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Abstrakt 

Att möta flyktingar och migranter -  vårdpersonalens erfarenheter 

 

Bakgrund: Sverige har gått från en homogen population med fyra procent av 

befolkningen födda i ett annat land år 1960 till 17 procent år 2015. Med 

tillströmningen av över 160 000 flyktingar under 2015 står det svenska samhället och 

i synnerhet sjukvården inför nya utmaningar, studier har visat att flyktingar har 

högre prevalens av psykisk sjukdom. Tidigare studier där man undersökt 

vårdpersonals erfarenheter av att vårda flyktingar och migranter påvisar att 

språkbarriärer, kulturella skillnader, ökad arbetsbelastning och att migranter har 

bristande kunskaper i hur hälso- och sjukvårdssystemet fungerar är vanliga 

erfarenheter.  

Syfte: Syftet är att undersöka vårdpersonalens erfarenheter av att möta och vårda 

migranter och flyktingar. 

Metod: En litteraturstudie baserad på tio vetenskapliga artiklar med kvalitativ 

ansats. Artiklarna har granskats, analyserats och sammanställts. Artikelsökningarna 

har skett i databaserna PubMed och Cinahl.  

Resultat: Resultatet presenteras i fyra huvudkategorier och tio subkategorier. De 

fyra huvudkategorierna är: Att skapa förtroende, Hinder för att skapa en god 

omvårdnadsrelation, Ett system som försvårar arbetet och Ett behov av kunskap. 

Konklusion: Vården står inför nya utmaningar i och med att det sker stora 

folkomflyttningar. För att kunna möta dessa utmaningar krävs goda kunskaper om 

andra kulturer, och att vårdpersonalen kan anpassa sig efter individens behov.   

 

Nyckelord: Asylsökande, erfarenheter, migranter, vårdpersonal. 

 

  



 
 

Abstract 

Meeting refugees and migrants: Experiences from the perspective of 

health care personnel 

 

Background: Sweden has gone from a homogenous population with four percent of 

its inhabitants originating from another country in 1960 to 17 percent in 2015. With 

the influx of over 160 000 refugees in 2015, the Swedish society and health care in 

particular faces new challenges. Studies have shown that this group has higher rates 

of mental illness and other previous studies on the experiences of from the personnel 

suggests that language barriers, cultural differences, increased workload and the 

migrants´ lack of knowledge about the health care system are common experiences. 

Aim: The aim of this study is to explore the experiences of health personnel working 

with migrants and refugees. 

Methods: A literature study based on ten articles with qualitative approach. The 

articles were reviewed, analyzed and compiled. The search was conducted in the 

databases PubMed and Cinahl. 

Result: The result is presented in four main categories and ten subcategories. The 

Four main categories are: Creating trust, Barriers to creating a good caring 

relationship, A system that complicates the work and A need of knowledge.   

Conclusion: New challenges faces the health care system due to the big movement 

of people. Nurses need knowledge about different cultures and the skill to adapt to 

the needs of the individual to give a professional care.  

 

Keywords: Asylum seekers, caring personnel, experience, migrants, nursing staff.  
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Bakgrund 

Inledning 

Enligt Förenta Nationernas beräkningar fanns 2015 drygt 243 miljoner migranter i 

världen, en siffra som stigit med nästan 100 miljoner sedan 1990 (UN, 2015). Sverige 

påverkas av denna ökning i antalet migranter. Andelen utrikesfödda var 1960 fyra 

procent. År 2015 hade den siffran stigit till 17% (SCB 2016). År 2015 bodde i Sverige 

ca 1 676 000 personer fötts utanför landet. Migranter definieras som personer som 

lämnat sin plats av uppehälle och flyttat inom eller utanför hemlandet, oavsett 

bakomliggande orsaker (International Organization for Migration, 2016). 

Definitionen innefattar därmed alla personer från ett icke-EU land som bosätter sig i 

Sverige, vilket innebär att  gruppen är långt ifrån homogen. En asylsökande är den 

person som för tillfället söker asyl i Sverige därför att hen är flykting eller alternativt 

skyddsbehövande (Utlänningslagen, 2005). Detta innebär att personen söker skydd i 

mottagarlandet på grund av förföljelse, krig, miljökatastrofer eller andra svåra 

omständigheter i hemlandet som förhindrar att personen återvänder.  Antalet 

asylsökande i Sverige har under de senaste åren nått nivåer landet inte skådat på 

väldigt lång tid. Perioden 1984–1999 sökte sammanlagt ca 354 000 personer asyl i 

Sverige, medan det enbart under 2015 kom 162 877 ansökningar om asyl till 

Migrationsverket (Migrationsverket 2016a; Migrationsverket 2016b). I 

Migrationsverkets prognos för 2016 ser dock antalet asylsökande till Sverige ut 

komma att minska kraftigt (Migrationsverket 2016c). 

 

Det stora antalet migranter innebär nya utmaningar för hälso- och sjukvården. I en 

litteraturstudie av Suphanchaimat et al. (2015) beskrivs språkbarriärer, kulturella 

skillnader, migranternas bristande kunskap om sjukvårdssystemet och 

vårdpersonalens ökande arbetsbörda och brist på resurser som återkommande teman 

i de granskade studierna.  I en studie från USA framkommer även att det finns 

skillnader i hur olika grupper baserade på etnicitet använder sig av preventiv 

sjukvård, och på grund av resursbrist vänder man sig istället till tillfällig akutsjukvård 

(Carrol et al. 2007). 
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Asylsökande är en särskilt utsatt grupp när det kommer till psykisk ohälsa. 

Socialstyrelsen uppskattar att mellan 20 och 30% av de flyktingar som kommer till 

Sverige beräknas lida av sådana problem (Socialstyrelsen 2015). 

Riskfaktorer går att identifiera i migrationsprocessens tre olika faser, premigration, 

flykt och postmigration. Ofta kommer de asylsökande från ett krigsdrabbat samhälle, 

flykten i sig innebär stora påfrestningar och stora faror, och därefter följer den 

påföljande ofta långdragna asylprocessen i värdlandet som innebär osäkerhet och oro 

(Socialstyrelsen 2015). I en systematisk litteraturöversikt skriver Bogic et al. (2015) 

att flyktingar har en högre frekvens av psykisk ohälsa än den generella befolkningen. 

Studien bekräftar skillnaderna inom gruppen, då stora variationer förekommer i 

prevalens av psykisk ohälsa. Att upptäcka och behandla psykisk ohälsa hos flyktingar 

försvåras bland annat av språkbarriärer. Bischoff et al. (2003) menar att 

språkbarriärer försvårar upptäckten av traumatiska symtom och därmed minskar 

andelen som remitteras vidare för psykiatrisk vård. Kulturella skillnader gör både att 

personer med psykisk ohälsa undviker att söka vård på grund av rädslan för stigma, 

men även att vårdpersonal inte lyckas identifiera problemen som tecken på psykisk 

ohälsa (Gilliver et al. 2014). 

Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskan har fyra grundläggande ansvarsområden vilka är att främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa samt att lindra lidande.  Sjuköterskans etiska kod 

är framtagen av Internatonal Council of Nurses (ICN) för att skapa ett gemensamt 

förhållningssätt som sjuksköterskor världen över ska arbeta utifrån, oberoende av de 

olika lagar som finns i olika länder. De etiska koderna består av fyra olika punkter 

som beskriver vikten av att sjuksköterskan respekterar mänskliga och kulturella 

rättigheter och skillnader samt upprättar självbestämmandet och integriteten hos 

patienterna. Man ska möta patienterna med respekt oavsett ålder, hudfärg, tro, etnisk 

bakgrund, sjukdom, kön, politisk åsikt eller dennes sociala ställning (Svensk 

sjuksköterskeförening 2014). För att kunna förebygga och fånga upp psykisk ohälsa, 

sjukdom och självmord är det viktigt att sjuksköterskan känner till de speciella risker 

och behov flyktingar och asylsökanden har. Kunskap krävs i att skapa förtroende hos 

patienten och känna till hur man närmar sig patienten på ett kulturellt acceptabelt 

sätt för att därmed kunna erbjuda adekvata interventioner. Att skapa ett bra 

förtroende mot flyktingar med psykisk ohälsa är fundamentalt för att kunna 

https://paperpile.com/c/VugeCP/KB1c
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tillhandahålla bästa möjliga vård. För att skapa detta förtroende beskrivs vidare en 

rad olika kriterier som är viktiga för att lyckas. Några av kriterierna är att tillgodose 

att det finns tolk att tillgå, att man använder sig av både verbal och ickeverbal 

kommunikation, att försäkra för patienten att du är där för att hjälpa och inte 

skada, att vara öppen mot familj eller vänner som är närvarande samt att man inte 

inger falska förhoppningar utan är tydlig med vad din uppgift som vårdpersonal är 

(Procter, 2005).  En studie av Donnelly et al. (2011) visar att sjukvården och 

beslutsfattare måste ta hänsyn inte bara till hur kulturella uppfattningar och 

traditionella förhållningssätt till hälsa påverkar, utan även hur sociala och 

miljömässiga faktorer påverkar flyktingar och migranters hälsa.  

Migranter och asylsökandes rätt till vård  

Migranter som vill bosätta sig i Sverige ansöker om uppehållstillstånd innan flytten, 

och får stanna olika länge beroende skälet till flytten. Flyktingar och andra 

skyddsbehövande ansöker om asyl vid gränsen till Sverige eller hos Migrationsverket. 

Migrationsverket prövar då om personen har rätt till asyl enligt gällande lagstiftning. 

Om migrationsverket anser att personen är en flykting får den ett tillfälligt 

uppehållstillstånd som gäller i 3 år (Migrationsverket 2016d). För andra 

skyddsbehövande, exempelvis de som kommer från ett krigsdrabbat land men där 

våld eller förföljelser inte är riktade mot dem personligen ges ett tillfälligt 

uppehållstillstånd som gäller i 13 månader. Migranter som fått ett permanent 

uppehållstillstånd i Sverige har rätt till sjukvård precis som Svenska medborgare. 

