ett ökat samarbete i mötet, 

förbättrad hälsa och öka patientens känsla av tillfredställelse. Patientens berättelse om sin 

sjukdom, symtom och inverkan på dennes liv bör vara grunden för hur vården ska planeras 

och utföras. Mötet ska fungera som ett partnerskap mellan patient, anhöriga och vårdare. I 

partnerskapet ska livsstil, tro, värderingar och hälsa diskuteras och vara utgångspunkt för 

planeringen av vården. För att personcentrerad vård ska kunna appliceras bör tre steg följas. 

Steg ett är att bjuda in patienten till att berätta om sina erfarenheter för att visa patienten att de 

är relevanta och ska tas med i planeringen eller diagnostiseringen. Steg två handlar om att 

dela erfarenheter och att lära av varandra genom att patienten inkluderas i de beslut som ska 

fattas. Steg tre handlar om att skapa kontinuitet i vården genom att dokumentera patientens 

berättelser, uppfattningar och de gemensamma planer som skapats (Ekman et al., 2011). 

3 Problemformulering 

Som en följd av den ökade flyktingströmmen möter sjuksköterskor/distriktssköterskor, 

verksamma inom primärvården i Sverige, asylsökande i allt större omfattning. Dessa möten 

sker under olika omständigheter och med olika förutsättningar. Leininger (1988) betonar 

vikten av att sjuksköterskan bör ha kunskap om människors olika kulturer och hur olika 

kulturer påverkar mötena inom vården. En studie utförd i Sverige av Samarasinghe et al. 

(2010) belyser att sjuksköterskorna erfor att mötet med asylsökande påverkas negativt och 

försämras då de inte hade tillräcklig kompetens om transkulturell omvårdnad. I dagsläget 

finns begränsad forskning kring hur sjuksköterskan/distriktssköterskan erfar mötet med 

asylsökande inom primärvården i Sverige och kring vad som är viktigt att ta i beaktande och 

ha kunskap om i dessa möten. Med anledning av det vill författarna till föreliggande studie 

belysa sjuksköterskor/distriktssköterskors erfarenheter och bidra till en ökad medvetenhet 

kring mötet med asylsökande inom primärvården. Förhoppningen med studien är att skapa en 

medvetenhet om och ett kunskapsunderlag för de professioner som möter asylsökande inom 

primärvården i Sverige.  

4 Syfte  

Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans/distriktssköterskans erfarenheter av mötet 

med asylsökande inom primärvården. 
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5 Metod 

Studien utfördes med en induktiv kvalitativ ansats. Lundman och Hällgren Graneheim (2012) 

menar att den kvalitativa ansatsen utgår från att sanningen finns i betraktarens ögon. 

Omvärlden ses som komplex, kontextberoende och subjektiv. Författarna till studien valde att 

utföra studien med en kvalitativ ansats då fokus låg på 

sjuksköterskornas/distriktssköterskornas erfarenheter av mötet med asylsökande inom 

primärvården. Kristensson (2014) menar att induktiv ansats innebär att gå från delarna till 

helheten och därigenom skapa en teori eller hypotes. Studien genomfördes med 

semistrukturerade intervjuer i enlighet med Kristensson (2014) som beskriver att 

semistrukturerade intervjuer innebär att alla informanter får samma frågor men sedan ges 

möjlighet att berätta fritt. 

5.1 Urval  

Urvalet gjordes ändamålsenligt vilket enligt Polit och Beck (2012) innebär att informanter 

väljs utifrån att de uppskattas svara på studiens syfte. Intervjuerna utfördes på sju olika 

hälsocentraler, i fem olika kommuner, i ett län i södra Sverige. Tre informanter var 

distriktssköterskor och sju var sjuksköterskor. Informanterna var mellan 28-65 år gamla 

(median 47 år). Sjuksköterskorna hade arbetat som sjuksköterska mellan 4-30 år (median 16 

år). Distriktsköterskorna hade arbetat som sjuksköterskor mellan 6-8 år och därefter som 

distriktsköterskor mellan 2-32 år (median 30 år). Informanterna hade arbetat med mottagning 

av asylsökande från sex månader till åtta år (median 2,5 år).  

Som inklusionskriterier i studien beslutades att distriktssköterskorna skulle vara verksamma 

inom primärvården i ett län i södra Sverige. De skulle vidare ha ett av arbetsgivaren tilldelat 

arbetsuppdrag kring asylsökande, ha möjlighet att avsätta mottagningstid för möten med 

asylsökande samt ha erfarenhet av att arbeta med asylsökande under minst sex månader. I det 

aktuella länet handlades hälsosamtalen av en länsomfattande asyl- och flyktinghälsovård, inte 

av sjuksköterskor/distriktssköterskor som arbetade inom primärvården. Författarnas avsikt 

med studien var att belysa de möten som sker inom primärvården, på asylsökandes initiativ. 

5.2 Genomförande 

Enligt Riktlinjer för etiska värderingar av medicinsk humanforskning (2003) ska kontakt tas 

med berörda verksamhetschefer för att få godkännande för genomförande av studien. 

Författarna till studien kontaktade därför verksamhetscheferna, på 24 (samtliga) 
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hälsocentraler i ett län i södra Sverige, via mail för att få ett godkännande för att genomföra 

studien (Bilaga 1). Mailet innehöll ett informationsbrev till verksamhetschefen med uppgifter 

om syfte, datainsamlingsmetod och information om hur insamlade data skulle behandlas. I det 

skedet svarade verksamhetschefer från tio olika hälsocentraler, varav endast två visade sig ha 

distriktssköterskor som ansvarade för mottagningen av asylsökande. Författarna till studien 

bad verksamhetscheferna att vidarebefordra mailadresserna till berörda distriktssköterskor för 

att författarna skulle kunna skicka en formell förfrågan. Efter den kontakten anmälde tre 

distriktssköterskor sitt intresse för att delta i studien. I samband med första kontakten med 

verksamhetscheferna fick författarna förfrågan från åtta andra hälsocentraler där 

sjuksköterskor hade ansvaret för mottagningen av asylsökande, om de kunde tänkas vara 

intressanta för studien. Som en följd av det konstaterade författarna att det i stor utsträckning 

var sjuksköterskor, inte distriktssköterskor, som arbetade med mottagandet av asylsökande 

inom primärvården. Med anledning av det tog författarna ett beslut om att bredda urvalet till 

att inkludera även sjuksköterskor. Därefter skickades ytterligare ett mail till 

verksamhetscheferna, innehållande de nya inklusionskriterierna. Efter att urvalet breddats fick 

författarna fler mailadresser till möjliga informanter från verksamhetscheferna. 

Informationsbrev (Bilaga 2) kunde då mailas ut och efter det anmälde ytterligare sju 

informanter sitt intresse av att delta i studien.  

Polit och Beck (2012) menar att det är viktigt att intervjun hålls på en plats där forskaren och 

den intervjuade kan sitta avskilt och det kan vara bra att låta den som ska bli intervjuad välja 

plats. Författarna lät därför informanterna bestämma var intervjun skulle äga rum varvid alla 

informanter valde att intervjun skulle äga rum i ett avskilt rum på deras arbetsplats. Alla 

informanter fick skriftlig information om studien samt den aktuella intervjuguiden före 

intervjun (Bilaga 3). Innan intervjun påbörjades fick informanterna skriva på en 

samtyckesblankett (Bilaga 4) och fick återigen information om studiens syfte och hur det 

insamlade materialet skulle hanteras. 

5.3 Datainsamling 

Författarna utförde semistrukturerade intervjuer som enligt Kristensson (2014) innebär att 

intervjuerna innehåller samma öppna frågor men ger informanter möjlighet att berätta fritt. 

Det är viktigt att göra en så bra intervjuguide som möjligt. Polit och Beck (2012) menar att 

frågorna ska ge informanterna möjlighet att ge rik, detaljerad information kring det ämne som 

studeras. För att kontrollera studiens intervjuguide genomförde författarna en provintervju 
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med en sjuksköterska som arbetar inom primärvården och möter asylsökande i sitt arbete men 

som inte har erfarenhet av bokad mottagning av asylsökande. Provintervjun resulterade i att 

författarna tränade sin intervjuteknik och fick en uppfattning av intervjuguidens innehåll. 

Under intervjuerna användes sedan intervjuguiden (Bilaga 3) samt relevanta följdfrågor. 

Intervjuerna spelades in med både bandspelare och mobiltelefon, för att säkerställa att 

inspelningen fungerade. Inspelningen skedde för att dokumentera intervjuerna och för att 

transkriberingen senare skulle bli korrekt och återge informanternas ord i så stor utsträckning 

som möjligt. Polit och Beck (2012) betonar vikten av att ha bra utrustning, till exempel 

bandspelare, för att få en bra dokumentation av informationen som framkommer under 

intervjuerna. Intervjuerna tog mellan 16-44 minuter (median 27,5 minuter). Båda författarna 

deltog aktivt i alla intervjuerna, utan förutbestämda frågeområden. Författarna delade sedan 

intervjuerna mellan sig och transkriberade hälften var. Intervjuerna transkriberades i 

anslutning till att intervjuerna genomfördes. Därefter lyssnade författarna på samtliga 

intervjuer igen för att aktualisera de genomförda intervjuerna samt för att jämföra de 

transkriberade texterna med intervjuerna. Varje transkriberad intervju fick ett nummer och en 

färgkod för att konfidentialiteten skulle kunna beaktas. De transkriberade texterna sparades på 

ett USB-minne vilket förvarades inlåst hemma hos en av författarna. Efter avslutad studie 

kommer det insamlade materialet raderas från USB-minnet och USB-minnet kommer att 

förstöras för att säkra informanteras integritet. 

