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Abstrakt 

Bakgrund: Det finns 45 miljoner flyktingar i världen. Många flyktingar har svåra 

upplevelser bakom sig som kan påverka hälsan och de skattar sin hälsa som dålig. 

Flyktingar möter många hinder när de söker vård. Trots grundläggande rättigheter 

om bästa uppnåeliga hälsa för alla är vården för flyktingar godtycklig. Syfte: Syftet 

med litteraturstudien var att beskriva flyktingars erfarenheter av hälso-och sjukvård. 

Metod: Kvalitativa resultat ur sex kvalitativa och tre mixed-methodstudier 

kvalitetsgranskades, analyserades och sammanställdes. Sökningar av artiklar gjordes 

i databaserna PubMed, SocIndex och CINAHL. Manuella sökningar genomfördes 

även. Resultat: Flyktingar hade olika erfarenheter kring vårdpersonalens 

bemötande och tillgången till vård. Fyra kategorier identifierades: svårigheter att få 

vård, kulturkrockar, diskriminerad samt respektfullt bemött. Inom dessa kategorier 

beskrivs kommunikationssvårigheter, rädsla för deportation, att bli lyssnad på och 

ekonomiska hinder som faktorer som påverkade vården. Slutsats: Flyktingar 

upplever att det är svårt att få vård samt att de får sämre vård än medborgare. 

Resultatet visar att kunskapen om bemötandet av flyktingar behöver utvecklas. 

Sjuksköterskor kan arbeta för att förbättra flyktingars erfarenhet av vården. 

Nyckelord: Erfarenhet, flykting, papperslös, omvårdnad, bemötande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

Background: There are 45 million refugees in the world. Many refugees have 

traumatic experiences that might affect their health and their self-rated health is 

generaly poor. Refugees encounter many obstacles when they seek care. Despite the 

fundamental rights of highest attainable standard of health for all people, healthcare 

for refugees is inconsistent. Purpose: The purpose of this literature review was to 

examine the refugees’ healthcare experiences. Method: Qualitative results from six 

qualitative and three mixed-method studies were reviewed for quality, analyzed and 

summarized. Searches of articles were made in the databases PubMed, SocIndex and 

CINAHL. Manual searches were also conducted. Results: Refugees had different 

experiences regarding their treatment by health professionals and in their access to 

healthcare. Four categories were identified: difficulties in accessing care, cultural 

clashes, discriminated and respectfully treated. Within these communication 

difficulties, fear of deportation, being listened to and economic barriers were 

described as factors that affected the care. Conclusion: Refugees experience 

difficulties getting care and recieve worse care than citizens. The results show that 

knowledge around the treatment of refugees needs to be developed. Nurses can work 

to improve refugees’ experiences of healthcare. 
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Bakgrund 

Antalet personer som lever under flyktingliknande förhållanden i världen uppskattas 

till 45 miljoner. I genomsnitt flyr 23 000 personer per dag från sitt hem på grund av 

konflikter, krig eller brott mot mänskliga rättigheter (UNHCR 2013). I Sverige finns 

uppskattningsvis 60 000-70 000 asylsökande eller papperslösa personer, varav 

hälften uppskattas vara papperslösa. Det beräknas finnas 2000-3000 papperslösa 

barn (SOU 2011:48, s. 62). WHO (2013) har fastställt att en grundläggande rättighet 

för varje människa är bästa uppnåeliga hälsa, i den rätten ingår bl.a. tillgång till 

sjukvård av lämplig kvalitet som alla har möjlighet att bekosta. 

 

Den etiska plattformen för hälso- och sjukvården styr de prioriteringar som görs i 

vården. Den styrker rätten till vård för alla med stöd av människovärdesprincipen. 