Detta gäller även för flyktingar och andra skyddsbehövande som beviljats ett tillfälligt 

uppehållstillstånd (Migrationsverket 2016e). För asylsökande ser situationen 

annorlunda ut, svensk lagstiftning ger asylsökande främst rätt till akut sjukvård som 

inte kan vänta, men de erbjuds även en kostnadsfri hälsoundersökning, abortvård, 

preventivmedelsrådgivning, barn- och mödrahälsovård, samt vård vid 

infektionssjukdomar enligt smittskyddslagen. De enskilda landstingen avgör vilken 

vård utöver de lagstadgade kraven asylsökande ska ges (Migrationsverket, 2016f).  

 

Eftersom det sker stora folkomflyttningar just nu i världen så kommer det bli 

vanligare att inom vården möta personer med olika kulturella bakgrunder. Denna 

studie är därför viktigt för att belysa hur vårdpersonalen upplever möjligheterna och 

utmaningarna med att möta dessa människor.  
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Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vårdpersonalens erfarenheter av att möta och 

vårda flyktingar och migranter. 

Metod 

Denna studie baseras på vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. En kvalitativ 

ansats används för att skapa förståelse av ett visst fenomen utifrån ett mänskligt 

perspektiv och dess erfarenheter (Olsson & Sörensen 2011, 100–106).  

För att besvara på det utformade syftet utfördes en litteraturstudie där tidigare gjorda 

kvalitativa studier sammanställdes. Enligt Friberg (2012, 133) handlar 

litteraturstudier om att få en överblick av vad forskningen redan kommit fram till 

inom området man valt att studera. Vidare redogör Rosén (2012, 429–431) att 

sjukvården haft en väldigt snabb utveckling som allt mer baseras på evidensbaserad 

vård, därför är litteraturstudier ett bra verktyg för att utarbeta rekommendationer 

och underlag för hur den evidensbaserade vården bör utformas.   

Sökmetoder 

Artikelsökningarna skedde i databaserna Pubmed och Cinahl, detta på grund av deras 

inriktning mot medicin och omvårdnad (Karlsson 2012, 97). Trunkering och boolesk 

sökning användes när artiklar söktes. För att skapa fler träffar av olika böjningar på 

ord användes trunkeringstecken, vanligtvis “*” (Östlundh 2006, 59-60). En boolesk 

sökningsstrategi används för att skapa en specificerad sökning, orden AND och OR 

utnyttjades i artikelsökningen till denna litteraturstudie. Uteslutande artiklar skrivna 

på engelska eftersöktes till denna studie. För att initialt få en uppfattning om hur 

mycket relevant material som fanns att tillgå skedde en inledande 

informationssökning. Enligt Östhlund (2011, 59) behöver denna sökning ej vara 

särskilt systematisk utan är mer utav en experimentell karaktär. Följande sökord har 

använts: refugee*, nurs*, nurse, asylum seeker*, experience, care, caring, mental 

health, cultural competence, immigrant och migrant. För att bredda sökningen 

ytterligare användes de funna artiklarnas ämnes- och sökord, en metod som beskrivs 

av Karlsson (2012, 108). Det är av stor vikt att utföra en sekundärsökning genom att 

granska de utvalda artiklarnas referenser vilket beskrivs av Willman et al. (2016, 89). 
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Därför granskades de utvalda artiklarnas referenslistor för att finna ytterligare 

artiklar av intresse.  

Urval 

I studien inkluderades endast artiklar som svarade på studiens syfte, är gjorda utifrån 

vårdpersonalens perspektiv, skrivna efter år 2000 samt peer-reviewed. Artiklarna 

skulle även vara etisk granskade. Artiklar som var av kvantitativ ansats, utförda 

utifrån ett patientperspektiv och review-artiklar exkluderades. Vårdpersonal 

definieras i denna studie som sjuksköterskor, undersköterskor och barnmorskor.  

Var vården utfördes hade ingen betydelse för valet av artiklar. 

 

Urvalet av artiklar skedde i flera steg, vilket presenteras i bilaga 1. Urval 1 gjordes 

genom att titlarna på artiklar funna genom en utformad söksträng lästes igenom för 

att avgöra om de var relevanta att inkludera i denna litteraturstudie. Urval 2 

genomfördes genom att abstrakten på de utvalda artiklarna lästes igenom för att se 

om de stämde väl överens med syftet. Valda artiklar lästes sedan igenom i sin helhet 

för att säkra att de var lämpliga att använda för litteraturstudien, detta var urval 3. 

Slutligen i urval 4 kvalitetsgranskades de studier som svarade mot litteraturstudiens 

syfte och uppfyllde valda inklusionskriterier. En granskningsmall utformades med 

inspiration från Olsson och Sörensen (2011, 285). Mallen är presenterad i bilaga 2. 

Resultatet av kvalitetsgranskningen delades in i grad I - III, där grad I motsvarar hög 

kvalité och grad III låg kvalité. Kvalitetsgranskning och urval gjordes enligt SBU 

(2014, 14 - 15) rekommendation med två oberoende granskare. Detta följdes av en 

gemensam diskussion för att nå samstämmighet i de bedömningar som gjordes. Efter 

urval och granskning var utfört återstod totalt tio artiklar som ingår i denna studie. 

En artikelöversikt är presenterad i bilaga 3.  
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Analys 

Artiklarna har analyserats med inspiration av Friberg (2012, 140–142) metod för att 

analysera studier. Först lästes artiklarna igenom enskilt flera gånger för att skapa sig 

en förståelse om vad artiklarna handlade om. Sedan skrevs erfarenheterna som 

beskrevs i resultatet i artiklarna ned i ett dokument. Efter det jämfördes vad som 

framkommit, och ett gemensamt dokument av fynden sammanställdes. För att få en 

överblick och skapa struktur skrevs dokumentet ut och innehållet kategoriserades 

manuellt. Innehållet i materialet bearbetades tillsammans och kategorier och 

subkategorier bildades. De kategorier som identifierades kom sedan att ingå i 

litteraturstudiens resultatdel. Totalt fyra kategorier och tio subkategorier utformades.  

Forskningsetik 

Enligt CODEX (2016) är grundprincipen för att forskning ska bli godkänd vid etisk 

prövning att forskningen skall utföras med hänsyn till mänskliga rättigheter och med 

omtanke om människovärdet. Deltagandet i studierna som valdes ut skulle därför 

vara frivilligt. Det framställs av Kjellström (2012, 83–84) att det är viktigt att 

deltagarnas integritet bevaras. Att delta i en studie där man ibland kan ha negativa 

åsikter om människor kan vara känsligt, därför var det angeläget att utvalda studier 

säkrade deltagarnas anonymitet, alla utvalda artiklar till denna studie redovisade 

vikten av att deltagarnas anonymitet skyddades. En litteraturstudie utförs genom att 

man sammanställer tidigare publicerad forskning så skedde det ej någon etisk 

prövning av författarna till denna studie. Litteraturstudiens största etiska 

övervägande blev därmed att granska valda artiklar och att säkerställa att de hade 

genomgått etisk prövning, samtliga artiklar förutom en har genomgått prövning. Att 

den studien inte prövats etisk berodde på att det ej krävdes för den aktuella studien i 

landet den utfördes. Tidskriften studien var publicerad i söktes därför upp och det 

visade sig att de ställer höga krav på god forskningssed på studier som publiceras där, 

därför inkluderades artikeln i denna litteraturstudie. 
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Resultat 

Nedan presenteras de huvudsakliga fynden från artiklarna i tabellform (Tabell 1). 

Därefter presenteras kategorier och subkategorier i löpande text. 

 

Tabell 1. Huvudkategorier och underkategorier 

Huvudkategori Underkategori 

Att skapa förtroende - Att anpassa information 
- Att tillgodose individuella behov 

Hinder för att skapa en god 

omvårdnadsrelation 

- Svårigheter med att använda tolk 

- Svårigheter med att kommunicera 
om hälsa och sjukdom 

- Beteenden som upplevs svåra 
- Fördomar 

Ett system som försvårar arbetet - Problematiska situationer 

- Bristande resurser och 
känslomässig belastning 

Ett behov av kunskap - Vårdpersonalens behov av mer 
kompetens 

- Problem att migranter är 
okunniga om sjukvårdssystemet 

 

Att skapa förtroende 

Att anpassa information 

I studierna förekom exempel på hur man anpassade informationen genom att 

använda olika strategier för att kommunicera bättre. Man ansåg att det var viktigt att 

kunna hantera kommunikationen med migranten på ett adekvat sätt för att kunna 

skapa sig en uppfattning av individens identitet (Samarasinghe, Fridlund och 

Arvidsson 2010). En förtroendefull relation bidrog till att kunna fråga om känsliga 

ämnen och hälsoproblem, för att skapa en sådan relation sågs goda 

kommunikationsfärdigheter som avgörande, man beskrev att det var viktigt redan i 

början av mötet med migranten att inleda arbetet med att försöka bygga en 

förtroendefull relation detta eftersom det tar lång tid innan man kan prata om svåra 

och smärtsamma händelser (Suurmond et al. 2010). I studien av Drennan och Joseph 
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(2005) beskrivs sjuksköterskors strategier för att anpassa informationen, de 

innefattar att lyssna på ett bra sätt, att använda tolk om det upplevs som nödvändigt, 

att tänka på sitt kroppsspråk, att tala klart och tydligt. Att använda sig av hjälpmedel 

som bilder och leksaker samt att även försöka lära sig lite av patientens språk 

(Samarasinghe, Fridlund och Arvidsson 2010). Vårdpersonalen frågade om kulturella 

värden och uppfattningar för att bättre förstå den person man mötte (Samarasinghe, 

Fridlund och Arvidsson 2010). 

