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Sammanfattning 

Bakgrund: Det stora antalet familjer som söker asyl påverkar sjuksköterskans arbete inom 

barnhälsovården. I Sverige erbjuds alla barn mellan 0-6 år att göra regelbundna hälsokontroller, 

vilket även omfattar barn som söker asyl. Sjuksköterskors hälsofrämjande och förbyggande 

vård omfattar barns hälsa utifrån det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet. Det 

hälsofrämjande arbetet utvecklar empowerment hos familjerna där målet är en god hälsa. Flykt 

och trauman påverkar familjer som söker asyl och många lider av psykisk ohälsa. 

Sjuksköterskors arbete kräver speciella och individuella insatser i mötet med dessa familjer.  

 

Syfte: Var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av arbetet inom barnhälsovården med 

familjer som söker asyl.  

 

Metod: Intervjustudien har en kvalitativ design med en induktiv ansats. Femton sjuksköterskor 

från sex olika kommuner deltog i studien. Samtliga med erfarenhet av arbete med asylsökande 

familjer inom barnhälsovård. Insamlad data analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys. 

 

Resultat: I resultatet framkom tre kategorier: Familjers behov och stöd påverkar arbetet, Yttre 

faktorer påverkar arbetet, Komplexiteten i mötet med familjerna påverkar arbetet. 

 

Slutsats: Studien visar att sjuksköterskor inom barnhälsovården anpassar arbetet efter 

asylsökande familjers behov och förutsättningar. Sjuksköterskornas erfarenheter och utbildning 

är grunden för hens kompetens. Den psykiska ohälsan och en social komplex situation för 

familjerna som söker asyl medför en utmaning för sjuksköterskorna i det hälsofrämjande 

arbetet. 

 

 

Nyckelord: asylsökande, barnhälsovård, empowerment, hälsofrämjande arbete 
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Summary 

Background: The large number of families seeking asylum affect nurses work in child health 

care. All children in Sweden between 0-6 years, do regular check-ups, including children 

seeking asylum. Nurses health promotion and preventive care covers childrens health based 

on the physical, mental and social well-being. Health promotion develops empowerment of 

families where the goal is good health. Escape and trauma affect families seeking asylum and 

many suffer from mental illness. Nurses work requires special and individual efforts in 

meeting with families. 

 

Purpose: To describe nurses experience of work in child health care with families seeking 

asylum. 

 

Method: The interview study had a qualitative design with an inductive approach. Fifteen 

nurses from six different municipalities participated in the study, all with experience working 

with asylum-seeking families in child health care. Collected data were analyzed according to 

qualitative content analysis. 

 

Results: The results revealed three categories: Families needs and support 

affect the work, External factors affect the work, The complexity of the meeting with the 

families affect the work. 

 

Conclusion: The study shows that nurses in child health care adapts work to asylum seeking 

families needs and circumstances. Nurses experience and education is the foundation of his or 

her skills. Mental illness and a socially complex situation for families seeking asylum is a 

challenge for nurses working with health promotion. 
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Inledning 

Många människor är på flykt genom Europa och antalet som söker asyl i Sverige kan liknas vid 

flyktingströmmen från Balkankriget på 1990-talet. En betydande del av de som söker asyl är 

barn (Migrationsverket, 2015). Barn och familjer som söker asyl är en sårbar grupp med 

traumatiska upplevelser och har omfattande behov av hälso-och sjukvård. Tidigare studier visar 

att sjuksköterskor inom barnhälsovården upplever svårigheter att möta familjer som söker asyl 

utifrån kulturella förhållanden och syn på hälsa (Berlin, Johansson & Törnkvist, 2006). Det 

finns en osäkerhet hos sjuksköterskor gällande regler och riktlinjer samt kunskap om familjers 

särskilda behov (Enskär, Ankarcrona, Jörgense & Huus, 2012).  För att hjälpa och ge stöd till 

de familjer som söker asyl måste sjuksköterskorna ha en bred kunskap om olika länder och dess 

sociala och kulturella kontext. Många sjuksköterskor upplever svårigheter att möta dessa 

familjer. I samband med verksamhetsförlagda studier inom barnhälsovården väcktes intresse 

för sjuksköterskornas arbete med barn och familjer som söker asyl.  

 

Bakgrund 

Barnhälsovård 

I Sverige erbjuds alla barn mellan 0-6 år regelbundna hälsobesök enligt 

barnhälsovårdsprogrammet (Socialstyrelsen, 2014). Barnhälsovården (BHV) regleras av 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och organiseras i form av barnavårdscentraler vilka 

bedrivs privat eller offentligt. På flera orter är BHV en del i en familjecentral vilken även 

omfattar mödravård, öppen förskola och socialtjänst med inriktning mot förebyggande arbete. 

Specialistutbildade sjuksköterskor med examen inom hälso-och sjukvård för barn och 

ungdomar eller distriktssköterskor arbetar inom BHV och i följande text kommer dessa 

benämnas sjuksköterskor. BHV är en del i folkhälsoarbetet och motiveras genom att barns hälsa 

grundläggs i barndomen. Goda uppväxtvillkor är avgörande för barnets hälsa och på sikt för 

folkhälsan. BHV:s mål är att främja barns hälsa och utveckling samt förebygga ohälsa, vilket 

sker genom återkommande hälsoövervakning. Genom att tidigt definiera ohälsa, problem i 

uppväxtmiljö, närmiljö samt utveckling, initieras åtgärder för att hjälpa barnet och familjen. 

Föräldrar erbjuds stöd till ett aktivt föräldraskap vilket främjar en allsidig utveckling för barnet. 

Individuellt utformat stöd och hjälp vid nedsatt hälsa eller risk för ohälsa erbjuds familjen 

(Socialstyrelsen, 2014). En hälsoundersökning för barn omfattar den fysiska, sociala och 

psykomotoriska hälsan samt vaccinationsstatus (SOFS 2011:11).   

 

Hälsobesöket utformas av sjuksköterskorna genom olika strategier för att möta barnet på ett 

följsamt och uppmuntrande sätt. I hälsobesöket ges information om hälsosamma vanor under 

hälsobesöket där samspelet mellan barnen och sjuksköterskorna är en förutsättning för ett 

förtroendefullt möte (Golsäter, Enskär & Harder, 2014). Deras egen uppfattning av god hälsa 

och erfarenheter påverkar arbetets utformning (Jerdén, Hillervik, Hansson, Flacking & 

Weinehall, 2006).  
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Barnkonventionens 54 artiklar utgör en helhet för barns rättigheter. Artiklarna 2, 3, 6 och 12 är 

vägledande principer (United Nations International Children Emergency Fund, 1989) och är 

grundläggande för barnhälsovårdens arbete (Socialstyrelsen, 2014).  Med barnperspektivet i 

fokus innebär det att alltid se till barnets bästa i alla beslut samt skapa en förutsättning för 

barnets utveckling. Barnets perspektiv ses utifrån att barnet efter ålder och mognad ges 

möjlighet till delaktighet i alla beslut som rör dem. Barnrättsperspektivet stärker barnets 

mänskliga rättigheter utifrån barnkonventionen (Socialstyrelsen, 2014). Barnets rättigheter vid 

flykt innebär skydd och hjälp samt att återförenas med familjen vid separation under flykten.  

Tillsammans med föräldrarna eller ensamt så har barnet rätt till skydd och hjälp (United Nations 

International Children Emergency Fund, 1989).  