Den säger att alla har samma rätt och lika värde oberoende av funktion i samhället. I 

den etiska plattformen ingår även behovs- och solidaritetsprincipen som fastslår att 

resurserna i första hand ska fördelas dit behoven är störst samt 

kostnadseffektivitetsprincipen som säger att kostnaden för vården som ges ska vara 

rimlig och motsvara uppnådd livskvalitet. Båda dessa principer är underordnade 

människovärdesprincipen (Socialstyrelsen 2014a). FN har som mål att främja 

mänskliga rättigheter internationellt. Rättigheterna gäller oavsett land eller kultur 

och innebär att alla människor är födda fria, har samma värde och samma 

rättigheter. Detta oavsett religion, kön, språk, hudfärg, etnisk tillhörighet, politisk 

uppfattning eller social ställning. Mänskliga rättigheter är extra viktiga för utsatta 

människor (SOU 2011:48, 151-154). 

 

Enligt EU:s asylregler har en person som har sökt asyl rätt till sjukvård (EU-

upplysningen 2013). Det är den ansvarige läkaren som avgör vilken vård som erbjuds 

(Socialstyrelsen 2014c). Exempel på vård som kan innefattas är akut vård och 

behandling, vård vid sjukdom och skador som kan göra att allvarligare 

sjukdomstillstånd undviks, uppföljning av vård som givits, hjälpmedel vid 

funktionshinder mm. Läkemedel som rör dessa ovan nämnda vårdsituationer ska 

även erbjudas (Socialstyrelsen 2014e). I Sverige år 2013 beslutades om en lag som ger 

vuxna asylsökande och papperslösa rätt till vård som inte kan anstå, 

preventivmedelsrådgivning, mödrahälsovård samt vård vid abort. Sveriges landsting 
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är skyldiga att erbjuda detta till utlänningar över 18 år, men får erbjuda ytterligare 

vård (SFS 2013:407). Utländska barn som lever i Sverige har rätt till samma vård som 

folkbokförda barn (Socialstyrelsen 2014d). Begreppet ”vård som inte kan anstå” 

syftar på en i Sverige icke folkbokförd person som söker vård och där 

sjukdomstillståndet förvärras om inte vård ges (Socialstyrelsen 2014c). Begreppet 

“vård som inte kan anstå” riskerar att äventyra patientsäkerheten och är svårt att 

förena med medicinsk yrkesetik. Att framställa en lista på vilka sjukdomar som skulle 

ingå i begreppet är inte rimligt eftersom många sjukdomar har ett varierat förlopp 

och enskilda bedömningar gjorda av vårdpersonal behövs för att kunna avgöra 

behovet av vård (Socialstyrelsen 2014e). 

 

Flera studier har identifierat olika hälsoproblem som asylsökande och papperslösa 

upplever. Personer som flyr från sitt land har ofta upplevt perioder av stress och hot, 

familjen splittras och asylprocessen i det nya landet är oviss. Detta bidrar till psykisk 

ohälsa i större utsträckning jämfört med andra invandrare (Hjern 2009, 373). Det 

finns en ökad risk för psykisk ohälsa bland människor från invandrargrupper jämfört 

med svenskfödda. På grund av flykten är det inte ovanligt att drabbas av en 

krisreaktion som kan utvecklas till depression. En högre suicidbenägenhet och större 

risk att drabbas av psykoser har rapporteras bland flyktingar (Statens 

folkhälsoinstitut 2012, 69-74). Invandrare med icke-europeiskt ursprung rapporterar 

dålig hälsa tre till fyra gånger så ofta som svenskfödda. Detta kan förklaras av att 

nyinflyttade till Sverige ofta har tunga jobb, bor i bostäder i lågstatusområden, har 

lågavlönade jobb och ofta är utsatta för diskriminering (Hjern 2009, 374). Att ha 

utsatts för organiserat våld, såsom krig eller politisk förföljelse, kan leda till 

posttraumatisk stressyndrom eller depression vilket kan skapa lidande under lång tid 

(Hjern 2009, 382). En studie av Epiney et al. (2005) beskriver att papperslösa 

kvinnor i större utsträckning är utsatta för övergrepp. De genomgår även en hög 

andel oplanerade graviditeter, två tredjedelar av kvinnorna hade inte tillgång till 

preventivmedel, vilket är ett stort folkhälsoproblem (Epiney et al. 2005). I 

Nederländerna har en studie om odokumenterade kvinnliga flyktingars 

självuppskattade hälsa genomförts. 65 % uppskattar sin hälsa som dålig och 92 % 

uppgav att de hade någon form av hälsoproblem för stunden. De vanligaste 

åkommorna var sömnproblem, huvudvärk och ryggsmärtor (Schoevers et al. 2009). 
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För att komma tillrätta med flyktingars hälsoproblem måste de komma i kontakt med 

hälso- och sjukvården (Stewart et al. 2011). 

