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Abstrakt  
SYFTE: Att beskriva sjuksköterskors upplevelser i samband med vård av ensamkommande 

flyktingbarn på en allmän barnavdelning. 

BAKGRUND: Andelen ensamkommande flyktingbarn har i och med den stora 

flyktingströmmen ökat i Sverige de senaste åren. Att möta barn på sjukhus innebär en speciell 

utmaning för sjuksköterskor och föräldrar anses ha stor betydelse för barnen.  
DESIGN: Kvalitativ Design 

METOD: Kvalitativ innehållsanalys av enskilda semistrukturerade intervjuer med 

sjuksköterskor på två medelstora barnavdelningar i Sverige.  

RESULTAT: Resultatet presenteras i 4 kategorier. Dessa är; upplevelser av svårigheter i det 

dagliga arbetet med ensamkommande flyktingbarn, upplevelser av kommunikation och dess 

specifika utmaningar, upplevelser av de ensamkommande flyktingbarnen och deras situation 

samt positiva upplevelser i samband med vård av ensamkommande flyktingbarn. Studiens 

resultat visade att sjuksköterskorna upplever svårigheter vid vårdandet av ensamkommande 

flyktingbarn. Många av dessa rör framför allt yttre faktorer vilka upplevs påverka 

sjuksköterskans möjligheter att omhänderta barnen på önskat sätt. Bland annat upplevdes 

kommunikationssvårigheter som ett hinder i vårdande sammanhang. Barnen upplevdes dock i 

många fall ha stora resurser och en inre styrka som hjälper dem att anpassa sig till sitt nya 

land. Sjuksköterskorna upplevde att de kunde lära mycket både om sig själva, andra kulturer 

och att samarbeta i sina möten med ensamkommande flyktingbarn. 

SLUTSATS: Att vårda ensamkommande flyktingbarn är komplext och kräver mycket av 

sjuksköterskan. Att vårda barnen kantas av praktiska problem och sjuksköterskorna utmanas i 

sin förmåga att samarbeta i sin strävan att ge god vård. Barnen upplevs dock ha stärkande inre 

resurser som stödjer dem att hantera sina tidigare upplevelser.  

NYCKELORD: Omvårdnad, Kvalitativ innehållsanalys, Upplevelser, Ensamkommande 

flyktingbarn 

  



 

Nurses' experiences of caring for 
unaccompanied refugee children 

Abstract 
AIM: To describe nurses’ experiences when caring for unaccompanied refugee children on a 

children’s ward. 
BACKGROUND: The proportion of unaccompanied refugee minors has, with the large 

influx of refugees, increased in Sweden these recent years. To care for hospitalized children 

represents a special challenge for nurses, and parents are essential for the care of the children 

DESIGN: Qualitative content analysis 

METHOD: 10 Semi-structured interviews of nurses, employed at two different children’s 

wards in mid-sized Swedish towns, were conducted. The material was analyzed with 

qualitative content analysis. 

RESULTS: The results of the study are presented in four categories. These are: Daily 

challenges nurses face in providing care to unaccompanied refugee children, experiences of 

communication and it’s specific challenges, Nurses experiences of unaccompanied refugee 

children and their situations and positive experiences connected to caring for unaccompanied 

refugee children. The results showed that nurses experienced numerous obstacles in 

delivering the desired quality of care for unaccompanied refugee children, mostly in regards 

to external factors unrelated to the physical health of the patient. However, the nurses 

experienced that the children are often resourceful, resilient, and have inner strength that will 

help them adapt to their new life in a new country. The nurses felt that they could learn a lot 

in their encounters with unaccompanied refugee children. 

COLCLUSION: Caring for refugee children is complex, and the process requires patience, 

humility, understanding and skill from nurses.  They must overcome a wide array of barriers, 

both medically and culturally, to provide optimal physical and psychological support to their 

patients. 

KEYWORDS: Nursing, experiences, Qualitative content analysis, unaccompanied refugee 

children 

 

  



 

Summary statements 

Varför behövs denna forskning? 

● Den ökade tillströmningen av ensamkommande flyktingbarn ställer nya krav på 

sjukvården och sjuksköterskans arbete. 

●  Kunskapsläget behöver uppdateras och kopplas specifikt mot svensk sjukvård.  

● För att få ökade kunskaper i ämnet vilket kan gynna vårdens utveckling och stärka 

patienternas hälsa.  

 

Vilka är nyckelfynden? 

Sjuksköterskorna upplevde: 

● Svårigheter i det dagliga arbetet som är relaterade till kommunikativa utmaningar och 

tidsbrist.  

● Barnen upplevs ensamma utan stöd i sitt nya hemland. 

● Sjuksköterskorna upplever att de kan ta lärdom från samarbeten med andra 

professioner och via möten med barnen som har ett annat kulturellt ursprung   

 

Hur ska fynden användas för att påverka verksamhet/forskning/ utbildning?  

● Fynden kan bidra till en djupare förståelse om hur sjuksköterskornas upplevelser av att 

vårda de ensamkommande flyktingbarnen. 

● Fynden kan bidra till att sjukvården blir bättre på att bemöta och omhänderta 

ensamkommande flyktingbarn, se deras behov och i och med detta öka 

sjuksköterskors tillfredsställelse i sitt arbete.   
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1. Inledning 
Andelen utlandsfödda immigrerade barn utan närvarande föräldrar, så kallade 

ensamkommande flyktingbarn, har ökat markant i Sverige de senaste åren. En del av barnen 

har sina föräldrar i livet bosatta i andra länder, andra vet inte var föräldrarna är eller har 

förlorat dem i krig eller sjukdom.  I och med ökningen invandrade ensamkommande 

flyktingbarn får vårdpersonal i större utsträckning träffa och omhänderta denna grupp barn. 

Att vårda ensamkommande flyktingbarn är speciellt i många hänseenden. Barnen är ofta 

tonåringar som på egen hand rest genom främmande länder för att ta sig till Sverige, och 

många av dem bär på obehagliga minnen från upplevelser i hemlandet och ofta även från 

flykten hit. Barnen bor i speciellt utformade boenden tillsammans med andra 

ensamkommande barn som befinner sig i liknande situationer. Barnen bär dock på helt skilda 

upplevelser från uppväxten och flykten till Sverige. De har olika uppfostran, härstammar från 

olika folkslag och har tillhört olika grupperingar, talar olika språk och har ibland även skilda 

religioner. De är alltså inte en homogen grupp. Många av barnen lider av psykisk ohälsa till 

följd av sina upplevelser, men inte alla, och många är förtegna om det. Alla förstår inte 

svenska och en del kan bara tala sitt hemspråk. Som sjukvårdspersonal är det svårt att vårda 

barnen och samtidigt ta hänsyn till deras egenart och behov.  

  



 

Bakgrund 
Att fly till ett främmande land 

Migration 
Ordet migration är ett samlingsnamn för emigration som betyder utvandring och immigration 

som betyder invandring (Migrationsverket 2016a). Under år 2015 kom det enligt 

Migrationsverket (2016b) 35 369 ensamkommande flyktingbarn till Sverige. Det är en 

markant ökning från 2014 års invandring med totalt 7049 ensamkommande flyktingbarn. Den 

genomsnittliga åldern för ensamkommande barn som söker asyl i Sverige är 13-17 år gamla 

(Socialstyrelsen 2013a). Att ofrivilligt immigrera till ett annat land är en vanligt 

förekommande händelse globalt. Den huvudsakliga orsaken till immigration är att komma 

undan missförhållanden i hemlandet. Ofrivilligheten i immigrationen kan enklast förklaras 

med att flytten ofta är oplanerad och hastigt genomförd. Familj och släktingar blir ofta 

lämnade i hemlandet och enligt Socialstyrelsen(2013a) är det ledsamt för barnen att lämna 

dem. Det är dock en risk att som utomstående betrakta familjerna som svagare istället för de 

motståndskraftiga resursfulla individer de ofta är (ibid.).  

 

Asylprocessen 
De som tar sig Sverige och ansöker om skydd (asyl), men som ännu inte har fått sin ansökan 

avgjord är asylsökande. Migrationsverket har ansvar över asylprocessen och ensamkommande 

barn skall prioriteras. Ett barn som kommer till Sverige utan föräldrar, eller någon annan 

vuxen släkting som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, har rätt till en så kallad god man 

under asylprocessens gång. En God man är den person som ansvarar för att skapa en trygg 

miljö runt barnet. De har också ansvar för att samordna med andra instanser som rör barnet. 

En god man har rätt till och skyldighet att bestämma i alla frågor som rör barnets personliga 

såväl som ekonomiska och rättsliga situation (Socialstyrelsen 2013a). Situationen under 

asyltiden kan vara stressfull för barnet då asylprocessen kan vara lång och barnen lever i 

ständig ovisshet huruvida de får stanna kvar i landet de immigrerat till (Angel & Hjern 2004).  

Ensamkommande flyktingbarn 
Vilka är ensamkommande flyktingbarn 
Enligt FN:s flyktingkonvention (UNRIC 2016) Definieras flyktingar som de människor som 



 

har flytt från sina länder på grund av en välgrundad fruktan för förföljelse. Förföljelsen kan 

grundas i ras, religion, nationalitet, politisk uppfattning eller samhällsgrupperingar 

(Darvishpour & Westin 2015). Enligt Angel och Hjern (2004) saknar barnen sitt hemland och 

sina föräldrar. En del av de ensamkommande barnen har kännedom om var deras föräldrar är, 

om de finns i livet, medan andra inte har någon kontakt med sina familjer (Socialstyrelsen 

2013b). Enligt Darvishpour och Westin (2015) tar barnen inte själva beslutet om att fly 

utan det är de vuxna i deras omgivning. Barn kan både vara på flykt tillsammans med sin 

familj eller ensamma om barnet har förlorat sina föräldrar eller har skickats iväg av dem för 

att fly från en konfliktfylld situation. Ofta vet barnen inte ens vart de är på väg (Darvishpour 

& Westin 2015). Gemensamt för barnen är att de söker en tryggare plats att leva på och kunna 

skapa ett bättre liv med förutsättningar för utbildning och ett bättre liv (Angel & Hjern 2004).  

Ensamkommande flyktingbarns hälsa 
Prevalensen av psykisk ohälsa bland ensamkommande flyktingar är relativt hög, högre än hos 

barn som kommer tillsammans med sina föräldrar. De diagnoser som dominerar bland 

ensamkommande flyktingbarn är PTSD (posttraumatisk stress disorder) och depression. 

Många av de drabbade söker dock inte hjälp för sina symtom (Sanchez- Cao et al., 2012). Att 

uppleva känslor av stress kan vara positivt i den bemärkelsen att kortvariga stressorer leder till 

ett adekvat stresspåslag, vilket hjälper människan att reagera mot till exempel fara. Långvarig 

stress är dock negativ för människan och leder till att individen inte får möjlighet till 

återhämtning mellan stressorerna och kroppen slits ut. Vid långvarig stress höjs barnets basala 

kortisolnivå och symtom såsom sömnstörningar, gastrointestinala bekymmer, nedsatt 

immunförsvar och aggressivitet kan uppstå (Hallström & Lindberg 2015). Även på lång sikt 

ensamkommande flyktingbarn visat vissa problem att känna sig trygga och hemmastadda i sitt 

nya hemland. I en studie av Wallin och Ahlström såg man att barnen helst umgås med 

personer av samma etniska bakgrund medan kontakter utanför den egna etniciteten framförallt 

sker inom arbetet (Wallin & Ahlström 2005). Som grupp är ensamkommande flyktingar utsatt 

och det finns många stressorer och potentiella hot mot den psykiska hälsan, men enligt 

Wernersjö (2012) är det är dock viktigt att påpeka att gruppen till stor del består av starka och 

resursfulla individer. Många av dem har bra sätt hantera stressorerna de upplevt under flykten, 

och stressen de upplever av att vara nyinflyttade i ett främmande land (Wernesjö, 2012). För 

att sjukvården skall kunna identifiera hälsoproblem hos asylsökande barn har de rätt till en 

hälsoundersökning inom 3 månader efter sin ankomst till Sverige. Detta för att inte missa 

dolda hälsoproblem som kan förvärras om de förblir obehandlade (Socialstyrelsen 2013a; 



 

Semenza et al. 2016). Bland de nyanlända barnen som drabbats av somatiska sjukdomar lider 

en stor del av diagnoser som vi i västvärldens vårdanrättningar inte lika ofta omhändertar. 

Vanligtvis screenas barnen mot tuberkulos som är en diagnos som oftare förekommer i 

flertalet u-länder, men även andra sjukdomar som vi i västvärlden vaccinerat våra barn mot 

förekommer frekventare då vaccinering inte sker på samma sätt i barnens hemländer 

(Semenza et al. 2016). 

 

Vårdnadshavare och föräldrars viktiga betydelse för barnet 
Ur ett historiskt perspektiv har föräldrars närvaro inte alltid varit en självklar del av den nära 

vården runt ett sjukt barn. Idag brukar någon av föräldrarna vistas tillsammans med sitt barn 

på sjukhuset tjugofyra timmar dygnet runt. Detta då man sett att det gagnar barnet att ha en 

förälder närvarande både för fysisk återhämtning och som en stödjande funktion 

(Bischofberger 2004). Guralnick (2005) menar att föräldrar har tre grundläggande uppgifter 

för att stärka barn i deras utveckling och hälsa. Däribland uppmärksammar han föräldrars roll 

att sköta kontakten med sjukvården och därigenom säkerställa barnens hälsa och säkerhet. 

Barn som växer upp där några av de grundläggande stärkande funktionerna fattas, till exempel 

de som lever utan föräldrar, riskerar att utvecklas sämre både emotionellt och psykiskt. I 

Sverige är barnens rättigheter lagstadgade i Föräldrabalken (SFS 1949:381) som säger att 

“barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. De skall behandlas med aktning för 

sin person och egenart” (SFS 1949:381 ). Att ur ett rättsligt perspektiv inneha rätten till att ta 

hand om ett barn innefattar både rättigheter och skyldigheter. Som vårdnadshavare har man 

skyldighet att främja barns hälsa och utveckling och ge god omvårdnad. Föräldrar har också 

rättighet att få stöd från sjukvården eller andra stödjande insatser vid sjukdom eller i de fall 

barnen har speciella behov. Om vårdnadshavaren sviker i sitt ansvar har socialtjänsten 

skyldighet att stödja barnens rättigheter. Detta för att säkerställa barnets bästa (Hallström & 

Lindberg 2015). I de fall då det inte finns föräldrar kommer barnet att vara ensamt sett ur 

många perspektiv. Däribland i kontakten de har med sjukvården, psykolog och 

migrationsverket. Socialstyrelsen menar att barnet saknar ett stöd, och avsaknaden därav kan 

leda till att barnen uppvisar symtom som tyder på ohälsa. Stressen av att vara ensam kan 

uttrycka sig i form av sömnsvårigheter, koncentrationssvårigheter och aggressivitet. Det kan 

även leda till att barnet blir tillbakadraget och undviker sociala sammanhang (Socialstyrelsen 

2013b).  

 



 

Barn på sjukhus 

Att vårda barn på sjukhus 
95 000 barn vårdas årligen på sjukhus i Sverige. Förenklat kan barnen delas in i två olika 

grupper. De som har ett behov av tillfällig sjukhusvård och de med kroniska eller långvariga 

sjukdomstillstånd som kräver långvarig kontinuerlig kontakt med sjukvården. Så långt det är 

möjligt bör barn vårdas på barnkliniker där man har specialiserade kunskaper och erfarenheter 

av att möta barnens behov. Miljöerna är utformade för barn och föräldrar har en given plats på 

en vårdavdelning (Hallström & Lindberg 2015). Barn är människor i utveckling, och 

personalen som tar hand om barnen bör ha färdigheter att kunna möta barnen i den 

utvecklingsfas de befinner sig. Personalen bör kunna möta barnets frågor och funderingar på 

en nivå barnen förstår och anpassa informationen till individen (SFS 1949:381).  