5.4 Dataanalys  

Analysen av det insamlade materialet utfördes med manifest kvalitativ innehållsanalys. Enligt 

Graneheim och Lundman (2004) innebär en kvalitativ innehållsanalys en opartisk granskning 

av informanternas beskrivning av deras erfarenheter och upplevelser. Den manifesta analysen 

fokuserar på att skildra variationer genom att urskilja olikheter och likheter i textens innehåll 

men inte på att tolka. En kvalitativ innehållsanalys inleds genom att texten läses igenom i sin 

helhet upprepade gånger (ibid). Med anledning av det läste författarna igenom de 

transkriberade intervjuerna två gånger. Graneheim och Lundman (2004) menar vidare att 

meningsbärande enheter ska tas ut ur texten. Dessa enheter består av meningar, fraser eller 

ord som speglar innehållet och svarar till de frågeställningar som finns (ibid). 

Meningsbärande enheter togs ut och lyftes in i en tabell i Word. Författarna läste igenom alla 

meningsbärande enheter och jämförde dem med de transkriberade intervjuerna för att 

säkerställa att ingen information gått förlorad. Från och med det momentet genomfördes 

dataanalysen gemensamt och kondenseringen kunde inledas. Graneheim och Lundman (2004) 
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menar att kondensering innebär att de meningsbärande enheterna sammanfattas för att skapa 

en kort text.  

Därefter kodades de korta texterna från kondenseringen. Enligt Graneheim och Lundman 

(2004) innebär det att de kondenserade meningsenheterna abstraheras och kodas. Flera koder 

bildar en underkategori och flera underkategorier bildar en kategori. Författarna grupperade 

koderna i underkategorier vilka sedan kom att sorteras in i kategorier. I enlighet med 

Graneheim och Lundman (2004) reflekterade författarna över det resultat de fått fram i 

relation till de intervjuer som genomförts. I samband med det upplevde författarna att 

underkategorierna och kategorierna inte motsvarade studiens syfte varför kodningen av de 

kondenserade texterna gjordes om och nya underkategorier och kategorier skapades i ett 

försök att svara bättre till syftet. Enligt Kristensson (2014) är det viktigt att analysen hela 

tiden genomförs med syftet i fokus då det är undersökningsfrågan som ska besvaras. 

Författarna upplevde dock att materialet fortfarande inte svarade till syftet fullt ut varför syftet 

modifierades från att belysa upplevelsen till att belysa erfarenheten. Det nya syftet belyste 

sjuksköterskans/distriktssköterskans erfarenheter av mötet med asylsökande inom 

primärvården. Exempel från analysprocessen visas i tabell 1. 

Tabell 1. Exempel från analysprocessen  

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

text 

Kod Underkategori Kategori 

”Det känns, det har 

varit, det är 

spännande tycker 

jag. Det är 

intressant och vad 

ska man säga, 

roligt.” 

Det känns 

spännande, 

intressant och 

roligt att möta de 

asylsökande.  

Spännande, 

intressanta och 

roliga möten.  

Tillfredsställande 

möten. 

Att möta andra 

kulturer 

”… försöka 

informera och jag 

tror att det är allra 

viktigast att man 

liksom håller sitt 

eget lugn.” 

Det är viktigt att 

informera och att 

behålla lugnet.  

Bra 

information 

och lugnt 

bemötande. 

Förhållningssätt Förutsättningar 

som krävs för 

mötet 

”Det blir ju en 

frustration, ibland 

känner man ju 

liksom att man vill 

ju mer än vad man 

har förmåga och 

resurser till.” 

Ibland är det 

frustrerande. 

Känner att man 

vill mer än vad 

man har resurser 

till. 

Frustration när 

resurserna inte 

räcker till. 

Otillräckliga 

resurser 

Utmaningar i 

mötet 
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6 Forskningsetiska aspekter  

Studien genomfördes i enlighet med vårdvetenskapens forskningsetiska principer. Enligt 

Forskningsetiska delegationen (2009) ska humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning 

fokusera på respekt för den undersökta personens bestämmanderätt, undvikande av skador 

och personlig integritet och dataskydd. Enligt Lagen om etikprövning av forskning som avser 

människor (SFS 2003:460) ska informanten informeras om planen, syftet, metoden, 

eventuella följder och risker samt att studien är frivillig att delta i och att de har rätt att 

avbryta sin medverkan när som helst. Före studien fick informanterna ett informationsbrev 

skickat till sig via mail (Bilaga 2).  

Forskningsetiska delegationen (2009) menar att en studie behöver genomgå en etisk 

granskning om forskningen påverkar informanternas fysiska integritet, om samtycke inte finns 

från de personer som ska delta i studien, om forskningen görs på barn under 15 år vars 

föräldrar inte har gett samtycke, om informanterna i studien utsätts för stor psykisk 

påfrestning under studien gång, om informanterna utsätts för långvarig psykisk påfrestning 

vilket påverkar deras sömn och livskvalitet och/eller om informanterna riskerar att utsättas för 

våld på grund av studien (till exempel av anhöriga). Informanterna utsattes inte för något av 

ovanstående varför en etikansökan inte behövde skickas in. En egengranskning i enlighet med 

Etikkommittén Sydost genomfördes (Bilaga 5). 

Kjellström (2012) menar att för att kunna avgöra forskningens nytta jämfört med risker är det 

viktigt att se studien i sin helhet före datainsamling och analys. Fokus ska ligga på individens 

intresse och välmående vilket ska gå före samhället och dess forskningsbehov. Den vanligaste 

risken är att informanterna tar fysisk skada av till exempel en behandling. En annan risk kan 

vara att hemlig information läcker ut, emotionell risk i form av rädsla eller uttråkning eller 

social risk då relationer till informanterna skadas. Det sociala livet kan komma att påverkas 

om informanterna tid eller pengar tas i anspråk. Det kan också innebära en risk om 

informanterna misstolkar studiens syfte och tror att deras hälsa ska bli förbättrad och detta 

sedan uteblir. Nyttan med en studie kan vara att informanterna får möjlighet att påverka inom 

ett specifikt område, en möjlighet till andrum i vardagen eller möjlighet att hjälpa någon 

annan. Författarna anser att nyttan med studien är att informanterna genom sitt deltagande får 

möjlighet att lyfta sina erfarenheter och därigenom synliggöra sitt arbete. Dessa erfarenheter 

skulle kunna användas som ett underlag för att förbättra mötet med asylsökande. Ur 

samhällelig aspekt kan studien tillföra kunskap om vilka resurser som kan komma att behövas 



 

 

14 

 

för att asylsökande ska erfara ett bra möte. Författarna till studien ansåg att riskerna med 

studien var små. Att informanterna skulle utsättas för psykisk skada var inte troligt då 

författarna inte ansåg att ämnet var kontroversiellt. Författarna ansåg inte heller att det förelåg 

någon risk för hot och våld. För att minska emotionella risker var studien frivillig, 

informanterna valde själva om de önskade delta och de kunde även avbryta när de ville. Före 

intervjun fick informanterna skriva på ett skriftligt medgivande till studien, i enlighet med 

Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460). För att inte 

påverka informanternas vardag fick de välja tid och plats för intervjun. Informanterna fick 

även information om studiens syfte och vad den beräknades kunna tillföra ett flertal gånger. 

De transkriberade texterna förvardes inlåsta och behandlades konfidentiellt genom att 

intervjuerna avidentifierades och tilldelades ett nummer och en färgkod.   
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7 Resultat 

Analysprocessen resulterade i tre kategorier och tio underkategorier (tabell 2). Resultatet 

redovisas under rubriker och underrubriker som motsvarar kategorier och underkategorier. 

Varje citat är avidentifierat och numrerat för att visa att resultatet bygger på samtliga 

informanters intervjuer. 

Tabell 2. Kategorier och underkategorier 

 

 

7.1 Att möta andra kulturer 

7.1.1 Tillfredsställande möten 

Resultatet visade att informanternas berättelser genomsyrades av tillfredställelsen i att kunna 

hjälpa asylsökande. Samtliga informanter erfor att mötena med asylsökande var positiva och 

intressanta. Mötena beskrevs även vara utmanande och givande både på ett personligt och 

professionellt plan. Flera informanter beskrev att de hade engagerat sig kring asylsökandes 

situation även under sin fritid och erfor att det var tillfredställande. 

Underkategorier Kategorier 

Tillfredställande möten 

Att möta andra kulturer Kulturella aspekter 

Tillvägagångssätt 

Förhållningssätt 

Förutsättningar som krävs för 

mötet 
Kompetens 

Samarbeten 

Frustration 

Utmaningar i mötet 

Tidsbrist 

Kommunikation  

Patientsäkerhet 
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”Jag tycker det är jätteroligt, det ger väldigt mycket,  

både personligt och professionellt.” 

(Informant 1) 

Några informanter hade mött samma asylsökande vid flera tillfällen då dessa sökt vård inom 

primärvården vid upprepade tillfällen. Informanterna tyckte att det var stimulerande att få 

träffa asylsökande vid flera tillfällen då det gav en möjlighet att lära känna de asylsökande 

och bygga upp en relation. Informanterna ansträngde sig för att hjälpa asylsökande efter bästa 

förmåga vilket ofta resulterade i uttryckt tacksamhet. Resultatet visade vidare att 

informanterna ansåg att det var viktigt att vara närvarande i mötet med asylsökande och att 

bekräfta de asylsökande som genomlidit trauman och led av psykisk ohälsa. Trots att dessa 

möten tog kraft och energi betonade informanterna att de var viktiga och givande. 

Informanterna fick ta ett stort ansvar i arbetet med asylsökande. Flera informanter kände sig 

trygga i sin arbetssituation och stimulerades av ansvaret. Informanterna erfor att ansvaret 

stärkte dem i deras yrkesroll. Ansvaret i arbetet gav dem även en möjlighet att följa 

asylsökande under en tid och ta ett helhetsansvar för deras vård. Arbetet med asylsökande 

skapade även en möjlighet för informanterna att träffa människor från andra kulturer vilket 

ansågs vara spännande och tillfredsställande.  

7.1.2 Kulturella aspekter 

Resultatet visade att ett flertal informanter erfor att det fanns fler likheter än olikheter i 

mötena med asylsökande kontra mötena med andra patientgrupper. Deras utgångspunkt var 

att asylsökande var som vilka patienter som helst. En informant poängterade att mötet med 

asylsökande skulle präglas av god människosyn och att asylsökande hade rätt till samma 

bemötande som andra patienter. 