Idag finns det många hinder för att detta ska kunna ske. Dessa kan vara: språkliga 

och kulturella barriärer, höga vårdkostnader, långa väntetider och upplevelse av att 

läkare uppträder ignorant eller inte ger patienterna den medicin som de själva anser 

att de behöver. Resursbrist och språkproblem i form av skriven information och 

tolkning är ytterligare ett hinder till vård för flyktingar. Trots att det finns service 

med betald tolk på sjukhusen så används ofta familjemedlemmar som tolk, vilket 

enligt vårdpersonal kan leda till felöversättningar. Det blir tydligt att det finns 

problem i mötet mellan flyktingar och vårdgivare. (Stewart et al. 2011). 

 

Sjuksköterskor ska uppmärksamma patienters erfarenheter samt kunna tillgodose 

både basala och specifika omvårdnadsbehov som finns hos patienten, detta gäller 

även kulturella och andliga behov (Socialstyrelsen 2005). För att kunna förbättra 

bemötandet av flyktingar och omvårdnaden om dem finns därför ett behov av att 

undersöka deras erfarenheter av hälso-och sjukvården. Med deras upplevelser 

tydliggjorda kan sjuksköterskor arbeta på ett bättre sätt för att tillgodose behoven hos 

denna patientgrupp.  

 

Med detta som bakgrund anser författarna att det är viktigt att undersöka dessa 

utsatta patienters upplevelse av hälso- och sjukvården. För att på bästa sätt kunna 

bemöta flyktingar när de söker vård är det viktigt att sätta sig in i deras erfarenheter. 

 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva flyktingars erfarenheter av hälso- och 

sjukvård. 

 

Metod 

För att kunna redovisa flyktingars erfarenheter av hälso- och sjukvård behövs ett 

klargörande i vad olika begrepp innefattar. Flyktingars legala status varierar 

beroende på vart i asylprocessen de befinner sig. De flyktingar som deltar i denna 
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studie är antingen asylsökande, papperslösa eller flyktingar som fått 

uppehållstillstånd, vilka definieras på följande vis: 

 

- Asylsökande: En person som ansöker om skydd i Sverige, men inte har fått sin 

ansökan avgjord än. Asylsökande ska beviljas uppehållstillstånd om de bedöms vara 

flyktingar eller alternativt skyddsbehövande (Migrationsverket 2014). Personen 

betraktas som asylsökande tills en eventuell utvisning är verkställd (SOU 2011:48, 

64). 

- Papperslösa: Den som befinner sig i Sverige utan lagligt tillstånd att vistas här, 

antingen för att personen aldrig givit sig tillkänna för svenska myndigheter eller att 

denne stannat kvar efter att tillstånd har gått ut. I termen ingår även de som håller sig 

kvar i landet efter ett avslag på ansökan om uppehållstillstånd där beslut om 

avvisning har tagits (SOU 2011:48, 64-65). 

- Flykting som fått uppehållstillstånd : I Sverige innebär den juridiska termen 

flykting en person som har beviljats uppehållstillstånd med flyktingstatus. I 

internationell litteratur innebär detta en person som har tvingats fly från sitt land 

(Social rapport 2010, 269). Termen syftar också på en som inte kan återvända till sitt 

hemland efter en flykt pga av t.ex rädsla för förföljelse (Melander och Påhlsson 2014). 