 

Sjukvårdens ansvar 
I och med den ökade invandringen till Sverige krävs det att sjukvården tillsammans med 

andra instanser följer med i utvecklingen för att adekvat kunna möta alla patienters specifika 

vårdbehov. Nya behov hos vårdtagaren leder också till att nya krav ställs på vårdgivaren, i 

detta fall sjukvårdspersonalen i deras arbete. Idag vårdas patienter som talar utländska språk 

som sjuksköterskan inte förstår på vårdavdelningar vilket kan medföra svårigheter. Dessa kan 

mynna ut i utmanande situationer att på tillfredsställande sätt kunna förmedla information, 

men även för barnet att kunna ta emot information (Magnússon 2002; Griffiths et al. 2003). 

Brister i kommunikationen mellan vårdgivaren och patienten kan skapa frustration, ge ökad 

risk för missförstånd, och skapa bristande jämlikhet i hälso- och sjukvården (Griffiths et al. 

2003). Det kan även orsaka problem i informationsutbytet mellan personal och patient vilket 

kan försämra bedömningars kvalitet (Hultsjö & Hjelm 2005). Enligt Förvaltningslagen (SFS 

1986:223) har personer som inte behärskar det svenska språket rätt till en tolk. Asylsökande 

barn har rätt till samma hälso- och sjukvård som övriga svenska medborgare. Enligt Hälso- 

och sjukvårdslagen (HSL 1982:2) skall vården bedrivas med respekt för alla människors lika 

värden och alla individer ska bemötas som unika. I Patientlagen (SFS 2014:821) beskrivs att 

“När hälso- och sjukvård ges till barn skall barnets bästa särskilt beaktas”. I lagen står också 

att barn och föräldrar har rätt till information som är anpassad till barnets utveckling, 

erfarenheter, språk och personliga mognad.   



 

Kulturell medvetenhet 
Kultur definieras som den delade livsstil en grupp människor har och omfattar föreställningar, 

värderingar, idéer, språk, kommunikation, normer och synligt uttryckta former, såsom konst, 

musik, kläder och etikett. Kultur påverkar individens hela sätt att leva; individens livsstil, 

personliga identitet och dennes relation med andra både inom och utanför den egna kulturen. 

Kulturer är inte statiska utan dynamiska och förändras över tid, på olika sätt under olika 

förhållanden. Kultur överförs mellan generationer. Den har en inverkan på människors 

hälsorelaterade föreställningar och beteenden och därför är det en viktig faktor att ta hänsyn 

till vid vårdandet av en person som härstammar från en kultur som skiljer sig från den egna. 

Kulturer är inte homogena och därför kan man inte göra generaliseringar om medlemmar från 

en grupp eftersom generaliseringar brukar leda till stereotypa attityder, kulturella 

missförstånd, fördomar och diskriminering (Jirwe 2008). Kulturer finns i alla omgivningar, 

och det är inte alltid lätt att anpassa sig till en ny sådan varför idén att en individ till exempel 

inte passar in i en grupp ibland kan vara välgrundad. Det är viktigt att medvetandegöra 

preexisterande kulturer och underliggande fördommar inom denna för att kunna förutsäga 

eventuella problem för nya individer att anpassa sig till kulturen (Conway-Klaassen & 

Maness, 2017).  Sjuksköterskor behöver kunskap om patientens kultur och vad de har varit 

med om. Det är också viktigt att känna till vilka sjukdomar som är vanliga i dessa världsdelar 

samt de sjukdomar den specifika vårdtagaren de facto drabbats av. Det kan i många fall vara 

helt avgörande för patientens kommande liv hur väl sjukvårdspersonal är utbildade i de 

specifika bekymmer som kan ha drabbat flyktingar (Jirwe 2008). Många 

sjukvårdsutbildningar inkluderar idag kurser som behandlar ämnet, vilket kan öka kulturell 

medvetenhet, det finns flertalet studier som förespråkar utbytesprogram till andra länder som 

det bästa sättet att öka kulturell kompetens. Dock är möten eller utbildning inom kulturell 

kompetens helt beroende på kvaliteten därav. För att öka kulturell kunskap behöver 

sjuksköterskan komma till insikt och erhålla djupare förståelse eller känsla vid lärotillfället 

(Harkess & Kaddoura, 2015). 

Problemformulering 
Ensamkommande flyktingbarn är inte en homogen grupp utan individer med olika bakgrund, 

hälsotillstånd, kulturell bakgrund och upplevelser. De har inte samma nationalitet och talar 

inte samma språk. Deras gemensamma nämnare är att de inte har någon förälder närvarande 

som kan ansvara över dem. Oberoende av sin bakgrund har alla barn rätt till vård på samma 

villkor. Föräldrar är viktiga för barn, både som stöd och som omhändertagande person, och 



 

ensamkommande flyktingbarn saknar detta betydelsefulla stöd. Att vårda ensamkommande 

flyktingbarn innebär en mångfacetterad utmaning för sjuksköterskan att värna om patientens 

autonomi och samtidigt bemöta dem som de barn de är med deras speciella förutsättningar, 

men också med särskild hänsyn till föräldrarnas frånvaro och de problem som kan uppstå 

både känslomässigt och praktiskt. Behovet att kartlägga barnens behov har ökat de senaste 

åren i och med den ökade tillströmningen av ensamkommande flyktingbarn. Problem som kan 

uppstå är idag många och vissa saknar lösning. För att kunna bedriva god vård krävs det att 

sjuksköterskan har kunskaper om vilka förutsättningar och omvårdnadsbehov barnen har samt 

utöver detta också innehar insikt om barnens unika situation. Sjuksköterskors upplevelser av 

att vårda ensamkommande barn kan vara av stor betydelse för att erhålla ökade kunskaper i 

ämnet vilket kan gynna vårdens utveckling och stärka patienternas hälsa.  

 

Studien 

Syfte 
Att beskriva sjuksköterskors upplevelser i samband med vård av ensamkommande 

flyktingbarn. 

Metod 
Design 
Studien har utförts med en kvalitativ design, analyserats med kvalitativ innehållsanalys. 

Författaranvisningar från Journal of Advanced Nursing har använts som stöd till redovisning 

av studien och dess resultat. Studien är en tvärsnittsstudie och alla intervjuer undersöker 

fenomenet ur ett nutidsperspektiv. 

Urval   
Maximal variation användes som urvalsstrategi.  Vid maximal variation, är syftet att beskriva 

variationen i valt ämne och med detta menas att författaren är intresserad av att välja de 

informanter som har mest olika erfarenhet (Polkinghorne 2005). Informanter valdes ut från 

två olika länsdelssjukhus i Sverige. De två vårdavdelningarna har liknande patientgrupper: 

barn i åldrarna 0-18. Inga exklusioner finns gällande inläggningsorsak på avdelningarna. En 

av avdelningarna vårdar underburna barn, dock inte barn födda före vecka 32, den andra tar 



 

endast hand om fullgångna barn. Båda avdelningarna har boenden för ensamkommande 

flyktingbarn i kommunen och kommer således i kontakt med dessa barn när de är i behov av 

vård. Legitimerade sjuksköterskor med minst ½ års erfarenhet av att jobba med barn valdes ut 

med hjälp av maximal variation från ovannämnda två barn- och ungdomsmedicinska 

avdelningar. Dessa tillfrågades om deltagande i föreliggande studie. Till studien tillfrågades 

totalt tio sjuksköterskor, fem på respektive enhet. Samtliga tillfrågade informanter valde att 

delta i studien. Deltagarna var kvinnor mellan 24-65 år (median 30,5 år, medelvärde 33,9). 4 

stycken var grundutbildade och resterande 6 var barnsjuksköterskor. Sjuksköterskorna hade 

erfarenhet av pediatrisk vård varierande mellan 1,5–28 år (median 8 år, medelvärde 10,7 år). 

 

Tabell 1, Översikt över deltagande sjuksköterskor 

Utbildning Ålder Antal års erfarenhet med barn hälso- 
och sjukvård 

4 st Sjuksköterskor  24-27 år 1,5- 3,5 år 

6 st Specialistutbildade 

barnsjuksköterskor 

27- 53 

år 

5,5 -28 år 

Urvalsprocessen    
Verksamhetschefer för de båda enheterna (Barn och ungdomscentrum samt Barn och 

ungdomsmedicin) tillfrågades för godkännande av studiens skulle genomförande (bilaga 1). 

Båda gav sitt godkännande. Därefter kontaktade författarna respektive avdelningschef. 

Muntligt och skriftlig information delgavs avdelningschefer på respektive avdelning som 

också de gav sitt godkännande och även assisterade i urvalsprocessen. Inklusionskriterier var 

att informanterna skulle ha erfarenhet av barnhälso- och sjukvård i minst ½ år (6 månader) 

samt att de var legitimerade sjuksköterskor eller specialistutbildade barnsjuksköterskor. 

Exklusionskriterier var de sjuksköterskor som under sin tid på avdelningen inte kommit i 

kontakt med eller vårdat ensamkommande flyktingbarn. Exklusionskriteriet efterfrågades 

också i samband med intervjutillfället. Samtliga tillfrågade sjuksköterskor hade vårdat 

ensamkommande flyktingbarn varför ingen behövde exkluderas av detta skäl.  

  

Datainsamling  
I samarbete med avdelningschefen valdes lämpliga informanter ut baserat på de 

sjuksköterskor som föll in i urvalskriterierna (med viss hänsyn till schematekniska detaljer). 



 

Strategiskt utvalda informanter fick i förväg både muntlig och skriftlig information om 

studien. I den skriftliga informationen som gavs ut i förhand bad författarna om ett skriftligt 

godkännande (se bilaga 2). Tidpunkt för intervjuerna beslutade författaren som skulle 

genomföra intervjun i samråd med informant. Författarna är kollegor med de informanter som 

de intervjuade. Innan studiens genomförande, i direkt samband med inledande av intervjun 

gav författarna ånyo muntlig information om studiens syfte samt information om 

informanternas möjlighet att när som helst avsluta sitt deltagande utan att ange orsak därtill.  

   

Intervjuerna genomfördes utifrån en semistrukturerad intervjuguide som bestod av åtta 

områden med öppna frågor (Bilaga 3). Öppna frågor ger informanterna möjlighet att mer 

detaljerat berätta om sina upplevelser och erfarenheter utifrån studiens syfte. Beroende på vad 

informanterna svarade gav författarna följdfrågor för att få så utförliga svar som möjligt (Polit 

och Beck 2010). Intervjuerna genomfördes på respektive arbetsplats, på en avskild plats där 

möjlighet fanns att sitta ostört. För att säkerställa att inget material gick förlorat under 

intervjuerna spelades samtliga intervjuer in och transkriberades i efterhand, också med hänsyn 

till att material som är inspelat underlättar för båda författarna att ta del av samma material. 

Intervjuer kan också med fördel spelas in då de i efterhand kan lyssnas på upprepade gånger 

vilket minskar risken för feltolkningar Det är av största vikt att både vara bra på att lyssna och 

bra på att respondera för att uppnå en djupare förståelse och erhålla mer djuplodade intervjuer, 

något författarna tog i beaktning vid intervjuerna (Polit & Beck, 2010).  

 

Att direkt efter inspelning transkribera materialet ger författarna möjlighet att minnas 

eventuella minspel eller andra händelser som kan ha påverkat intervjun (Polit & Beck 2010). 

Ovannämnda råd följde författarna och samtliga intervjuer transkriberades i direkt samband 

med intervjutillfället. Samtliga intervjuer genomfördes under februari 2017. En första intervju 

utfördes och transkriberades varefter författarna diskuterade om intervjuguiden var 

tillfredsställande eller i behov att ändras. Intervjun upplevdes svara väl till syftet och 

intervjuguiden upplevdes ge utfyllande svar varför författarna inte såg behov att ändra 

intervjuguiden utan fortsatte med planerade intervjuer. Första intervjun var 28,52 min lång 

och eftersom den inte föranledde förändringar, samt att den av författarna upplevdes relevant, 

inkluderades även denna intervju i studiens resultat. Totalt inspelades 157,1 minuter och 

intervjuerna varierade mellan 8,48–28,52 minuter i längd. Efter samtliga intervjuer 

genomförts och transkriberats lästes materialet igenom av författarna flertalet gånger för att 

skapa en uppfattning om helheten.  



 

 

Etiska ställningstaganden 
I sina etiska överväganden har författarna tagit hänsyn till forskningsetiska aspekter enligt 

vetenskapsrådet (2002). De är viktiga att uppmärksamma och reflektera över redan vid 

planerandet av en kvalitativ intervjuundersökning tidigt stadium av forskningsprocessen 

(Kvale & Brinkmann 2014).  Individskyddskravet innefattar fyra huvudkrav på forskningen: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002). Att identifiera de risker som deltagarna kan utsättas för och väga det 

mot den kunskap som studiens resultat kan ge och dess betydelse kan styra om författarnas 

ambition är att riskerna inte skall överstiga nyttan med studien (Kvale & Brinkmann 2014). 

Informationskravet innebär att verksamhetschefen informeras om studien, dess upplägg och 

syfte samt att de ombeds ge tillstånd till studiens genomförande (Vetenskapsrådet 2002), 

vilket också författarna tog i beaktning innan studiens genomförande. Samtyckeskravet 

innebär att deltagarna har lämnat samtycke att medverka i studien. Information om den 

planerade studien gavs därför till samtliga informanter i både skriftlig och muntlig form 

(Kvale & Brinkmann 2014). Författarna informerade även informanterna om att de deltar 

frivilligt i studien samt att de har möjlighet att när som helst avbryta sitt medverkande i 

studien utan förklaring därtill. Informanterna gavs information om att allt som sägs under 

intervjuerna endast kommer att användas i det planerade syftet, att det kommer kodas och 

avidentifieras för att skydda individernas konfidentialitet. Informationen som framkommit 

under intervjuerna och det inspelade materialet har förvarats så att inga obehöriga skall kunna 

komma åt det (Olsson & Sörensen 2011). Nyttjandekravet innebär att deltagarna informerats 

om att allt insamlat material endast används för studiens syfte och att studiens resultat skall 

användas till ett examensarbete på avancerad nivå vid Umeå universitet (Olsson & Sörensen 

2011).     

Fanns det några risker med att medverka i studien?  
Författarna såg inga direkta risker för sjuksköterskorna att delta i studien. Författarna 

diskuterade dock möjligheten att det under intervjuerna kan diskuteras ämnen som kan 

upplevas som känsliga eller jobbiga. Detta togs hänsyn till genom att deltagarna gavs 

möjlighet att välja vad de ville berätta om och kunde välja att avbryta intervjun om de kände 

sig obekväma. De fördelarna författarna såg med att medverka var framför allt att 

informanterna gavs möjlighet att få sin röst hörd samt att de erbjöds möjligheter att diskutera 



 

en aktuell fråga. Författarnas förhoppning var att informanterna gavs möjlighet att formulera 

sina upplevelser i ord, och på så sätt också kunde uppnå en djupare förståelse.  

Analys av data  
Författarna har valt att använda sig av Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av 

kvalitativ innehållsanalys.  En viktig del av innehållsanalys är att förkorta texten, men det är 

av yttersta vikt att författaren försöker behålla samma kvalitet i det material som återstår. Det 

är därför viktigt att författarna innan abstraktion har en klar uppfattning om textens innehåll 

(Polit & Beck 2010). Detta uppnåddes genom att författarna upprepade gånger läste texten. 