”… för mig är det inte annorlunda egentligen, det är folk som söker oss. Det är ju samma som 

på sommaren har vi ju massa turister och då får man ju ta det som det är  

och de är ju inte annorlunda än oss.” 

(Informant 7) 

Andra informanter ansåg att det fanns både likheter och skillnader mellan asylsökande och 

informanterna. Skillnaden beskrevs vara att de kom från olika delar av världen men likheterna 

förenade dem då de hade samma funderingar, tankar, rädslor och glädjeämnen. Andra 

informanter beskrev att kulturella skillnader kunde skapa frustration och svårigheter i mötet 

med asylsökande. Svårighet att sätta sig in i andra kulturer och brist på kunskap bidrog till 
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frustrationen. Informanterna menade att det kunde vara svårt att acceptera vissa kulturella 

skillnader, det kunde till exempel röra sig om könsroller som de tyckte var negativa. 

Informanterna konstaterade att det inte var deras uppgift att påverka asylsökandes synsätt. Ett 

flertal informanter beskrev att det kunde vara svårt att tillgodose asylsökandes önskan om 

vård. Informanterna hade kännedom om att sjukvårdens struktur såg annorlunda ut i Sverige 

jämfört med i de asylsökandes hemländer vilket gav informanterna en förståelse och 

underlättade hanteringen av asylsökandes frustration i mötet. Flera informanter poängterade 

att det var viktigt att respektera asylsökandes kulturella ursprung. De beskrev att det var 

viktigt att sjuksköterskan/distriktsköterskan hade som utgångspunkt att det inte var något fel 

på asylsökandes synsätt utan att synsättet var ett resultat av deras kulturella ursprung. Flera 

informanter beskrev att mötena med asylsökande gav möjlighet och tillfälle att lära sig om 

kulturell mångfald och att det var berikande. 

7.1.3 Tillvägagångssätt 

Resultatet visade att det fanns olika sätt att gå tillväga i arbetet med asylsökande. Samtliga 

hälsocentraler hade öppen mottagning för asylsökande en till två gånger per vecka men 

arbetssätten varierade mellan de olika hälsocentralerna. På de flesta hälsocentralerna kom 

asylsökande oanmälda, bokades på informanternas mottagning och fick sedan sitta ner och 

vänta. En hälsocentral hade tryckt upp informationsblad på olika språk där det framkom att de 

asylsökande kunde få vänta en stund. Dessa informationsblad erfors minska asylsökandes 

frustration då väntetiden ibland kunde vara flera timmar. De flesta informanterna arbetade 

självständigt men ett fåtal försökte arbeta tillsammans med en kollega och ta emot 

asylsökande tillsammans. Det fanns olika tillvägagångssätt för att skapa förutsättningar för 

kommunikation med asylsökande. Några informanter strävade alltid efter att ha tillgång till 

tolk när de konstaterat ett behov och inledde då besöken med att försöka boka tolk. Om de 

inte fick tolk kunde de istället försöka kommunicera på engelska, med hjälp av anhörigtolk 

eller Google Translate.  

”Sedan är det ju så att vi använder Google Translate fast man kanske inte ska det, fast i vissa 

fall är det faktiskt bra, man kan ställa ja- och nejfrågor i alla fall.” 

(Informant 3) 

Vissa asylsökande hade en applikation i sin mobiltelefon som också kunde användas för 

översättning. Andra informanter bokade tolkar på förhand på ett flertal språk för att ha 

tillgång till dem under den öppna mottagningen. Några av informanterna tyckte att det var ett 
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bra sätt att arbeta då de slapp frustrationen kring att vänta på en tolk. Andra informanter 

tyckte dock att det fungerat dåligt då de inte kunnat förutse vilka asylsökande som skulle 

komma och vilka tolkar som behövde bokas. Någon informant använde sig frekvent av 

språkstödjare under den öppna mottagningen för asylsökande och ansåg att det fungerat 

tillfredsställande även om språkstödjaren ibland förde en egen diskussion med den 

asylsökande. De asylsökande hänvisades i första hand till de planerade tiderna för mottagande 

av asylsökande. Om ett besök från den öppna mottagningen resulterade i behov av 

uppföljning eller läkarbesök förberedde samtliga informanter besöken genom att boka tolk. 

Det hade dock hänt att de fått avboka läkarbesök då de inte kunnat få en tolk.  

Några informanter önskade börja med filialmottagningar på asylboendena medan några andra 

informanter redan träffade asylsökande på filialmottagningar en till två gånger per vecka. 

Även där fanns det olika sätt att gå tillväga i arbetet. Några informanter förbokade tolkar 

medan andra inte gjorde det. I de fall det behövdes kunde asylsökande bokas för uppföljningar 

eller läkarbesök på hälsocentralen längre fram. Det hände också att informanterna träffade 

asylsökande vid upprepade tillfällen på asylboendet. Under mottagningarna på asylboendena 

ägnade sig informanterna främst åt att ge asylsökande egenvårdsråd. Ett fåtal informanter 

hade också fått delegationer på att tillhandahålla vissa läkemedel. 

7.2 Förutsättningar som krävs för mötet 

7.2.1 Förhållningssätt 

Resultatet visade att informanterna erfor att förhållningssättet var viktigt i mötena med 

asylsökande. Vikten av att vara vänlig och välkomnande betonades. Informanterna ansåg 

vidare att de behövde vara lyhörda och beredda att se asylsökandes behov och individen 

bakom ett trauma. Flera informanter försökte signalera att de var beredda att lyssna på de 

asylsökande för att de skulle känna sig sedda. Det var inte alltid de asylsökande ville berätta 

vad de varit med om men informanterna inbjöd ändå på ett respektfullt sätt för att de skulle få 

möjlighet att berätta om de ville. Informanterna påtalade att de var medvetna om asylsökandes 

behov av trygghet och kontinuitet och arbetade för att i största möjliga mån tillgodose dessa 

behov genom att till exempel erbjuda asylsökande återbesök. Några informanter beskrev att 

de ibland hjälpte asylsökande att förstå att fysiska åkommor som trötthet och smärta kunde 

vara en naturlig följd av de trauman de gått igenom. Informanterna menade även att det var 

viktigt att våga vara sig själv trots de kulturella olikheter som förelåg samt att ha ett intresse 

av andra kulturer. 
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”Det är viktigt att man är intresserad av att arbeta med främmande kulturer och att man kan, 

och vill och vågar improvisera.” 

(Informant 4) 

Resultatet visade även att flera informanter erfor att det var svårt att förmedla till asylsökande 

att vården kunde anstå. De hanterade den uppkomna situationen genom att försöka förklara 

och motivera för asylsökande varför de nekades den önskade vården. Många gånger 

hänvisade de till hur riktlinjer och lagar såg ut; att asylsökande bara kunde erbjudas vård som 

inte kunde anstå och att övriga vårdärenden fick anstå tills de fått uppehållstillstånd. Vid 

förmedling av dessa besked beskrev flera informanter att de behövde ha pondus och vara 

auktoritära för att asylsökande skulle acceptera deras besked. En informant påtalade att ett 

pedagogiskt förhållningssätt underlättade förmedlingen av beskedet. 

”Det gäller ju att vara rak i de lägena och säga varför man inte gör de sakerna.  

Så att det inte tolkas att det är ovilja.” 

(Informant 5) 

7.2.2 Kompetens  

De flesta informanterna erfor att arbetslivserfarenhet och kompetens skapade trygga möten 

med asylsökande. Vikten av att ha en utvecklad klinisk blick betonades. Några informanter 

drog paralleller till arbetet med telefonrådgivning och poängterade att bedömningarna av 

asylsökandes hälsa underlättades av att de hade fysiska möten med dem. 

Några informanter hade fått ta del av kortare utbildningstillfällen kring arbetet med 

asylsökande men flertalet informanter belyste att det vore värdefullt att få mer utbildning. Det 

framkom önskemål om att få lära mer om andra kulturer då de tyckte att det var intressant och 

skulle kunna öka förståelsen för asylsökande. De önskade också utbildning i 

infektionssjukdomar och andra åkommor som de ställdes inför i sitt arbete med asylsökande. 

Det fanns även önskemål om utbildning kring hur provtagningar och prov- och röntgensvar 

skulle handläggas. 

”… självklart krävs det mera utbildning för att veta hur jag ska handlägga det här, vad krävs 

av mig, det krävs mer och mer av oss sjuksköterskor eller distriktssköterskor i 

handläggningen…” 

(Informant 6) 
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Informanterna erfor att arbetsgivaren inte hade bidragit med kompetensutveckling i den 

omfattning de skulle önska. En informant påtalade att denne eftersökt både utbildningar och 

aktuell forskning inom arbetet med asylsökande men att denne inte kunnat hitta någon sådan. 

Andra informanter påtalade inget behov av mer utbildning. De ansåg att det redan fanns bra 

riktlinjer och vårdstöd samt att personalen på infektionskliniken ofta var tillgänglig för 

rådgivning och utgjorde ett stöd i handläggningen.  

7.2.3 Samarbeten 

Resultatet visade att vissa informanter valde att dra nytta av kollegornas erfarenhet och 

kompetens genom att arbeta tillsammans med dem under mötena med asylsökande. 

Informanterna beskrev även ett behov av att få utbyta erfarenheter med kollegor på andra 

arbetsplatser. Arbetsgivaren hade arrangerat nätverksträffar två gånger per år och dessa träffar 

uppskattades och beskrevs vara värdefulla för informanternas arbete. Flera informanter 

påtalade dock att det sällan fanns tid för att gemensamt sitta ner på arbetsplatsen och utbyta 

tankar och erfarenheter. Vidare framkom det önskemål om kontinuerlig handledning kring 

arbetet med asylsökande. En informant hade tidigare haft möjlighet att regelbundet konsultera 

en läkare och menade att det varit värdefullt för arbetet. Några informanter önskade ökat 

samarbete med andra vårdinstanser, till exempel mödrahälsovården och tandhälsovården, för 

att de lättare skulle kunna tillgodose asylsökandes vårdbehov.  