Att tillgodose individuella behov 

Att tillgodose individuella behov beskrevs som ett viktigt kriterium för att vården 

skulle bli så bra som möjligt, det var viktigt att bygga upp en förtroendefull relation 

(Samarasinghe, Fridlund och Arvidsson 2010; Suurmond et al. 2010). Att vara 

flexibel sågs som ett viktigt verktyg för att lyckas med detta, till exempel beskrevs det 

att en sjuksköterska hjälpte en flykting att fylla i ansökan till körkort trots att det inte 

var hennes ordinarie arbetsuppgift. Detta gjordes för att skapa en bra relation med 

flyktingen (Burchill och Pevalin, 2012). Vårdpersonalen gjorde ofta liknande saker 

trots att man var orolig att detta skulle gå ut över vården av andra patienter (Farley, 

Askew och Kay 2014). Den sociala dimensionen lyfts fram, både genom att besöka 

familjerna i deras hem, bistå med kontakter till andra tjänster och stödgrupper samt 

att bistå med att bygga upp ett socialt nätverk (Griffiths et al. 2003).   

Hinder för att skapa en god omvårdnadsrelation 

Svårigheter med att använda tolk 

Behovet av att kommunicera med patienter trots språkskillnader innebär att 

vårdpersonalen måste använda sig av tolk. Studierna visar på flera aspekter av att 

använda tolk som svåra och problematiska. Ofta beskrivs det som svårt att hitta en 

tolk (Griffiths et al. 2003; Hultsjö och Hjelm 2005).  Även de tolkar man hittar 

upplevs inte alltid som bra (Griffiths et al. 2003). Upplevelsen av att tolken inte 

förstår sin roll och därmed inte tolkar rätt leder till frustration (Farley, Askew och 

Kay 2014). Att använda tolk upplevs som försvårande när man vill skapa ett 

förtroende genom en tredje person (Drennan och Joseph 2005). När vårdpersonalen 

inte lyckas få tag på någon tolk, vilket kan bero på att tolken behövs i ett akut skede 

eller att ingen tolk finns tillgänglig var vårdpersonalen tvungen att använda sig att 
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anhöriga och närstående för att tolka, detta beskrivs också som ett problem (Drennan 

och Joseph 2005; Hultsjö och Hjelm 2005; Ozolins och Hjelm 2003).  När en anhörig 

tolkar kan vårdpersonalen inte veta vilken information som faktiskt når fram till 

patienten, ibland svarar den anhöriga å patientens vägnar utan att tilltala patienten 

först (Ozolins och Hjelm 2003). Endast språkkunskaper är ibland inte det enda 

vårdpersonalen måste tänka på. I en studie beskrivs en situation med en tolk som 

kunde patientens språk väl men tillhörde samma folkgrupp som de personer som 

våldtagit patienten i dennes hemland, något som väckte starka känslor både hos den 

våldtagna kvinnan och hennes make (Ozolins och Hjelm 2003). 

Svårigheter med att kommunicera om hälsa och sjukdom 

Språkbarriärer sågs som ett stort problem, och svårigheter med att kommunicera 

innebar svårigheter att bedöma patientens tillstånd och problem (Ozolins och Hjelm 

2003). Språkbarriärer medförde även svårigheter att ge och få information rörande 

behandling och planering samt att planera kommande besök (Samarasinghe, 

Fridlund och Arvidsson 2010; Burchill och Pavalin 2012). Ett tydligt exempel 

förekom då information om en planerad undersökning skickas med brev skrivet på 

engelska till en familj som inte kunde engelska, varför besöket helt uteblev (Burchill 

och Pevalin 2012). Vidare beskriver Burchill och Pevalin (2012) att det förekommer 

olika språk och uppfattningar om vad sjukdom och hälsa är inom olika kulturer. I 

studien av Ozolins och Hjelm (2003) blev de svårigheten att bedöma patientens 

tillstånd särskilt påtagligt då en sjuksköterska beskrev hur hon tyckte att patienten 

överdramatiserade sin sjukdom då patienten tog sig för halsen och skrek rakt ut. Det 

visade sig att patienten hade fått en hjärtattack, vilket denna senare avled till följd av. 

I en studie beskrevs att patienter även har svårt att öppna sig för vårdpersonalen och 

problemen kommer först upp till ytan när man har samtalat med barn eller anhöriga 

(Drennan och Joseph 2005), detta konfirmeras i Burchill och Pevalin (2012) samt 

Hultsjö och Hjelms (2005) studier där sjuksköterskor säger att patienten har svårt att 

genom kommunikation beskriva vad problemet är.  

 

 

 

 



10 
 

Beteenden som upplevs svåra 

Vårdpersonal upplever ofta att flyktingar och migranter uppvisar beteenden som 

beskrivs som svåra (Ozolins och Hjelm 2003; Hultsjö och Hjelm 2005). Beteenden 

som upplevs som svåra eller oväntade kan försvåra vårdpersonalens bedömning av 

patientens tillstånd, men beteenden kan även vara svåra att förstå på grund av 

föreställningar om vad som är förväntade beteenden i olika situationer 

(Samarasinghe, Fridlund och Arvidsson 2010; Hultsjö och Hjelm 2005). Patienterna 

kan vara passiva (Hultsjö och Hjelm 2005), eller högljudda (Ozolins och Hjelm 

2003). Ibland förekommer beteenden som uppfattas som motsägelsefulla, 

exempelvis att samtidigt be om hjälp för att sedan vägra ta emot hjälpen, eller att 

klaga på huvudvärk men samtidigt röker, eller att man vägrar äta och vägrar dricka 

trots sjukdom (Hultsjö och Hjelm 2005). Religiösa eller traditionella uppfattningar 

kan också upplevas som ett problem, till exempel att patienten fastar när den är sjuk 

(Nkulu Kalengayi et al. 2012), tron att det onda i kroppen går att kräkas ut, eller 

användandet av traditionell läkekonst som går emot västerländsk medicinsk 

erfarenhet som att lägga snö på brännskador (Ozolins och Hjelm 2003). 

Vårdpersonalen beskriver även situationer då patienter och anhöriga inte respekterat 

regler på avdelningen, och blivit aggressiva och hotfulla, då förväntningar på 

sjukvården inte uppfylls (Nkulu Kalengayi et al. 2012; Ozolins och Hjelm 2003). 

Ibland beskrivs det som ett problem när salen är fylld av anhöriga och mycket tid går 

åt till att svara i telefonen då anhöriga ringer (Ozolins och Hjelm 2003).  

 

I de studier där vårdpersonalen besökte familjer i hemmet förekom det ibland 

misshandel av hustrun eller barnen, vilket inte heller alltid skedde i det fördolda, 

utan maken ansåg sig ha den rätten. Detta ledde till frekventa orosanmälningar 

(Griffiths et al. 2003; Burchill 2011). I en studie inom slutenvården beskrivs hur 

vårdpersonalen kallats till salen varpå mamman slår sitt barn för att visa hur de ska 

läxas upp (Hultsjö och Hjelm 2005). 

 

Olika syn på könsroller inom familjen kan försvåra arbetet med flyktingar och 

migranter. Inom hembesökande sjukvård upplevs problem att kunna möta hela 

familjen samtidigt, eller att kunna samtala med endast kvinnan i hushållet (Burchill 

2011; Samarasinghe, Fridlund och Arvidsson 2010). Inom slutenvård 

upplever sjuksköterskor att de inte blir betrodda, samt att det är svårt att vårda någon 
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av det motsatta könet beskrivs (Hultsjö och Hjelm 2005). Att inte få hjälpa skapar 

frustration bland vårdpersonalen (Ozolins och Hjelm 2003; Hultsjö och Hjelm 

2005). 

Fördomar 

Ett problem som ligger till hinder att skapa en god omvårdnadsrelation är att många 

flyktingar och migranter upplever en misstro mot “statliga” representanter. 

Inte bara migranter och flyktingar hade en negativ inställning till sjukvården utan 

negativa attityder från vårdpersonalen gentemot flyktingar och migranter förekom 

också (Samarasinghe, Fridlund och Arvidsson 2010). Griffiths et al. (2003) beskriver 

att fördomar förekom både mellan patient och vårdpersonal, men även mellan 

vårdpersonalen och relationen till deras egna anhöriga angående deras arbete med 

flyktingar. I en studie från Sverige framkom att vårdpersonalen upplever att kollegor 

diskriminerade patienter på grund av deras ursprung (Nkulu Kalengayi et al. 2012). 

En annan uppfattning som framkommer är även att migranter försöker utnyttja 

systemet för ekonomisk vinning (Burchill och Pevalin 2012). 

 

Ett system som försvårar arbetet 

Problematiska situationer 

Att arbeta med flyktingar skiljer sig från att arbeta med migranter med 

uppehållstillstånd på grund av den juridiska status flyktingar har. Asylsökande har 

inte samma rätt till vård, och lever i ovissheten om de får stanna i landet eller inte 

(Hultsjö och Hjelm 2005). Detta innebär en rad problem för vårdpersonalen som 

försöker hjälpa dessa människor. Flyktingar som flyttar från boende till boende 

beskrivs som en försvårande faktor när det handlar om att skapa förtroende mellan 

vårdpersonal och patient (Drennan och Joseph 2005). Tillgången på vård är ett 

återkommande problem, och flera studier beskriver svårigheter att komma i kontakt 

med en läkare eller få tandvård (Burchill och Pevalin 2012; Drennan och Joseph 

2005; Griffiths et al. 2003). Systemet beskrivs som oflexibelt (Burchill och Pevalin 

2012). Vårdpersonalen blir frustrerad när patienter återkommer regelbundet till 

slutenvården för sina problem eftersom instanser utanför sjukhuset vägrar bistå 

patienten med stöd (Hultsjö och Hjelm 2005). Frivilligorganisationer beskrivs som 
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en utväg när andra resurser i samhället inte kan bistå med hjälp (Burchill 2011). För 

att få stanna i landet tar flyktingar ibland till desperata åtgärder. Sjuksköterskor i en 

studie från Sverige upplevde att asylsökande söker vård för att försöka förbättra sina 

chanser att få stanna i landet, men att det ibland var uppenbart att de inte var sjuka. 