 

I denna studie har begreppet flyktingar använts som samlingsterm för papperslösa, 

asylsökande och flyktingar som har fått uppehållstillstånd. Detta för att göra texten 

mer lättläst, trots den juridiska skillnaden i grundbegreppen. När det funnits ett 

särskilt behov av att klargöra en persons juridiska status har begreppet papperslösa 

använts. Med vårdgivare avses personal som är delaktiga i samt påverkar flyktingars 

hälsa och sjukvård, som läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och socialarbetare. 

 

Sökmetoder 

En systematisk litteratursökning i databaserna CINAHL, PubMed, SocIndex har 

gjorts. Dessa har kompletterats med manuella sökningar. Sökord som har använts är 

främst MeSH-termer: transients and migrants, undocumented immigrants legal 

status, refugee, refugees/psychology, health service accessibility, professional-patient 

relations. 
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Urval 

I denna litteraturstudie har kvalitativa studier och studier med mixed method 

använts. Med kvalitativa studier vill man få förståelse för patientens upplevelser, 

behov, förväntningar eller erfarenheter relaterat till det valda fenomenet (Segesten 

2006, 87). Inom kvalitativ forskning vill man beskriva och försöka förstå vad 

fenomenet handlar om utifrån ett förutsättningslöst förhållningssätt och en induktiv 

ansats används därför ofta (Forsberg och Wengström, 2003, 50- 53). 

 

Under sökprocessen har artiklar som upplevs relevanta för ämnet sorterats ut efter 

abstrakt och artikelinnehåll, i den nämnda ordningen. Detta har sammanställts i en 

söktabell (Bilaga 1) som visar antal träffar på sökorden samt antalet lästa abstrakt, 

artiklar och slutligen antalet utvalda artiklar. Arikelsökningen avgränsades inte till ett 

visst tidsspann då upplevelser är något som kan vara konstant över tiden. Studier 

med papperslösa och/eller asylsökande har inkluderats. Nio artiklar inkluderades, 

varav fem från Storbritannien, två från Nederländerna, en från USA samt en från 

Kanada. Det totala antalet deltagare i artiklarna var 296 personer varav 50 personer 

deltog i fokusgruppsintervjuer, 156 personer i enskilda intervjuer och 90 person hade 

svarat på formulär med öppna frågor. Demografiskt sett har deltagarna i studierna 

varit olika gällande kön, ursprungsland, ålder, civilstånd, utbildningsnivå, 

språkkunskaper, antalet år i landet samt legal status. Artiklar på andra språk än 

engelska och svenska, studier som inte hade etiskt tillstånd eller etiskt resonemang, 

inte var peer-reviewed samt studier från länder sjukvården inte är jämförbar med 

svenska förhållanden har exkluderats. 

 

Analys 

Utmaningen i kvalitativ forskning är att tolka och analysera texterna för att kunna 

presentera en kärna genom att minska mängden material och identifiera mönster för 

att göra resultatet förståeligt. Ett ansvar ligger hos författarna i analysfasen att 

beskriva sin analytiska process (Forsberg och Wengström 2013, 150).  

 

Analysprocessen började med att artiklar som svarade på syftet valdes ut. Totalt 

inkluderades nio studier publicerade mellan år 2006-2012, varav sex var skrivna med 

kvalitativ ansats och tre där både kvalitativ och kvantitativ metod har använts, så 
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kallad mixed method. De utvalda artiklarna lästes igenom för att se att de 

överensstämde med syftet. Vidare granskades artiklarna enskilt enligt checklistan för 

kvalitativa artiklar som Forsberg och Wengström (2003, 196-200) beskrivit. Detta för 

att inte påverkas av individuella uppfattningar om vad artiklarna handlade om. 

Granskningarna i kvalitet och innehåll jämfördes sedan och artiklar med låg kvalitet 

uteslöts för att öka studiens trovärdighet. Därefter sammanställdes artiklarna i en 

artikelöversikt (Bilaga 2) för att lättare kunna se vad artiklarnas resultat handlade 

om. För att tolka artiklarnas resultat lästes dessa individuellt ett flertal gånger. 