”Det vi önskar egentligen är att asylhälsovården skulle ha ännu mer övergripande ansvar, att 

det kanske skulle vara som ett kompetenscentrum.” 

(Informant 9) 

Migrationsverket ansågs även vara en viktig aktör som skulle kunna underlätta arbetet för 

vårdsektorn genom att sprida kunskap om asylsökningsprocessen och ge informanterna en 

insikt i vad asylsökande fått för information vid ankomsten till Sverige. Några informanter 

menade att asylsökande inte hade fått den information de behövde om det svenska samhället 

av Migrationsverket och att informanterna därför fick fungera som en spindel i nätet och ge 

information om flera olika samhällsinrättningar. Andra informanter erfor dock att de hade 

fungerande samarbeten med andra aktörer kring de asylsökande. Kommunens 

flyktingsamordnare kunde fungera som ett bollplank och kunde vid behov kontaktas. 

Informanterna beskrev också fungerande samarbeten med kontaktpersoner på olika 

asylboenden.  
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7.3 Utmaningar i mötet 

7.3.1 Frustration 

Flera informanter erfor att de skulle vilja göra mer för asylsökande än vad deras uppdrag 

tillät. De kände en frustration över att hindras av de riktlinjer och lagar som reglerade vården 

av asylsökande.  

”Det är jobbigt för mig själv, för att jag vill hjälpa, och jag vet att jag kan hjälpa 

 men jag har det uppdraget på mig att jag inte får göra det…” 

(Informant 6) 

En informant beskrev att hon hanterade frustrationen genom att avskärma sig från 

asylsökande i mötet. Flera informanter erfor att det var svårt att hjälpa asylsökande som led av 

psykisk ohälsa då de inte ansåg att de besatt tillräcklig kompetens inom psykiatri och att det 

inte heller fanns någon vårdinstans att hänvisa dessa asylsökande till. Flertalet informanter 

påtalade att det var svårt att avgöra vilken vård som inte kunde anstå och att det kändes som 

att de gjorde skillnad på asylsökande och andra patienter. Flera informanter erfor att 

asylsökande ofta hade förväntningar på vilken vård de skulle erbjudas. Då informanterna inte 

kunde uppfylla deras förväntningar kunde konflikter uppstå med de asylsökande. 

Informanterna hanterade den uppkomna situationen genom att försöka förklara och motivera 

för asylsökande varför de nekades den önskade vården.  

7.3.2 Tidsbrist 

Resultatet visade att tidsbrist i mötet med asylsökande resulterade i sämre möten och skapade 

en känsla av otillräcklighet hos informanterna. Några informanter erfor att mötena med 

asylsökande krävde mer tid för handläggning än andra patientmöten. Faktorer som orsakade 

tidsbrist beskrevs vara behov av tolk och oplanerade möten. Oplanerade möten orsakade 

stress i det övriga arbetet då tid fick tas från den övriga verksamheten.  

”…så är det säkert på många andra hälsocentraler också att det stör verksamheten en del 

 när det kommer patienter oplanerat och obokat 

 när man inte har en obokad eller oplanerad verksamhet” 

(Informant 2) 

Den planerade verksamheten kring asylsökande kunde också innebära svårigheter då 

tidsåtgången var svår att bedöma och det kunde ibland vara svårt att få tidsutrymme att utföra 

de administrativa uppgifter som den planerade verksamheten förde med sig. Efter samråd med 
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kollegor kunde informanterna ibland få mer tid till arbetet med asylsökande än vad som var 

planerat. Under de perioderna då många asylsökande anlände menade vissa informanter att 

den övriga verksamheten behövde kunna justeras för att de skulle hinna med och tillgodose 

asylsökandes behov. Arbetsbelastningen hade ökat som en följd av det ökade antalet 

asylsökande men förstärkning av resurser hade uteblivit. I de perioder då många nyanlända 

asylsökande sökte vård kände vissa informanter ett behov av administrativ avlastning. 

Informanterna beskrev att asylsökandes behov av vård minskade i takt med den tid de varit i 

Sverige och att uppdraget kring asylsökande då inte tog mer tid i anspråk än andra 

patientuppdrag.  

7.3.3 Kommunikation 

Samtliga informanter erfor att mötena med asylsökande blev svårare att genomföra då 

kommunikationen inte fungerade. Språkbarriären ansågs vara det största hindret i 

kommunikationen mellan asylsökande och informanterna. Det var svårt att ta anamnes och 

göra en medicinsk bedömning om de inte kunde förstå de asylsökande och informanterna blev 

också osäkra på om de lyckats förmedla rätt och tillräcklig information om de inte hade 

tillgång till tolk. Informanterna påtalade att de fick lov att vara skärpta för att ingen 

information skulle gå förlorad vilket medförde att mötena med asylsökande erfors ta mer kraft 

och energi än andra patientmöten. Informanterna påtalade även vikten av tydlig 

kommunikation för att undvika risken för missförstånd. Att ge konsekventa besked ansågs 

också vara viktigt för att undvika missförstånd. Vissa informanter hade som praxis att alltid 

försöka boka tolk. Andra informanter menade att de klarade sig i stor utsträckning utan tolk 

och tog istället hjälp av språkstödjare, anhörigtolkar, engelska språket, bildböcker och/eller 

kroppsspråk. De flesta informanter erfor dock att tolken underlättade kommunikationen med 

asylsökande.  

”… utan tolk är det i princip helt omöjligt faktiskt. Det är otroligt svårt då, 

 att kommunicera om det inte är något väldigt tydligt…” 

(Informant 8) 

De flesta tolkar ansågs förmedla fullgoda översättningar med korta och koncisa svar men det 

hände även att översättningarna var av sämre kvalité, att tolkarna utelämnat information 

och/eller pratade om andra saker med de asylsökande. Vissa informanter ansåg att tolkarna 

inte hade den kroppskännedom som behövdes för att de skulle kunna översätta korrekt, dessa 

informanter hade också varit med om och att felaktiga tolkningar utförts. Även om tolk 
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användes menade informanterna att kommunikationen riskerade att inte fungera fullt ut då 

ljudkvalité och andra störande moment kunde påverka tolkens översättning. Samtliga 

informanter påtalade att det under senare tid varit svårare att boka tolkar då behovet av tolkar 

ökat drastiskt. De planerade mottagningarna av asylsökande kunde underlättas genom att tolk 

förbokades på de vanligast förekommande språken. Det ansågs vara bättre med telefontolk än 

tolk på plats. Då tolk på plats användes erfor informanterna att asylsökande kunde hamna i 

beroendeställning gentemot tolken. I de fall det fanns önskemål om tolkens kön kunde en 

telefontolk underlätta, till exempel kunde då en man tolka åt en kvinna via telefon. I vissa fall 

kunde kollegor som besatt aktuella språkkunskaper användas som tolkar i mötet med 

asylsökande, flera informanter påtalade dock att det endast var i nödfall de bad kollegorna 

tolka. 

7.3.4 Patientsäkerhet  

Resultatet visade att vissa informanter erfor att patientsäkerheten var sämre i mötet med 

asylsökande än i mötet med andra patienter.  

”Ja, den blir ju låg faktiskt, det är ju min bestämdaste uppfattning. Det känns ju som att det 

inte är frågan om utan när man kommer att missa någonting,  

så är det och det känns ju inte bra. Definitivt inte.” 

(Informant 10) 

Patientsäkerheten påverkades negativt av den språkliga barriären då tolk inte alltid fanns att 

tillgå och inte heller ansågs vara tillförlitlig vid alla tillfällen. Det kunde också vara svårt att 

kontrollera och styrka asylsökandes identiteter då de inte alltid legitimerade sig. 

Informanterna erfor även svårigheter då asylsökande vårdats på flera orter i landet och inte 

hade en sammanhängande journal. En vårdåtgärd kunde inledas men när den skulle följas upp 

eller avslutas kunde de asylsökande ha flyttat utan att någon visste var i landet de befann sig. 

Ytterligare ett problem som lyftes var att informanterna i arbetet med asylsökande kunde stöta 

på diagnoser, till exempel tuberkulos, som de inte var vana att bedöma och hantera. En rädsla 

infann sig då för att begå misstag. Vissa informanter hanterade det genom att alltid gardera sig 

i mötet med asylsökande, de var noga med att påtala att de asylsökande skulle söka 

akutmottagningen om de blev försämrade eller återkomma på nästa mottagningstid om 

förbättring uteblivit. Andra informanter ansåg inte att patientsäkerheten hotades men var 

medvetna om att risker förelåg i arbetet. Översättningar från tolk påtalades vara den största 

riskfaktorn för patientsäkerheten, annars ansågs patientsäkerheten vara den samma i mötena 
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med asylsökande som i mötena med andra patienter. Det påtalades dock att informanterna 

alltid var utsatta för risken att göra fel sitt arbete, inte bara i mötena med asylsökande.   

8 Diskussion 

8.1 Resultatdiskussion 

Resultatet visade att mötena med asylsökande erfors vara positivt och givande men kunde 

innebära utmaningar som frustration, tidsbrist, svårigheter i kommunikation och att 

upprätthålla patientsäkerhet. Förmågan att hantera utmaningarna underlättades av rätt 

förhållningssätt och kompetens. Önskemål fanns om tydligare riktlinjer och utbildning. 

Samarbete med kollegor och andra aktörer sågs som underlättande faktorer i mötet med 

asylsökande. 

I resultatdiskussionen kommer författarna diskutera tre olika perspektiv som framkommit ur 

föreliggande studies resultat. Initialt kommer författarna diskutera begreppet vård som inte 

kan anstå, den stress det kan orsaka och hur det påverkar informanternas arbete. Därefter 

kommer vikten av kunskap i transkulturell omvårdnad diskuteras. Slutligen kommer 

författarna diskutera patientsäkerheten i tolksituationen. 