Det förekom även ett fall där patienten uppmanas av sin advokat att överdosera 

tabletter för att få stanna i landet (Hultsjö och Hjelm 2005) vilket skapade en 

uppgivenhet hos vårdpersonalen. En annan studie beskriver hur kvinnor som kommit 

som anhöriga tvingas leva med en misshandlande make eftersom en separation skulle 

innebära att kvinnan skickas åter till hemlandet (Burchill och Pevalin 2012). Om 

personen slutligen får avslag på sin asylansökan finns risken att hen väljer att gå 

under jorden, vilket innebär att vårdpersonalen står maktlösa (Burchill och Pevalin 

2012). 

Bristande resurser och känslomässig belastning 

Bristen på resurser och tid var ett återkommande tema i flera studier. I intervjuerna 

framkommer att vårdpersonalen upplever en stor arbetsbörda och känner sig sakna 

den tid som gruppens komplexa behov kräver (Burchill 2011; Burchill och Pevalin 

2012; Drennan och Joseph 2005; Griffiths et al. 2003). En bristande organisation 

lyfts fram som ett hinder, och flyktingar beskrivs som en börda som tar resurser från 

övrig verksamhet (Burchill 2011).  I somliga fall ledde tidsbristen till att man valde att 

inte fokusera på den psykiska ohälsan, utan istället prioriterade fysiska behov 

(Drennan och Joseph 2005; Samarasinghe, Fridlund och Arvidsson 2010). I arbetet 

med flyktingar upplever vårdpersonalen ofta att de är de enda som bryr sig om 

gruppen(Burchill och Pevalin 2012). Man uttrycker en känsla av att vara ensam i 

mörkret (Drennan och Joseph 2005). Att arbeta med traumatiserade människor 

beskrivs ibland som psykiskt belastande för vårdpersonalen, känslor som chock, 

ledsenhet och hjälplöshet förekommer (Griffiths et al. 2003; Drennan och Joseph 

2005). Copingstrategier lyfts fram för att hantera dessa känslor, en av dessa var att 

försöka distansera sig från det negativa, det sågs även som väldigt angeläget att få 

bättre psykologiskt stöd (Griffiths et al. 2003). Trots den svåra uppgiften upplevde 

många ändå entusiasm i arbete med flyktingar och migranter (Farley, Askew och Kay 

2014; Griffiths et al. 2003). 
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Ett behov av kunskap 

Vårdpersonalens behov av mer kompetens 

Ett ofta återkommande ämne i undersökta studier var hur vårdpersonalen upplevde 

sin egen och sina kollegors kompetens. Flera studier beskriver behovet av mer 

kunskaper om olika hälso- och sjukdomstillstånd som är vanliga på andra ställen i 

världen (Griffiths et al. 2003; Hultsjö och Hjelm 2005; Suurmond et al. 2010). Man 

ansåg sig behöva kunskaper om vilka hälsoproblem som kunde uppstått under, före 

och efter flykt från ett annat land (Suurmond et al. 2010). I en studie beskriver de 

flesta deltagarna att det efterfrågas mer allmän kompetens,  som att lyssna på ett 

adekvat sätt eller att ha kompetens för att bygga en förtroendefull relation 

(Suurmond et al. 2010). Vårdpersonalen ansåg sig vara dåligt förberedda för att klara 

av jobbet med asylsökande och migranter på ett bra sätt (Drennan och Joseph 2005). 

I studien av Burchill och Pevalin (2012) framgår att vårdpersonalen saknar 

kunskaper i hur systemet är uppbyggt, och att det tar tid och resurser för att sätta sig 

in i det. Att man upplevde sig ha dålig kunskap i kulturella och religiösa traditioner 

beskrevs i flera studier (Griffiths et al. 2003; Hultsjö och Hjelm 2005; Nkulu 

Kalengayi et al. 2012). För att kunna vårda på ett bra sätt anser vårdpersonalen att 

man måste klara av att erkänna kulturella skillnader, utan för den skull tro att man 

förstår allt (Drennan och Joseph 2005). Att kunna skaffa sig kunskaper om olika 

kulturer sågs som en utmaning som var en ständigt pågående process (Griffiths et al. 

2003). Självupplevd kunskapsbrist i att hantera psykosomatiska problem beskrivs av 

några sjuksköterskor (Samarasinghe, Fridlund och Arvidsson 2010). Psykiatriska 

tillstånd till exempel posttraumatiskt stresssyndrom (PTSD) och depression 

försvårade diagnostiseringen av andra tillstånd (Hultsjö och Hjelm 2005). Att riskera 

återtraumatisera patienter som upplevt trauman var en stor oro (Griffiths et al. 

2003). Rädsla över detta beskrevs i samband med frågor om traumatiska händelser 

som flyktingar upplevt men man var även rädd för att väcka svåra minnen även vid 

vardagliga frågor exempelvis om patienten var gift eller ej (Suurmond et al. 2010).   

Problem att migranter är okunniga om sjukvårdssystemet 

Att flyktingar och migranter inte förstår sjukvårdens uppbyggnad och 

vårdpersonalens roll beskrivs som ett återkommande problem av vårdpersonalen 

(Burchill och Pevalin 2012; Suurmond et al. 2010; Drennan och Joseph 2005; Farley, 
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Askew och Kay 2014; Hultsjö och Hjelm 2005). Detta kan innebära att de kommer 

direkt till akuten, istället för att söka sig till närmsta vårdcentral (Burchill och Pevalin 

2012; Hultsjö och Hjelm 2005). Flyktingar och migranter kan känna stor skepsis till 

sjukvården eftersom de lämnats i sticket förut, och eftersom vårdpersonalen 

representerar “staten”, något som kan ha upplevts som hotfullt i hemlandet (Drennan 

och Joseph 2005; Burchill och Pevalin 2012). Vårdpersonalen upplevde även att 

patienterna inte förstår vårdpersonalens roll utan tror till exempel att vad man säger 

kan påverka asylprocessen, att ta en anamnes kan upplevas som ett förhör 

(Suurmond et al. 2010). Ambulanspersonal misstogs för att vara poliser, och släpptes 

inte in i en lägenhet förrän de tagit av sig uniformsjackan (Hultsjö och Hjelm 2005). 

Vårdpersonalen försöker hjälpa till genom att informera om hur samhället fungerar 

för att skapa en grundläggande förståelse (Samarasinghe, Fridlund och Arvidsson 

2010). 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att undersöka vårdpersonals upplevelser av att arbeta 

med flyktingar och migranter. Resultatet visade att vårdpersonalen behöver skapa 

förtroende till sina patienter, att sjukvårdssystemets uppbyggnad kan försvåra 

arbetet samt att kulturella och språkliga skillnader medför ett behov av mer kunskap 

hos vårdpersonalen. Diskussionen kommer knytas an med Leiningers teori om 

mångfald och universalitet i kulturrelaterad omsorg. 

 

Leininger menar att i demografiska förändringar under 2000-talet innebär att 

vårdpersonal inom hälso- och sjukvården behöver lära sig om sina och andra kulturer 

för att kunna arbeta på ett kulturellt ansvarigt och effektivt sätt (Leininger 1995, 681).  

Om vårdpersonalen misslyckas med att beakta kulturella omständigheter kan det 

resultera i missnöjda patienter och en mindre effektiv och ändamålsenlig vård 

(Leininger, 1991; Leininger & McFarland, 2006). Leiningers teori kan beskrivas 

utifrån omvårdnadens konsensusbegrepp människa, miljö, hälsa och omvårdnad 

(Wiklund Gustin och Lindwall 2012, 141). Människan beskrivs som en kulturvarelse, 

och istället för att använda begreppet person menar Leininger att i många kulturer 

ses människan som en del i ett större system, exempelvis familjen, och att omsorgen 
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borde inrikta sig på människan som en del i detta system. Miljömässigt 

sammanhang är enligt Leininger alla de händelser, situationer, eller erfarenheter 

som finns i människans fysiska, geografiska, sociokulturella och andliga omgivning 

som kan ha betydelse för hur hon uttrycker och tolkar sin tillvaro i samspel med 

andra. (Leininger och McFarland, 2006; McFarland, 2010). Synen på vad som utgör 

en god hälsa och vad som bidrar till en bättre hälsa ser olika ut mellan olika kulturer. 

Utan en samsyn mellan patient och sjuksköterska finns en risk att dessa har olika 

mål, och/eller att sjuksköterskan  upplever patientens egna hälsofrämjande 

beteenden som kontraproduktiva. Omvårdnad beskrivs som både en konst och 

vetenskap. Omsorgen är kärnan i omvårdnaden, och ska vara kärnan i 

sjuksköterskans arbete (Leininger, 1988). Omsorg är när man assisterar, stöttar, 

underlättar och skapar förutsättningar för sig själv och andra att tillgodose 

nödvändiga eller förväntade behov för att förbättra hälsa, livsvillkor eller livsstil, eller 

att möta motgångar och död.  

 

Att kunna kommunicera är grunden för att skapa förtroende vilket anses som viktigt 

för att kunna komma åt mer känsliga problem som patienten bär på. Vårdpersonalen 

anser också att förmågan kommunicera på ett effektivt sätt är avgörande för att bygga 

en bra relation och därmed ge god vård. Vårdpersonalen beskriver hur man använder 

sig av olika strategier för att underlätta kommunikationen såsom bilder och föremål, 

men även genom hur man använder sitt kroppsspråk. Liknande metoder att 

kommunicera beskrivs i en studie av Cioffi (2003). Kommunikationen handlar inte 

bara om vårdpersonalens förmåga att förmedla ett budskap, utan även att tolka 

patientens uttryck. Vårdpersonalen är medvetna om att de endast har tillgång till 

patientens röst via tolk varför det är viktigt att studera patientens kroppsspråk, 

ansiktsuttryck och gensvar för att skapa sig en helhetsbild (Puvimanasinghe et al. 

2015). 