 

Sjuksköterskornas arbete är hälsofrämjande och har en förebyggande vård för barns hälsa, 

utveckling och livssituation. De hälsofrämjande åtgärderna innebär att stärka eller bibehålla 

fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande med fokus för barnets bästa och i relation till 

familjen ge stöd och vägledning i föräldraskapet (Söderbäck & Ekström, 2014). I arbetet inom 

BHV är sjuksköterskans kompetens till för att främja familjers hälsa. Hälsorådgivning och 

familjestöd ställer krav på faktakunskap, handlingsberedskap och flexibilitet i arbetet. 

Utgångspunkten i arbetet är vetenskap och mångkulturella aspekter om hälsa i ett nationellt och 

internationellt perspektiv (Svensk sjuksköterskeförening, 2005).  

 

Hälsa och hälsofrämjande arbete 

Ett av omvårdnadens konsensusbegrepp är hälsa (Edberg, Ehrenberg, Friberg, Wallin, Wijk & 

Öhlén, 2013) och enligt World Health Organization (1946) är definitionen av hälsa : 

”Hälsa är ett tillstånd av fullständig fysisk, psykisk och socialt välbefinnande och ej endast 

frånvaro av sjukdom eller svaghet.” 

Alla människor har oavsett ras, religion, sociala-och ekonomiska förhållanden, rätt till god 

hälsa. Barns hälsa omfattar en trygg miljö och en tillvaro vilken främjar god uppväxt och 

utveckling (World Health Organization, 1946). Senare vidareutvecklades definitionen till ett 

mer hälsofrämjande tankesätt där människor själva är delaktiga till att uppnå god hälsa (World 

Health Organization, 1986). 

 

Hälsa är något en människa är (Eriksson, 1984) vilken utgår ifrån en människosyn med ett 

holistiskt perspektiv (Eriksson, 1984, World Health Organization, 1946). Människan består av 

kropp, själ, ande och tillsammans bildar dessa en enhet. Människan har ett egenansvar för de 

hälsoval hen gör. God hälsa uppnås genom integration av välbefinnande, sundhet och friskhet. 

Välbefinnande innebär att människan mår bra och att livet känns meningsfullt. Den psykiska 

hälsan beskrivs genom sundhet och den fysiska hälsan genom friskhet. Miljön påverkar 

människans hälsa. Eriksson (1948) beskriver att yttre faktorer och miljön påverkar människans 

möjligheter och begränsningar till att uppnå hälsa. Sjuksköterskorna har en stödjande roll för 

att uppnå god hälsa med fokus på hälsofrämjande omvårdnad.  Den professionella vården utgår 

ifrån individuella behov, där familjen integreras för att uppnå en god hälsa. 

 



 

3 

 

Empowerment 

I sjuksköterskornas hälsofrämjande arbete skapas förtroende med barn och deras föräldrar, där 

åtgärder utformas för att nå uppsatta mål. Genom att följa barnets utveckling uppmärksammas 

ett avvikande beteende eller en onormal utveckling. God hälsa för barnet innebär att ha goda 

matvanor, bra uppväxtmiljö, minska risken för sjukdomar och förebygga skador (Rosenthal, 

Crowley & Curry, 2008). Ett begrepp inom barnhälsovården är empowerment vilket betyder 

egenmakt (Socialstyrelsen, 2014).  En hälsofrämjande insats där sjuksköterskorna och familjens 

samspel leder till att de får insikt, kännedom i egna resurser och kapacitet för att utveckla 

problemlösande strategier samt en medvetenhet om bakomliggande faktorer. Flera orsaker 

påverkar familjens liv såsom sociala, politiska och ekonomiska faktorer (Gibson, 1991). 

Empowerment är en process där god hälsa är slutmålet (Pulvirenti, McMillan & Lawn, 2011).  

Ekonomiska och organisatoriska begränsningar utgör hinder för sjuksköterskans arbete. Ett 

sämre bemötande ger osäkerhet och begränsningar för familjen. Bristande kunskap och 

kompetens hos sjuksköterskorna försämrar familjens empowerment (Cawley & McNamara, 

2011). 

 

Personcentrerad vård är en del i begreppet empowerment (Cawley & McNamara, 2011). För att 

uppnå god hälsa bör kultur, familjeförhållande och personliga egenskaper samt ett  aktivt 

deltagande utifrån den egna förmågan beaktas (Pulvirenti et al., 2011). Personens historia, 

erfarenheter, styrkor eller svagheter är en del i den personcentrerade vården, där 

sjuksköterskornas kunskap inom omvårdnad är en resurs (Edberg et al., 2013). 

 

När en medlem i familjen drabbas av ohälsa påverkas hela familjen, därför har den 

familjecentrerade vården fått en större inverkan på vården. Tillsammans stärker familjen hälsan 

och genom samarbete med sjuksköterskorna ökar kunskapen om god hälsa. Den 

familjecentrerade vården är del i den personcentrerade vården  (Benzein, Hagberg, Saveman, 

2008). Vid familjecentrerad vård ses familjen som en helhet och ökar föräldrarnas engagemang 

i barnets hälsa (Rouse, 2012). Genom stöd ges familjer med sämre delaktighet möjlighet att öka 

sitt välmående och beslutstagande. Delaktighet, ansvar, information och teamarbete ger 

föräldrarna stöd i  föräldrarollen.  Den familjecentreade vården ökar familjens förståelse för 

olika åtgärder vilket stärker känslan av kontroll och anpassas individuellt (Rouse, 2012). Den 

familjecentreade vården stärker föräldrarna och minskar stress och oro hos familjen (Coyne, 

O’Neill, Murphy,  Costello & O’Shea, 2011).  

  

Familjer som söker asyl 

Det finns olika skäl till att vara flykting såsom ras, nationalitet, politiska eller religiösa 

uppfattningar, kön eller sexuell läggning. Antalet barn och familjer som söker asyl har ökat det 

senaste året. Under år 2015 sökte 70 384 barn asyl i Sverige (Migrationsverket, 2015). För att 

få uppehållstillstånd i Sverige prövas den asylsökandes ansökan utifrån gällande lagstiftning 

(SFS 2005:716).  

"Med asyl avses i denna lag ett uppehållstillstånd som beviljas en utlänning därför att han eller 

hon är flykting eller alternativt skyddsbehövande (SFS 2005:716).” 
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Migrationsverket har huvudansvaret för mottagandet av familjer som söker asyl vid ankomsten 

till Sverige, där de erbjuds plats vid en förläggning. Alla personer registreras och får även rätt 

till bistånd (SFS 1994:137). Asylprocessen påverkar familjen och bristande förtroende och 

misstänksamhet till Migrationsverkets ombud kan utgöra ett hinder för att skapa en relation.  I 

kommunikationen används tolk och där tolkning med sämre kvalité försvårar mötet. Det är inte 

en självklarhet att tala med barnen i asylprocessen då det förekommer tidsbrist. Barnens 

perspektiv används för att stärka föräldrarnas asylansökan istället för att bedömas och värderas 

på egna villkor (Ottosson & Lundberg, 2013). Brist i kompetens hos handläggare i barnfrågor 

samt samhällets syn på barn påverkar hur de behandlas. Kravet på effektivitet i organisationen 

gör att barnens perspektiv inte står i centrum (Ottosson, Eastmond & Schierenbeck, 2013). 

 

I ett samhällsekonomiskt perspektiv är det av betydelse att förebygga ohälsa.  Enligt Förenta 

Nationens (FN) konventioner är hälsa en mänsklig rättighet och centralt för varje individs 

livskvalité. Genom att systematiskt erbjuda familjer som söker asyl hälsoundersökning ges 

förutsättningar att förebygga och behandla ohälsa. Lagen om hälso- och sjukvård till 

asylsökande är en grund för idén om hälsa som en mänsklig rättighet (Regeringskansliet, 2011). 

Asylsökande barn upp till 18 års ålder har rätt till hälso-och sjukvård samt tandvård i Sverige 

(SFS: 2008:344). 