8.1.1 Vård som inte kan anstå 

Resultatet i föreliggande studie visade att informanterna erfor att det var svårt att förmedla till 

asylsökande att vården kunde anstå. De menade att asylsökande hade en förväntan på vad den 

svenska sjukvården skulle erbjuda. När dessa förväntningar inte uppfylldes uppstod 

besvikelse hos de asylsökande vilket även Suurmond et al. (2013) belyser i sin studie. De 

menar att sjuksköterskorna i deras studie erfor att asylsökande kände sig diskriminerade och 

exkluderade från den hälso- och sjukvård som de trodde sig ha rätt till. Författarna tror att 

lagen som reglerar vård som inte kan anstå kan bidra till att asylsökande ses som en grupp och 

att fokus på individen riskerar att gå förlorat. Även om mötet begränsas av lagen anser 

författarna att personcentrerad vård bör appliceras i primärvårdens mottagning av asylsökande 

för att behålla fokus på individen och skapa ett gott omhändertagande utifrån de 

förutsättningar som finns. Informanterna menade att det var viktigt att informationen om att 

vården kunde anstå formulerades pedagogiskt och tydligt för att asylsökande inte skulle tolka 

informationen som ovilja. Leininger (1988) menar att transkulturell omvårdnad hjälper 

patienten att anpassa sig eller förhandla med andra vårdgivare, i enlighet med det tänker 
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författarna att sjuksköterskan/distriktssköterskan bör utgöra ett stöd och hjälpa asylsökande att 

hantera situationen som uppstår när de förmedlar att vården kan anstå.  

Studien visade att vissa informanter tyckte att det var svårt att hantera situationen som 

uppstod när de var tvungna att neka asylsökande vård. Glasberg (2007a) menar i sin 

avhandling att begreppet samvetsstress är förknippat med dåligt samvete. Författarna 

upplevde att vissa informanter hade drabbats av samvetsstress och att det kan förekomma 

generellt inom sjuksköterskans/distriktssköterskans profession. Glasberg, Eriksson och 

Norberg (2008) påvisar att samvetsstress kan skapas när det föreligger risk för att en patient 

utsätts för skada men riktlinjer hindrar sjuksköterskan från att ingripa. Att dämpa sitt samvete 

för att kunna fortsätta sitt arbete kan också skapa samvetsstress. Glasberg, Eriksson och 

Norberg (2007b) menar att samvetsstress kan förvärras av omgivande faktorer i arbetsmiljön 

och är en av de faktorer som kan orsaka utbrändhet. Författarna tror att asylsökandes 

förväntningar på vilken vård de kan erbjudas är en del av anledningen till att samvetsstress 

skapas hos sjuksköterskan/distriktssköterskan.  

Studien visade att vissa informanter kände sig frustrerade då de hamnade i konflikt mellan 

lagen som reglerar vård som inte kan anstå och deras egen önskan om vilken vård de önskade 

erbjuda asylsökande. Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) beskriver att målet med 

svensk hälso- och sjukvård är god hälsa och lika vård för hela befolkningen. Vården ska ges 

med respekt för alla människors lika värde. Författarna tänker att det är etiskt fel att 

asylsökande inte erbjuds samma vård som andra medborgare men inser samtidigt att det 

skulle vara svårt att organisera vård på lika villkor när asylsökande ännu inte fått 

uppehållstillstånd. Björngren Cuadra (2010) menar att alla patienter ska inkluderas i 

vårdetikens personkrets. Tanken om att alla ska inkluderas är universell och lyfts i 

sjuksköterskans etiska kod. Sjuksköterskan förväntas arbeta utifrån evidensbaserad kunskap 

och göra det bästa för patienten. Leininger (1988) menar att sjuksköterskan ska hjälpa 

patienten att upprätthålla sin hälsa och erbjuda en kontinuerlig uppföljning. Författarna anser 

att lagstiftningen som beskriver att vården kan anstå för asylsökande inte är förenlig med 

vårdetiken och Leininger´s transkulturella omvårdnadsteori då lagen innebär en begränsning 

av vad sjuksköterskan/distriktssköterskan får göra. Det etiska perspektivet kan utgöra 

ytterligare en anledning till att sjuksköterskan/distriktssköterskan drabbas av samvetsstress. 
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8.1.2 Kunskap i transkulturell omvårdnad  

Resultatet i föreliggande studie visade att flera informanter erfor att de saknade kunskap om 

andra kulturer och hur dessa påverkar människor men att mötena med asylsökande ändå var 

berikande. Det framkom dock att mötena med asylsökande inom primärvården skedde under 

olika förutsättningar.  Leininger (1988) betonar att kunskap är grunden för ett bra möte. 

Sjuksköterskan bör ha kunskap om kulturella värderingar, världsåskådningar samt sociala 

strukturer och hur de kan påverka patienten. Suurmond et al. (2010) menar att kunskap i 

transkulturell omvårdnad uppnås genom att sjuksköterskan har medvetenhet och kunskap om 

att möta olika kulturer och människor. Författarna tror att kunskap om transkulturell 

omvårdnad är betydelsefullt i mötet med asylsökande och att utbildning i transkulturell 

omvårdnad skulle kunna generera mer jämlika möten. 

Resultatet visade att informanterna önskade att arbetsgivaren skulle erbjuda relevant 

kompetensutveckling kring arbetet med asylsökande men att ansvaret i dagsläget vilar på 

sjuksköterskan/distriktssköterskan. Hanssen (2007) och Hultsjö och Hjelm (2005) betonar att 

kunskap om andra kulturer är ett redskap för att förstå och möta människor från andra 

kulturer. Att förstå patientens kultur och religion bidrar till en ökad respekt och omvårdnad. 

Fokus på kultur och/eller religion får dock inte medföra att patienten endast ses som en 

representant för en kultur eller en religion, då patienten ska betraktas ur ett individuellt 

perspektiv. Författarna tror dock att en applicering av Leininger´s transkulturella 

omvårdnadsteori kan medföra att fokus hamnar mer på de skillnader än de likheter som finns 

mellan människor och att det kan leda till att den personcentrerade vården går förlorad. 

I resultatet framkom att andra informanter erfor att de redan besatt den kunskap de behövde i 

mötet med asylsökande. Författarna noterade att dessa informanter hade lång yrkeserfarenhet 

och även hade erfarenhet av att möta asylsökande i andra kontexter. Författarna tror därför att 

yrkeserfarenhet precis som kunskap kan skapa en trygghet i yrkesrollen och öka förståelsen 

för kulturella skillnader. Detta styrks även av Burchill och Pevalin (2014) som menar att 

arbetslivserfarenhet är viktigt i arbetet med asylsökande. 

8.1.3 Patientsäkerhet i tolksituationen 

Resultatet i föreliggande studie visade att vissa informanter erfor att patientsäkerheten var 

bristfällig i mötet med asylsökande. Språklig barriär uppgavs vara den vanligaste orsaken till 

att patientsäkerheten var bristfällig. Socialstyrelsen (2016) menar att asylsökandes rätt till tolk 

inom hälso-och sjukvård inte är reglerad i lagtext. Tillgång till tolk har dock avgörande 
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betydelse för att rätten till vård på lika villkor och kraven på patientsäkerhet ska kunna 

uppfyllas. Författarna tänker att patientsäkerheten inte kan garanteras utan tolk och att tolk 

borde ses som en resurs för att patienten ska kunna bjudas in och berätta om sina erfarenheter. 

Enligt Ekman et al. (2011)  är det viktigt att patienten bjuds in för att berätta som sina 

upplevelser och erfarenheter när personcentrerad vård ska tillämpas.  

Informanterna hanterade den språkliga förbistringen på olika sätt. Några informanter använde 

tolkar medan andra informanter använde anhörigtolk, språkstödjare och/eller andra 

hjälpmedel. Samarasinghe et al. (2010) beskriver att sjuksköterskorna i deras studie ansåg att 

det var olämpligt att asylsökandes anhöriga tolkade åt dem. Författarna anser att tolkning är 

ett stort ansvar att lägga på anhöriga då de kan ha svårt att förmedla all information. Om inte 

alla symtom framkommer kan sjuksköterskan/distriktssköterskan ha svårt att göra en korrekt 

bedömning, vilket kan få konsekvenser för de asylsökande. Med anledning av att 

informanterna använde olika tillvägagångssätt för att hantera den språkliga barriären tror 

författarna att asylsökande får olika förutsättningar att förmedla sig. Om de träffar 

sjuksköterskor/distriktssköterskor som inte använder tolk äventyras deras patientsäkerhet. 

Enligt Socialstyrelsen (2016) råder brist på tolkar. Författarna tänker dock att tillgången på 

tolk är en avgörande faktor som sjuksköterskan/distriktssköterskan inte kan påverka. 

Patientsäkerheten borde kunna regleras med hjälp av riktlinjer på olika arbetsplatser. 

Johnstone och Kanitsaki (2006) menar i sin studie att riktlinjer gällande patientsäkerhet måste 

innehålla särskild information om de kulturella och språkliga aspekterna i det kliniska mötet. 

Om sådan information utelämnas kan den kritiska länken mellan kultur, språk och 

patientsäkerhet förbises eller förminskas (ibid). Hultsjö och Hjelm (2005) kom fram till att 

bokningar av tolk även försvåras om asylsökande hade önskemål om tolkens egenskaper och 

kunskaper. 

Andra informanter ansåg inte att patientsäkerheten hotades men var medvetna om att risker 

förelåg i mötet med asylsökande. Översättningar från tolk påtalades vara den största 

riskfaktorn för patientsäkerheten vilket även Samarasinghe et al. (2010) konstaterar i sin 

studie. Johnstone och Kanitsaki (2006) belyser att patientsäkerheten riskeras om för stor tilltro 

sätts till den som tolkar och värdet av de kulturella värderingarna kommer i andra hand. I 

studien påtalade flera informanter att tolken inte alltid var tillförlitlig. Enligt Socialstyrelsen 

(2016) förekommer det att tolkar utelämnar information, lägger till saker i tolkningen som 

inte uttalats samt pratar med patienten om annat än vårdsituationen. Inte sällan sker 

missförstånd på grund av språkliga barriärer vilket leder till att sjukvårdspersonal 
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missuppfattar beskrivningen av patientens symtom och att felaktig behandling ordineras. Det 

förekommer också att patienter missförstått hur de ska använda förskrivna läkemedel (ibid). 