 

För att bygga en bra relation med patienten beskrevs vikten av att tillgodose 

individuella behov, detta kunde ske genom att vårdpersonalen var flexibel och 

utförde uppgifter som egentligen låg utanför deras ordinarie arbete, till exempel att 

hjälpa till med ansökan för en patients körkort. Att hjälpa patienten med sådana 

problem visar att vårdpersonalen förstår patienten i ett miljömässigt sammanhang, 
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där faktorer utanför den fysiska hälsan kan ha stor betydelse för hur patienten 

hanterar sin vardag. 

Omsorg enlig Leininger är kärnan i omvårdnaden, och att tillgodose patientens 

behov, även om det inte direkt är kopplade till sjuksköterskans roll kan även tolkas 

som ett uttryck för omsorg. Förståelse för, och ett agerande utifrån att flyktingar och 

migranter bär med sig en historia och problem som innebär att det viktigaste för 

patienten just då kan vara praktiska detaljer i vardagslivet menar Leininger är ett 

tecken på kulturell kompetens (Wiklund Gustin och Lindwall 2014, 149).  

 

Resultatet visar att vårdpersonalen upplever många hinder som försvårar skapandet 

av en god omvårdnadsrelation. Relationer bygger på förväntningar hos både 

sjuksköterska och patient. Patienten förväntar sig att sjuksköterskan går att lita på, är 

kompetent, omsorgsfull, och visar medkänsla. Effektiva kommunikationsstrategier 

och en god miljö är viktiga faktorer för relationen, och patienten värderar relationen 

utifrån hur sjuksköterskans värderingar återspeglas genom beteenden och attityder 

(Wiechula et al. 2016). Att använda tolk kan vara svårt, och upplevs som ett problem 

för vårdpersonalen trots att tolken har en avgörande roll för att kommunikationen 

ska bli effektiv. Ibland lyckas inte vårdpersonalen hitta en lämplig tolk, utan tvingas 

vända sig till anhöriga eller andra närstående för tolkning. Utan lämplig tolk visar en 

studie av Bischoff et al. (2003) att vården får svårare identifiera och remittera vidare 

traumatiserade flyktingar till psykiatrisk vård,  vilket kan anses som ett stort problem 

i relation till den höga förekomsten av PTSD i denna grupp. Att använda anhöriga 

som tolk kan vara problematisk eftersom informationen som utbyts kan bli selektiv 

på grund av känsliga ämnen, att den anhörige som tolkar inte förstår medicinska 

termer eller att den anhörige svarar åt patienten är några av riskerna när anhöriga 

tolkar. I en studie av Jirwe et al. (2010) menar dock informanterna att anhöriga 

bidrar till att lyfta fram patientens behov. Det är tänkbart att närstående både kan 

och vill tolka, men vårdpersonalen bör alltid beakta risker och problem och ställa 

dessa i relation till vad som ska kommuniceras. Vikten av att beakta patientens miljö 

vilket innefattar tidigare upplevelser blir tydlig i exemplet där tolkens ursprung 

skapade problem i mötet med patienten.  

 

Att kommunicera om hälsa och sjukdom upplevs som svårt. Trots att vårdpersonal 

ofta anstränger sig för att anpassa informationen till patienten finns det exempel på 
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att så inte alltid är fallet. Den nya svenska patientlagen från 2015 trycker på behovet 

av att anpassa informationen, varför detta område är extra viktigt för vårdpersonalen 

att jobba med (Patientlag 2014:821). Om patienten inte kan förstå den information 

som delges kan hen inte heller ta ställning till vården, eller påverka innehållet i den. 

Information om sjukdomstillstånd och tillgänglig vård som är översatt på 

patientens  språk  skulle vara en stor tillgång till patienterna, vilket även beskrivs i en 

studie om psykisk ohälsa bland immigranter av O'Mahony och Donnely (2007). 

Brister i kommunikationen kan även som studien visat få fatala konsekvenser, då 

föreställningar om vad som är normala reaktioner och uttryck försvårar tolkningen av 

patientens tillstånd. Det finns en risk att vårdpersonalen inte lyckas tolka uttryck, 

men även att förutfattade meningar styr tolkningen om det förutsätts att alla 

personer med liknande kulturell bakgrund beter sig likadant. När det talas om stigma 

och psykisk ohälsa är det viktigt att ha en förståelse för att upplevelser av psykiska 

symtom kan visas på olika sätt beroende på vilken kultur och vilket land som 

personen kommer ifrån. För att kunna ha en sådan förståelse bör vårdpersonal även 

vara medvetna om sina egna värderingar och tankar kring psykisk ohälsa (Whiteley, 

Kurtz & Cash, 2016). Att känna till kulturella skillnader och likheter menar Leininger 

& McFarland (2006) är en viktig kunskap hos vårdpersonalen, men detta får inte ske 

till priset av en holistisk personcentrerad vård, utan bör vara en komponent i denna.  

 

Flera studier visade att vårdpersonalen upplever att flyktingar och migranter 

uppvisar ett beteende som beskrivs svårt att förstå eller hantera. Sjuksköterskan kan 

öka sin förståelse genom att söka kunskap om specifika kulturella uttryck och genom 

att även fråga patienten om detta. Att bryta fastan på grund av sjukdom är till 

exempel inte otänkbart inom islam, och kunskap om detta ger sjuksköterskan bättre 

utgångsläge när det anses nödvändigt att förändra ett beteende som innebär en risk 

för patienten. I ett sådant fall skulle sjuksköterskan tillsammans med patienten 

exempelvis kunna kontakta en imam för att lösa frågan på bästa möjliga sätt. 

Leininger menar att sjuksköterskan i sin profession måste balansera mellan 

lekmannens sedvänjor och traditioner för att främja sin egen hälsa och det 

professionella systemets krav. Bevarande, anpassning eller omformning beskrivs som 

former för att göra detta (Wiklund Gustin och Lindwall 2014, 148–149). Flera studier 

ger exempel på att anhöriga fyller akutrummet eller patientsalen och att detta 

upplevs som ett problem för vårdpersonalen. Sjuksköterskans roll blir enligt Wiklund 
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Gustin och Lindwall (2014, 148-149) att hjälpa patienten att anpassa men inte 

förbjuda det för denne hälsofrämjande beteendet i relation till andra, exempelvis 

genom att komma överens om att inte alla anhöriga kan komma samtidigt eftersom 

det kan störa medpatienter på salen. Andra fall kräver en omformning eller 

omstrukturering  av den kulturrelaterade omsorgen, då måste sjuksköterskan hjälpa 

patienten att ändra sitt beteende, exempelvis genom att lägga om kostvanor vid 

diabetes. Somliga traditioner kan man som vårdpersonal dock inte acceptera eller 

blunda för, i exemplet när modern slår sitt barn måste sjuksköterskan stå upp för 

barnets rätt till en trygg tillvaro genom att både förklara för mamman att barnaga är 

olagligt, men även göra en orosanmälan när det är motiverat. Sjuksköterskor i 

hembesökande sjukvård uppgav att orosanmälningar inte var ovanliga, vilket tyder 

på att man prioriterar barnet framför relationen till föräldern. När sjuksköterskan har 

kulturbaserad kunskap om hälsa och omsorg, och kan använda den med 

fingertoppskänsla, kreativitet och meningsfullhet kan man säga att sjuksköterskan är 

kulturellt kompetent (Wiklund Gustin och Lindwall 2014, 149). 

 

Dessvärre påvisades det i litteraturstudien att det förekom diskriminering och 

fördomar från vårdpersonalen gentemot emot patienter med utländsk bakgrund, 

vilket är väldigt oroväckande. Detta bekräftas i flera olika studier, där flyktingar och 

migranter beskriver att de upplever eller förväntar sig att dom ska bli diskriminerade 

eller inte bli tagna seriöst av vården (Asgary och Seger, 2011; Jensen et al. 2014). Som 

sjuksköterska måste man utveckla ett personligt förhållningssätt till ICN:s etiska kod 

för att kunna ge god och professionell vård. Koden tar upp att sköterskor ska uppvisa 

respektfullhet, lyhördhet, trovärdighet. Sjuksköterskan ska medverka till att skapa en 

vårdkultur som främjar etiska förhållningssätt samt att arbetet ska utföras med ett 

respektfullt bemötande (Svensk sjuksköterskeförening 2014). Eftersom detta är en 

kod som sjuksköterskor världen över ska arbeta utifrån, så borde det inte förekomma 

diskriminering och rasism från sjuksköterskor.  

 

Vårdpersonalen som arbetar med flyktingar och asylsökande beskriver ofta att 

arbetet försvåras av strukturella hinder som att asylsökande inte har rätt till vård och 

att systemet beskrivs som oflexibelt. Vårdpersonalen försöker hjälpa till så gott de 

kan med tillgängliga resurser, frivilligorganisationer ses även som ett sätt att ge 

någon form av stöd. Skillnaden mellan vad man får eller kan göra och vad man anser 
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sig bör göra leder till ett etiskt dilemma för vårdpersonalen. I en reviewstudie 

(Suphanchaimat et al. 2015) beskrivs dock att vårdpersonalen ibland väljer att blunda 

för lagstiftningen för att hjälpa patienten. När vårdpersonalen måste balansera 

mellan etiska överväganden och juridiska krav finns risken att vårdpersonalen varken 

kan leva upp till sina egna eller patienternas förväntningar, att missförstånd uppstår 

vilket leder till frustration och att patienterna tappar förtroende till sjukvården 

(Suphanchaimat et al. 2015). Detta i sin tur riskerar att ytterligare försämra hälsan 

för en redan utsatt grupp. Vårdpersonalen i studierna beskriver ofta att tidsbrist och 

resursbrist i form av bristande tillgänglighet till andra instanser är ett stort problem. 