 

Psykosomatisk ohälsa förekommer hos familjer som söker asyl (Drennan & Joseph, 2005). 

Ohälsan yttrar sig i rädsla, ångest, stress och sömnproblematik (Strijk, Meijel & Gamel, 2011) 

och ligger till grund från upplevelser av trauman i samband med flykt och vistelse i 

flyktingläger (Montgomery & Foldspang, 2005). Barnen visade betydande tecken på psykisk 

ohälsa under asylprocessen (Hjern, Angel & Jeppson, 1998) där lång väntan och brist på 

aktivitet påverkade familjen både fysiskt och mentalt (Strijk et al., 2010). Vid posttraumatisk 

stress hade kvinnorna en ökad förekomst av somatiska symtom i jämförelse med männen. 

Integration och förbättrade levnadsförhållanden samt fokus på barnens välbefinnande hjälpte 

kvinnorna att hantera tidigare trauman (Renner & Salem, 2009). Barn och deras familjer som 

sökte asyl behövde hjälp att bryta isoleringen i det nya landet genom att få information och 

kunskap om olika samhällsfunktioner (Drennan & Joseph, 2005).  

 

BHV:s arbete kräver speciella och individuella insatser i mötet med familjer som söker asyl 

(Hjern & Delvert, 2012). En god kommunikationsförmåga hos sjuksköterskorna skapar 

förutsättningar till en förtroendefull relation med familjer, vilket hjälper dem att bearbeta svåra 

händelser (Suurmond, Seeleman, Rupp, Goosen & Stronks, 2012).  Kommunikationen med 

barn och familjer som söker asyl förbättras av tolkhjälp vid språkförbistringar (Coyne et al., 

2011). Sjuksköterskorna ger stöd och kunskap utifrån familjens behov vilket innebär 

vägledning för hur de kan finna verktyg att hantera svårigheter, öka kunskap och utveckling för 

att nå uppsatta mål vilket ger dem ökad empowerment (Fazel, Reed, Panter-Brick & Stein, 

2012). En trygg miljö och god socioekonomisk grund minskar risken för psykisk ohälsa hos 

barn som söker asyl (Sandahl, Norredam, Hjern, Asher & Nielsen, 2013). För att nå en mer 

jämlik vård med kvalité är även sjuksköterskors kulturella kompetens av betydelse (Berlin, 

Nilsson & Törnqvist, 2010). 
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Motiv till studien 

Traumatiska upplevelser hos barn och familjer som söker asyl kräver kompetens hos 

sjuksköterskorna för att de ska kunna hjälpa familjen. Den psykiska ohälsan och rädslan för att 

skickas tillbaka till hemlandet dominerar. Sjuksköterskornas arbete är krävande och det tar tid 

att skapa ett förtroende. Arbetet innebär att utforma stöd och hjälp till familjerna (Strijk et al., 

2010). Flera barn lider av ångest och stress vilket ofta leder till sömnsvårigheter. Oro och 

ovisshet om familjen beviljas uppehållstillstånd eller inte påverkar barnen (Montgomery & 

Foldspang 2005). Familjer som söker asyl upplever svårigheter vid kontakt med hälso-och 

sjukvården, okunskap om rättigheter, bristande information från myndigheter samt 

språksvårigheter (Omeri, Lennings & Raymond, 2006). För att främja hälsa hos barn och 

familjer som söker asyl vill denna studie bidra med ökad kunskap om sjuksköterskornas arbete 

inom BHV. Kunskapen kan leda till en mer anpassad vård för familjen.  

 

 

Syfte 

Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av arbetet inom barnhälsovården 

med familjer som söker asyl. 

 

 

Material och metod 

Design 

Studien har en kvalitativ design med en induktiv ansats. Intervjuer genomfördes och 

analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys (Elo & Kyngäs, 2008). Reflektioner av 

förförståelsens inverkan på studiens resultat har förts genom arbetets gång (Polit & Beck, 2012).    

 

Urval  

I en region i södra Sverige där det bodde många familjer som sökt asyl kontaktades 

verksamhetschefen inom barnhälsovården, vilket utgjorde grunden för ett lämplighetsurval. Via 

mejl skickades ett informationsbrev ut till verksamhetschefen (se bilaga 1). Det innehöll en 

beskrivning av studiens syfte samt tillvägagångssätt och intervjufrågor. Studien efterfrågade 

sjuksköterskor med erfarenhet av minst ett möte med en familj som sökt asyl. Efter skriftligt 

godkännande av studien från verksamhetschefen (se bilaga 2) påbörjades arbetet med att 

kontakta sjuksköterskor i kommuner i denna del av regionen. Sammanlagt sex kommuner  med  

åtta mottagningar kontaktades. Kontaktuppgifter erhölls av en sjuksköterska inom BHV under 

verksamhetsförlagda studier. Samtliga sjuksköterskor på dessa mottagningar erhöll ett mejl 

med information om studien, syfte samt tillvägagångssätt (se bilaga 3). Antalet sjuksköterskor 

vilka erhöll mejl var 23 stycken. 
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När inga svar erhölls efter en månad kontaktades sjuksköterskorna via telefon med ny förfrågan 

om deltagande i studien. Femton sjuksköterskor tackade ja att delta. Det externa bortfallet var 

åtta sjuksköterskor. Minst en sjuksköterska från varje mottagning som kontaktades medverkar 

i studien (Polit & Beck, 2012). 
 

 

Tabell 1. Antal år av yrkeserfarenhet hos 15 intervjuade sjuksköterskor inom barnhälsovården. Alla 
intervjuade var kvinnor och hade en specialistutbildning till distriktssköterska och/eller 

barnsjuksköterska. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Datainsamling 

Efter inhämtat muntligt samtycke påbörjades planeringen av intervjuerna med datum, tid och 

plats för utförandet (Polit & Beck, 2012). I den kvalitativa studien användes intervjuer. En 

intevjuguide upprättades med breda, öppna och övergripande frågor samt stödord för att 

underlätta intervjuerna med informanterna (se bilaga 4). I en semistrukturerad intervju anpassas 

frågorna till den ordning som stämmer bäst in i intervjuns förfarande (Patel & Davidsson, 2011). 

Efter första intervjun tillkom två stödord i intervjuguiden.  

 

Platsen för intervjuerna bestämdes i samråd med deltagarna och platsen var ostörd. Teknisk 

utrustning i form av en diktafon har använts för inspelning av intervjuerna. Intervjuerna varade 

mellan 20-40 minuter. Antalet intervjuer i denna studie är 15 stycken. Alla intervjuer utom en 

genomfördes gemensamt av författarna. Under intervjun fördelades uppgifterna genom att en 

författare ställde frågorna och den andra förde anteckningar. Intervjuerna genomfördes på 

sjuksköterskornas arbetsplats mellan 1 februari och 16 mars 2016. En intervju gjordes på telefon 

då det ej fanns möjlighet för ett möte  (Polit & Beck, 2012). Vid intervjun fick informanten  

information om syftet samt att deltagandet är frivilligt och kunde  när som helst avbrytas. 

Materialet till intervjuerna behandlades konfidentiellt genom att endast författarna hade tillgång 

till materialet och ljudfilerna skyddades genom lösenord (Patel & Davidsson, 2011). 

Intervjutexten transkiberades vilket innebar att texten skrevs ut ordagrant i sin helhet (Elo & 

Kyngäs, 2008). 

 

Dataanalys 

När all data hade samlats in påbörjades arbetet med analysen. En kvalitativ innehållsanalys av 

Elo och Kyngäs (2008) har använts. Materialet har bearbetats textnära utifrån ett manifest 

förhållningssätt. Alla intervjuer numrerades för att säkerställa vilken intervju som var vilken. 