Vissa informanter beskrev en rädsla för att de på grund av språklig barriär skulle missa något i 

bedömningen av den asylsökandes hälsa och att de hanterade det genom att be asylsökande 

återkomma om förbättring uteblev. Författarna tänker att 

sjuksköterskornas/distriktssköterskornas arbetssituation försvårar deras bedömningar. Ofta har 

sjuksköterskan/distriktssköterskan tidsbrist och knapp information att utgå från vilket ökar 

risken för att de gör felaktiga bedömningar. 

Resultatet visade att vissa informanter tyckte att det var svårt att veta om de asylsökande 

uppfattat deras frågor och den information de gav på rätt sätt. Enligt Patientlagen (SFS 

2014:821) ska informationen anpassas till mottagarens ålder, mognad, erfarenhet, språkliga 

bakgrund och andra individuella förutsättningar. Den som ger information ska så långt som 

möjligt försäkra sig om att mottagaren har förstått innehållet i och betydelsen av den lämnade 

informationen. Författarna tänker att svårigheten att förmedla information utgör en risk för de 

asylsökande men att även sjuksköterskan/distriktssköterskan är i en utsatt situation då deras 

yrkesmässiga bedömning vilar på den information som förmedlas. Författarna anser att 

samhället skulle kunna underlätta för sjuksköterskan/distriktssköterskan genom att 

tillhandahålla en tydligare lagstiftning kring användande av tolk. Ökad tillgänglighet på tolk 

och bättre förutsättningar för att boka tolk skulle kunna ge förbättrad patientsäkerhet och 

bättre och tryggare arbetssituation för de sjuksköterskor/distriktssköterskor som möter 

asylsökande inom primärvården. Leininger (1988) menar också att en patients möjlighet att 

kommunicera är en avgörande faktor för att transkulturell omvårdnad ska kunna tillämpas. 

Patientens språk är en av de faktorer som sjuksköterskan bör beakta i soluppgångsmodellen.  

Resultatet visade att flera informanter tyckte att den språkliga barriären var det största hindret 

i kommunikationen. Hanssen (2004) menar dock att även den kulturella barriären bör tas i 

beaktande i mötet mellan sjuksköterska och patient. En patients symtom formas av dess kultur 

vilket riskerar att utelämnas från kommunikationen om tolken inte har förförståelse och 

kunskap kring det. Om tolken inte kan förmedla de alternativ som erbjuds och de 

konsekvenser de får för hälsan blir det svårt för patienten att göra adekvata val. När den 

asylsökande inte har rätt förutsättningar för att göra sina val riskerar autonomin att äventyras 

(ibid). Författarna tänker att förutsättningar för kommunikation måste skapas då språkliga 

förbistringar föreligger. En tolk som har både språkkunskaper och medvetenhet om olika 

kulturer vore det ideala för att tillvarata patientens autonomi och säkerställa patientsäkerheten 
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då det är avgörande för att en holistisk och personcentrerad vård ska kunna erbjudas 

asylsökande.  

8.2 Metoddiskussion 

Syftet med föreliggande studie var att belysa sjuksköterskans/distriktssköterskans erfarenheter 

av mötet med asylsökande inom primärvården. I metoddiskussionen kommer begreppen 

trovärdighet, förförståelse, tillförlitlighet, giltighet och överförbarhet att diskuteras. 

Graneheim och Lundman (2004) menar att forskningresultat ska vara så trovärdiga som 

möjligt och att trovärdighet ska redovisas genom att trovärdighet, tillförlitlighet och 

överförbarhet diskuteras. 

Som metod för att belysa syftet användes en kvalitativ induktiv ansats med semistrukturerade 

intervjuer som enligt Kristensson (2014) är en metod för att beskriva människors tankar, 

erfarenheter och upplevelser. Semistrukturerade intervjuer innebär att alla informanter får 

samma frågor och får berätta om sina erfarenheter. Författarna anser att den valda metoden 

var korrekt för att besvara studiens syfte då den skulle belysa erfarenheter. Inför studiens 

genomförande identifierade författarna sina förförståelser av möten med asylsökande i 

enlighet med Lundman och Hällgren Graneheim (2012) som menar att förförståelse handlar 

om den bild forskaren har av fenomenet som studeras. Författarna har ingen erfarenhet av att 

arbeta med planerad mottagning av asylsökande. Båda författarna har dock mött asylsökande 

inom vården och dessa möten har varit positiva. Författarna har tagit sina positiva 

förförståelser i beaktande och gjort ett medvetet försök att belysa mötet med asylsökande på 

ett nyanserat sätt. För att säkerställa studiens överförbarhet har författarna beskrivit studiens 

kontext, urval, datainsamling och analysprocess i enlighet med Graneheim och Lundman 

(2004) för att visa att studien ska kunna appliceras på liknande situationer. 

Som urvalsmetod användes ändamålsenligt urval i enlighet med Polit och Beck (2012) vilket 

innebär att informanter väljs utifrån att de förväntas svara på studiens syfte. Författarna anser 

att urvalsmetoden var lämplig. Informanterna i studien var av varierande ålder och hade 

arbetat olika länge med mottagning av asylsökande. Författarna anser att det är en styrka då 

informanternas varierande erfarenhet gav variation i resultatet, vilket styrks av Graneheim och 

Lundman (2004) som menar att varierande kunskap och ålder hos informanterna ökar 

resultatets trovärdighet. Sjuksköterskorna/distriktssköterskorna i studien arbetade inom 

primärvården i ett län i södra Sverige. Samtliga verksamhetschefer på hälsocentralerna i det 

aktuella länet kontaktades (Bilaga 1), i enlighet med Riktlinjerna för etiska värderingar av 
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medicinsk humanforskning (2003), för att de skulle ge sitt godkännande till studien samt för 

att erbjuda deras distriktssköterskor att delta i studien. Efter första kontakten med 

verksamhetscheferna svarade tio verksamhetschefer och tre informanter anmälde sitt intresse 

för att delta i studien, dessa tre informanter var distriktssköterskor. Åtta andra 

verksamhetschefer kontaktade författarna med frågan om även sjuksköterskor fick delta i 

studien då intresse förelåg. Författarna kände initialt en osäkerhet kring att bredda urvalet då 

studien utgjorde en del av vidareutbildningen till distriktssköterska. Författarna ansåg dock att 

ett bredare urval inte utgjorde någon nackdel då syftet med studien kunde bibehållas. 

Författarnas avsikt var dessutom att urvalet skulle spegla de som möter de asylsökande och 

därför erfors inkluderandet av sjuksköterskor adekvat. Efter samråd med författarnas 

handledare mailades ytterligare en förfrågan till verksamhetscheferna på de hälsocentraler där 

sjuksköterskor kunde inkluderas. Det resulterade i att ytterligare sju informanter anmälde sitt 

intresse av att delta i studien, dessa sju informanter var sjuksköterskor. Författarna hade inte 

möjlighet bedöma hur stor urvalsramen var då endast tio av tjugofyra verksamhetschefer 

svarade. Kristensson (2014) menar att maximalt varierat urval innebär att informanter 

rekryteras efter att de förväntas ge en så stor variation som möjligt till forskningens resultat. 

Författarna hade inte möjlighet att eftersträva maximalt varierat urval då antalet informanter 

var begränsat.  

Författarna upplever att inklusionskriterierna var relevanta för studiens syfte. Polit och Beck 

(2012) menar att det inte finns några regler för hur stort ett urval ska vara inom kvalitativ 

forskning. Urvalets storlek bör dock vara tillräckligt för att datamättnad ska kunna uppnås. 

Datamättnad uppstår när ingen ny information framkommer i intervjuerna (ibid). Författarna 

ansåg att antalet intervjuade informanter var tillfredställande då materialet som framkom i de 

senare intervjuerna bekräftade innehållet i de tidigare intervjuerna. Polit och Beck (2012) 

menar vidare att urvalets storlek kan påverkas av känsligheten i det ämne som studeras. Om 

ämnet är av personlig karaktär kan det leda till att informanterna har svårare att delge sina 

erfarenheter. Författarna ansåg dock att det studerade ämnet inte var av personlig karaktär och 

upplevde att informanterna delgav sina erfarenheter på ett okomplicerat sätt. De tio 

informanterna arbetade på sju olika hälsocentraler vilket resulterade i att studien speglade sju 

olika hälsocentralers arbetssätt. Hälsocentralerna var lokaliserade i fem olika kommuner 

vilket gav en geografisk variation inom det aktuella länet. 

Innan intervjuerna inleddes utfördes en provintervju för att validera intervjuguiden. 

Intervjuguiden utformades med öppna frågor för att informanterna skulle få möjlighet att 
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delge sina erfarenheter. Enligt Kristensson (2014) är det intervjuarens ansvar att ställa 

relevanta frågor och skapa ett intervjuklimat där informanterna kan välja hur mycket de vill 

berätta. Lundman och Hällgren Graneheim (2012) beskriver att forskaren inom kvalitativ 

forskning är delaktig under intervjun och därigenom blir medskapare till texten. Författarna 

kunde i efterhand konstatera att frågorna i intervjuguiden kunde varit ännu mer öppna. De 

kunde även varit utformade annorlunda för att tydligare svara på syftet som då belyste 

informanternas upplevelser. Kristensson (2014) menar att frågorna i intervjuguiden ska vara 

tydligt relaterade till studiens syfte. Efter att syftet modifierats kunde författarna konstatera att 

frågorna i intervjuguiden i högre utsträckning svarade på det senare syftet som belyste 

informanternas erfarenheter. När författarna modifierat syfte, från att belysa upplevelser till 

att belysa erfarenheter, blev det också tydligt att en större del av materialet från intervjuerna 

kunde användas.  