Konsekvensen blir att somatiska behov prioriteras och att den psykiska hälsan ofta 

hamnar i skymundan. Andra studier har visat att migranter i mindre utsträckning 

söker vård för sin psykiska hälsa, och när de gör det är det ofta på grund av att de fått 

en remiss från sin husläkare. Sjuksköterskor och annan vårdpersonal som arbetar 

nära flyktingar kan därför ha en avgörande betydelse i upptäckt och behandling av 

psykisk ohälsa hos migranterna (Donnelly et al. 2011). Vårdpersonalen saknade också 

det stöd de ansåg sig behöva för att hantera alla svåra möten och berättelser som 

patienterna kom med, trots detta fanns ett stort engagemang i arbetet. En studie av 

Puvimanasinghe et al. (2015) lyfter vikten av att framhäva de positiva aspekterna av 

arbetet i kombination med ökad kunskap och förbättrat arbete med att förebygga 

sekundär traumatisering av vårdpersonalen.  

 

Studiens resultat visade att vårdpersonalen ofta upplevde att de saknade kunskap, 

både om hälso- och sjukdomstillstånd som är vanliga i andra områden i världen, men 

även mer allmän kompetens som krävs för att kommunicera på ett bra sätt och skapa 

en förtroendefull relation. I en studie från Danmark av Michelsen et al. (2004) 

bekräftas kunskapsbristen, och i enkätsvaren framkommer att vårdpersonalen får sin 

kunskap om migranter främst från media, och kontakt med patienter, och i mindre 

utsträckning genom utbildning, böcker eller tidskrifter. Att skaffa sig nya kunskaper 

om andra kulturer beskrevs som en ständigt pågående process. Leininger (1995) 

menar att sjuksköterskor hela tiden behöver arbeta med att utveckla sin kulturella 

kompetens och bland annat ha kunskap om patientens livsstil, normer, värderingar, 

tabun, myter och rutiner som patienten använder för att hålla sig frisk, samt egna 

värderingar. Kulturella konflikter och kulturell stress beror enligt Leiningers teori på 

okunskap i att ge kulturrelaterad omsorg (McFarland 2010, 463). Bristande kunskap 
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om patientens kulturella bakgrund, värderingar och beteenden är en ytterligare form 

av kommunikationshinder, vilket inte heller kan överkommas enbart med hjälp av en 

tolk (Suphanchaimat et al. 2015). 

 

Vårdpersonalen upplever ofta att flyktingar och migranter inte har tillräcklig kunskap 

om sjukvårdssystemet i det land de befinner sig i och därför exempelvis söker sig till 

akuten för mindre problem som skulle kunna hanteras på en vårdcentral. Statistik 

från Danmark bekräftar att utrikesfödda i högre utsträckning besöker 

akutmottagningen än personer födda i Danmark, och att vårdpersonalen är eniga om 

att mer utbildning om systemet riktat till denna grupp är nödvändig. I samma studie 

framkommer även att drygt hälften av sjuksköterskor och undersköterskor anser att 

migranter är utgör en extra belastning på systemet (Michelsen et al. 2004). Det är 

tänkbart att detta delvis beror på just att migranterna söker sig till vården på ett 

felaktigt sätt. Studierna lyfter ett generellt kunskapsbehov hos de nyanlända, men en 

viktig aspekt är att rätten till sjukvård kan vara begränsad vilket beskrivs tidigare i 

denna litteraturstudie. Detta kan få följden att den asylsökande som anser sig behöva 

vård kanske inte har något annat val än att gå till akuten och hoppas få hjälp för sina 

problem. Leininger beskriver att både utbildningsfaktorer, politiska och juridiska 

faktorer är något som måste beaktas i omvårdnadsprocessen (Wiklund Gustin och 

Lindwall 2012, 153). 

 

I en studie från Sverige utförd av Jirwe, Gerrish och Emami (2010) undersöktes hur 

sjuksköterskestudenter upplever att kommunicera med patienter från olika kulturella 

bakgrunder. Resultatet påvisade att studenterna fått bra kulturella kunskaper genom 

sin utbildning, däremot upplevdes det att man saknade kunskapen och 

självförtroendet att överföra sina kunskaper till verkligheten när man mötte patienter 

av olika kulturella bakgrunder. Studien dra slutsatsen att sjuksköterskeprogram 

måste vara bättre på att lära ut hur man blir mer kulturell kompetent i en klinisk 

kontext, förslagsvis genom mer praktisk träning.   
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Metoddiskussion 

En litteraturstudie används för att ge en läsare en saklig och systematisk 

sammanfattning av den forskning som tidigare gjorts inom ett valt ämne, därför är 

valet av metod relevant (Polit och Beck 2010, 185). För att beskriva hur människor 

upplever ett visst fenomen lämpar sig en kvalitativ ansats (Henricson och Billhult 

2012, 130). Därför har kvalitativa studier sammanställts i denna litteraturstudie 

eftersom syftet utgår utifrån vårdpersonalens upplevelser. Det har funnits begränsat 

med material vilket innebar att artikelsökningen upptagit mycket tid, detta är till 

fördel för denna studie eftersom valda område blivit väl genomsökt. PubMed och 

Cinahl är de databaser som använts för sökningar av artiklar som skulle komma att 

ingå i denna studie, dessa databaser användes för deras inriktning gentemot 

omvårdnad och medicin (Karlsson 2012, 97). Initialt gjordes det även sökningar i 

databasen psycINFO, men eftersom denna inte tillförde några nya träffar, 

exkluderades den under den fortsatta artikelsökningen. En boolesk sökstrategi 

användes termerna AND och OR var de som användes termen NOT exkluderades för 

att minimera risken att gå miste om relevanta artiklar om man hade uteslutit vissa 

ord.  Totalt tio stycken artiklar analyserades i denna studie, antalet kan anses vara i 

underkant vilket kan ses som en svaghet men samtidigt så visade samtliga studier på 

bra kvalité. En viss mättnad upptäcktes även allt eftersom artiklar lästes, detta 

märktes genom att de huvudsakliga fynden i de olika studierna ofta beskrev liknande 

erfarenheter, detta anses som en styrka för studien eftersom sammanställningen av 

resultatet drar åt samma håll, detta stärker trovärdigheten (Willman, Stoltz och 

Bahtsevani 2011). Med detta i beaktande anser vi att tio artiklar är tillräckligt för att 

ge ett gott resultat till denna litteraturstudie. Det publiceras enormt många nya 

medicinska artiklar varje år, därav kan forsknings beskrivas som en färskvara (Rosén 

2012, 431) av den anledningen var tanken att från början enbart inkludera artiklar 

skrivna från 2006 och framåt, men efter den inledande artikelsökningen märkte vi att 

det fanns sparsamt med artiklar därför inkluderades då även artiklar skrivna från år 

2000 och framåt, dock beskrivs det liknande erfarenheter från både de äldre och de 

nyare artiklarna. De artiklar som använts i studien är utförda i Storbritannien, 

Australien, Sverige och Nederländerna. Detta innebär att studien belyser arbetet med 

flyktingar och migranter som vårdpersonal möter i denna kontext. Att studierna är 

hämtade från Sverige och andra länder med en västerländsk kultur och sjukvård som 
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liknar den i Sverige kan ses som en styrka för att resultatet kan överföras till den 

svenska sjukvården, men i ett globalt perspektiv kan detta givetvis ses som en 

svaghet. Delar av resultatet i studierna belyser problem som är specifika för den 

nationella kontexten, exempelvis lagstiftning, vilket gör dessa delar av resultatet 

svåra att överföra mellan olika länder. Däremot beskrivs problem rörande juridiska 

frågor i många artiklar, vilket innebär att problemet är överförbart men på en högre 

nivå. Att arbeta med kulturrelaterad omsorg kräver att sjuksköterskan har mod och 

beredskap för att förstå sitt yrke och sin omvärld med andra glasögon, men eftersom 

den egna kulturen formar den egna identiteten och skapar trygghet, både för 

sjuksköterskor och patienter kan det etnocentriska perspektivet inte helt kan frångås 

(Wiklund Gustin och Lindwall 2012, 162). I två av artiklarna som ingår i studien så 

genomfördes intervjuer med en rad olika yrkesgrupper, eftersom resultatet 

redovisades separat var för sig var det lätt att exkludera åsikterna som kom från 

andra yrkesgrupper än vårdpersonal. 

 

Att presentera tydliga inklusions- och exklusionskriterier samt en tydlig beskrivning 

hur urvalet har skett ökar trovärdigheten i en studie (Henricsson och Wallengren 

2012, 489), i metoddelen av denna litteraturstudie är dessa tydligt beskrivna. Mallen 

för kvalitetsgranskning utformades utifrån Olsson och Sörensens mall (2011, 285) en 

svaghet var att tidigare erfarenheter av att granska artiklar ej fanns, en viss osäkerhet 

för hur man skulle tolka vilken nivå utvalda artiklar låg på fanns. För att feltolkningar 

inte skulle ske skedde därför kvalitetsgranskningen var för sig för att sedan diskutera 

resultatet tillsammans för att öka trovärdigheten i granskningen, detta enligt 

rekommendationer från SBU (2014, 14-15).  

 

Validitet inom kvalitativ metod innebär en samstämmighet mellan verkligheten och 

de tolkningar som görs (Olsson & Sörensens, 2011, 107). Detta uppnåddes genom att 

samtliga artiklar lästes enskilt, för att därefter gemensamt analyseras med inspiration 

av Friberg (2012, 140–142) metod för att analysera studier. Litteraturstudien har 

präglats av samarbete, allting som har skrivits i denna studie har läst flera gånger och 

en öppen dialog har förts mellan varandra hela tiden för att arbetet skulle utvecklas 

under tidens gång. Henricson och Wallengren (2012, 492) skriver att ett arbete får 

ökad trovärdighet om flera ögon analyserar det.  
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Etisk diskussion 

Att ha tidigare erfarenheter inom ett ämne kan påverka dataanalysen och resultatet 

(Henricson 2012, 474) genom att nämna tidigare erfarenheter kan denna påverkan 

begränsas. Författarna har båda tidigare arbetat inom hälso- och sjukvården och har 

mött många olika patientkategorier, erfarenheter av att jobba med flyktingar är dock 

begränsad. Studien av Suurmond et al. (2010) prövades ej av en etisk kommitté 

eftersom det ej var ett krav för den aktuella studien i Nederländerna, däremot har 

etiska resonemang redovisats. Tidskriften som studien är publicerad i söktes även 

upp och det visade sig att dom ställer höga krav på god forskningssed i publicerade 

studier. Denna studie inkluderades därför i litteraturstudien, vi anser ej att det 

vetenskapliga värdet blir lägre i och med detta. Att deltagandet i en studie sker av 

egen fri vilja och att dennes anonymitet skyddas är två av grundstenarna i god 

forskning (Helsingforsdeklarationen 2013) därför var det viktigt att endast studier 

som uppfyllde dessa krav inkluderades.  