Analysprocessen genomfördes gemensamt av författarna. I första steget av analysprocessen 

lästes textmaterialet flera gånger. Steg två var att markera meningsbärande enheter vilka 

svarade mot syftet. Från de meningsbärande enheterna lyftes ett eller flera ord ut vilka bildade 

så kallade koder.  

0-5 år 

 

6-10 år 11-15 år 

 

16-20 år 

 

>20 år 

5 1 1 0 8 
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I steg tre sorterades koderna in i olika grupper. Grupperingar med likande innehåll slogs 

samman och bildade totalt åtta subkategorier i fjärde steget. Slutligen utformades tre kategorier 

från subkategoriernas innehåll. Kategorierna användes till att besvara studiens syfte och citat 

användes för att styrka kategoriernas. 

 

 

Tabell 2. Exempel på analysprocessen från meningsbärande enhet till kategori. 

 

Meningsbärande 

enhet 

Kod Subkategori Kategori 

Föräldrarna hade 

uttryckt att han inte 

mådde bra och hade 

upplevelser från 

kriget. 

Föräldrars oro för 

sitt barn. 

Upplevelser av krig. 

 

Familjers psykiska 

ohälsa 

 

 

Familjers behov och 

stöd påverkar arbetet 

Nu har det ju varit 

svårt att få tolk.  

Svårt att få tolk. Begränsningar i 

resurser och tid 

Yttre faktorer 

påverkar arbetet 

Roligaste nästan på 

BVC att jobba med 

dom här. 

Roligt att jobba med 

dom.  

Utmanande och 

varierande arbete  

Komplexiteten i mötet 

med familjerna 

påverkar arbetet  
 

 

 

Etiska överväganden 

Fyra etiska principer beaktas vid ett vetenskapligt arbete. Autonomiprincipen innebär 

informanternas rätt till självbestämmande. Informanterna får kunskap om vad studien avser 

samt varför studien görs. Respekt för autonomin innebär att personen själv fattar beslut om 

deltagande i studien då hen tagit del av nödvändig information. I denna studie skickades 

informationsbrev till verksamhetschefen för ett godkännande. Därefter erhöll informanterna ett 

informationsbrev om vilket syfte studien hade och att deltagandet var frivilligt (Sandman & 

Kjellström, 2013).                                                                                                                

Göra-gott-principen visar fördelarna med studien. Informanterna fick information vid intervjun 

om studiens syfte. Överväganden genom riskanalys görs där risker med studien samt de positiva 

effekter den kan generera vägs samman (Sandman & Kjellström, 2013). 

Icke-skada-principen innebär att informantens medverkan i studien  inte medför en försämrad 

situation eller skada. I informationsbrevet och muntligt vid intervjuvn delgavs informanten att 

all information som lämnades skulle behandlas konfidentiellt (Sandman & Kjellström, 2013).  

Rättviseprincipen innebär att alla behandlas lika oavsett bakgrund. Deltagarnas berättelser 

avidentifierades och kunde inte härledas till någon deltagande (Sandman & Kjellström, 2013). 

Etisk egengranskning enligt protokoll från Hälsohögskolan Jönköping utfördes innan 

informationsbrev skickades ut. 
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Resultat 

Under analysen framkom tre kategorier vilka beskriver sjuksköterskors erfarenheter av arbetet 

inom barnhälsovården med familjer som söker asyl. Kategorierna med tillhörande 

subkategorier presenteras i figur 1. Under varje kategori presenteras resultatet med 

subkategorier samt citat från intervjuerna. 

 

 

Figur 1. Översikt subkategorier och kategorier. 
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Familjers behov och stöd påverkar arbetet 

Denna kategori omfattar hur sjuksköterskorna anpassar hälsobesöken efter familjers behov 

samt den psykiska ohälsan som kan förekomma.  

 

Ett anpassat hälsobesök 

Basprogrammet ligger till grund för sjuksköterskornas arbete och samma hälsovård ges till alla 

barn. Barn under sex månader kallas till BHV med eller utan föregående hälsoundersökning på 

barnmottagningen. Barn äldre än sex månader kallas alltid till BHV efter hälsoundersökningen 

för vaccinationer och fortsatt uppföljning av barnets utveckling. Sjuksköterskorna beskriver 

familjernas tacksamhet för att barnen vaccineras. De minsta barnen vaccineras så fort som 

möjligt och kontroller görs såsom att mäta och väga barnet samt att ge information till 

föräldrarna om barnets utveckling. Sjuksköterskorna frågar om barnets sömnvanor och 

tandstatus kontrolleras samt råd ges om tandborstning.  

Språkutveckling hos barn med annat modersmål är ibland svårbedömt för sjuksköterskorna. En 

förutsättning är att barnet kan tala och förstå sitt hemspråk. Vid hälsobesöket observeras barnet 

noggrant då kommunikationen inte är självklar genom språket.   

 

Sjuksköterskorna ansåg vidare att familjer har behov av undervisning när det gäller 

barnsjukdomar och feber men även vart de vänder sig vid annan sjukdom eller hänvisningar till 

andra myndigheter.  Hälsoövervakningen utgår inte från att alla moment i basprogrammet utförs 

utan det läggs mer fokus på ett helhetsintryck. Fler och tätare besök utifrån familjens behov 

genomförs där sjuksköterskorna är lyhörda och observanta på barnets utveckling eller 

avvikande beteende. Uppföljande hembesök hos familjerna beskrev sjuksköterskorna som 

nödvändiga främst där det finns indikationer för oro utifrån barnets och familjens situation. 

Stöd ges till föräldrarna genom samtal för att stärka föräldrarollen och få hjälp med 

gränssättningar och egenvård. 

 

”Man känner att de har ett större behov och jag måste träffa dom oftare” (Intervju 8). 

En av utmaningarna för sjuksköterskorna inom BHV är att nå ut med information till familjerna. 

Informationen bör ges kortfattat och framställas tydligt om BHV:s verksamhet. Familjen får 

även information om öppna förskolan och annan allmännyttig vetskap om det svenska 

samhället. Familjernas olika bakgrund, ursprung och kunskap påverkar hur informationen tas 

emot, där sjuksköterskorna måste anpassa nivån på hur och vad som sägs samt beskriva allt 

grundligt. För att nå ut med informationen använder sjuksköterskorna ett skriftligt och bildligt 

språk.  

”Då berättar vi väldigt mycket om det här med BVC och hur det fungerar och att vi inom 

barnhälsovården arbetar med friska barn och det tycker de är märkligt” (Intervju 5). 
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Sjuksköterskorna undervisar om kosten utifrån svenska vanor och förhållanden. Matvanor 

påverkas av familjens ursprung och kultur. Sjuksköterskorna beskrev hur de frågar familjen om 

deras matvanor i hemlandet för att få en ökad förståelse för olikheterna. Hos en del familjer 

saknas kunskapen om skillnader mellan ersättning och vanlig mjölk, välling är ofta en okänd 

produkt för dem. Amning är en viktig del för de små barnen och sjuksköterskorna erfar att det 

är vanligt att barnen helammas upp till 1½ års ålder. Detta kan innebära att barnen inte alltid 

ökar i vikt på ett tillfredsställande sätt. Sjuksköterskornas kunskap hjälper familjen till att barnet 

får ett bra protein- och näringsupptag. Många barn äter mycket socker, godis och läsk. Detta är 

vanor som uppkom under flykt då barnen fick sötsaker för att vara lugna och tysta.  

”Man pratar matintroduktion och vi har våra puréer och vårt sätt men de gör på annat sätt så ibland 

är det lite svårt att mötas där” (Intervju 14). 