Datainsamlingen skedde med hjälp av semistrukturerade enskilda intervjuer. Polit och Beck 

(2012) betonar vikten av att intervjun hålls på en plats där intervjun kan ske i avskildhet och 

att den intervjuade får välja plats. Med anledning av det tilläts informanterna välja plats för 

intervjuerna vilket resulterade i att de utfördes utan störande moment, i avskilda rum på 

informanternas arbetsplatser. Alla informanter fick inför intervjuerna ett mail innehållande 

skriftlig information om studien (Bilaga 2) och den aktuella intervjuguiden (Bilaga 3). Innan 

intervjuerna påbörjades fick informanterna skriva under en samtyckesblankett (Bilaga 4) i 

enlighet med Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460). 

Blanketten innehöll information om studiens syfte, hur det insamlade materialet skulle 

hanteras och att informanten när som helst skulle kunna avbryta sitt deltagande.  

Både författarna deltog vid samtliga intervjuer. Författarna ser det som en fördel då det 

innebar att både författarna hade möjlighet att inverka under tiden som intervjuerna pågick. 

Det medförde också att bägge författarna fick en god kännedom om informanterna och 

materialet vilket sedan upplevdes underlätta analysförfarandet. En ogynnsam situation skulle 

dock kunnat uppstå om informanterna upplevt att författarna hamnat i överläge under 

intervjuerna. Kristensson (2014) menar att en intervju aldrig är jämställd då intervjuaren alltid 

har ett övertag som denne bör vara medveten om vilket togs i beaktande av författarna under 

intervjuerna. Författarna hade ingen tidigare erfarenhet av att intervjua, vilket kan ha påverkat 

resultatet negativt. Författarnas följdfrågor kunde varit fler och av mer uttömmande karaktär. 

Kristensson (2014)  menar att ett gott utförande av intervjuer kräver övning men att forskaren 

ofta förbättrar sin teknik efter några intervjuer, vilket författarna erfor. Polit och Beck (2012) 
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menar att en bra dokumentation av informanternas skildringar kan ske med hjälp av till 

exempel en bandspelare varför författarna spelade in samtliga intervjuer med bandspelare och 

mobiltelefon.  

Författarna uppgav i informationsbrevet att intervjuerna planerades att ta cirka 30 minuter i 

anspråk. Författarna valde att uppge en ungefärlig tid för att informanterna skulle kunna 

planera sin arbetsdag. Enligt Polit och Beck (2012) är det svårt att i förväg bestämma hur 

många intervjuer som behövs för att nå datamättnad. Om intervjuerna inte blir tillräckligt 

uttömmande kan dock djupare och rikare information inhämtas genom att längre och mer 

intensiva intervjuer genomförs (ibid). Mediantiden för intervjuerna var 28 minuter, varje 

informant fick dock möjlighet att berätta fritt och ta den tid i anspråk som de behövde. 

Författarna ansåg dock att den tid intervjuerna tog i anspråk var relevant för att nå tillräckligt 

djup.  

Analysprocessen genomfördes enligt Graneheim och Lundmans (2004) manifesta kvalitativa 

innehållsanalys vilken innebär en opartisk granskning av informanternas erfarenheter. 

Författarna strävade efter att utesluta egna tolkningar ur studiens resultat, i enlighet med 

manifest innehållsanalys. Graneheim och Lundman (2004) menar att det för säkerställande av 

resultatets tillförlitlighet är nödvändigt med en noggrann beskrivning av analysarbetet. 

Forskarna bör verifiera sina ställningstaganden under hela forskningsprocessen för att 

studiens resultat ska kunna stärkas (ibid). Med anledning av det har författarna fortlöpande 

diskuterat sina ställningstaganden under analysprocessen. Enligt Lundman och Hällgren 

Graneheim (2012) präglas analysen av forskarens förförståelse vilket i sin tur påverkar 

trovärdigheten i studien. Författarna tog det i beaktning och var noggranna med att alla 

aspekter som framkom vid intervjuerna skulle framträda under analysprocessen. Det 

insamlade materialet transkriberades i anslutning till att intervjuerna ägde rum. Författarna 

transkriberade fem intervjuer var. Därefter lyssnade båda författarna på samtliga intervjuer för 

att säkerställa att all information kom med i transkriberingen. Kondenseringen, kodningen, 

subkategoriseringen och kategoriseringen genomfördes gemensamt, vilket enligt Lundman 

och Hällgren Graneheim (2012) underlättar analysförfarandet och skapar konsensus. 

Analysen har diskuterats mellan författarna för att säkerställa trovärdigheten i resultatet. I 

enlighet med Graneheim och Lundman (2004) redovisas en illustration av meningsbärande 

enheter, kondensering, kodning, subkategorisering och kategorisering i metodavsnittet för att 

underlätta bedömningen av resultatets trovärdighet.   
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Efter avslutad analysprocess framkom att syftet som var att belysa upplevelsen inte framkom 

tillräckligt tydligt varför kondenseringen, kodningen, subkategoriseringen och 

kategoriseringen gjordes om, vilket ändå inte resulterade i att syftet besvarades tillräckligt 

tydligt. Enligt Kristensson (2014) bör forskaren kontinuerligt gå tillbaka till syftet för att 

säkerställa att resultatet motsvarar syftet. Med anledning av det valde författarna att modifiera 

syfte då det insamlade materialet svarade tydligare gentemot erfarenheter än upplevelser. 

Därefter gjorde analysprocessen om för att säkerställa att inget material som svarade till det 

nya syftet gått förlorat. Enligt Graneheim och Lundman (2004) ger redovisning av 

representativa citat från intervjuer trovärdighet åt en studies resultat. Med anledning av det 

har citat från varje informant lyfts då Kristensson (2014) menar att citat från flera informanter 

belyser att analysen är baserad på alla informanters berättelser. Författarna har efter att 

resultatet färdigställts jämfört resultatet med de transkriberade texterna och kontrollerat att 

varje informant finns representerad i texten. Lundman och Hällgren Graneheim (2012) menar 

att en studies giltighet handlar om hur sanna dess resultat är. Ett resultat anses giltigt om det 

lyfter fram det som är representativt och typiskt för det som var avsett att beskriva vilket 

författarna anser att resultatet gör, särskilt som det insamlade materialet om- och bearbetats 

flera gånger.   

Överförbarhet utgör också en del i en studies trovärdighet, enligt Polit och Beck (2012) är 

resultatet överförbart om det kan överföras på liknande situationer. Författarna anser att 

resultatet är överförbart om mottagandet av asylsökande inom primärvården har ett liknande 

upplägg som i det aktuella länet. I de län där sjuksköterskor/distriktssköterskor på 

hälsocentralerna handlägger till exempel hälsosamtalen kan författarna dock inte garantera 

överförbarhet då olika upplägg av arbetet generar olika erfarenheter. För att ytterligare 

säkerställa trovärdigheten i studien har författarnas handledare fortlöpande granskat arbetet 

och studiens material. 

9 Slutsats 

Mötena med asylsökande erfors vara positiva och givande men kan skapa frustration och 

samvetsstress då lagen endast tillåter att sjuksköterskan/distriktssköterskan ger vård som inte 

kan anstå.  Tydligare riktlinjer och utbildning kring hur sjuksköterskan/distriktssköterskan ska 

hantera Lagen om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. behövs för att underlätta 

handläggningen. Migrationsverket och/eller andra aktörer kan behöva engageras för att ge 

asylsökande tydligare information om de lagar som styr vården och vilken vård de kan 
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förvänta sig. Dessa förändringar skulle kunna minska risken för missförstånd och ge en ökad 

patientsäkerhet. 

Föreliggande studie tillför följande kunskap: 

 Utbildning i transkulturell omvårdnad bör främjas. 

 Handledning kan behövas för att motverka samvetsstress. 

 Samarbete med Migrationsverket och andra aktörer bör initieras. 

 Tolk bör användas för att säkerställa kommunikationen och patientsäkerheten. 

10 Kliniska implikationer 

Föreliggande studie syftade till att belysa sjuksköterskors/distriktssköterskors möte med 

asylsökande inom primärvården. En spridning av studiens resultat skulle kunna bidra till att 

skapa en medvetenhet om de kulturella aspekter som förekommer i mötet med asylsökande. 

Resultatet gav också exempel på faktorer som kan behöva förbättras inom primärvården för 

att säkerställa patientsäkerheten. Dessa faktorer är ökad kunskap om transkulturell 

omvårdnad, förbättrade riktlinjer och ökat samarbete med olika aktörer. Resultatet kan utgöra 

ett kunskapsunderlag för de professioner som möter asylsökande i inom primärvården och 

därigenom underlätta integrationen av asylsökande i det svenska sjukvårdssystemet. Ur 

samhällelig aspekt kan studien tillföra kunskap om vilka resurser som behövs för att 

asylsökande ska uppleva ett tillfredställande möte. 

11 Förslag till fortsatt forskning 

Det hade varit intressant att genomföra en studie om asylsökandes upplevelse av att få och 

använda sig av egenvårdsråd som sjuksköterskan/distriktssköterskan tillhandahåller, då det 

hade kunnat utgöra ett underlag för förbättringsarbete inom primärvården. Det hade också 

varit intressant att implementera utbildning i transkulturell omvårdnad i primärvården för att 

sedan kunna undersöka om utbildningen förbättrat och underlättat mötena med asylsökande. 
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Bilaga 1: Informationsbrev till verksamhetschef 

Intervjustudie om distriktssköterskans upplevelse av mötet med 

asylsökande inom primärvården 

Vi heter Emma Hallén och Camilla Georgsson och läser Distriktssköterskeprogrammet på 

Linnéuniversitetet i Kalmar. I vår magisteruppsats har vi för avsikt att belysa 

distriktssköterskans möte med asylsökande på hälsocentral.  

Som en följd av den ökade tillströmningen av asylsökande möter distriktssköterskor, 

verksamma inom primärvården asylsökande i allt större omfattning. Inom primärvården finns 

distriktssköterskor som har ett uttalat uppdrag att arbeta med asylsökande eller har möjlighet 

att avsätta mottagningstid för möten med asylsökande. Författarna till den planerade studien 

har för avsikt att belysa och tillvarata dessa distriktssköterskors upplevelser för att skapa en 

medvetenhet om mötet med asylsökande hos andra distriktssköterskor som också möter 

asylsökande i sitt arbete. 