De delar av materialet som handhar ett specifikt ämnesområde brukar kallas meningsbärande 

enheter, dessa valdes ut ur materialet.  Dessa enheter skall därefter kortas ned, med syftet att 

få en kortare men mer kärnfull mening, utan att för den skull förändra eller förminska 

innehållet (Graneheim & Lundman 2004) vilket författarna gjorde. Essensen är att försöka 

välja ut meningsbärande enheter och göra dem så korta som möjligt utan att på något sätt 

ändra dess innebörd (Polit & Beck 2010). De meningsbärande enheterna om valts ut 

placerades därefter under kodnamn. Kärnan i hela processen innefattar skapandet av 

kategorier. En kategori besvarar frågan “vad” (Graneheim & Lundman 2004). Att göra en bra 

innehållsanalys baseras till stor del på hur väl man lyckas med kodningen då koder är basen 

för hur man skapar kategorierna. Kategorisering kallas ibland för sekundär kodning, och 

innebär att man samlar ihop meningsbärande enheter som tillsammans bildar ett ämnes 

innehåll (Polit & Beck 2010). Meningsskiljaktigheter finns huruvida samma kod kan passa in 

i två olika kategorier, men enligt Graneheim och Lundman (2004) kan människans 

sammanflätade och komplicerade känsloupplevelser göra att en kod kan falla in i två 

kategorier när man behandlar ämnet upplevelser. Något författarna också tagit i beaktning 

under analysen. Kategorierna skall återspegla materialets essens och kärna (Graneheim & 

Lundman 2004). Analysprocessen utfördes gemensamt av författarna via uppkoppling till 

skolans gemensamma online samtalsrum. Detta för att minska risken för missuppfattningar 

mellan författarna. 

 

Tabell 2, Analysexempel 

Meningsenhet  

 

Kondenserad 
meningsenhet  

Kod Underkategori Kategori 

”Fast än tolk 
kan ju vara både 

Upplevelser av 
tolk kan både 

Tolk behövs För och nackdelar 
med tolk 

Upplevelser av 
kommunikation 



 

positivt och 
negativt, en del 
kan ju vara 
jättebra och en 
del sämre. Vi 
har ju inte nån 
susning om vad 
de pratar med 
tolkarna om”. 
 

vara positiva 
och negativt. 
Frustration att 
inte förstå exakt 
vad tolken 
tolkar in i 
översättningen 

och dess specifika 
utmaningar 

 

”En vuxen 
behövs också 
som känner 
barnet och 
känner till deras 
preferenser och 
egenheter” 
 

Ensamma 
 

Avsaknad av 

stödperson 

Att sakna en 
vuxen person som 
närvarar och 
stöttar upplevs 
påverka barnen 
negativt 

Upplevelser av de 
ensamkommande 
flyktingbarnen och 
deras situation 

     

Rigor  
Kvalitativ innehållsanalys har ibland fått utstå kritik då den kan anses vara en analysform som 

bara undersöker materialets manifesta delar. Dock finns motsättningar i ämnet och idag 

används kvalitativ innehållsanalys till både manifest och latent tolkning (Graneheim och 

Lundman, 2004).  

 

Graneheim och Lundman (2004) menar att man vid kvalitativa studier bör använda sig av 

kvalitativa instrument för att undersöka kvalitativa studiers kvalitet. Vid kvalitativ ansats bör 

man undersöka trovärdighet (credibility), tillförlitlighet (dependability) och överförbarhet 

(SBU 2014).  Trovärdighet påverkas bland annat av urvalsprocessen, urvalsstrategi och 

analysmetod. Trovärdigheten höjs genom att författarna via sitt urval lyckats fånga ett urval 

med variation (gällande ålder, perspektiv, kön etc.)(Graneheim & Lundman 2004).  

 

Författarna hade i och med sitt urval intentionen att uppnå stor variation. Dock blev inga män 

intervjuade vilket kan anses vara en svaghet. Måhända hade manligt deltagande mynnat ut i 

andra kategorier. Samtliga informanter har svensk eller nordisk etnicitet och ursprung, och 

identifierar sig som svenska. En sjuksköterska hade en förälder som var född i ett annat 

nordiskt land, ett land som ändå kan räknas ha liknande etiska och moraliska värderingar. 

Resultatet från denna intervju anses därför inte erbjuda andra synsätt utifrån informantens 



 

kulturella tillhörighet eller ursprung.  Med tanke på informanternas ursprung och etnicitet 

hade de således som grupp inga egna erfarenheter av att fly eller av att växa upp i andra 

länder. Detta kan anses vara en svaghet, men kan också i detta fall hävdas vara en trovärdig 

beskrivning av sjuksköterskornas förförståelse i ämnet. Till en viss del, med hänsyn till 

författarnas urvalsmetod, kan det också spegla hur avdelningarna som informanter valts ut ur 

ser ut när det rör personalgruppens etniska och kulturella variation. Eftersom den undersökta 

gruppen var mycket homogen kan detta anses påverka överförbarheten av resultatet till andra 

sammanhang. 

 

Det är viktigt för trovärdigheten att författarna förvissar sig om att citera korrekt, att 

refereringen inte är felaktig samt att plagiat inte förekommer (Olsson & Sörensen 2011). Hur 

mycket data som behövs för att studien skall bli tillförlitlig beror på det undersökta fenomenet 

och dess komplexitet (Graneheim & Lundman 2004). 10 intervjuer genomfördes med totalt 

157,1 inspelade minuter. Författarna ansåg datamängden tillräcklig då uttömmande svar med 

variation erhållits vid de 10 intervjuerna och många delar återkommit. Vid sista intervjun 

upplevde författarna att inget nytt framkom jämfört med tidigare intervjuer vilket också 

tolkades som ett tecken på att materialet kunde anses uppfyllt. Till sist är det också viktigt att 

författarna vid kvalitativ innehållsanalys inte har för stora meningsbärande enheter. Om de är 

för breda riskerar de innehålla flera meningar, för korta enheter blir istället fragmenterade och 

svårförståeliga (Graneheim & Lundman 2004).  Eftersom författarna var noviser i ämnet, inte 

hade bred erfarenhet av vare sig intervjuteknik eller kvalitativ innehållsanalys kan detta vara 

en svaghet som påverkar studiens resultat.  I en kvalitetsbedömning finns också krav på en 

logisk struktur, läsförståelse och författarna bör i arbetet kunna ge en förklaring till frågan 

varför. Varför valdes kvalitativ ansats, och varför valdes det specifika urvalet till exempel 

(Starrin & Svensson 1994). Författarna har genom arbetets gång haft ambitionen att vara 

transparenta i sitt arbete och redogöra för varje steg de fört i sin forskningsprocess. Detta för 

att underlätta för läsarens att kunna följa arbetets gång och utläsa processen (se bland annat 

tabell 3). En annan viktig del att förhålla sig till är överförbarhet. Kvalitativ forskning får ofta 

kritik för att svårligen kunna upprepas när det blir taget ur den givna kontexten. Detta menar 

vissa beror på att den inte har ett tillräckligt stort antal informanter för att kunna generaliseras. 

Inom kvalitativa studier hävdar man dock att en noggrant och utförligt beskriven 

urvalsprocess, urvalsstrategi och analysmetod leder till att överförbarheten ökar (Olsson & 

Sörensen 2011).  För att öka överförbarheten bör författarna noggrant beskriva alla delar i 

genomförandet, men en annan mycket viktig del är att de anger sin förförståelse. När 



 

författarna anger sin förförståelse är det viktigt att de också avgränsar sig. Alla upplevelser 

kan i princip påverka förförståelsen. Enligt Starrin och Svensson (1994)  bör det som verkar 

befogat särskilt väljas ut. Förförståelse kan uppvisas genom att redogöra forskningsläget, 

genom att välja en tolkningsteori och tillkännage denna samt genom att berätta om den eget 

upplevda förförståelsen (Starrin & Svensson 1994). Författarna har i sitt arbete uppfyllt 

samtliga av Starrin och Svenssons (1994) föreslagna åtgärder för att redogöra förförståelse för 

att på så sätt förvissa sig att öka överförbarheten. En svaghet kan anses vara, precis som 

Starrin och Svensson (1994) angav, att författarna misslyckats när de angett den mest 

relevanta egna förförståelsen i ämnet då alla livsupplevelser kan vara någonting som påverkar 

förförståelsen.  

 
Vidare bör författarna försöka bibehålla en så kallad intern logik. Med detta menas att arbetet 

skall vara sammanhängande och de bärande delarna skall hänga ihop (såsom syfte, analys och 

metod).  Genom att göra en avvägning mellan individskydd (som är författares skyldighet) 

och värdet av ny kunskap kan studiens etiska värde höjas. Författarna bör inte frångå 

sanningen utan vara ärliga (Starrin & Svensson 1994). Guba och Lincolns fyra kriterium för 

att uppnå kvalitet i kvalitativ forskning är credibility, dependability, conformability och 

transferability, dessa har berörts ovan. I senare upplagor lade de även till ett femte kriterium; 

authenticity. Authenticity beskriver hur bra författarna kunnat fånga en bredd upplevelser 

(Polit & Beck 2010). Att uppnå även det femte kravet i enlighet med Guba och Lincoln har 

författarna strävat efter genom att försöka skapa öppna frågor i en semistrukturerad 

intervjuguide, efter genomförda intervjuer diskutera om materialet anses brett samt om det 

upplevs mättat. 

Intervjuerna hölls på arbetsplatsen, och trots att de skedde i enrum finns risk att informanterna 

upplevde stress att till exempel hinna med arbetsuppgifterna, rapportera till kollegor eller 

avsluta arbetspasset och för att gå hem. Detta kan ha påverkat deras svar samt hur utförliga de 

var i sin beskrivning, dock erhöll författarna totalt 157,1 minuter inspelat material vilket 

upplevdes som en tillfredsställande mängd data. Eftersom författarna intervjuade sina kollegor 

finns också risk att informanterna inte ville berätta vissa detaljer, eller valde att beröra vissa 

ämnen i högre utsträckning än de annars skulle ha gjort vilket kan ha skadat studiens 

tillförlitlighet. Bekantskapen kan dock också i positiv bemärkelse ha påverkat intervjuerna då 

informanterna måhända upplevt en större trygghet i intervjusituationen och därmed vågat 

yppa tankar och funderingar mer fritt än de annars skulle ha gjort.  



 

Båda författarna var noviser på att leda intervjuer vid studiens start och hade således ingen 

eller mycket liten erfarenhet i ämnet vilket kan anses vara en svaghet. Författarna hade inte 

heller erfarenhet att genomföra kvalitativ innehållsanalys vilket också det kan ha försvagat 

studiens resultat. Eftersom författarna bodde i olika delar av landet kunde intervjuerna inte 

hållas gemensamt vilket kan ha minskat intervjuernas kongruens, vilket således kan ha 

påverkat studiens generella kvalitet. Att intervjuerna utfördes på olika sätt försökte författarna 

förhindra genom att i förhand ta fram en gemensam intervjuguide. Intervjuguiden användes av 

båda författarna vid samtliga intervjuer. Detta med ambitionen att stärka intervjuernas 

samstämmighet. Enligt Polit och Beck (2010) behöver författare inte ställa samma följdfrågor 

vid samtliga intervjuer utan kan tillåtas vara följsamma. Eftersom författarna enskilt utförde 

intervjuerna berörs intervjuerna av detta och författarna använde rekommendationerna vid 

intervjutillfällena och tillät sig vara mer följsamma vid intervjuerna med aspirationen att 

erhålla mer uttömmande svar vid intervjuerna. 

Författarnas förförståelse 
Författarna arbetar båda på varsin olika pediatrisk allmän avdelning med ett brett intag av 

diagnoser. Den ena avdelningen har också vårdplatser för barn födda från vecka 32. 

Författarna har haft legitimation i 5 respektive 6 år. Den ena författaren har ½ års erfarenhet 

av pediatrisk vård, medan den andra har 3 års erfarenhet. Annan arbetslivserfarenhet inom 

hälso- och sjukvård innefattar akutsjukvård, geriatrisk vård, psykiatrisk vård och vård inom 

handikappomsorgen. Båda författarna har Svensk etnicitet och ursprung, talar svenska som 

modersmål och bor i medelstora städer i Sverige. 

Resultat 
Studiens resultat innefattar 10 intervjuer med sjuksköterskor och specialistutbildade 

barnsjuksköterskor som varierar i åldrarna 24-53 år. Under analysen framkom 4 kategorier 

och 17 underkategorier. Se tabell nedan (3).  

Tabell 3, Översikt över kategorier och underkategorier 

Kategorier Underkategorier 



 

Upplevelser av svårigheter i det 

dagliga arbetet med 

ensamkommande flyktingbarn 

 

– Tidsbrist försvårar omvårdnaden 

- Bristen på lagligt stöd och samhällets förväntningar       

- Upplevelser av rädsla 

Upplevelser av kommunikation och 

dess specifika utmaningar 

 

- Kommunikationen upplevs avgörande i 

relationsbildningen 

- För och nackdelar med tolk 

- Andra kommunikativa hjälpmedel 

Upplevelser av de 

ensamkommande flyktingbarnen 

och deras situation 

- Kulturens viktiga roll och inverkan 

- Barnens tidigare erfarenheter av sjukdom och 

sjukvård påverkar i vårdande situationer 

- Den viktiga tilliten upplevs ibland svår att uppnå 

- Att sakna en vuxen person som närvarar och stöttar 

upplevs påverka barnen negativt 

- Barnens psykiska hälsa och förmåga att hantera 
sjukdom och ohälsa upplevs korrelera 
 
- I vissa fall upplevs barnen vara i behov av 
sjuksköterskans stöd och extra insatser 
 
- De apatiska barnen berör 

- Barnen upplevs ofta ha en inre styrka som möjliggör 

för dem att bättre hantera sjukdomstillbud 

Positiva upplevelser i samband 

med vård av ensamkommande 

flyktingbarn 

- Positiva aspekter som sjuksköterskorna kopplar 
samman med barnens avsaknad av förälder 
 
- Att lära för livet professionellt såväl som personligt 
 
- Att lära genom samarbete 



 

 
Upplevelser av svårigheter i det dagliga arbetet med 
ensamkommande flyktingbarn 
I arbetet med de ensamkommande flyktingbarnen upplevde sjuksköterskorna att tiden ibland 

inte räckte till. Sjuksköterskorna beskriver empatiska känslor riktade mot barnen som är 

ensamma, men beskriver hur de upplever sig tvungna till att prioritera i sitt arbete för att hinna 

med. Sjuksköterskorna upplevde att en brist på lagligt stöd fanns som påverkade vid den när 

omvårdnaden. Även samhällets förväntningar på barnet kan ha en påverkan på barnen och 

vården. Sjuksköterskorna upplevde att de ibland kände rädslor för sin egen säkerhet, 

framförallt fanns en rädsla att bli smittade av eventuella sjukdomar vid kontakt med de 

ensamkommande flyktingbarnen. En annan rädsla var att göra en dålig insats i sitt arbete och 

att barnen ska ta skada. 

Tidsbrist försvårar omvårdnaden 
Sjuksköterskorna upplevde ofta att de i möten med ensamkommande flyktingbarn hade för 

lite tid att lägga på omhändertagande av barnen. Fokus lades istället på de mest basala 

omvårdnadshandlingarna såsom att titta till patienten, komma med mat och medicin. 