 

Att ha en förförståelse om någonting kan påverka resultatet i en litteraturstudie 

(Priebe och Landström 2012, 45–46). Liksom alla andra människor har författarna av 

denna studie olika tankar och värderingar om olika saker, för att inte påverka 

analysen av resultatet lades personliga tankar åt sidan och vi utgick ifrån att vara så 

objektiva som möjligt.  
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Konklusion 

Att arbeta med flyktingar och migranter innebär nya utmaningar för vårdpersonal 

inom hälso- och sjukvård. Precis som med alla andra patienter måste sjuksköterskan 

anpassa omvårdnaden efter den enskilde individen. För att omvårdnaden ska bli 

meningsfull och effektiv krävs kunskaper om patientens bakgrund, värderingar och 

traditioner. Vårdpersonalen måste även reflektera över hur egna föreställningar om 

sjukdom och hälsa påverkar mötet med patienten. Språkbarriärer är ett stort problem 

som inte enbart kan lösas med tolkar, eftersom språket är mångdimensionellt och 

innehåller mer än bara det talade ordet. För att tillmötesgå patientens behov krävs att 

sjuksköterskan kan använda sina kunskaper om kulturella likheter och skillnader 

med fingertoppskänsla på ett kreativt sätt, vilket innebär att ibland gå utanför sin 

yrkesroll.  

 

Många upplever ett behov av psykologiskt stöd och utbildning i kulturell kompetens 

varför detta bör finnas tillgängligt, redan under sjuksköterskeutbildningen bör man 

lära sig att tillämpa sina förvärvade kulturella kunskaper i en praktisk kontext. 

Eftersom det ursprungliga syftet vara att undersöka hur sjuksköterskor upplever att 

möta flyktingar med psykisk ohälsa, men inte tillräckligt material fanns att tillgå är 

detta ett förslag på framtida forskning.  
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Bilaga 1. Sökmatris  

Datum Databas Sökord Filter Antal lästa 

titlar. Urval 

1 

Antal lästa 

abstrakt.  

Urval 2 

Antal lästa 

artiklar. 

Urval 3 

Använda artiklar, 

som genomgått 

kvalitetsgranskning 

Urval 4 

2016-11-10 Pubmed Refugee* AND Nurs* 

AND (Mental health) 

Publicerade 2000-01-01 och framåt. Med abstract. 

Engelska. 

93 12 2 2 

2016-11-10 Pubmed (asylum seeker*) nurs* 

experience 

Publicerade 2000-01-01 och framåt. Med abstract. 

Engelska. 

19 7 1 1 

2016-11-10 Pubmed Refugee* AND Caring Publicerade 2000-01-01 och framåt. Med abstract. 

Engelska. 

97 27 7 3 

2016-11-11 Cinahl nurs* AND refugee* Peer-rerview. publicerad 2000-. Med abstrakt. På 

engelska. Research-artikel. 

63 18 9 6 (4 Dubbletter) 

2016-11-11 Cinahl refugee* AND care AND 

mental health 

Peer-rerview. Publicerad 2000 och framåt. Med 

abstrakt. Engelska. Research-artikel. 

71 6 0 0 

2016-11-14 Cinahl caring AND cultural 

competence AND nurs* Peer-rerview. Publicerad 2000 och framåt. Med 

abstrakt. Engelska. Research-artikel. 

78 11 0 0 

2016-11-15 Cinahl Immigrant* AND mental 

health AND experience* 
Peer-rerview. Publicerad 2000 och framåt. Med 

abstrakt. Engelska. Research-artikel. 

48 4 2 0 

2016-11-24 Pubmed (immigrant or migrant) 

experiences ((health 

care providers) or nurse) 

Publicerade 2000-01-01 och framåt. Med abstract. 

Engelska. 

278 21 10 3 (2 Dubbletter) 

2016-11-24 Sekundär

sökning     

4 1 

   

Totalt 469 85 21 16 (6 Dubletter) 

       10 Utan dubbletter 



 
 

Bilaga 2. Bedömningsmall för granskning av studier  

Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, metod, resultat = 3p) Saknas 1-3 2-3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod     

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning (repeterbarhet möjlig) Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Triangulering Saknas Finns   

Urval (antal, beskrivning, representativitet) Ej acceptabel Låg Medel God 

Bortfall Ej angivet >20% 5-20% <5% 

Bortfall med betydelse för resultatet 
Analys saknas / 

Ja Nej   

Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel Hög 

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat     

Frågeställningen besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning (redovisning, tabeller etc.) Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Tolkning av resultatet (citat, kodteorier etc.) Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion     

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av egenkritik och felkällor Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Slutsatser     

Överenstämmelse med resultat (resultatets 
huvudpunkter belyses) Slutsats saknas Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

Max poäng - 45     

Grad  I:80%, Grad II: 70%, Grad III: 60% 

 



 
 

Bilaga 3. Artikelöversikt av studier som valts till denna uppsats. 

År, 
Författare, 
Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

Burchill, J. 
Pevalin, D. 
2012 
Storbritannien 

Barriers to 
effective 

practice for 
health 
visitors 
working with 

asylum-
seekers and 

refugees 

Identifiera hinder 
för ett effektivt 

arbetssätt som 
hälsopersonal 
upplever i mötet 
med flyktingar och 

asylsökande 

Urvalet gjordes medvetet bland 
sjuksköterskor i London som gör 

hembesök, utifrån att de skulle 
kunna bidra till studien. 
Intervjupersonerna deltog frivilligt. 
Inklusionskriterier var arb. 

sjuksköterska i stadsdelen i minst 
två år, deltagande på i 

informationsträff om studien. 14 
sköterskor deltog i studien. 

Kvalitativ studie 
med 

djupintervjuer. 
Intervjuerna 
spelades in och 
traskriberades. 
Teman 
identifierades. 
Etisk godkänd. 
 
 

 
 

Det finns hinder så som 
resursbrist, multipla 

problem med  familjer, 
remittering till andra 
professioner,  och 
“ineffective engagement” 

(Svårigheter att söka rätt 
vård). 
Flyktingar söker hjälp för 
vaga symtom som kan 
vara psykosomatiska. 
Okunskap om systemet. 
Sjuksköterskor använder 
kreativa lösningar för att 
skapa förtroende.  

Hög 
(Grad I) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



 
 

År, 

Författare, 
Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

Burchill, J.  
2011 
Storbritannien 

Safeguarding 
vulnerable 
families: work 
with refugees 
and asylum 
seekers  

Belysa komplexiteten 
att som vårdpersonal 
i hembesöksvård 
möta behoven hos 
asylsökande och 
flyktingar, och 

relaterat till kravet 

att skydda barn från 
att fara illa. 

Urvalet gjordes medvetet bland 
sjuksköterskor i London som 
gör hembesök, utifrån att de 
skulle kunna bidra till studien. 
Intervjupersonerna deltog 
frivilligt. Inklusionskriterier var 

att personen skulle ha arbetat 

som sjuksköterska i stadsdelen 
i minst två år och deltagit på i 
informationsträff om studien. 
14 sköterskor deltog i studien. 

Kvalitativ studie 
med 
djupintervjuer. 
Intervjuerna 
spelades in och 
transkriberades. 
Teman 

identifierades. 
Etisk godkänd. 
 

 

Resultatet visar på att 
lagstiftningen försvårar 
möjligheten för flyktingar 
att söka vård. Komplext 
arbete med att skydda 
barnen beskrivs. Status 

som asylsökande kan leda 

till att kvinnor fastnar i 
relationer med mycket 
våld. Man beskriver 
problem med att flyktingar 
går under jorden. 
Stigman, könsroller och 

kulturella utmaningar 
beskrivs. Problem med 
dåliga skyddsnät för 
migranterna. 

Hög 
(Grad I) 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



 
 

År, 

Författare, 
Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

Drennan, V. 
Joseph, J. 
2005  
Storbritanien 

Health visiting 
and refugee 
families: 
issues in 
professional 
practice 

Erfarenheter att jobba 
med och identifiera 
hälsobehoven hos 
flyktingkvinnor. 
Identifiera effektiva 
och ineffektiva 

strategier för att 

upptäcka hälsobehov 
hos dessa. 

13 sjuksköterskor 
som jobbat i London 
minst 5 år vardera 
deltog i studien. 
Samtliga hade goda 
erfarenheter att 

jobba med flyktingar 

och migranter.  

Individuella 
semistrukturerade 
intervjuer.  
Intervjuerna varade i 
45 minuter till 1 
timme. Intervjuerna 

spelades in och 

transkriberades. 
Materialet 
analyserades utifrån 
en tematisk ansats. 
Etisk godkänd. 

Tveksamhet inför statliga 
tjänstemän 
Språkbarriärer 
Konsekvenser av att bo i 
korttidsboenden (kontinuitet). 
Barnens hälsa och den fysiska 

behov kommer först, psykisk 

ohälsa kommer oftast fram 
genom samtal om barnen.  
Sjuksköterskorna beskriver 
behov av mer kunskap. Ett 
lyckat möte innebär att man kan 
hjälpa med kontakt med andra 

sjukvårdsinstanser. Lokala 
stödgrupper främst till 
nyanlända, andra psykologiska 
problem angrips främst när den 
asylsökande fått 
uppehållstillstånd.  

Medel 
(Grad II) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

År, 

Författare, 
Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

Griffiths, R. 
Emrys, E. 
Lamb, C F. 
Eager, S. 
Smith, M. 
2003 
Australien 

Operation 
safe Haven: 
The needs 
of nurses 
caring for 
refugees. 