Studien kommer att utföras under våren 2016, närmare bestämt under vecka 13 och baseras på 

enskilda intervjuer. Intervjun beräknas ta cirka 45 minuter och kommer spelas in med 

bandspelare. Vi överlåter till informanterna att välja plats för intervjun för att den på minsta 

sätt ska påverka deras vardag. Alla uppgifter och all information i studien kommer att 

hanteras konfidentiellt. Alla informanter kommer att avidentifieras och allt material kommer 

att förstöras efter avslutad studie. När studien godkänts kommer den publiceras i DIVA, som 

är en portal och öppet arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser. Om Du eller 

någon av informanterna önskar kommer studien att skickas till er. 

Deltagandet i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas.  

Vänligen svara oss via mail om du samtycker eller inte samtycker till att studien genomförs på 

er hälsocentral. Om du samtycker till att studien genomförs var vänlig bifoga mailadress till 

berörda distriktssköterskor.  

Vi önskar ha ditt svar senast 160304. Du är också varmt välkommen att höra av dig om du har 

några frågor om studien.  

Tack på förhand! 
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Emma Hallén    Camilla Georgsson 

Telefon:    Telefon:  

Mail:     Mail: 

 

Handledare Ulla Petersson 

Telefon:  

Mail:  
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Bilaga 2: Informationsbrev till 

sjuksköterskor/distriktssköterskor 

Intervjustudie om sjuksköterskans/distriktssköterskans upplevelse av 

mötet med asylsökande inom primärvården 

Vi heter Emma Hallén och Camilla Georgsson och läser Distriktssköterskeprogrammet på 

Linnéuniversitetet i Kalmar. I vår magisteruppsats har vi för avsikt att belysa 

sjuksköterskans/distriktssköterskans möte med asylsökande inom primärvården. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna forskningsstudie. 

Som en följd av den ökade tillströmningen av asylsökande möter 

sjuksköterskor/distriktssköterskor, verksamma inom primärvården, asylsökande i allt större 

omfattning. Inom primärvården finns sjuksköterskor/distriktssköterskor som har ett uttalat 

uppdrag att arbeta med asylsökande. Författarna till den planerade studien har för avsikt att 

belysa och tillvarata dessa sjuksköterskors/distriktssköterskors upplevelser för att skapa en 

medvetenhet om mötet med asylsökande hos andra sjuksköterskors/distriktssköterskor som 

också möter asylsökande i sitt arbete. 

Syftet med studien är att belysa sjuksköterskan/distriktssköterskans upplevelse av mötet med 

asylsökande inom primärvården.  

Intervjustudien kommer att utföras under våren 2016, närmare bestämt under vecka 13, och 

baseras på enskilda intervjuer med sjuksköterskor/distriktssköterskor som har erfarenhet av att 

arbeta med asylsökande inom primärvården. Intervjun beräknas ta cirka 45-60 minuter och 

baseras på öppna frågor. Ni kommer att få tillgång till frågorna före intervjun. Intervjun 

kommer att spelas in med bandspelare. Vi överlåter till er att välja plats för intervjun för att 

den på minsta sätt ska påverka er vardag. Genom att delta i studien får ni möjlighet att dela 

med er av era möten med asylsökande och förmedla er kunskap till andra 

sjuksköterskor/distriktssköterskor. Alla uppgifter och all information i studien kommer att 

hanteras konfidentiellt. Alla informanter kommer att avidentifieras och allt material kommer 

att förstöras efter avslutad studie. När studien är avslutad kommer ni erbjudas möjlighet att 

läsa den. 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att 

motivera varför. Det kommer inte att få några negativa konsekvenser för dig. 
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Har du frågor eller är intresserad av att delta vänligen kontakta någon av nedanstående. 

Emma Hallén   Camilla Georgsson  

Telefon:    Telefon:  

Mail:    Mail:  

 

Handledare: Ulla Peterson 

Telefon:  

Mail:  
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Bilaga 3: Intervjuguide 

Bakgrundsinformation: 

Ålder? 

Kön?  Kvinna  Man 

Är du sjuksköterska eller distriktssköterska? 

Antal verksamma år som Sjuksköterska/Distriktssköterska? 

Antal verksamma år med uppdrag asylsökande? 

Särskild utbildning kring asylsökande? 

Inledningsfråga till samtliga informanter: 

- Hur är det att möta asylsökande på en hälsocentral? 

Mötet med asylsökande 

Kan du berätta om ett möte med asylsökande på hälsocentral? 

- Bra möte? 

- Dåligt möte? 

Tillvägagångssätt 

- Kan du berätta hur du tillvaratar asylsökandes intresse på bästa sätt? 

Resurser 

- Vilka resurser finns det att tillgå i mötet med asylsökande på hälsocentralen? 

- Vad skulle du mer önska i ditt arbete? 

Arbetsgivaren 

- På vilket sätt har arbetsgivaren bidragit med kompetensutveckling och har den i så fall 

varit viktig för uppdraget? 

- Något mer du vill berätta om ditt arbete med asylsökande som vi inte tagit upp? 

Följdfrågor som kommer användas under hela intervjun: 

- Hur tänker du? 

- Hur Känner du? 
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- Hur menar du? 

- Vad gjorde du? 

- Kan du berätta?  

- Kan du utveckla?  

- Kan du ge exempel? 
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Bilaga 4: Samtyckesblankett 

Jag samtycker härmed till att delta i studien ”Sjuksköterskans/Distriktssköterskans upplevelse 

av mötet med asylsökande på inom primärvården”. 

Jag har fått information om: 

 Studiens syfte och utförande. 

 Att mitt deltagande är frivilligt.   

 Att jag kan välja att avbryta min medverkan i studien utan att förklara varför. 

 Att allt material kommer att behandlas konfidentiellt. 

 Att alla uppgifter kommer att avidentifieras så att varken arbetsplats eller informanter 

går att urskilja. 

 Att materialet till studien kommer användas endast till den aktuella studien och inte i 

något annat syfte. 

 

Underskrift: 

Namnförtydligande: 

Ort och datum: 
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Bilaga 5: Etikkommittén 

 

 

 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt, kliniskt forskningsprojekt  

eller motsvarande inför rådgivande etisk granskning 

  

 

Projekttitel: Distriktssköterskans upplevelse av mötet med asylsökande på 

hälsocentral.________________________________________________ 

  

 

Projektledare: Emma Hallén och Camilla Georgsson___________________________________ 

  

 Handledare: Ulla Peterson_______________________________  

     Ja Tveksamt Nej  

 

 

1 

Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter  

(dvs. enligt Personuppgiftslagen behandla personuppgifter som avslöjar 

ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk 

övertygelse, eller medlemskap i fackförening eller att behandla 

personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv). 

  X 

 

 

 

2 

Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på forskningspersonerna 

(även sådant som ej avviker från rutinerna men som är ett led i 

forskningen)? 

  X 

 

 

 

3 

Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt påverka 

forskningspersonerna (t.ex. behandling av övervikt) eller som innebär 

en uppenbar risk att påverka? (Se 4 § 2 punkten i Etikprövningslagen 

2003:460) 

  X 

 

 

 

4 

Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller 

avliden människa (t.ex. blodprov eller PAD)? 
  X 

 

 

        

      5 

 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom barn, 

dementa eller psykiskt handikappade liksom personer i uppenbar 

beroendeställning såsom patienter eller studenter som är direkt 

beroende av försöksledaren)? 

  X 

 

 

Om någon av frågorna 1-5 besvarats "Ja" eller "Tveksamt" kan forskningsarbetet, om det genomförs på 

forskarnivå, kräva godkännande vid en etikprövning av regional etikprövningsnämnd (EPN). 

För vidare information om Etikprövningsnämnden se www.epn.se. 

 

Om frågorna 1-5 besvarats med ett "Nej", fortsätt egengranskningen genom att kryssa när punkten är 

uppfylld: 

 

http://www.epn.se/
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    Ja Tveksamt Nej 

6 I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att deltagarna förstår  

dess syfte och uppläggning (inklusive vad som krävs av den enskilde, t.ex. 

antal besök, projektlängd etc.) och på så sätt att alla detaljer som kan  

påverka beslut om medverkan klart framgår (mörka inget men överdriv ej 

heller farorna). Minderårig skall i allmänhet ha vårdnadshavares 

godkännande (t ex enkäter i skolklasser). 

X   

7 Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt i den skriftliga 

informationen till patient eller forskningsperson. Vidare framgår tydligt att 

deltagare när som helst och utan angivande av skäl kan avbryta försöket 

utan att detta påverkar forskningspersonens omhändertagande eller 

behandling eller, om studenter, betyg etc. 

X   

8 Eventuellt upprättande av personregister (där data kan kopplas till fysisk 

person) är anmält till registeransvarig person på respektive förvaltning 

(PUL- ansvarig).   

  X 

9 Det finns resurser för genomförande av projektet och ansvariga för 

forskningspersonernas säkerhet är namngivna (prefekt, verksamhetschef 

eller motsvarande). 

X   

 

Blanketten skall bifogas ansökan och skrivas under av den som genomför projektet och i 

förekommande fall även av handledare. 

Ovanstående frågor är noga penetrerade och sanningsenligt besvarade. 

 

Ort och datum: 

Kalmar 2016-02-17 

………………………………………………………………………………………. 

 

Projektledare: 

Emma Hallén och Camilla Georgsson 

………………………………………………………………………………………. 

namn 

 

Hälsa- och Vårdvetenskap 

………………………………………………………………………………………. 

institution/enhet 

 

Underskrift projektledare: 

 
 

………………………………………………………………………………………. 

 

 

Handledare: 
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Ulla Petersson 

……………………………………………………………………. 

namn 

Hälsa- och Vårdvetenskap 

 

………………………………………………………………………………………. 

institution/enhet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