Upplevelsen var att inte räcka till för patienterna när ett enskilt barn hade stora tidskrävande 

behov. Där upplevde sjuksköterskorna sig ibland tvingade att prioritera. Sjuksköterskorna 

upplevde önskan att lägga mer tid i anspråk till barnen för att finnas där för dem eftersom 

ingen annan riktigt upplevdes ha tid. Upplevelsen var också att ingen annan kände att det var 

deras ansvar att finnas till hands för dessa barn. Sjuksköterskorna upplevde känslor av 

medlidande för de ensamkommande barnen och det fanns en önskan att vara inne mer i 

barnets rum och att lägga tid på de samtal som de upplevde att barnen hade behov av, något 

de inte upplevde sig finna tid för. De upplevde att det (trots goda ambitioner) många gånger 

endast blir korta möten med barnen, även i jämförelse med de svenska inneliggande barnen. I 

de korta mötena fanns sällan utrymme att möta barnen på ett djupare plan, ej heller förstå hur 

de innerst inne har det.  

Tidsbristen upplevdes av sjuksköterskorna påverkas negativt av den upplevda språkbarriären. 

Sjuksköterskor beskriver upplevelser då detta uppmanade känslor såsom medlidande då det 

fanns en önskan att vara inne mer hos barnet och lägga tid på mer vardagliga, 

relationsbyggande samtal. Det upplevda tillkortakommandet gav upphov till känslor av 

frustration. Sjuksköterskorna upplevde att det tog mer tid att sköta det praktiska runt de 



 

ensamkommande barnen i jämförelse med andra, vilket innefattar kontakt med tolk, 

boendepersonal och gode män. 

“Det tar lite mer tid oftast eftersom det behövs tolkresurser och.. och kontakt med gode män 

och boendepersonal och.. och annat. ” (sjuksköterska nr 2 ) 

I tolksamtalen krävdes det att sjuksköterskorna närvarande för att kunna ta del av vad som 

sades under samtalet. Då var tidsbrist ett ständigt återkommande dilemma. Andra 

inneliggande patienter krävde också sjuksköterskans omsorg och de upplevde sig slitas mellan 

olika viktiga uppgifter. Sjuksköterskorna upplevde också hur det var mer tidskrävande att 

informera de personer som vistades runt patienten om dess status och allmäntillstånd. 

Eftersom personerna som tog hand om barnet avlöste varandra och inte hade personlig 

koppling krävdes mer information till den vuxne för att denne skulle vara uppdaterad i barnets 

mående. Sjuksköterskorna beskrev hur familjer i andra fall berättade för varandra varför 

informationen ofta redan kommit fram till samtliga av familjens medlemmar. Därför behövs 

tid inte läggas på samma sätt till detta när en familjemedlem finns närvarande. 

Bristen på lagligt stöd och samhällets förväntningar  
Sjuksköterskorna upplevde att barnen hamnade mellan olika lagliga instanser där ingen 

samhällelig stödfunktion upplevdes vilja eller kunna ta fullt ansvar över barnet. 

Sjuksköterskorna upplevde att barnen som kommer ensamma till Sverige är vana vid en hög 

grad av självbestämmande sin unga ålder till trots, och barnen har därför ibland svårt att fatta 

kloka beslut. Detta upplevdes bero dels på barnets mognad, dels på grund av deras tidigare 

kunskaper och erfarenheter. Sjuksköterskorna upplevde att i de fall barnen nekade till att 

genomgå behandling fanns ingen myndighet som ansåg sig inneha laglig rätt till att tvinga 

barnet att genomgå behandling, trots att behandlingen var avgörande för om barnet kommer 

leva eller dö. Detta ledde till att barnets bästa inte alltid kunde sättas i främsta rummet. För 

sjuksköterskorna skapade detta känslor av maktlöshet, att försöka hjälpa med händerna 

bakbundna. 

“...vad har vi att stå på, för det är ju djävulskt frustrerande. Vad har vi att säga om 

tonåringen inte vill göra som vi ber den, och ingen annan har mandat att göra någonting - 

vad gör man då?” (sjuksköterska nr 8) 

Sjuksköterskorna upplevde stora skillnader mellan de ensamkommande flyktingbarnen, de 

utlandsfödda flyktingbarnen som bor i Sverige med sina föräldrar och de jämnåriga barnen 



 

med svenska föräldrar vad gäller familjens och samhällets förväntningar på barnen. Det 

ensamkommande flyktingbarnet förväntades vara kapabla till att ta ett mera vuxet ansvar 

trots att de inte uppnått vuxen ålder, även i de fall de blev sjuka. 

Upplevelser av rädsla 
En rädsla hos sjuksköterskorna var att de ensamkommande flyktingbarnen kan vara 

potentiella bärare av svåra smittsamma sjukdomar. Rädslan att smittas av dessa upplevdes 

svår att bära och hantera i vårdande situationer. Barnen som placerats tillsammans med andra 

barn på ett hem kan själva ha blivit exponerade för smittsamma sjukdomar i hemlandet eller 

under resan hit, men de kan också smittas av andra barn som är bosatta på samma boende som 

barnen menar sjuksköterskorna. Sjuksköterskornas rädslor upplevdes bidra till en oroskänsla 

rörande den egna hälsan. Frågor rörande vilket skydd sjuksköterskan har i sin yrkesroll, vilka 

skyldigheter man har gentemot patienterna både på individnivå, men även som grupp väcks 

och känslorna beskrivs som motstridiga.  

“...vad dom kan ha med sig för annat som kan smitta mig eller liksom andra människor” 

(sjuksköterska nr 10) 

En rädsla att barnen skall fara illa under sjuksköterskornas vård finns. Sjuksköterskorna 

beskriver att de upplever sig bakbundna i vissa lägen då de inte kan hjälpa barnen så som de 

önskar. Rädslan är att barnen skall fara illa, men också att sjuksköterskorna skall misslyckas i 

sin strävan att barnets bästa alltid skall prioriteras och vara i fokus. 

Upplevelser av kommunikation och dess specifika 
utmaningar 
 
Att kommunicera med barnen kan vara utmanande och föranleder ibland problem, men att 

kunna kommunicera med barnen upplevs också avgörande för att kunna bilda goda relationer 

och bedriva god vård på lika villkor. Olika hjälpmedel upplevdes användbara för att 

kommunicera med de ensamkommande barnen. Dessa innefattar tolk, google translate, men 

också händelsekort och kroppsspråk nämndes. Tolk används ofta och svårigheter i 

tolksamtalen upplevdes bland annat röra översättningens kvalitet, underliggande värderingar 

och tolkens färdigheter i det tolkade språket.  

Kommunikationen upplevs avgörande i relationsbildningen  
 Att kunna kommunicera upplevdes som den viktigaste byggstenen i målsättningen att bygga 



 

en relation med de ensamkommande flyktingbarnen. I de fall kommunikationen brister eller 

då den är undermålig beskrev sjuksköterskorna hur missförstånd ofta leder till osäkerhet. I de 

fall barnen inte kan svenska och kommunikativa hjälpmedel som behövs till all 

kommunikation upplevs relationen med barnen bli mycket ytlig och kommunikationen enbart 

beröra det essentiella som rörde vården och planeringen av barnens vård. Sjuksköterskorna 

upplevde att de i dessa fall sällan spenderade samma tid tillsammans med barnen, eller tittade 

till dem i rummet eftersom de ändå inte kunde förstå varandra och mötet enbart födde 

frustration från både barnen och sjuksköterskan.  

“Det som påverkas är ju att man inte kan gå in å sätta sig ner å ha ett samtal om det är 

någon som man...vilket absolut kanske dom skulle behöva få någon att prata med. Så det blir 

ju väldigt mycket korta möten hos dom barnen jämfört med de svenska barnen som man 

kanske stannar och pratar med en stund eller busar med. Det blir inga utförliga diskussioner 

utan man blir glad om man får fram vad dom vill ha å äta” (sjuksköterska nr 3) 

 

Sjuksköterskors upplevda känslor som vanmakt när de inte kan kommunicera med de 

ensamkommande barnen eller göra sig förstådda. I de fall där föräldrar medföljer menade 

sjuksköterskorna att kommunikationen ibland enbart växlades mellan den vuxne och 

sjuksköterskan, och barnet som egentligen är huvudaktören upplevdes då kunna ta en biroll, 

och inte i vissa fall bli hörda. 

Sjuksköterskorna upplevde att barnen har behov av att känna kontroll över sin situation, 

något som de till stor del får genom information. Sjuksköterskorna upplevde att barnen har 

behov av en kommunikation som förs på ett sådant sätt som de förstår. För att uppnå detta 

behövde informationen vara både åldersanpassad och på barnens egna språk för att undvika 

att informationen blir svår att förstå eller att viktiga pusselbitar går dem förbi.  

För och nackdelar med tolk 
Det framkom att tolkens funktion är viktig i arbetet med ensamkommande flyktingbarn men 

att den även kunde bidra till svårigheter. Upplevelser från tolktillfällen kunde vara både 

positiva och negativa. I de flesta fall användes telefontolk. Tolkens prestationer kunde variera 

i kvalitet, och trots att tolk och barn talade samma språk kunde de ha olika dialekter vilket 

förhindrade dem att förstå varandra. Det kunde även uppstå situationer då tolken inte kunde 

förstå det svenska språket tillräckligt väl vilket också var en bidragande faktor till 

kommunikationssvårigheter. Sjuksköterskorna var ibland oroliga för hur tolken översatte det 



 

som sades, till exempel ifrågasattes huruvida de ordagrant tolkade det sjuksköterskan frågade 

om, eller om tolken tillade sina egna värderingar i samtalet. Sjuksköterskorna upplevde ibland 

att tolken pratade länge när en enkel fråga ställts vilket väckte oro om samtalets översatta 

innehåll. I kommunikationen med tolk upplevdes även vissa frågor på grund av sin känsliga 

natur vara svåra att ta upp varför en del frågor ibland inte ställdes.  Ibland ville inte barnen ha 

en tolk utan de ville klara det svenska språket på egen hand och upplevdes ta till vara på varje 

tillfälle att öva vilket sjuksköterskorna upplevde som någonting positivt. Det kunde dock 

ibland frammana oroskänslor huruvida barnet förstått allt som sagts. När tolk inte användes 

kunde det ibland vara kompisar till barnet som hjälpte till att tolka. Det upplevdes i vissa fall 

kunna underlätta för sjuksköterskorna och också vara en trygghet för barnen. I andra fall 

kunde kompisens närvaro och tolkberedskap upplevas negativ då en del frågor inte upplevdes 

lika lätta att ställa i närvaro av en kompis med hänsyn till dess känsliga natur. Upplevelsen var 

då att barnet inte skulle våga ge uttryck för sina sanna känslor i kompisens närvaro. 

“Det är svårt att använda telefontolk. De vi använder är.. sällan de är medicinskt kunniga 

och men vet inte om de översätter precis det man säger, och de ställer ofta frågor om man 

säger något för medicinskt eller någonting kring en diagnos och det märks att de inte kan 

området och frågan är då hur bra det översätter det i sin tur” (sjuksköterska nr 3) 

Sjuksköterskorna upplevde hur de, trots att de i många fall försökte göra en samlad lista över 

den information som skulle framföras under tolksamtalet, så kunde barnen ändå komma med 

frågor som förlängde samtalet eller tog tid från annat. Inpassen kunde ta lång tid att besvara 

och ibland ledde de till att sjuksköterskorna inte upplevde sig hinna med det som fanns på 

deras agenda för den bokade tolktiden. Vid tidpunkter då tolk inte fanns bokad kunde frågor 

vara svåra att besvara. 

“...Tolktid en timme per dag och då skall man mata ihop allt liksom och de vill säga att de 

också har frågor till oss just då också men den frågan kanske kommer tre timmar senare och 

då har man ingen aning” (sjuksköterska nr 5) 

Att få ett fungerade samarbete med en tolk upplevdes i vissa fall svårt. Sjuksköterskorna 

upplevde dock hur de många gånger var i behov en tolk för att kunna utföra sitt dagliga arbete 

runt dessa patienter. Behovet som sådant upplevdes inte som problematiskt utan kunde i 

många fall upplevas positivt – någonting som skapade motivation till bättre samarbete. När 

samarbetet fungerade och tolken upplevdes skicklig på sitt arbete upplevdes samarbetet hjälpa 

sjuksköterskorna att trots språkförbistringar, ge god vård. 



 

När samarbetet med tolk inte upplevdes lika gott, bland annat när tolkens färdigheter i sitt 

yrke inte upplevdes nå upp till önskad nivå upplevdes behovet av tolk som ett negativt 

beroende och till stora delar som en belastning för sjuksköterskan 

Andra kommunikativa hjälpmedel 
Sjuksköterskor använde sig av hjälpmedel för att underlätta kommunikationen med barnen vid 

tidpunkter då tolk inte var beställt. Dessa kunde vara hjälpsamma vid de tillfällen då 

samarbetet med tolk inte fungerade väl, eller barnen hade frågor som inte hunnits med som 

planerat. Två hjälpmedel som omnämnts är Google translate och kroppsspråk. I många fall 

när barnet hade en viss formell utbildning och förstod det skriftliga språket upplevdes google 

translate som ett bra hjälpmedel. 

“...kille som tyckte om mycket teknik.. använde vi en dator..google translate och det funkade 

ändå för att informera om vad vi skulle göra”  (sjuksköterska nr 5) 

En del barn upplevdes också så pass dåliga på att läsa och skriva att det förhindrade 

möjligheten för sjuksköterskorna att översätta språk i skriftform varför google translate inte 

upplevdes användbart. I enstaka fall hade översättningsprogram möjligheten att via ljud spela 

upp meddelandet vilket upplevdes positivt. I både skriftligt och talat språk beskrevs också att 

dialektala problem ibland förekom.  

 Ett annat hjälpmedel som också beskrevs var händelsekort. Där användes bland annat kort 

som visade fotografier på olika undersökningar, en toalett, olika maträtter med mera. 

Händelsekort upplevdes som ett hjälpmedel som positivt kunde inverka till bättre vardaglig 

kommunikation, till exempel att få information om barnens matallergier eller religiösa 

avståenden i matväg. Dock upplevdes ovannämnda kommunikationsverktyg som relativt 

trubbiga då en del av barnen inte kunde att använda dem. Sjuksköterskorna upplevde att en 

del barn, som till exempel aldrig tidigare sett en toalett eller rinnande vatten även hade svårt 

att förstå händelsekorten.  

 

Upplevelser av de ensamkommande flyktingbarnen 
och deras situation 
 

I arbetet med ensamkommande flyktingbarn upplevde sjuksköterskorna att barnets kulturella 

tillhörighet hade inverkan på vården.  Tidigare erfarenheter av sjukdom och vård på sjukhus, 



 

men också barnens förförståelse och kunskaper om kroppens anatomi påverkade hur de 

upplevdes uppfatta vårdens kvalitet och sjukvårdens begränsningar. Sjuksköterskorna 

upplevde att barnet saknade ett känslomässigt och ett praktiskt stöd när de intog patientroll 

vilket en förälder skulle ha kunnat bidra med. För att ge barnen stöd är tillit en viktig 

byggsten, och barnen upplevs i vissa fall vara i behov av mer stöd än andra inneliggande barn. 

Hur barnen bearbetar och reagerar på sin situation upplevs ofta komma inifrån dem själva. 

Barnets psykiska hälsa upplevs påverka deras anpassningsförmåga till sitt nya liv i det nya 

landet. Framförallt de apatiska barnen berör sjuksköterskorna och att vårda dessa barn upplevs 

i många fall som ett övergrepp. Många av barnen upplevdes dock ha förmåga att ha positiv 

framåtanda och de upplevdes även i många fall ha goda copingstrategier. Sjuksköterskorna 

var imponerade över barnens förmåga att känna tilltro till dem, och upplevde att barnen ofta 

har stora resurser till att hantera sin sjukdom, sina rädslor och sin sorg.  