Identifiera 
professionella behov 
hos sjuksköterskor 
och barnmorskor 
som arbetar med 
flyktingar, samt 

vilket stöd de 

behöver för att 
återgå till “vanligt 
arbete” 

Sjuksköterskor och 
barnmorskor som arbetat 
inom tillfälliga 
flyktinganläggningar i 
Australien. Frivilligt 
deltagande i studien bland de 

87 som tillfrågades var det 

13 sjuksköterskor och 
barnmorskor, samt en 
assistent som deltog i 
studien. 

Två fokusgrupper 
utformades, 
diskussionen följde ett 
semistrukturerat 
intervjuschema. 
Djupintervjuer som 

varade i 60-90 minuter 

skedde med två 
sjuksköterskor.  
Samtalen spelades in 
och transkriberades. 
En tematisk analys 
användes sedan.  

Fyra teman som påverkade 
personalen; Trauma/tortyr, 
kulturella, rollrelaterade 
faktorer, och 
omgivningsfaktorer.  
Sjuksköterskor uppgav att 

de behövde mer kompetens 

att ta hand om 
traumatiserade människor. 
Känslan av att behöva 
“försvara eller hjälpa” 
kunde ibland försätta 
personalen i svåra 

moraliska situationer.  
Behov av kontinuerligt stöd 
och debriefing när 
uppdraget var slutfört. Risk 
för sekundär traumatisering 
och utbrändhet.  
Förslag på förbättringar är 
att det ska finnas nog med 
personal för att undvika 12 
timmars arbetsdagar.  
Fördelar var att arbetet 
kändes meningsfullt och att 
en sammanhållen och 

kontinuerlig grupp var 
positivt.  

Hög 
(Grad I) 

 
 

 
 

 

 



 
 

År, 

Författare, 
Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

Hultsjö, S. 
Hjelm, K 
2005 
Sverige 

Immigrant in 
emergency 
care: 
Swedish 
health care 
staff´s 

experiences 

Att undersöka 
om 
vårdpersonal i 
somatisk och 
psykiatrisk 
akutvård 

upplevt problem 

i vården av 
migranter och 
om så är fallet 
jämföra dessa.  
 

 

22 kvinnor 13 män, arbetar 
som sjuksköterskor och 
undersköterskor på 
akutavdelning, ambulans och 
psykiatrisk 
intensivvårdsavdelning. Valda 

på ett sjukhus i södra 

Sverige. Deltagarna skulle 
arbetat minst 2 år, och 
deltagandet var frivilligt.  

Explorativ studie. 
Fokusgrupper 
Diskussionerna varade 1,5-
2 timmar. 
Innan 
fokusgruppintervjuerna 

fyllde deltagarna i ett 

frågeformulär för att 
forskarna skulle bilda sig en 
generell uppfattning om 
vilken erfarenhet och 
liknande deltagarna i 
studien hade. 
Diskussionerna spelades in 
och transkriberades. 
Etiskt godkänd  
 

Problem som beskrevs: 
Kulturella svårigheter. 
Bristande förståelse av 
sjukvårdssystemet. Barn 
som hamnar i kläm. 
“Annorlunda beteenden”. 

Svårigheter i samarbetet 

med andra instanser. 
Patienten hade ofta 
bristande kunskap. 
Svårigheter med könsroller. 
Svårigheter att tolka 
symtom på grund av 

psykisk ohälsa 

Hög 
(Grad I) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



 
 

År, Författare, 

Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

Suurmond, J. 
Seeleman, C. 
Rupp, I. 
Goosen, S. 
Stronks, K. 
2010 
Nederländerna 

Cultural 
Competence 
among nurse 
practitioners 
working with 
asylum 
seekers. 
 
 

Utforska de 
aspekter av 
kulturell 
kompetens som 
sjuksköterskor 
som arbetar med 
asylsökande 

anser är viktiga. 

Sjuksköterskor som arbetar 
på center för asylsökande, 
fick frågeformulär de själva 
fyllde i efter behag. En 
koordinator inom varje 
kluster av asylcentra 
tillfrågade sjuksköterskor om 

deltagande i 

fokusgruppintervjuer.   
Totalt 89 frågeformulär 
besvarades. Gruppintervjuer 
genomfördes med 36 
sjuksköterskor.  

Frågeformulär med öppna 
frågor, samt 
gruppintervjuer.  
Materialet transkriberades 
och analyserades med en 
kvalitativ analysmetod. 
 
Ej etiskt godkänd, på 

grund av att detta inte 
krävdes i Nederländerna 
för den aktuella studien, 

men etiska övervägande 
har gjorts och 
publicerande  tidskrift 
ställer krav på etisk 
standard.  
 

 

Man beskrev att det var 
viktigt att ha kunskaper 
om hur situationen såg 
ut i flyktingens 
hemland, och hur 
flykten såg ut. Vikten 
av att bygga förtroende 

fort beskrevs. Bra 

färdigheter i 
kommunikation 
beskrevs som 
livsviktigt. Många ansåg 
att man behövde mer 
utbildning i kulturell 

kompetens. 

Medel 
(Grad 
II) 

 

År, 
Författare, 
Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

Farley R, 

Askew, D. 
Kay, M. 
2014  
Australien  

Caring for 

refugees in 
general 
practice: 
perspectives 

from the 
coalface 

Utforska 

erfarenheter hos 
personalen som 
arbetar inom 
“General Practice” 

med fokus på 
medierande och 
försvårande 

aspekter i arbetet 
med flyktingar.  

36 deltagare varav 5 

sjuksköterskor, 20 läkare 
och 11 personer med 
administrativa uppgifter. 
Urvalet valdes bland 

arbetsplatser som tagit 
emot flyktingar de 
senaste 6 månaderna. 

Frivilligt deltagande.  

Fokusgrupper 

och  semistrukturerade 
intervjuer. 
Mjukvaruassisterad 
kvalitativ analysmetod.  
Etiskt godkänd. 

Teman om 

kommunikation, kunskap 
och arbetsmetoder 
framkom.  
Personalen upplever 

entusiasm i arbetet, 
svårighet med tolkar, 
,svårigheter att förstå 

sjukvårdssystemet både 
för patienter och 
personal.  

Hög 

(Grad I) 

 



 
 

År, 

Författare, 
Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

Samarasinghe, 
K. Fridlund, B. 
Arvidsson, B. 
2010  
Sverige 

Primary health care 
nurses  promotion of 
involuntary migrant 
families´ health 

Att beskriva svenska 
primärvårds- 
sjuksköterskors 
arbete med att 
främja hälsa hos 
ofrivilliga migranter i 

den kulturella 

övergångsfasen. 

34 sjuksköterskor 
inom primärvård, 
urval för att få 
olika informanter, 
med hänsyn till 
kön, etnicitet, 

ålder, erfarenhet 

Intervjuer med 
öppna frågor. Innan 
datainsamlingen 
inleddes 
genomfördes 2 
pilotintervjuer. 

Fenomenografisk 

metod. 
Etiskt godkänd. 

Identifierar 3 
huvudgrupper av 
sjuksköterskor, utifrån hur 
de bemöter familjer, 
etnocentrisk med fokus på 
fysisk hälsa. En grupp 

empatisk approach, med 

fokus på individuell mental 
hälsa i en familjekontext. 
En grupp med ett holistiskt 
arbetssätt som stärker 
familjen att fungera bra i 
vardagslivet.  
Kommer fram till att det är 
viktigt att lyssna, och 
kommunicera, ha en mjuk 
framtoning när man 
föreslår förändringar för att 
inte dessa ska kännas 

påtvingade, samt att ha ett 
empatiskt förhållningssätt 

Hög 
(Grad I) 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



 
 

År, 

Författare, 
Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

Nkulu 
Kalingayi, F., 
Hurtig, A-K., 
Ahlm, C., 
Ahlberg B.  
2012 
Sverige 

“It’s a challenge 
to do it the right 
way: An 
interpretive 
description of 
caregivers´ 

experiences in 

caring for migrant 
patients in 
northern Sweden.  

Utforska 
perspektiv och 
erfarenheter hos 
hälso- och 
vårdspersonal 
som vårdar 

migranter i norra 

Sverige. 

Blandat urval med 
olika yrkeskategorier 
för att få bredd i 
svaren. 10 personer, 
socialarbetare, 
sjuksköterskor, 

specialister och 

läkare.  

Semistrukturerade 
intervjuer med 10 
caregivers och även 
deltagande 
observationer i mötet 
med patienten.  
Etiskt godkänd vid 

Umeå universitet. 

Tre teman;  
 Migranternas väg genom 

det svenska 

sjukvårdssystemet, 
inkluderar även 
ifrågasättande av 
systemet, 

 Språkbarriärer 

 Socio-kulturella 
skillnader.  

Beskriver gruppen som 
heterogen. Migranternas 

bakgrund, legal status, etnicitet, 
språk och religion hade stor 
betydelse för mötet i vården.  

Hög 
(Grad I) 

 

År, 

Författare, 
Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

Hjelm, K, 
Ozolins, L. 
2003 
Sverige 

Nurses´ 
experiences  of 
problematic 
situations with 
migrants in 

emergency care in 
Sweden.  

Utforska och beskriva 
sjuksköterskors 
erfarenheter av 
situationer inom 
akutvård och invandrare 

som upplevts som 
problematiska.  

49 sjuksköterskor, 32 
kvinnor och 17 män 
inom akutsjukvården 
med erfarenhet av att 
arbeta med migranter. 

Informanterna fick 
skriftligt besvara öppna 
frågor om erfarenheter av 
problematiska situationer 
med migranter i 

akutsjukvården.    
Etiskt godkänd 

Oväntade 
reaktioner på olika 
situationer. 
Språkbarriärer. 
Svårigheter med 

tolkar, ibland kan 
tolken höra till 
“fel” folkgrupp.  
Anhöriga som tolk 
upplevs som ett 
problem 

Hög 
(Grad I) 