I vissa familjer introduceras mat i tidig ålder. Sjuksköterskorna beskrev att i de tillfälliga 

evakueringsboendena fanns inte möjlighet för familjen att tillaga mat till barnen. Det finns 

svårigheter för familjerna att veta vilken mat de ska köpa till sina barn i affären på grund av 

okunskap om den svenska matkulturen för barn. Den svenska maten upplevs annorlunda för 

familjerna berättar sjuksköterskorna.   

 

Familjers psykiska ohälsa 

Familjer som söker asyl har ett större behov av stöd och den psykiska ohälsan varierar hos 

familjerna, uppkomsten kan ha olika ursprung. Hos nyblivna mammor kan en 

förlossningsdepression vara orsaken till ohälsa. Ensamstående föräldrar upplevs ha det svårare 

då det sociala nätverket är begränsat. Sjuksköterskorna fokuserar på hela familjen då 

föräldrarna ofta känner en osäkerhet och oro för sina barn. Föräldrarnas psykiska ohälsa 

uppfattas inte alltid av sjuksköterskorna på grund av hög arbetsbelastning inom BHV. Att vara 

asylsökande är en ny upplevelse och det tar tid att hitta tryggheten för familjerna, detta leder 

till samvetskval, försämrad sömn, ensamhet och ångest. Vuxna som söker asyl omfattas endast 

av akut vård vilket innebär att en behandling inte kan påbörjas mot ångest och depression. 

Ibland erbjuds familjer extra besök där sjuksköterskorna erbjuder samtal och stöd samt 

uppmuntrar och skapar förtroende till familjerna.  

 
”Många visar kanske inte hur dåligt de mår…. det bygger mycket på att skapa ett förtroende.” (Intervju 
5). 
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Yttre faktorer påverkar arbetet 

Denna kategori beskriver olika yttre faktorer vilka påverkar sjuksköterskornas arbete med 

familjer som söker asyl. Faktorerna är uppdelade i subkategorierna: Begränsningar i resurser 

och tid, Samarbete med många aktörer, Kommunikationen påverkas av språk och kultur samt 

utbildning och kompetens. 

 

Begränsningar i resurser och tid 

Den ökande mängden familjer som söker asyl påverkar barnhälsovårdens arbete genom högre 

arbetsbelastning. Sjuksköterskorna uppger att verksamhetens budget inte ligger i linje med det 

ökade antalet barn och det framkom skillnader i frågan om resurser. En del sjuksköterskor 

upplever att de har bra med resurser, andra inte.  Kontinuiteten försvåras av att familjer som 

söker asyl inte stannar på orten utan flyttar vid flera tillfällen.  Att söka journaler från andra 

BHV-verksamheter är ett tidskrävande arbete för sjuksköterskorna. 

 
”Det är mycket efterforskning, ibland får man ju leta journaler på andra barnavårdscentraler och då 
kanske de redan är kontrollerade där från början” (Intervju 4). 
 

Sjuksköterskorna erfar att personer från olika länder har olika tidsuppfattningar. Det visar sig 

genom att familjerna missar förutbestämda tider eller kommer vid fel tid. En annan orsak till 

att det går åt mer tid för sjuksköterskorna i arbetet med familjer som söker asyl är anpassningen 

till en begränsad kollektiv trafik på landsbygden i kommunerna. 

 

Besöken på BHV tar längre tid för sjuksköterskorna att genomföra vilket resulterar i tidsbrist 

och begränsningar i antalet hembesök.  Tidsbristen leder till att prioriteringar måste göras och 

en del moment i barnhälsovårdsprogrammet komprimeras. En del sjuksköterskor bokar längre 

tid till mottagningsbesöken även om samma tidsram gäller för alla familjer. De uppföljande 

besöken är behovsstyrda. Sjuksköterskorna uppger att användningen av telefontolk är ett 

tidskrävande arbetsmoment. 

 

”Jag tar det bara och bokar det, jag bokar en timma istället för trettio minuter” (Intervju 7). 

 

Samarbete med många aktörer 

Sjuksköterskorna beskriver att de är en sammanhållande länk för ett samarbete runt familjerna 

som söker asyl.  Samarbetet sker med fler olika myndigheter och personalgrupper. 

Migrationsverket ger information och skickar listor till BHV med personuppgifter om vilka 

barn som kommit till kommunen. Listorna skickas varje eller varannan vecka och 

Migrationsverket kallar till gemensamma möten två gånger per termin där sjuksköterskorna och 

flera olika aktörer deltar. Samarbetet inom familjecentralen är betydelsefullt där öppen förskola, 

psykolog, socialtjänst och kvinnohälsovård finns i samma hus och sjuksköterskorna hänvisar 

familjerna till rätt enhet vid behov. Specialpedagoger är en samarbetspartner inom förskolan. 

Dietist och logoped är också kopplade till BHV och konsultation görs när det finns behov. 
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Via barnmottagningen får sjuksköterskorna information om barnet efter första 

hälsoundersökningen sedan familjerna anlänt. Läkare konsulteras på barnmottagningen vid 

behov för råd och stöd samt ordinationer på vaccinationer.  

 
”Samarbete med Migrationsverket om det är något vi undrar över och de är jättebra och ger svar på 

sånt vi funderar över” (Intervju 12). 

 

 

Kommunikationen påverkas av språk och kultur 

Sjuksköterskorna belyser att språkförbistringar är ett hinder vilket kan leda till svårigheter att 

få fram korrekt information. I kommunikationen används det svenska och engelska språket, 

kroppsspråk, bilder och Google translate. Få ord och tydlig information leder till att familjerna 

och sjuksköterskorna förstår varandra bättre. Hur de uttrycker sig är av betydelse för att skapa 

ett förtroendefullt möte, vilket kan leda till en ökad självkänsla hos familjer som söker asyl. En 

flerspråkig läkare upplevs underlätta hälsobesöken. 

”Det som jag tycker är det allra viktigaste är det här med att vara supertydlig, vad är det jag säger, hur 

många ord använder jag, hur mottas det, kan det misstolkas” (Intervju 10). 

Sjuksköterskornas erfarenhet är att barn ofta är duktiga att lära sig ett nytt språk. En 

förutsättning för integration i det svenska samhället är att föräldrarna lär sig det svenska språket. 

Familjen uppmuntras att delta i språkcaféer.  Vid analfabetism hos vuxna genomförs 

kommunikationen alltid via tolk.  

Det gemensamma arbetssättet för alla sjuksköterskor inom BHV är att använda sig av 

telefontolk både vid hembesök och på mottagningen. Anonymiteten beaktas utifrån etiska 

aspekter då de inte säger några namn eller orter. Svårigheter att nå tolk samt kvalitén på tolkar 

är ett hinder där felöversättningar och oengagerade tolkar ligger utanför sjuksköterskornas 

kontroll. 

”Man har en viss ödmjukhet inför att ibland har ju tolken inte översatt helt rätt” (Intervju 2) 
 

I mötet träffar sjuksköterskorna familjer som söker asyl med olika kultur och synsätt. Arbetet 

upplevs tidskrävande men lärorikt på grund av kulturella skillnader mellan deras hemland och 

Sverige. Kunskapen i olika grupperingar i ett så kallat ”klansamhälle” är svårt att förstå för 

sjuksköterskorna. Kulturella skillnader i förhållandet mellan man och kvinna samt 

barnuppfostran visar sig i mötet med familjen. Sjuksköterskorna beskriver att kvinnan ofta 

företräds av mannen som för familjens talan. Synen på omskärelse är en annan vanligt 

förekommande kulturell skillnad utifrån svenska förhållanden som sjuksköterskorna ofta möter 

inom BHV. 
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Utbildning och kompetens 

Kompetens hos sjuksköterskorna grundar sig i utbildning och erfarenhet av möten med familjer 

som söker asyl. Det finns en ambivalens när det gäller kompetensen. De uttrycker att behovet 

av utbildning och en ökad kompetens finns, men de känner ändå trygghet efter lång erfarenhet 

med arbetet inom barnhälsovården. Önskemål finns om ökad kunskap om olika kulturer. En 

djupare kunskap upplevs ge bättre möten med familjerna. När det gäller utbildning samt 

deltagande i olika föreläsningar måste sjuksköterskorna själva efterfråga och på så sätt 

uppdatera sin kunskap. Det framkom att utbildning i bedömning av språkutveckling för barn 

som söker asyl är en del i utbildningsutbudet i nuläget. Sjuksköterskorna har möjlighet att delta 

i en utbildning två gånger per år utifrån eget behov och intresse.   
 