Kulturens viktiga roll och inverkan 
Barnen upplevs många gånger påverkas av sitt förflutna, och vissa kulturella övertygelser 

upplevs spela in för hur barnen agerar. Till viss del upplever sjuksköterskorna att andra 

vuxna kan ta ansvar över barnen och lära dem om den Svenska kulturen och det implicerade 

önskade beteendet kopplat till våra kulturella värderingar. Skolan kan till exempel lära 

barnen hur de kan hantera praktiska saker som att komma i tid. Det upplevdes dock svårt för 

nyanlända barn att förstå det nya landets kulturella regler. Sjuksköterskorna upplevde att 

ensamkommande flyktingbarnen många gånger har lättare för sig, att ta till sig sitt nya lands 

värderingar än de barn som kommer till Sverige tillsammans med sina föräldrar. Detta då 

föräldrarna ofta ännu djupare hade befäst sina gamla seder, bruk och traditioner varför 

invandrade familjer ofta värdesatte traditioner och bibehöll många inlärda kulturella inslag. 

Barnets kulturella tillhörighet kunde även påverka dess mottaglighet för att genomgå vissa 

behandlingar. En förklaring fann sjuksköterskorna låg i att bekräftad diagnos i barnets egna 

kultur ansågs vara smutsig eller springa ur bristande förmåga till god hygien. De barn som 

drabbades av dylika sjukdomar var benägna att undanhålla sina problem eller förneka dess 

existens.  

 

Andra svårigheter som rör kulturer var hur barnens tidigare kulturella värderingar påverkade 

deras tankar rörande- och ageranden i fråga om kön. Sjuksköterskorna upplevde att barnen i 

vissa fall inte ville bli omhändertagna av, eller diskutera en specifik fråga med vårdpersonal 



 

av fel kön. Måhända på grund av ämnets känsliga natur, eller på grund av barnens tidigare 

kulturella normer och hemlandets kulturella maktstruktur. I motsats till detta upplevde en del 

sjuksköterskor att könet inte spelade roll och att barnen inte gjorde skillnad mellan 

människor. Dessa sjuksköterskor upplever åtminstone inte att barnen agerat på ett sådant vis.  

Sjuksköterskorna upplevde hur barnets religiösa övertygelser också kunde påverka vården. 

Detta eftersom vissa medicineringar kräver att den sjuke intar fast föda parallellt med 

läkemedel, något religionen i vissa fall förbjuder, till exempel under specifika högtider. 

Sjuksköterskorna upplevde att de behövde ha en förberedelse för detta med goda kunskaper 

om andra religioner och en tillräckligt god motivering till barnet för att kunna övertala dem att 

genomföra behandlingen. 

“...vi försökte visa på det att.. i koranen så står det faktiskt det att under.. är man sjuk eller 

så, så behöver man inte fasta...” (sjuksköterska nr 6) 

Barnens tidigare erfarenheter av sjukdom och sjukvård 
påverkar i vårdande situationer  
Sjuksköterskorna upplevde att barnens tidigare erfarenheter av vård hade en viktig och ibland 

avgörande betydelse under vårdtiden, någonting som formade tiden barnen spenderade på 

vårdavdelningen. Sjuksköterskorna upplevde hur barnens tidigare vårdrelaterade upplevelser 

kunde leda till att barnen i vissa fall gav framtoningen av att förvänta sig att sjukvården 

kunde erbjuda botemedel för allt, oavsett bekymmer eller åkomma. Sjuksköterskorna 

upplevde att tilltron för dennes möjligheter att påverka var så stor att den ibland överskred 

vårdens gränser och då innefattade tron att sjuksköterskan hade möjligheter att påverka andra 

delar av barnets liv, bortom barnens hälsorelaterade bekymmer. 

“Ja det känns som att dom tror att man skall kunna fixa allt för dom dom har väldigt högt 

förtroende för sjukvård oftast tycker jag och så kanske det är i deras länder att man har 

ganska hög status som sjukvårdspersonal men jag vet inte ofta brukar dom be att man skall 

skriva brev till flyktinghemmen så att dom skall få egna rum och dom brukar be om att dom 

ska att man ska skriva att dom ska få egna rum och ska få flytta eller att dom skall få egen 

bostad eller att dom skall få flytta till släktingar det har jag fått många förfrågningar om” 

(sjuksköterska nr 10) 

Sjuksköterskorna upplevde att barnen ibland kunde vara rädda eller oroliga vid sina möten 

med vården och härledde det till att barnen saknade kunskap om hur de förväntades bete sig i 



 

sådana sammanhang. Detta i kombination med deras okunskap om vårdens organisatoriska 

uppbyggnad och barnens tidigare kulturella värderingar (där vårdpersonal många gånger har 

hög status) kunde vara härledning till barnens negativa känslor menade sjuksköterskorna. 

Sjuksköterskorna upplevde hur det kunde vara svårt att bemöta barnens oro, rädslor och sorg 

av olika skäl.  

Sjuksköterskorna beskrev hur barnen berättade att de fått starka preparat i hemlandet som 

botat dem snabbt. Därför upplevdes barnen ha samma förväntningar även vid detta 

sjukdomstillbud. När de förnekade detta var upplevelsen att barnen kände sig försummade 

eller diskriminerade. Sjuksköterskorna upplevde att enbart en skör tillit byggts upp mellan 

barnet och sjuksköterskan varför dessa situationer kunde få avgörande roll för hur barnets 

upplevelse av sjukvården och sjukdomstiden i stort skulle bli. 

Sjuksköterskorna upplevde att när barnen beskrev ett missnöje över vården som erbjöds 

kunde missnöjet i vissa fall  härledas till barnens bristande kunskaper i kroppens anatomiska 

förutsättningar. Upplevelsen var att skillnader i barnens kunskapsnivå korrelerade med 

geografisk ursprung hos barnet. Både kunskapens kvalitet och kvantitet upplevdes korrelera 

med ursprungslandet. Okunskap om de egna anatomiska förutsättningarna upplevdes orsaka 

oro hos barnen som enligt sjuksköterskorna i vissa fall kunde upplevas vara  mycket otrygga 

i den situation de hamnat i. 

Den viktiga tilliten upplevs ibland svår att uppnå  
Sjuksköterskorna upplevde att barnen i de flesta fall har stort förtroende för sjukvården och 

generellt litar på sjuksköterskor och läkare. Det upplevs skapa goda grunder för positiva 

möten. Tack vare barnens höga tillit för vården upplevde sjuksköterskorna att de på ett bra 

sätt tillsammans med barnet kunde planera hur fortsatt behandling bör utformas. Om ett 

förtroende etablerats upplevde sjuksköterskorna att konflikter mer sällan uppstod. 

 

Barnen upplevdes dock i vissa fall ha ett mycket lågt förtroende för 

sjuksköterskeprofessionen, utövarens kön, ålder eller sjukvårdsapparaten som helhet. I en del 

fall kopplade sjuksköterskorna samman barnens tidigare upplevelser från hemlandet- där de 

blivit botade snabbt- och Svensk sjukvård som inte erbjudit samma eller liknande behandling 

med barnens låga förtroende för Svensk sjukvård. I vissa fall saknade barnen tilltro till den 

ställda diagnosen och vägrade också därför behandling. Också detta upplevde 

sjuksköterskorna kunde förklaras genom barnens tidigare vårderfarenheter. Sjuksköterskorna 



 

beskrev tillfällen då barnen uttryckt att de i hemlandet inte var sjukt, och hur barnen i dessa 

fall upplevde hemlandets sjukvård som mer kompetenta till en rättvis bedömning av olika 

skäl.  

“De jag träffar överlag har ju förtroende för mig och för det jag gör, men kanske inte för 

svensk sjukvård i allmänhet.. överlag så är väl svensk sjukvård annorlunda än de flesta andra 

sjukvårdar som finns i världen” (sjuksköterska nr 6) 

 

Att sakna en vuxen person som närvarar och stöttar upplevs 
påverka barnen negativt   
Vid vård av ensamkommande flyktingbarn är avsaknaden av stöd, eller en förälder någonting 

som ofta upplevs negativt för barnen. Sjuksköterskorna upplever att barnen saknar en vuxen 

person som till fullo kan, vill eller får ta över rollen som ansvarig. Det finns implicerat att 

föräldrar kan stötta barnet både känslomässigt och praktiskt och att den känner barnet väl. En 

förälder har också enligt sjuksköterskorna ett betydelsefullt känslomässigt band med och 

inflytande över barnet. Sjuksköterskorna upplever att situationer runt ett barn aldrig skulle 

tillåtas bli desamma om en förälder närvarat på avdelningen, eller varit en aktiv part i barnets 

liv. Sjuksköterskorna beskrev hur en vuxen person med närmare relation till barnen helt 

enkelt inte skulle tillåta att situationen gå lika långt som den ibland upplevs göra när det 

kommer till ensamkommande flyktingbarn. Förälderns förmåga och rättigheter till att- i de 

värsta av fallen tvinga barnet till att genomgå planerade behandlingar -upplevs saknas. Barnen 

är som sjuksköterskorna poängterar juridiskt sett ännu inte vuxna, har inte rätt att ta vuxna 

beslut och är ej heller mogna därtill. De ensamkommande flyktingbarnen upplevs därför 

också i behov av stöd för att kunna fatta de svåra beslut som de ställs inför. Barnens avsaknad 

därav återföljs av känslor såsom maktlöshet och empati hos sjuksköterskorna.  

 

Sjuksköterskorna jämförde de ensamkommande barnen med barn som hade medföljande 

föräldrar och beskrev hur föräldrar i svåra lägen kan hjälpa barnen att förstå och acceptera 

behandlingar, assistera dem att ta svåra beslut och stötta dem i svåra stunder. 

Sjuksköterskorna upplevde att föräldrar i de flesta fall fungerar som barnets advokat. 

Föräldrar beskrevs som ett till öra vid svåra samtal, personen som hjälper barnet att förstå det 

underförstådda, som förstår barnets tysta frågor, som finns med som stöd vid alla smärtsamma 

pinsamma ingrepp och som finns till hands om kvällen när mörkret blir för påträngande.  



 

 

På ett praktiskt plan upplever sjuksköterskorna att en förälder som känner till barnet och dess 

preferenser och önskemål kan underlätta för barnet under vårdtiden. Föräldrars kunskaper om 

barnet upplevs göra det möjligt att tillsammans med sjuksköterskan med enkla medel göra 

tiden på avdelningen mer trivsam.  

 

“Man saknar en förälder som kan berätta hur barnet brukar vara- men ett barn som kommer 

själv är de ju väldigt svårt att veta hur det här barnet brukar vara. Brukar det här barnet 

vara så här trött, eller brukar barnet ha så här ont i magen eller- föräldrar som är med kan ju 

tala om väldigt om sitt barn…” (sjuksköterska nr 7). 

 

Sjuksköterskorna upplevde att barnens ensamhet under vårdtiden också påverkade dem i 

möten och viktiga samtal. Sjuksköterskorna upplevde att det ensamkommande flyktingbarnet 

ofta hamnade i för stor fokus på grund av att det är just ensamt. Att ovilligt placeras i fokus 

upplevdes i vissa fall som skrämmande för barnen och en jobbig oönskad situation. Barnets 

ensamhet upplevdes också leda till att de fick ta mycket eget ansvar redan i tidig ålder, både 

rörande sin sjukdom, men också rörande vardagen.  

 

De ensamkommande barnen som bor i Sverige utan föräldrar upplevdes av sjuksköterskorna 

som mindre smärttåliga i vårdsammanhang (och därav också i behov av mer smärtlindring). 

Detta menade sjuksköterskorna kunde kopplas samman med deras ensamhet och avsaknad av 

en trygg vuxen som närvarar och kan trösta och mildra oro och rädsla som uppstår i samband 

med sjukdom. Upplevelsen var att barnen i sin ensamhet ofta förstärkte negativa känslor och 

hade tid att fundera på det som gjorde ont. De upplevdes dessutom sakna strategier för att 

avleda sig själva och sin smärta. 

I vissa fall upplevs barnen vara i behov av sjuksköterskans stöd 
och extra insatser  
Sjuksköterskorna upplevde hur det underförstått fanns förväntningar att de tillfälligt skulle 

överta en ansvarsroll eller föräldraroll gentemot barnet under tiden då de vistades på 

avdelningen. Barnen som ofta kommer från ett boende, men kanske inte har med sig en vuxen 

som står dem nära upplevs vara i behov av ett stöd som barnens boendepersonal av olika 

anledningar inte kan ge. Sjuksköterskorna upplevde att de kunde identifiera barnens behov av 

stöd och närhet och en person att lita på som lyssnar på dem, och kände en skyldighet att 



 

hörsamma patientens behov. Sjuksköterskorna tog därför i vissa fall över rollen som barnets 

stödperson under en kortare period. 

 

De ensamkommande barnen upplevdes också vara i större behov av stöd från vårdpersonalen 

för att kunna förstå vad som sker samt vad som planeras för dem eftersom ingen annan vuxen 

finns till hands och axlar denna viktiga roll. Den typ av stöd barnen upplevdes behöva kunde 

bland annat vara stöd i att forma strategier för att klara av att genomgå en tablettbehandling. 

Sjuksköterskan upplevde också att barnen behövde hjälp till att motivera planerad behandling 

såsom en tablettbehandling. Framförallt i de fall då behandlingen inte gav direkt märkbar 

effekt eller i de fall då den gav biverkningar behövdes extra stöd för dessa barn. 

 

Innan barnen uppnått vuxen ålder får många av dem flytta till ett eget boende dit personal 

endast kommer då och då för att titta till dem. I allt praktiskt förväntas barnen klara sig själva. 

Därigenom upplevde sjuksköterskorna att de ofta behövde stötta dem mer när de blev sjuka, 

eftersom de då upplevdes ännu mer ensamma än de som hade boenden med personal. 

 

“jag tycker också att en del slussas ut väldigt fort.. till egna boenden, och då.. ” 

“..15-16 år , och han bor i ett eget boende med en annan kille, som han inte ens har valt själv. 

och dom bor då i en egen lägenhet, och sen så kommer det ju då personal dit och ska titta till 

dom så här bara, nån gång per dag. och det kan jag tycka är lite.. tufft för en som är sexton 

år.” 

“..kan behöva lite hjälp att styra upp det där för att få ordning, för det är klart, det är ju inte 

så lätt, och framför allt när han är sjuk och mår dåligt..” (sjuksköterska nr 6) 

 

Barnens psykiska hälsa och förmåga att hantera sjukdom och 
ohälsa upplevs korrelera 
Sjuksköterskorna poängterade att många av de ensamkommande flyktingbarnen har gått 

igenom svårigheter i sina relativt korta liv. Sjuksköterskorna upplever hur barnens berättelser 

om sina resor till Sverige i många fall låter som svåra och strapatsrika. Detta upplevs ha 

inverkan barnens psykiska välbefinnande. Det i sin tur upplevs ge avtryck i hur väl barnen 

anpassar sig till det svenska samhället och klarar av de krav som ställs på dem i deras nya 

land.  



 

Sjuksköterskorna upplevde att barnen kunde reagera på olika sätt när de vid sjukdom ställdes 

inför svåra beslut. En del av barnen upplevdes reagera aggressivt medan andra förefaller helt 

passiva. Vid samtal med barnen upplevs de många gånger som tystlåtna och fåordiga, de 

svarar enbart med jakande eller nekande och sjuksköterskorna upplever att en del av barnen 

inte talar om hur de egentligen mår. Upplevelsen är också att de inte heller är benägna att 

berätta om sin resa hit till Sverige eller om sin familjs situation. Sjuksköterskorna upplevde 

att barnens beteende i många fall kunde härledas till barnens psykiska hälsa.  

Sjuksköterskorna beskrev hur en del av barnen vet var deras familj är medan andra inte vet 

om de fortfarande är vid liv. Att inte känna till var familjen befinner sig upplever 

sjuksköterskorna skapar en stor oro hos barnen vilket kan stå till grund för psykisk stress och 

påfrestning, vilket i förlängningen kan vara grogrund för psykisk ohälsa. Denna oro upplevs 

svår att bemöta. Barn som har kunskap om var deras familj befinner sig upplevs ha bättre 

psykisk hälsa.  

Många av barnens olika reaktioner till svåra besked eller sjukdomstillbud ansågs dock vara 

naturliga stressreaktioner som sprang ur barnens tidigare upplevelser, och var i sig ingenting 

sjuksköterskorna upplevde som oväntade eller unika reaktioner för dessa barn, utan snarare 

normala reaktioner som barn med svåra underliggande trauman kunde uppvisa. 

Sjuksköterskorna upplevde att barnen ibland kunde reagera på svåra besked genom att 

förneka. Detta upplevdes vara ett sätt för barnen att hantera sig själv och en strategi för att 

hantera vardagen. Beskrivelser av hur detta upplevs bero på bristande resurser till att hantera 

sjukdom framkom och sjuksköterskorna upplevde att barnens omedvetna strategier att hantera 

svårigheter kunde skapa problem för dem. Detta då de dels inte kan hanterade svåra 

livsavgörande besked, men inte heller lättvindigt accepterade nödvändig vård. 

“...det har ju varit ett stort lass vi har fått dra tillsammans med personalen på boendet för att 

inse, eller få han att inse att det här är jätteviktigt...” (sjuksköterska nr 2) 

Upplevelsen var att detta undvikande sätt att hantera sjukdomsbesked till stor del hade sin 

förklaring i barnens dåliga copingstrategier och en bristande psykisk hälsa. Barnen upplevdes 

övermannade av beskeden om sin egen hälsa och oförmögna att gå vidare. 

De apatiska barnen berör 
Upplevelsen var att apatiska barn till stor del har föräldrar med sig, men en liten del barn som 

lider av apatiska symtom beskrevs dock som ensamkommande. Sjuksköterskors erfarenheter 



 

av att vårda apatiska barn beskrivs som upplevelser kantade av obehagskänslor. Detta på 

grund av att vården ofta upplevdes som ett övergrepp. Barnen upplevs inte ha förmågan att 

själva neka till medverkan eller berätta när någonting är obehagligt eller smärtsamt. I vissa 

fall upplevdes vårdandet obehagligt på ett personligt plan då det kunde upplevas som ett 

övergrepp. Känslor av obehag upplevdes ständigt närvarande och kunde påverka 

sjuksköterskan i det dagliga arbetet, men också ha en påverkan på det privata livet för 

sjuksköterskan. Upplevelsen var att vården av apatiska barn satt djupa avtryck och 

upplevelsen begrundades även i hemmet utanför arbetstid och påverkade således vardagen. 

Känslorna som uppkom upplevdes kunna påverka sjuksköterskorna djupt. 

“Dom flesta jag har vårdat...har ju vart apatiska så det har inte ens varit ett möte kan man ju 

säga dom har ju inte sagt eller gjort något utan dom har bara legat och det har jag upplevt 

varit väldigt jobbigt” (sjuksköterska nr 5) 

 

Barnen upplevs ofta ha en inre styrka som möjliggör för dem 
att bättre hantera sjukdomstillbud 
Sjuksköterskorna upplevde generellt barnen som tåliga och med en hög inneboende kapacitet 

att hantera sin situation. Barn med framåtanda och visioner upplevdes oftast må bättre. 

Sjuksköterskorna upplevde att många av barnen hade stor förmåga att blicka framåt, att se 

nuet och alla de goda saker som de hade i sin vardag. Dessa förmågor upplevdes som en stor 

styrka. Barnen upplevdes generellt kapabla att klara av sin vardag på ett bra sätt. De upplevs 

ha god förmåga att kunna gå vidare, lämna sina tidigare upplevelser åsido och inte låta dem 

styra framtiden. Sjuksköterskorna upplevde att barnen har en stark vilja och förmåga att till 

trots sin bakgrund, eller kanske just på grund av sin bakgrund skapa sig ett fungerande liv 

här. Många av barnen upplevdes ambitiösa och viljestarka och i stort måna om att göra bra 

ifrån sig i skolan, få en bra utbildning och ett bra liv i Sverige. Många av barnen upplevdes 

också utöver detta trevliga, godhjärtade och vältaliga. Sjuksköterskorna upplevde att barnen i 

de flesta fall hade stora resurser klara av att utföra de uppgifter som sjukvården önskade av 

dem såsom att ta tabletter eller komma i tid till bokade besök. 

Barnen upplevdes mogna, oftast mognare än sina jämnåriga, men på andra sätt upplevdes de 

också omognare än sina jämnåriga. Detta förklarade sjuksköterskorna med att barnen inte 

erhållit samma tid till att mogna som de svenska barnen sett ur vissa aspekter under den tid de 

spenderat på flykt eller i ett olycksdrabbat hemland. Sjuksköterskorna reflekterade att barnen 



 

tagit stort ansvar, ofta vuxet ansvar under flera år i sin ungdom, och därav mognat och vana 

att stå på egna ben. Sett ur andra perspektiv upplevdes de dock inte ha givits möjligheter till 

att genomgå de för deras ålder normala mognadsprocesserna. Därför upplevdes de nu behöva 

tid och möjligheter till att göra det.  

Barnen upplevdes i många fall bemöta sjukdom och andra tonårsbekymmer på samma sätt 

som andra svenska ungdomar. Sjuksköterskorna poängterade styrkan de såg i detta - att 

barnen trots sin historia har en inneboende styrka att förbli lekfulla och oskuldsfulla och 

bibehåller samma sunda barnslighet som barn i allmänhet har. Sjuksköterskorna jämförde 

barnen med svenska barn och uttryckte hur de upplever att barnen har stora förmågor till att 

uttrycka tacksamhet, något som upplevdes stärka sjuksköterskorna i deras arbete, och fick 

dem att uppleva att de gjorde ett bra jobb. 

Positiva upplevelser i samband med vård av 
ensamkommande flyktingbarn 
 

Att ensam komma till Sverige upplevdes ha många negativa sidor, dock identifierades några 

positiva upplevelser korrelerat just med barnens ensamhet. Dessa innefattade bland annat hur 

barnets perspektiv blev fokus och hur barnet alltid fick information tilldelat sig på sin nivå. I 

mötet med barnen upplevde sjuksköterskorna att barnen bidrog med sina erfarenheter. Dessa 

fick sjuksköterskorna ta del av och upplevde sig i många fall kunna förvärva värdefulla 

kunskaper genom den. Barnens erfarenheter bidrog till en djupare förståelse hos 

sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna upplevde att det krävs samarbetspartners för att kunna 

erbjuda en god vård av de ensamkommande flyktingbarnen. Att samarbeta mot gemensamma 

mål upplevdes lärorikt, utmanande och berikande. 

Positiva aspekter som sjuksköterskorna kopplar samman med 
barnens avsaknad av förälder 
Under ett fåtal premisser upplevde sjuksköterskorna att det fanns positiva aspekter som 

kopplades samman med att barnen är ensamma och utan förälder eller annan närstående i 

Sverige. Sjuksköterskorna upplevde att risken var högre med närvarande föräldrar att de har 

åsikter som negativt kan påverka barnets tillit och tilltro till vården och sjukvårdspersonalen, 

vilket också försvårar själva vårdandet. När föräldrar inte fanns med upplevdes barnen 

generellt mer mottagliga sin nya kultur och inflytande från sjukvårdspersonal. Dock 

poängterades att det enskilda barnet har trygghet genom sina föräldrars närvaro vilket 



 

upplevdes gagna barnet som individ. 

 

“...dom lyssnar ju ofta på oss och det har ju med det här att göra att det inte finns någon 

annan som ifrågasätter “(sjuksköterska nr 9). 

 

Sjuksköterskorna upplevde att kommunikation med de ensamkommande flyktingbarnen blir 

direkt till barnet. Upplevelsen var att barnen ibland hamnar i skymundan när en förälder finns 

med, som i vissa fall kan ta över och vara dominant. Detta upplevdes som någonting positivt 

och stärkande både för sjuksköterskan och för barnen. och barnet som egentligen är 

huvudaktören upplevdes då kunna ta en biroll, och upplevdes i vissa fall inte bli hörda. 

“Men det är ju klart att finns det ingen förälder, då blir man ju tvungen att prata med ungdomen 

istället -  som det ju egentligen alltid borde vara!” (sjuksköterska nr 6) 

Att lära för livet professionellt såväl som personligt  
Sjuksköterskor upplevde att de lärde sig mycket i de möten de hade med ensamkommande 

flyktingbarn. Om en god relation (en nära och tillåtande) kunde etableras upplevde de sig 

kunna lära mycket om barnens kultur, barnens tidigare erfarenheter och hur saker fungerade i 

barnens hemländer. Kunskaper som kom väl till pass både privat och professionellt. 

“vi lär ju oss jättemycket. Vi får som en annan, annan bild av världen, vi blir ju duktigare 

också på allting genom att sköta de här barnen. Så att, det finns många fördelar.” 

(sjuksköterska nr 2) 

Sjuksköterskorna upplevde att de kunde använda sig av sina förvärvade erfarenheter även vid 

kommande möten med barn av liknande kulturella ursprung, eller barn med liknande 

upplevelser och erfarenheter. Sjuksköterskorna beskrev att de i varje givande möte skulle 

kunna erhålla djupare förståelse till bakomliggande orsaker varför barnen ibland agerar på ett 

visst sätt, till exempel de barn som agerar aggressivt eller blir passiva under vårdtillfället, och 

att de tack vare denna förståelse vid kommande möten skulle vara mer förberedda, och ha 

bättre verktyg för att bemöta barnens känslor och ageranden. Upplevelsen var också att 

kommunikationen kunde förbättras när djupare förståelse förvärvats. Sjuksköterskorna 

upplevde att de genom förståelse och erfarenhet skulle kunna kommunicera annorlunda, och 

på så sätt minska risken för feltolkningar.  

Hur kulturer påverkar upplevs svårt att känna till om det inte fick upplevas, och 

sjuksköterskorna upplevde att de vid varje möte lärde sig mer om hur de skulle hantera 



 

kulturella skillnader, och även hur de lärt sig uppskatta dem och finna dem berikande. 

Sjuksköterskorna beskrev hur möten med andra kulturer också berikade dem i deras vardag 

vid sidan av den professionella rollen, bland annat genom en uppnådd djupare förståelse för 

andra människor med andra kulturella/etniska/språkliga eller religiösa bakgrunder. 

Att lära genom samarbete 
Vid nära omvårdnad av ensamkommande flyktingbarn upplever sjuksköterskan att fler 

samarbetspartners krävs för att kunna ge god vård på samma villkor. Samarbeten av dessa 

slag upplevdes utmanande, lärorika och i många fall berikande. Barnen upplevs vara i behov 

av mer stöd än andra inneliggande barn med det omkringliggande i periferin av det faktiska 

vårdtillfället. Barnens behov var bland annat hjälp med bokning av transport till och från 

vårdinrättning, anmälan av skolfrånvaro, stöd gentemot boendet (i många fall huruvida 

personal skulle närvara på avdelningen eller inte), men även stöd i att förstå vad som sker 

under vårdtiden(ofta genom tolksamtal). Att komma i kontakt med de som önskades kontaktas 

upplevdes i många fall problematiskt vilket försvårade samarbetet. När kontakt etablerats 

upplevde sjuksköterskorna också att det i vissa fall var problematiskt att nå en samsyn rörande 

barnens behov. I vissa fall kunde boendets och sjukvårdens åsikter om barnens behov vara 

olika. Sjuksköterskan upplevde att personal från boendet borde finnas på plats på 

barnavdelningen med motiveringen att barnet var i behov av stöd från en vuxen under sin 

vistelse. En del sjuksköterskor beskrev det som barnens rättighet. 

“när man är sjuk så är man inte så stor.” (sjuksköterska nr 1) 

 Boendet i sin tur hänvisade enligt sjuksköterskorna till att barnen klarat sig själva tidigare i 

sina liv varför de också ansågs kapabla och mogna för att vistas ensamma på avdelningen. 

Sjuksköterskorna beskrev också att det uttryckts av boendepersonal att i och med att det fanns 

vuxna på avdelningen förmodades dessa kunna ta samma vuxna ansvar över barnet som 

boendepersonalen tog. Sjuksköterskorna upplevde att detta problem mynnade ur att de olika 

parterna hade olika syn på barnens behov. Medan sjuksköterskan upplevde att barnen skulle 

behandlas som barn -där boendepersonalen är deras vuxna som har en viktig roll att inge 

trygghet- upplevdes boendet ha en mer pragmatisk syn på sin uppgift gentemot barnen, en till 

största del praktisk uppgift att ge dem husrum och mat där känslomässigt stöd och kontakt 

inte stod i samma fokus. Situationer som dessa upplevdes vara upphov till känslor av 

frustration. Dock upplevde sjuksköterskorna att problem liknande dessa minskat i antal under 

senaste tiden, och en gemensam plan för hantering av dylika händelser nu fanns. 



 

 I de fall samarbetet mellan vårdavdelningen och boendet fungerade bra upplevde 

sjuksköterskorna att samarbetet berikade sjuksköterskan som i sin profession gavs möjligheter 

att samarbeta med andra yrkeskategorier och ge barnen god vård med ett helhetsperspektiv. 

Andra faktorer som påverkade samarbetet upplevdes vara boendepersonalens engagemang 

gentemot barnen. Detta beskrevs som någonting mycket individuellt som kunde variera 

mellan olika personer. I en del fall upplevdes personalen som ung och oerfaren. Upplevelser 

av att personalen visade inget eller litet intresse för att hjälpa barnen med någonting bortom 

det mest självklara fanns. Dock poängterade sjuksköterskorna att de i stort upplevde att de 

flesta boenden har engagerad personal som visar ett genuint intresse att stötta barnen genom 

livet i stort och smått. I de fall boendepersonalen genuint intresserade sig för barnets 

välmående upplevde sjuksköterskorna att de lärde sig mycket och beskrev hur de många 

gånger också kunde dra nytta av personalens digra kulturella erfarenhet och specifika 

personkännedom rörande det sjuka barnet, trots att de inte är barnets förälder. 

“En del har det jättebra på boendena, och man tänker att de får ju den hjälp man behöver” 

(sjuksköterska nr 4) 

Resultatdiskussion 
Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av att vårda ensamkommande 

flyktingbarn. Huvudresultatet visar att sjuksköterskorna upplevde svårigheter i det dagliga 

arbetet med ensamkommande flyktingbarn. Hindren var relaterade till tidsbrist, den upplevda 

brist av lagligt stöd och samhällets förväntningar. Rädslor uttrycktes för att utsättas för smittor 

barnet befarades bära på. Kommunikationen och dess specifika utmaningar upplevdes 

avgörande i relationsbildningen mellan sjuksköterskan och barnen. Det framkom att i arbetet 

med tolk upplevdes det både som för och nackdelar. Andra kommunikativa hjälpmedel 

användes för att underlätta möten. Upplevelsen av de ensamkommande flyktingbarnen och 

deras situation påverkades av kulturens viktiga roll och inverkan. Barnens tidigare 

erfarenheter av sjukvård påverkar vårdandet och den viktiga tilliten upplevs ibland svår att 

uppnå. Att sakna en vuxen person som närvarar och stöttar upplevs påverka barnen negativt 

och barnens psykiska hälsa och förmåga att hantera sjukdom och ohälsa upplevs korrelera. I 

vissa fall upplevs barnen vara i behov av sjuksköterskans stöd och extra insatser. 