”Men sen när det gäller kompetens då är det ju intressant när vi får gå på föreläsningar där man pratar 
om deras kultur” (Intervju 5). 

 

 

Komplexiteten i mötet med familjerna påverkar arbetet  

I kategorin komplexiteten i mötet med familjerna påverkar arbetet beskriver sjuksköterskorna 

familjernas upplevelser av flykt samt det utmanande och varierande arbetet med familjer som 

söker asyl.  

 

Familjers upplevelser av flykt 

Familjerna har ofta traumatiska upplevelser från krig och flykt. Några sjuksköterskor frågar vad 

familjerna har varit med om, andra inte. Samtalen är svåra att ta upp och en del sjuksköterskor 

uppger att det inte ingår i deras arbete. Mötena upplevs vara svåra och samtalen är 

känslomässigt ansträngande. Både barn och föräldrar mår dåligt och de lever i en utsatt 

situation. Enligt sjuksköterskorna kan barn med krigsupplevelse ha ett avvikande beteende 

genom att vara mer tystlåten eller utåtagerad och det kan förekomma sömnproblem. En del 

familjer splittrats under flykt och krig vilket ger dem psykosociala problem då tryggheten 

saknas.  
 

”Det är många gånger de berättar mycket om tragiska grejer under flykten. Man ser på barnen att de 

inte mår riktigt bra”(Intervju 4). 

 

 

Utmanande och varierande arbete  

Sjuksköterskorna upplever möten med familjer på ett positivt sätt, vilka beskrivs betydelsefulla, 

utmanande, berikande, glädjande och spännande. Mötena upplevs även speciella, krävande och 

ger en känsla av otillräcklighet. Att familjerna känner sig välkomna och trygga skapar tillit i 

mötet. Genom att stärka föräldrarna i sin roll och öka kunskapen, leder det till ökad självkänsla 

hos familjen. I vissa fall upplever sjuksköterskorna att det inte är någon skillnad i mötet mellan 

familjer som söker asyl och svenska familjer. De möter människor i en ny situation vilket 

innebär både svåra och känslomässiga möten att hantera i arbetet och personligen. Det finns en 
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frustation över att asylprocessen tar lång tid för familjerna. Sjuksköterskornas insikt i sina egna 

begränsningar och självkännedom påverkar arbetet där arbetskamrater samt egna erfarenheter 

är viktiga komponenter i mötet med familjer som söker asyl. 
 
”Sen är det ju väldigt svåra möten, de har ju väldigt mycket trauma med sig så det är ju många tragedier 

man får va med och uppleva och se” (Intervju 13). 

 

Sjuksköterskorna beskriver hur barn som mår dåligt återfått hälsa, där miljön och familjens 

omsorg skapat förutsättning för barnets välmående. Viljan att arbeta med familjer som söker 

asyl samt deras integration i samhället upplevs av sjuksköterskorna som glädjefyllt.  Att tillägna 

sig kunskap genom att möta familjerna beskrivs både charmigt och utmanande samt ger en ökad 

omvärldsorientering, vilket resulterar i större förståelse för familjer från andra kulturer.  
 
”Va inte rädd att ta kontakt. Oplanerade hembesök är bra, ofta är det väldigt betydelsefullt att vi 

kommer till deras hem” (Intervju 10). 

 

 

Metoddiskussion 

Valet av metod grundar sig i studiens syfte. Kvalitativ induktiv innehållsanalys användes då 

erfarenheter skulle studeras som det inte finns så mycket tidigare beskrivet om (Elo & Kyngäs, 

2008). 

För att skapa trovärdighet utgick metoddiskussionen från begreppen tillförlitlighet, 

överförbarhet och bekräftelsebarhet (Polit & Beck, 2012) . 

Informanterna kom från ett geografiskt område där det fanns ett stort antal familjer som sökt 

asyl. Genom att följa lokala medier samt tidigare verksamhetsförlagd utbildning på BHV fick 

vi kännedom om detta område. Sjuksköterskorna vilka medverkar i studien har kontinuerlig 

kontakt med familjer som söker asyl i sitt arbete. Urvalet av informanter påverkades möjligen 

av att ett begränsat område valdes ut för studien. Lämplighetsurval kan ge en missvisande bild 

av hur verksamheten fungerar (Kristensson, 2014) men är även till fördel när en speciell 

verksamhet ska undersökas (Polit & Beck, 2012).  I denna studie har urvalet gjorts i sex 

kommuner för att minska risken för skevhet och för att få en ökad variation av 

sjuksköterskornas erfarenheter från olika områden (Kristensson, 2014). I studien är det endast 

kvinnor som medverkar. Urvalet bör vara varierat men detta kunde inte eftersträvas då det vid 

denna tidpunkt inte arbetade några män på tillfrågade mottagningar.  Dock är urvalet intressant 

då sjuksköterskorna hade varierande erfarenhet av arbetet inom BHV (Polit & Beck, 2012).  

Då inga svar erhölls efter utskickat mejl togs direktkontakt via telefon med respektive BHV 

med en muntlig förfrågan. Alla sjuksköterskor som tackade ja till intervju medverkar i studien. 

Detta förfarande har möjligen påverkat sjuksköterskorna att tacka ja. Vid intervjutillfället 

upprepades informationen om studiens syfte och deras val av att kunna tacka nej eller avbryta 

deltagandet (Elo & Kyngäs, 2008). 

Intervjuerna gjordes gemensamt med undantag av en. De utfördes på sjuksköterskans 

arbetsplats vilket möjligen kan ha påverkat intervjun på ett positivt sätt, genom att 

sjuksköterskan kände sig avslappnad. En telefonintervju gjordes. Nackdelen med 

telefonintervju var att den upplevdes opersonlig och kortfattad vilket upplevdes ge mindre 

mängd information. Antalet intervjuer upplevdes ha givit en mättnad i materialet då det inte 
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framkom någon ytterligare information i de tre sista intervjuerna (Polit & Beck, 2012).  Studiens 

resultat kan ha påverkats av att det är första gången som författarna gjorde intervjuer.  

Intervjuguide användes i datainsamlingen med fem breda och öppna frågor. Efter första 

intervjun framkom information om resurser och kompetens. Det resulterade i att intervjuguiden 

utökades med dessa stödord. Denna utökning påverkade inte resultatet då flera informanter 

beskrev resurser och kompetens i efterföljande intervjuer, utan att stödord användes.  En 

svaghet är att en provintervju ej genomfördes. Ett fåtal sjuksköterskor var osäkra på frågornas 

innebörd och stödord användes till hjälp i olika omfattning.  Sjuksköterskorna kommunicerade 

på olika sätt, en del var fåordiga andra mer beskrivande.  Resultatets tillförlitlighet stärks av att 

inga ytterligare frågor och stödord användes under intervjun samt att text som inte svarade till 

syftet plockades bort från materialet. Intervjuer genomfördes gemensamt vilket stärker studiens 

tillförlitlighet genom att en författare intervjuade och den andra författaren förde anteckningar.  

Reflektioner gjordes under hela analysprocessen då det fanns risk att förförståelsen påverkade 

insamlat material vilket stärker bekräftelsebarheten (Polit & Beck, 2012). 

I denna studie togs hänsyn till trovärdighet genom att syftet för studien var utgångspunkten för 

analysen av insamlat material (Polit & Beck, 2012). En analysmodell av Elo & Kyngäs (2008) 

användes för att hantera all insamlad data.  Analysprocessen gjordes gemensamt när alla 

intervjuerna utförts vilket stärker resultatet. Subkategorier och kategorier speglar insamlat 

material och inga egna tolkningar gjordes. Kategoriernas innehåll beskrivs och täcker därmed 

analyserat material.  Analysen är noggrant beskriven och resultatet styrks av citat vilket även 

stärker trovärdigheten. Studien är överförbar till andra grupper och verksamheter.  

 

 

Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av arbetet inom BHV med familjer 

som söker asyl. I resultatet framkom att arbetet anpassas efter familjers behov, yttre faktorer 

påverkar arbetet samt komplexiteten utmanar och påverkar arbetet.  

 

Resultatdiskussionens fokus ligger på familjers psykiska ohälsa, kommunikation påverkas av 

språk och kultur samt sjuksköterskors utbildning och kompetens, vilka alla påverkar 

sjuksköterskornas arbete.  

 

Familjers psykiska ohälsa 

I resultatet uppger sjuksköterskorna att familjer som söker asyl har större behov av stöd. Det 

upplevs svårare för ensamstående föräldrar på grund av ett sämre socialt nätverk. Familjens nya 

situation och en försämrad psykisk hälsa skapar otrygghet vilket påverkar barnen.  Sundelin 

Wahlsten (2001) beskriver motsatsen att barn inte mår sämre och visar marginella tecken på 

posttraumatisk stress trots att föräldrarna uppvisar tecken på psykisk ohälsa. Kvinnorna visar i 

högre grad tecken på stress i jämförelse med män. Detta motsäger Beiser, Puente-Duran och 

Hou, (2015) med att föräldrar med psykisk ohälsa också påverkar barnens hälsa i negativ 

riktning. Ohälsan ökar på grund av språkproblem, diskriminering och sociala begränsningar.  
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I studien beskrivs att stödja och stärka föräldrarna i sin roll är en del i sjuksköterskornas arbete, 

där deras stöd minskar föräldrarnas oro och därmed leder till tryggare familjer. Fazel et al. 

(2012) bekräftar att empowerment hos familjerna utvecklas genom ökad kunskap om sin 

situation. Miljön påverkar barnens hälsa positivt och ger dem trygghet. Välbefinnandet ökar när 

familjen ses som en helhet (Beiser, Puente-Duran & Hou, 2015). Personens hälsa stärks när 

familjen integreras i vården (Eriksson, 1984). Sjuksköterskorna ser till varje unik familj utifrån 

en familjecentrerad omvårdnad och anpassar vården efter deras behov. Genom den 

familjecentrerade omvårdnaden stärker sjuksköterskorna familjen att fatta egna beslut (Rouse, 

2012).  

Resultatet i denna studie visar även att sjuksköterskorna har svårigheter för att hjälpa kvinnor 

vid förlossningsdepression eftersom vuxna som söker asyl endast har rätt till akut psykiatrisk 

vård (SFS 2008:344). Dessa yttre faktorer begränsar sjuksköterskorna i sitt hälsofrämjande 

arbete men genom känslomässigt stöd kan detta öka tryggheten för kvinnorna (Drennan & 

Joseph, 2005).  

Kommunikationen påverkas av språk och kultur 

Resultatet visar att kommunikationen mellan sjuksköterskorna och familjerna påverkas av 

språket och kulturen. Därför har sjuksköterskorna ett behov av att använda tolk i mötet med 

familjer som söker asyl. Språkförbistringar är en återkommande faktor för dem att förhålla sig 

till. Detta innebär svårigheter att nå fram med information och särskilt när de möter 

analfabetism. Detta bekräftas också av McKeary och Newbold (2010) som beskriver att 

språkbarriärer är ett hinder inom hälso-och sjukvården där även läs och skrivsvårigheter 

försvårar för sjuksköterskorna att nå fram med information på ett tillgängligt och begripligt sätt. 

Genom att förstå personers uttryck i gester och kroppsspråk ger det värdefull information enligt 

Ozolins och Hjelm (2003), där den verbala kommunikationen inte är möjlig och analfabetism 

försvårar mötet. Kommunikationsförmågan påverkar hur en förtroendefull relation utvecklas 

mellan familjen och sjuksköterskorna (Suurmond et al., 2010) och förtroendet måste tas på 

allvar då tilliten stärker hälsan (McKeary & Newbold, 2010). 

 

Det hälsofrämjande arbetet inom BHV genomförs genom dialog mellan sjuksköterskorna och 

familjen där undervisning och rådgivning är centrala delar i arbetet (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2008). För att stärka familjen till ökad empowerment är 

sjuksköterskornas hälsofrämjande arbete beroende av kommunikation. Genom stöd och råd ges 

familjen möjlighet att göra egna val och fatta egna beslut (Baggens, 2002). Resultatet visar att 

sjuksköterskorna använder telefontolk för att kommunicera med familjer som söker asyl. 

Behovet av tolk i kommunikationen är både tidskrävande och upplevs som osäkert då 

sjuksköterskorna inte vet hur informationen översätts och framställs. Bischoff och Bovier 

(2003) påvisar att sjuksköterskorna använder tolk för att underlätta kommunikationen med 

asylsökande och för att upptäcka olika vårdbehov. Sjuksköterskorna upplever frustration i 

sökandet efter tolk och om det uppstår problem i informationsutbytet mellan dem (Hultsjö & 

Hjelm, 2005).  
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Vidare beskrivs det i resultatet om att sjuksköterskorna möter kulturella olikheter i sitt arbete.  

Detta påvisar Hultsjö och Hjelm (2005) där oväntade beteenden och könsroller kan påverka 

sjuksköterskornas bedömningar i negativ riktning. Hälso-och sjukvårdens begränsade kunskap 

om olika kulturer (Hultsjö & Hjelm, 2005) påverkar vårdens kvalité och målet att nå en jämlik 

vård (Berlin et al., 2010). Kommunikationen ger en förutsättning för att utveckla en god och 

effektiv vård (Bhatia & Wallace, 2007) där kulturen beaktas för att nå en god hälsa med 

utgångspunkt i den personcentrerade vården (Pulvirenti et al., 2011). Sjuksköterskornas 

hälsofrämjande arbete begränsas av svårigheter att kommunicera med familjer som söker asyl. 

Detta leder till en negativ påverkan på sjuksköterskornas uppföljning av barnens hälsa. Det 

finns ett behov av att öka den kulturella kompentensen hos sjuksköterskor.   
 