Sjuksköterskorna upplevde att möten med apatiska barn berör dem i det dagliga arbetet och 

privata livet. Barnen upplevs ofta ha en inre styrka som möjliggör för dem att bättre hantera 

sjukdomstillbud. Sjuksköterskorna upplevde positiva känslor i samband med vård av 



 

ensamkommande flyktingbarn. Positiva aspekter kopplar samman med barnens avsaknad av 

förälder, att lära för livet professionellt såväl som personligt och att lära genom samarbete.  

 

Att upprätta en fungerande kommunikation upplevs av sjuksköterskorna i föreliggande studie 

som ett problem som genomsyrar vården av de ensamkommande flyktingbarnen. I många fall 

finns omständigheter som försvårar kommunikationen och olika kommunikativa hjälpmedel 

behövs för att adekvat kunna kommunicera med barnen. En studie av Edge, Newbold och 

McKeary (2014) beskrev hur förmågan att tala och göra sig förstådda av omgivningen 

uppfattas höra samman med barnens intelligens. Studien styrker resultaten i föreliggande 

studie där sjuksköterskorna upplever barnen som smarta och samtidigt kommunikativt 

duktiga. I Edge, Newbold och McKeary (2014) studie framhävs också vikten av att i 

vårdsammanhang beställa tolk oavsett barnens önskan. Detta för att minimera risken att 

barnen undanhåller viktig information i de fall vissa saker känns för svåra att uttrycka på det 

nya språket. Detta resultat bestrider till viss del föreliggande studies resultat där 

sjuksköterskorna menade att barnen många gånger inte ville beställa tolk. Detta förklarade 

sjuksköterskorna berodde på att barnen beskrev att de ville klara sig själva utan tolk, något 

som många gånger upplevdes stärka barnen och deras tro på sin egen förmåga. 

 

Sjuksköterskorna upplevde att tolkens färdigheter att tolka var avgörande för att etablera en 

god kommunikation med barnet. Detta bekräftas i en studie av Eklöf, Hupli och Leino-Kilpi 

(2014) där resultatet visade att det krävs grundläggande kunskaper hos tolken för att kunna 

bidra till en bra kommunikation med barnet. Tolken förväntas behärska båda språken väl, vara 

neutral och inte vara partisk, utesluta personliga värderingar, relationer och eventuella 

kulturella frågor som kan påverka mötet. Att använda tolk upplevdes i föreliggande studie 

utmanande för sjuksköterskan och det var svårt att utvärdera tolkens förmåga att korrekt 

översätta vad som sagts. Informanterna upplevde kvaliteten av tolkens arbete som varierat och 

beskrev känslor av vanmakt när tolkens kunskaper inte upplevdes uppnå önskad nivå. Det kan 

bekräftas av Krupic et al. (2016) som menade att tolken i vissa fall brister i sin kunskap och 

professionalism vilket kan bidra till missförstånd och kommunikativa brister.  I föreliggande 

studie upplevdes också tolkens kunskaper i det medicinska fackspråket vara av stor betydelse 

för att inte missförstånd skulle uppstå vilket också kan bekräftas i studien av Krupic et al. 

(2016) som menar att det krävs att tolken har goda kommunikationsverktyg och att det är av 

vikt att sjukvårdspersonalen frågar patienten, inte bara om språket, utan också dialekt och kön 

då det i vissa kulturer har inverkan på kommunikationen. Sjuksköterskorna i föreliggande 



 

studie beskriver hur en kompis eller personal från boendet i vissa fall kunde hjälpa till att 

tolka vilket upplevdes positivt. Enligt Krupic et al. (2016) kan dock användandet av en 

familjär översättare leda till känslomässig stress och påfrestning hos både översättare och 

mottagare. Rädslan att tolkningen skall bli felaktig uppviglar en stressfull situation för 

kompisen eller personalen vilket kan skada relationen mellan dem och patienten. 

Sjuksköterskorna i föreliggande studie upplevde arbetet med tolk som tidskrävande. Mötena 

blev ofta för korta och de upplevde att barnen ibland kunde komma med frågor under 

tolktiden som kunde bli tidsödande och leda till att nödvändig information inte rymdes under 

samtalet (som ofta var tidsbestämt). Detta bekräftas i en studie av Eklöf et al. (2014) de sett 

att det krävs det noggrann planering inför tolksamtalet då det ofta är tidsbegränsat. Vidare 

hävdar de att det är tidskrävande att jobba med en tolk, och att samtal med tolk tar dubbelt så 

lång tid jämfört med ett samtal utan tolk. 

 

Sjuksköterskorna i föreliggande studie lyfte fram upplevelser då kommunikationen försvårats 

på grund av kulturella skillnader. Detta styrks i en studie av Rowe och Paterson (2010) som 

menar att många vårdgivare idag inte klarar av att på ett adekvat sätt läsa av kulturella 

nyanser i ett samtal. De menar att tillsammans med andra delar som försämrar 

kommunikation såsom analfabetism, dålig språkkunskap, flyktingstatus med mera bör också 

kulturell kompetens uppmärksammas. Kulturell kompetens kan beskrivas som en metod för 

att lyssna som kan gagna vårdgivare i samtal med immigranter. Viktiga punkter att ta i 

beaktning för att utöka sin kulturella kompetens är att ha en grundläggande förståelse i 

immigranternas kulturella bakgrund, visa ett genuint intresse för immigrantens personliga 

omständigheter, uppmärksamma hur skillnader mellan grupper kan förekomma inom samma 

land. Man bör därför undvika generaliseringar, uppmärksamma och diskutera immigrantens 

egna förväntningar i mötet med sjukvården, uppmärksamma egna värderingar och även sätta 

dem i relation till patientens och förstå att skillnader kan förekomma (Rowe & Paterson 

2010).  Språkligt menar Rowe och Paterson (2010) att risken för missförstånd kan minimeras 

genom att tala lättförstått och undvika svåra ord och jargong, klargöra frågor samt säkerställa 

att den givna informationen blivit förstådd. Det styrker studiens resultat då sjuksköterskorna 

upplevde att barnen i föreliggande studie hade extra stora behov av tydlig och lättförståelig 

information för att vara införstådda i planeringen runt deras vård, planerade undersökningar 

och planerad vårdtid med mera. 

                                                                                                                             

Sjuksköterskorna i föreliggande studie uppmärksammade hur barnens tidigare kunskap om 



 

kroppens anatomi och förutsättningar kunde påverka både barnens förväntningar av vården, 

men också deras förmåga att förstå planerade ingrepp. Sjuksköterskorna upplevde att det 

kunde vara svårare att vårda de barnen som inte hade lika god kunskap om sin kropps 

anatomiska förutsättningar. Att ges grundläggande kunskaper om kroppens förutsättningar 

kunde enligt sjuksköterskorna fungera som en brygga som skapar förutsättningar till att kunna 

erbjuda djupare insikt om behandlingens motivering och dess strategier. Barnen i föreliggande 

studie upplevdes vara i behov av stöd för att kunna förstå ny kunskap samt acceptera en 

behandling, ett stöd som ofta upplevdes saknas. Detta stöds av en studie av Ngum Chi Watts, 

Liamputtong och Carolan (2014) som beskrev att avsaknaden av stöd från omgivningen samt 

avsaknad av viktiga stödpersoner i närheten kan leda till att ungdomar upplever känslor av att 

förlora kontroll över situationen. Kulturella skillnader mellan länder kan innebära att 

ungdomarna inte har kunskaper om vilka behandlingar som finns att tillgå. De som känner till 

vilka behandlingar som finns har ändå svårt att till fullo förstå hur de fungerar och därigenom 

uppkommer rädslor att till exempel använda sig av läkemedel som de inte förstår hur de 

verkar. Kulturella implikationer finns också ibland rörande vissa besvär som också de kan 

påverka barnen till att ha lägre compliance till behandlingar på grund av underliggande 

rädslor (Ngum Chi Watts, Liamputtong & Carolan 2014). 

 

En faktor som kan påverka flyktingars välmående är deras förståelse om vad hälsa är (Edge et 

al. 2014). Sjuksköterskorna i föreliggande studie upplevde att barnen många gånger gått 

igenom mycket i sina liv, och genomlevt många stressfulla situationer som befarades ha 

påverkat deras hälsa i negativ bemärkelse. Edge et al. (2014) undersökte hur flyktingbarn 

själva definierade hälsa och såg att de viktigaste faktorerna för att barnen ska uppleva en god 

hälsa är känslan av att höra hemma, att inneha en positiv självbild, känslomässigt välmående 

och en känsla att kunna bestämma över sin situation. Faktorer som kunde stärka barnens 

självupplevda hälsa var goda relationer till vårdpersonal, mentorer som de kunde ha 

förtroende till, känsla av samhörighet med jämnåriga samt tillställningar eller grupper där 

förtroende kunde byggas (Edge et al. 2014). Precis som i Edge et als (2014) resultat pekar 

resultaten i föreliggande studie mot att barnen som får stöd av vårdpersonal samt har en 

känsla av att styra över sin situation skattar sin hälsa högre än de barn som upplever sig sakna 

kontroll över sin situation och saknar stöd. 

 

I föreliggande studie upplevde sjuksköterskorna att barnen inte var benägna att berätta så 

mycket om sin eget upplevda hälsa eller vad de varit med om. Sjuksköterskorna upplevde att 



 

de behövde fråga specifika frågor för att få svar, och även då fick de i vissa fall inga utförliga 

svar. Detta kan måhända finna sin förklaring i en studie av Shannon, O ‘Dougherty och Mehta 

(2012). Där undersöktes anledningen till varför invandrade ungdomar inte gärna berättade om 

sin hälsa eller ohälsa. Enligt Shannon, O ‘Dougherty och Mehta (2012) framkom tre faktorer 

som besvarade varför de inte berättade om sina upplevelser på eget initiativ. Dessa var: då de 

inte fick frågan så upplevdes det inte lämpligt att ta upp ämnet, de ansåg inte att deras 

upplevelser var någonting som påverkade deras hälsa och gjorde därigenom ämnet irrelevant 

att ta upp i vårdsammanhang, de önskade inte ta upp ämnet då det frammanade hemska 

minnen. Ovanstående studies resultat kan förklara varför sjuksköterskorna i föreliggande 

studie upplevde att de behövde fråga specifika frågor om hur barnen mådde för att få svar. 

Sjuksköterskorna i föreliggande studie upplevde också att barnen många gånger saknade 

insikt om sin egen hälsa och hur kroppen fungerade. Shannon, O ‘Dougherty och Mehta 

(2012) beskrev att många invandrare saknade kunskaper om hur psykisk påfrestning kan 

påverka hälsan negativt och att de ibland styrdes av kulturella normer som krävde hög respekt 

för läkares auktoritet varför de ogärna på eget initiativ frågade frågor. 

 

En av målsättningarna vid vård av barn beskrivs i föreliggande studie vara att föräldrar skall 

närvara på avdelningen. Sjuksköterskorna i föreliggande studie upplever att barnen kan ta 

skada av att sakna en förälder eller annan betydelsefull vuxen som kan stötta dem i livet, 

framför allt under tiden de vårdas på avdelning. En upplevelse som kan vara extra påfrestande 

för barnet. Precis såsom sjuksköterskorna i föreliggande studie poängterar finns inte 

möjligheter för dem att ta personligt ansvar för barnen, det är dock viktigt att de 

uppmärksammar barnens speciella förutsättningar och anpassar vården utifrån dessa, och där 

är avsaknad av förälder är en viktig del.  Enligt Coyne, Hallström och Söderbäck (2016) 

bedrivs familjecentrerad vård med familjen som enhet i fokus, och hela familjen skall 

omhändertas. Kritik riktas mot familjecentrerad vård där en asymmetri i förhållandet mellan 

barn och deras föräldrar samt vårdgivare och familj kan anteciperas.  Relationen i förhållande 

till barnet kan bli asymmetrisk och fokus riktas då från barnet, och i vissa fall kan barnets 

behov skilja sig från familjens behov vilket kan skapa bekymmer (Coyne, Hallström & 

Söderbäck 2016). Eftersom barnen är ensamkommande uppkommer problem för 

sjuksköterskorna att förskjuta sitt fokus enbart mot barnet, istället för mot familjen som 

helhet. I enlighet med föreliggande studiens resultat kan sjuksköterskornas upplevelser av att 

vårda ensamkommande flyktingbarn kopplade till familjefokuserad omvårdnad bli 

konflikterande (Coyne, Hallström & Söderbäck 2016). I de fall där barnet upplevs hamna ur 



 

fokus eller i de fall där barnen är ensamma kan Child Centered Care (barnfokuserad 

omvårdnad) som konceptuell metod att vårda barn vara att föredra, något som också 

förespråkas av Coyne, Hallström och Söderbäck (2016). Där uppmärksammas barnets rätt till 

att medverka i beslut rörande deras vård och hälsa. Sjuksköterskorna bör assistera barnen att 

kunna medverka i beslutsprocesserna som rör deras hälsa (Coyne, Hallström & Söderbäck 

2016). Hallström, Runesson och Elander (2002) menar också att barn vill inkluderas i 

beslutsfattande och ha kunskaper om planeringen runt sin vårdtid. Detta för att erhålla 

kunskaper om vad de bör förvänta sig, men också för att kunna ta ställning till och forma 

åsikter rörande planerade behandlingar (Hallström, Runesson & Elander 2002). Törnqvist, 

Månsson och Hallstrom (2015) har också sett vikten av att barnen är förberedda och väl 

informerade då de såg att barnen som hade en känsla av att ha kontroll över situationen 

känner sig mindre ångestfyllda inför situationer de är förberedda inför (Törnqvist, Månsson & 

Hallstrom 2015). Detta stärker föreliggande studies resultat då sjuksköterskorna i föreliggande 

studie beskrev att de ensamkommande barnen har utökade behov av att erhålla information, 

också i jämförelse med andra barn. Sjuksköterskorna beskrev också att informationen ofta tog 

mer tid i anspråk, men poängterade hur viktigt det är att barnen är väl informerade för att 

kunna genomföra behandlingar eller undersökningar utan tvång. De ensamkommande barnens 

utökade behov av information kan måhända förklaras i deras behov av förståelig information 

och kommunikation på ett språk de förstår (Edge et al. 2014) samt deras tidigare 

kunskapsnivå och bristande kulturella förförståelse (Ngum Chi Watts, Liamputtong & 

Carolan 2014; Rowe & Paterson 2010). 

 

I föreliggande studie framkom det att sjuksköterskorna upplevde ensamkommande 

flyktingbarn som mer otrygga och mindre smärttåliga än andra barn. Uppfattningen fanns att 

de erhöll smärtlindring i större utsträckning och för mindre smärtsamma åkommor. 