 

Utbildning och kompetens 

Resultatet visar att sjuksköterskornas kompetens i arbetet med familjer som söker asyl grundar 

sig i erfarenheter. Lång erfarenhet av arbetet har skapat en trygghet hos sjuksköterskorna. Det 

framkom att det råder brist i kunskapen om olika kulturer och vanor därmed finns ett behov av 

ökad kunskapsnivå. Bedömningen av språkutveckling är en annan efterfrågad utbildning hos 

sjuksköterskorna. Andra studier visar att kulturell kompetens påverkar interaktionen mellan 

sjuksköterskorna och familjen vilket återspeglar sig i kommunikationen och ger en 

förtroendefull relation (McKeary & Newbold, 2010). Kulturell kompetens innebär att 

sjuksköterskorna arbetar på ett respektfullt, öppensinnat och finkänsligt sätt (Sawrikar & Katz, 

2014). Språkutvecklingen har en betydelse för den kognitiva, sociala och motoriska 

utvecklingen för barnet. Det är en utmaning för sjuksköterskorna att bedöma språkutvecklingen 

hos barn som inte har svenska som modersmål (Socialstyrelsen, 2014). Sjuksköterskornas 

kompetens inom BHV utgår från ett hälsofrämjande arbete där utgångspunkten är evidens. Den 

sociala och mångkulturella kontexten utgår ifrån en internationellt orienterad kompetens 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2005). Genom utbildning och utveckling sker en professionell 

tillväxt vilket leder till ökad kvalité inom vården, där teoretisk kunskap och erfarenhet är 

beroende av varandra för att skapa en god vård i ständig förbättring (Enskär, 2012).  
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Slutsats 

Denna studie visar att sjuksköterskor vilka arbetar inom BHV och möter familjer som söker 

asyl anpassar sitt arbete efter familjens förutsättningar och behov. Olika yttre faktorer utgör 

hinder för sjuksköterskans hälsofrämjande arbete och därmed ökar risken att inte nå målet till 

god hälsa för familjen. Sjuksköterskans erfarenheter och utbildning utgör grunden för hens 

kompetens. Förmågan att stödja och hjälpa familjer som söker asyl är huvudfokus i 

sjuksköterskornas arbete, där den psykiska ohälsan och en social komplex situation för familjen 

försvårar arbetet.   

 

Kliniska implikationer 

I sjuksköterskornas arbete inom BHV är det flera faktorer som påverkar mötet med familjer 

som söker asyl. För att kunna möta dessa familjer behöver sjuksköterskorna fler redskap till att 

arbeta hälsofrämjande. 

 Faktablad/dokument bör utformas där sjuksköterskor kan inhämta kunskap om olika 

kulturer. 

 Då många sjuksköterskor upplever att de inte kan ge korrekt information till familjerna 

kan högre krav ställas på tolkar.  Sjuksköterskor efterfrågar högre kompetens på tolkar 

och att en mer tillförlitlig översättning kan garanteras.  

 Genom att sjuksköterskorna får tid till reflektion tillsammans med kollegor, ger det 

styrka och vägledning att hantera svåra möten. Ökad kunskap med ett professionellt och 

respektfullt bemötande skapar förutsättning för en god hälsa för familjer som söker asyl. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Informationsbrev till verksamhetschefen. 

 

Hej! 

Vi är två sjuksköterskor som läser vidareutbildning till distriktssköterskor på Hälsohögskolan i 

Jönköping och är nu i termin 4 av 5. Vi planerar för vår kommande magisteruppsats som ska 

utföras våren 2016. 

Det område vi valt är inom barnhälsovård och syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors 

erfarenheter av att möta asylsökande familjer inom barnhälsovården. Målet med studien är att 

öka kunskapen inom detta område då det finns få svenska studier. 

Intervjuerna kommer att göras med sjuksköterskor som möter asylsökande familjer i sitt arbete  

och genomföras på er arbetsplats i ett personligt möte eller via telefon. Dessa kommer att spelas 

in och  beräknas till ca 30-40 minuter.  När allt material samlats in kommer texterna analyseras. 

Endast vi som utför intervjuerna och handledare på skolan kommer att ha tillgång till materialet 

som behandlas konfidentiellt. Deltagandet är anonymt och kan när som helst avslutas utan att 

frågor ställs om detta beslut. 

För att vi ska kunna genomföra studien behöver vi ett medgivande från dig och vi hoppas och 

önskar att du godkänner studien och lämnar ditt skriftliga samtycke på blanketten som 

medföljer eller återsänder svar via mail. Vi kommer att ta kontakt med dig när vi fått ett 

godkännande för vidare planering. 

Vid frågor är du välkommen att höra av dig till oss. 

Emily Tärneberg 

Mail: emilytarneberg@hotmail.com 

Tel: 070-280 67 01 

Carina Svahn Karlsson 

Mail: svca1208@student.ju.se 

Tel: 070-640 57 78 

 

Ylva Fredholm Ståhl 

Lektor, Hälsohögskolan, Jönköping University 

Mail: styl@ju.se 

Tel: 070-631 42 81 

 

Med vänliga hälsningar 

Carina & Emily 

mailto:emilytarneberg@hotmail.com
mailto:svca1208@student.ju.se
mailto:styl@ju.se
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Bilaga 2 

 

Samtyckesformulär 
 

 

Jag bekräftar att jag fått skriftlig information om studien och dess syfte. Härmed godkänner jag 

att beskriven studie får utföras inom barnhälsovården på …….. 

 

 

 

 

……………………………………………………………………. 

 

Ort och Datum 

 

 

 

……………………………………………………………………. 

 

Underskrift Verksamhetschef 

 

 

 

……………………………………………………………………. 

 

Namnförtydligande 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

27 

 

Bilaga 3 

 

Informationsbrev till sjuksköterskor. 

 

Hej ! 

Vi är två sjuksköterskor som läser vidareutbildningen  till distriktssköterskor på 

Hälsohögskolan i Jönköping och är nu i termin 4 av 5. Vi planerar för vår kommande 

magisteruppsats som ska utföras våren 2016. Det område vi valt är inom barnhälsovård och 

syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att möta asylsökande familjer 

inom barnhälsovården. Målet med studien är att öka kunskapen inom detta område då det finns 

få svenska studier. 

Studien kommer att göras genom intervjuer via telefon eller genom ett personligt möte med dig 

som möter asylsökande familjer i ditt arbete.  Intervjuerna kommer att spelas in och beräknas 

till ca 30-40 minuter.  När allt material samlats in kommer texterna analyseras. Endast vi som 

utför intervjuerna och handledare på skolan kommer att ha tillgång till materialet som behandlas 

konfidentiellt. Deltagandet är anonymt och kan när som helst avslutas utan att frågor ställs om 

detta beslut. 

För att vi ska kunna genomföra studien behöver vi medgivande från dig och vi hoppas och 

önskar att du godkänner studien och lämnar ditt skriftliga samtycke på blanketten som 

medföljer eller återsänder svar via mail. Vi kommer att ta kontakt med dig när vi fått ett 

godkännande för planering av intervjun. 

Vid frågor är du välkommen att höra av dig till oss. 

Emily Tärneberg 

Mail: emilytarneberg@hotmail.com 

Tel: 070-280 67 01 

 

Carina Svahn Karlsson 

Mail: svca1208@student.ju.se 

Tel: 070-640 57 78 

 

Ylva Fredholm Ståhl 

Lektor, Hälsohögskolan, Jönköping University 

Mail: styl@ju.se 

Tel: 070-631 42 81                                                               

  

Med vänliga hälsning 

 Carina & Emily 

mailto:emilytarneberg@hotmail.com
mailto:svca1208@student.ju.se
mailto:styl@ju.se
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Bilaga 4 

 

Intervjufrågor 

 

Bakgrundsfrågor: 

Utbildning/erfarenhet, antal år i yrket? 

 

Huvudfrågor: 

Vad tänker du på i mötet med familjer som söker asyl ? 

Vilka erfarenheter har du i arbetet med familjer som söker asyl? 

Hur ser du på möjligheter i arbetet med familjer som söker asyl ? 

Vilka hinder erfar du i arbetet med familjer som söker asyl? 

Är det något du skulle vilja tillägga? 

 

Stödord/frågor: 

kontaktvägar 

samarbete 

kompetens 

resurser 

kultur 

Hur ser du på.... 

Kan du utveckla.... 

Berätta mer om....  