Framgångsrik hantering av smärta hos barn är enligt Svendsen och Björk (2014) viktigt 

eftersom barns uppfattning av smärta påverkas av deras tidigare smärt erfarenheter, och detta 

kan påverka deras framtida svar på smärtsamma händelser. I en studie av Svendsen och Björk 

(2014) framkom det att även icke farmakologiska metoder vid ingrepp utgör en viktig aspekt 

vid vård av barn. Smärta kan härledas till olika bakomliggande orsaker, och i de fall smärtan 

också skapar känslor av rädsla och ångest är farmakologisk behandling otillräcklig. Icke-

farmakologisk smärtlindring innehåller många olika metoder, bland annat massage, 

distraktion och andningsövningar. Erfarna sjuksköterskor var de som mest använde sig av 

icke farmakologisk behandling och det krävs kunskaper om behandling av smärta. Enligt 



 

Heinrich, Mechea och Hoffmann (2016) kan utbildning av sjuksköterskorna resultera i 

förbättring av smärtskattning, icke farmakologisk behandling och behandlingskrävande 

smärta. Samarbetet mellan barnet och sjuksköterskan, men även barnets upplevelse av att 

kunna ha kontroll över situation kan reducera den upplevda smärtan. 

 

En framträdande del vid behandlingen av ensamkommande flyktingbarn upplevs i 

föreliggande studie vara avsaknaden av föräldranärvaro eller en annan betydelsefull vuxen. I 

Gélinas et al (2013) studie såg man att känslomässigt stöd kan underlätta för vården. 

Information till barnet skall ges utifrån dennes förförståelse och utifrån ålder för att inte 

negativt inverka på barnets smärta. De menar att det därför är av yttersta vikt att 

medvetandegöra för sjukvårdspersonalen vilka processer som leder till smärta, men också 

vilka psykologiska processer som påverkar smärtan negativt. Sjuksköterskor som behandlar 

smärta kan enligt resultaten från studien med fördel använda sig av icke farmakologiska 

metoder för att reducera smärta. De bör kommunicera med barnen på ett sätt som barnet kan 

förstå och försöka bygga en relation till barnen i den mån det är möjligt. Det kan också vara 

till fördel att barnen får ha kompisar på besök då de i föreliggande studie många gånger 

upplevdes ha nära relationer med kompisar vilket enligt Gélinas et al. (2013) kan vara till en 

fördel för smärtreduktion. I föreliggande studie kan också andra faktorer som försvårar 

möjligheterna att farmakologiskt eller icke-farmakologiskt minska barnens smärta identifieras 

såsom kommunikationssvårigheter och tidsbrist. I vissa fall krävs också att relationer byggs 

upp och fördjupas för att kunna vara ett bättre stöd till barnen. Svendsen och Björk (2014) 

menar att en av de mest betydelsefulla strategierna för att minska smärta är god kontakt med 

barnen. 

 

I föreliggande studie beskrivs hur sjuksköterskan gör ansatser att skapa en fungerande relation 

med barnet trots de hinder som föreligger. Dessa hinder är många gånger praktiska såsom 

kommunikationsproblem, översättningsmissar eller missförstånd på grund av kulturella 

skillnader etc. I arbetet runt barn är det sjuksköterskans yttersta plikt att alltid sträva efter att 

ge god vård på lika villkor enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). För att kunna erbjuda vård på lika villkor bör sjuksköterskan 

upprätta fungerande strategier som hjälper denne att skapa kontakt med barnet. Joyce 

Travelbee (1971) menade att varje människa är unik, alla personliga erfarenheter 

sammantaget med personligt lidande skapar individen och dess reaktionsmönster. Målet med 

omvårdnad är att skapa mellanmänsklig kontakt med patienten och genom detta understödja 



 

lidandet. Genom denna kan sjuksköterskan se personen bakom, vem individen under 

patientrollen verkligen är. Den mellanmänskliga kontakten uppnås genom att sjuksköterskan 

också avsäger sig sin egen professionella roll som sjuksköterska, så att en relation mellan 

människor uppstår (Travelbee 1971). Travelbees teori kan knytas till föreliggande studie 

eftersom de ensamkommande flyktingbarnen bär på skilda upplevelser som sjuksköterskorna 

också upplever har format dem som individer. Deras tidigare upplevelser upplevs av 

sjuksköterskorna avspeglas i hur de uttrycker sig och visar sina känslor när de kommer i 

kontakt med sjukvården. Sjuksköterskan har en betydelsefull roll i att möta barnen som de 

barn som de faktiskt är. Att skapa en djupare relation till barnet kan också minska 

missförstånden, minska barnens lidande och ensamhet samt öka sjuksköterskans kulturella 

kompetens (Rowe & Paterson 2010).  Wright och Bell (2009) menade att en övertygelse och 

eller förutfattade meningar kan liknas vid en lins genom vilken vi ser vår omvärld, något som 

också styr hur vi reagerar mot olika händelser. Linsen är uppbyggd av tre byggstenar som 

består av tre delar: en biologisk, en psykosocial och en religiös. För att kunna förstå dessa 

barn bör sjuksköterskorna i detta fall försöka eliminera sina förutfattade meningar om barnen 

som ensamma och istället fokusera på det barnen uttrycker, vilka aspekter de själva lyfter 

fram. I föreliggande studies resultat uttrycker sjuksköterskorna en ambivalent bild av barnen 

som sårade av sina upplevelser, en del sköra under tiden på avdelningen, många som 

motsträviga att berätta om sina tidigare erfarenheter samtidigt som barnens styrka att hantera 

sin situation bra och att vara belevande, ambitiösa och varma människor lyfts fram flertalet 

gånger i resultatet. Sammanfattningsvis kan man alltså konstatera att sjuksköterskornas 

upplevelser av barnen är att de inte är en homogen grupp, de beter sig inte på samma sätt och 

är unika, vilket kan stärkas av Travelbees (1971) teori. För att uppnå en god mellanmänsklig 

kontakt i enlighet med Travelbees teori (1971) bör sjuksköterskorna därför i enlighet med 

Wright och Bells (2009) rekommendationer sträva efter att uppnå en kontakt som är fri från 

förutfattade meningar där alla parter är medvetna om att den andres kunskap är lika viktig, där 

ingen energi ödslas på att upprätthålla en hierarki mellan olika erfarenheters värden. 

Begränsningar 
En begränsning i studien kan anses vara att författarna under hela processen befunnit sig på 

olika orter när arbetet utförts. Genom att till största del arbeta genom uppkoppling har 

författarna försökt förbättra förutsättningarna till språklig kongruens. För att kunna arbeta 

tillsammans och fortlöpande diskutera de hinder som uppkommer under vägen har detta varit 

positivt. Författarnas erfarenheter av att föra intervjuer har också varit begränsande vilket kan 



 

påverka slutresultatet. 

Slutsats 
Studien undersöker sjuksköterskors upplevelser i samband med vård av ensamkommande 

flyktingbarn. Resultatet tyder på att sjuksköterskorna upplever vissa svårigheter i samband 

med vård av de ensamkommande flyktingbarnen. Detta upplevs ha påverkan på det dagliga 

sjuksköterskearbetet, bland annat tidsmässigt men också känslomässigt. De ensamkommande 

flyktingbarnen upplevs ha många styrkor, men sjuksköterskorna upplever också att barnen i 

många fall är märkta av sitt förflutna och faktumet att de ett socialt skyddsnät i form av 

närvarande föräldrar vilket kan påverka dem i negativ bemärkning. 

Kommunikationssvårigheter kan beskrivas som ett problem som bidrar till att arbetet med de 

ensamkommande flyktingbarnen försvåras. Dock finns en del hjälpmedel som förenklar 

kommunikationen mellan sjuksköterskorna och barnen. Studiens resultat visar också att 

sjuksköterskorna upplever att ett bra samarbete med andra professioner kan underlätta vid 

vård av ensamkommande flyktingbarn. Sjuksköterskorna har positiva upplevelser från vården 

av ensamkommande flyktingbarn som på sikt kan bidra till att underlätta för dem i deras 

arbete. Det kan även bidra till att förbättra sjuksköterskornas bemötande av denna 

patientgrupp vilket kan öka barnens upplevda trygghet på vårdinrättningar. Studiens resultat 

kan styrka sjuksköterskor som vårdar ensamkommande flyktingbarn genom att konfirmera 

deras oro för barnen och ge dem möjligheter att ta del av andra kollegors uppfattning om det 

beskrivda ämnet. Framtida forskning i ämnet behövs. Denna studie beskriver framförallt 

sjuksköterskornas upplevelse av att vårda ensamkommande flyktingbarn. En studie som 

belyser barnens egna upplevelser är motiverad för att belysa deras upplevelser av att bli 

vårdad inom svensk sjukvård. 
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Bilaga 1) Förfrågansbrev till verksamhetschef  
Till verksamhetschef på barn och ungdomscentrum i Västerbotten samt verksamhetschef på barn och 
ungdomsmedicin i Värmland. 
Ansökan om tillstånd att få genomföra intervjuer av sjuksköterskor till en 
kvalitativ magisteruppsats 
Vi är två magisterstudenter vid Umeå universitet, med inriktning mot- hälso och sjukvård för 
barn och ungdom. I vår skall vi utföra vår magisteruppsats med fokus på barn och unga. Vi 
vill därför utföra en intervjustudie på avdelningen med fokus på sjuksköterskor som har 
arbetat på avdelningen i minst ½ år. Läs gärna mer om vår plan nedan.  
 
Bakgrund 
Andelen utlandsfödda immigrerade barn utan närvarande föräldrar, så kallade 
ensamkommande flyktingbarn, har ökat markant i Sverige de senaste åren. I och med detta får 
också vårdpersonal i större utsträckning träffa och omhänderta denna grupp barn. 
Sjuksköterskans erfarenheter av att vårda ensamkommande barn kan vara av stor betydelse 
för att få ökade kunskaper i ämnet vilket kan gynna vårdens utveckling och patienternas hälsa.  
 
Syfte 
Att beskriva sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att vårda ensamkommande 
flyktingbarn. 
 
Metod 
Studien kommer att utföras som en kvalitativ forskningsintervju. Intervjuerna utförs som 
semistrukturerade intervjuer med sjuksköterskor som arbetar på vårdavdelningen som har 
erfarenhet av att vårda patientgruppen. Sjuksköterskorna välj ut med hjälp av 
avdelningschefens vägledning, urvalskriteriet att de arbetat på avdelningen i ½ år, samt med 
hjälp av maximal variation som urvalsstrategi. Studien är en tvärsnittsstudie, och alla 
intervjuerna undersöker fenomenet ur ett nutidsperspektiv. Insamlad data kommer att 
analyseras med innehållsanalys. 
 
Etiska bedömningar 
Sjuksköterskornas medverkan är helt frivilligt och de kommer att erbjudas informerat 
samtycke och har möjlighet att neka till medverkande. All information kommer att 
avidentifieras och kodas för att undvika att informanternas konfidentialitet röjs. Inga 
obehöriga kommer att ha tillgång till intervjuerna. 
Med vänlig hälsning 

Anna Holmström 
holmstrom.anna88@gmail.com 
0738140181  

Sofia Grahn 
sofiagrahn2@gmail.com  
0763088442 

Karin Sundin 
Docent, Handledare 
karin.sundin@umu.se 

 
Härmed ges tillstånd för att genomföra studien: 
Den…………………………………………………… 
Titel…………………………………………………… 
Namn …………………………………………………… 
Namnteckning…………………………………………………… 
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Bilaga 2)  
Till Sjuksköterskor som tillfrågas medverkan i kvalitativ intervjustudie 
Tillstånd att få genomföra intervjuer av sjuksköterskor till en kvalitativ 
magisteruppsats 
Vi är två magisterstudenter vid Umeå universitet, med inriktning mot- hälso och sjukvård för 
barn och ungdom. I vår skall vi utföra vår magisteruppsats med fokus på barn och unga. 
Studien genomförs inom ramen för magisterexamen, och handledare tillhandahålls av 
institutionen för omvårdnad på Umeå Universitet. Vi vill utföra en intervjustudie på 
avdelningen med fokus på sjuksköterskor som har arbetat på avdelningen i minst ½ år. Läs 
gärna mer om vår plan nedan.  
 
Bakgrund 
Andelen utlandsfödda immigrerade barn utan närvarande föräldrar, så kallade 
ensamkommande flyktingbarn, har ökat markant i Sverige de senaste åren. I och med detta får 
också vårdpersonal i större utsträckning träffa och omhänderta denna grupp barn. 
Sjuksköterskans erfarenheter av att vårda ensamkommande barn kan vara av stor betydelse 
för att få ökade kunskaper i ämnet vilket kan gynna vårdens utveckling och patienternas hälsa.  
 
Syfte 
Att beskriva sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att vårda ensamkommande 
flyktingbarn. 
 
Metod 
Studien kommer att utföras som en kvalitativ forskningsintervju. Intervjuerna utförs som 
semistrukturerade intervjuer med sjuksköterskor som arbetar på vårdavdelningen som har 
erfarenhet av att vårda patientgruppen. Sjuksköterskorna välj ut med hjälp av 
avdelningschefens vägledning, urvalskriteriet att de arbetat på avdelningen i ½ år, samt med 
hjälp av maximal variation som strategiskt urval. Studien är en tvärsnittsstudie, och alla 
intervjuerna undersöker fenomenet ur ett nutidsperspektiv. Insamlad data kommer att 
analyseras med innehållsanalys. 
 
Etiska bedömningar 
Sjuksköterskornas medverkan är helt frivillig, och ni kommer att erbjudas informerat 
samtycke och har möjlighet att neka till medverkande. All information kommer att 
avidentifieras och kodas för att undvika att er konfidentialitet röjs. Inga obehöriga kommer att 
ha tillgång till intervjuerna. 
       
Förhoppningsvis kan detta bidra till att förbättra din vård av ensamkommande flyktingbarn 
samt även förenkla ditt arbete i dessa situationer.   
  
 
Med vänlig hälsning 

Anna Holmström 
holmstrom.anna88@gmail.com 
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Bilaga 3) 
Intervjuguide 

Kön:  
Man/kvinna 
Etnicitet? 
 
1. Hur gammal är du och hur länge har du arbetat som sjuksköterska? 
 
2. Kan du beskriva för mig hur du upplever själva mötet med ett ensamkommande 
flyktingbarn? 
– Tydliggör ord bemötande och tillit 
– innebörd för dig? 
– Hur kändes det? 
– Språk och tolk 
 
3. Vilket förtroende har ensamkommande flyktingbarn för dig i din profession och för den 
svenska sjukvården? 
– hur menar du, förklara gärna 
 
4. Kan du beskriva för mig om eventuella problem eller hinder som kan uppstå i samband 
med att du vårdar ensamkommande flyktingbarn. ( I jämförelse med att vårda svenska barn/ 
barn med utländska föräldrar/ barn som har föräldrar med sig). 
– Hur kändes det? 
– Kroppsspråk, attityd, tonfall? 
– Finns fördelar med att vårda ensamkommande flyktingbarn? 
 
5. Hur upplever du att det är att vårda ensamkommande flyktingbarn jämte de barn som 
kommer med sina föräldrar. 
– Hur kändes det/ varför tror du att det är så? 
– Kroppsspråk, attityd, tonfall? 
– Finns fördelar i att barnen har sina föräldrar i din mening? 
– Vilken roll spelar etnicitet eller modersmål? 
 
6. Vilka känslor kan uppstå hos dig när du vårdar ensamkommande flyktingbarn? Berätta 
gärna om någon specifik situation 
– Hur kändes det  
– Varför tror du att det är så? 
 
7. Upplever du att det påverkar verksamheten i övrigt när ensamkommande flyktingbarn 
vårdas på din avdelning? 
– varför tror du att det är så? 
– beskriv gärna en specifik situation 
– hur känns det för dig? 
 
8. Övrigt tillägg, när det handlar om dessa patienter som vi inte tagit upp under samtalet.  
 

 