Meningar och stycken sammanfattades med ett fåtal nyckelord som beskrev 

innehållet. Dessa diskuterades sedan för att hitta grupper där samma eller liknande 

ord användes för att beskriva flyktingars erfarenheter av hälso- och sjukvården. Detta 

sammanställdes i en schematisk översikt som diskuterades ett flertal gånger för att 

identifiera kategorier där liknande erfarenheter sammanfördes. (jmf. Willman, Stoltz 

och Bahtsevani 2011, 112-113).  De fyra slutgiltiga kategorierna benämndes: 

svårigheter att få vård, kulturkrockar i vården, diskriminerad samt respektfullt 

bemött. 

 

 

Forskningsetik 

Etiska resonemang har förts kring de studier som valdes ut. Endast de artiklar som 

har fått etiskt tillstånd från en kommitté, eller där det har gjorts noggranna etiska 

överväganden har valts ut. Det är viktigt med etiska överväganden vid en systematisk 

litteraturstudie, samt att alla resultat, både de som stödjer och inte stödjer hypotesen 

presenterades. Att enbart redovisa de artiklar som stödjer forskarens egen åsikt är 

oetiskt (jmf. Forsberg och Wengström 2013, 69-70, 73). 

 

Resultat 

Denna sammanställning belyser flyktingars erfarenheter av hälso- och sjukvården. 

Resultatet är indelat i fyra kategorier: svårigheter att få vård, kulturkrockar, 

diskriminerad, respektfullt bemött. 
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Svårigheter att få vård 

Tillgång till vård 

En av de främsta svårigheter flyktingar hade till att få vård var att förstå hur 

sjukvården var organiserad, att de inte visste vart de skulle vända sig för att söka vård 

eller hur de praktiskt skulle göra för att få vård (Schoevers et al. 2010a). Ett flertal 

studier rapporterar om olika tillfällen där flyktingar blivit nekade vård inom 

förlossningsvård, kirurgisk vård, tandvård, psykvård samt primärvård (Schoevers, 

van den Muijsenbergh och Lagro-Janssen 2010b; Schoevers et al. 2010a; O’Donnell 

et al. 2007; Bernardes et al. 2010; Bhatia och Wallace 2007). Flyktingarna upplevde 

att det var svårt att lokalisera vårdcentraler när de sökte vård (Bhatia och Wallace 

2007; Schoevers et al. 2010a). Flyktingar som har varit listade på en hälsocentral och 

sedan fått avslag på sin asylansökan nekades vård på hälsocentralen (Bhatia och 

Wallace 2007). Det finns även exempel på kvinnor som önskat en gynekologisk 

undersökning på grund av oro för sexuellt överförbara sjukdomar eller cervixcancer, 

men som har blivit nekad vård (Schoevers, van den Muijsenbergh och Lagro-Janssen 

2010b). Barn med medborgarskap riskerar att inte kunna ta del av vården när deras 

sjukförsäkringskort inte kan förnyas på grund av att föräldern inte har tillstånd att 

vara i landet. Föräldern har då inget eget sjukförsäkringskort, vilket behöver visas 

upp vid förnyelse av barnets sjukförsäkringskort (Simich 2006). Andra bidragande 

orsaker som försvårade tillgången till vård var att flyktingar hade problem att lista sig 

och boka tid på hälsocentral. De enda som inte upplevde registreringsprocessen 

problematisk var de som fick hjälp av vänner, familj eller flyktingorganisationer 

(Bhatia och Wallace 2007). 

 

Papperslösa flyktingar i England, utan tillgång till gratis vård på grund av sin illegala 

status, upplevde att det var orättvist att bli nekad vård (Bhatia och Wallace 2007). I 

Kanada har illegala arbetande flyktingar falska socialförsäkringsnummer för att 

kunna vara på lönelistan. Därmed betalade de även skatt som alla andra i landet, men 

hade ingen möjlighet att ta del av den skattefinansierade vården vilket upplevdes som 

orättvist (Simich 2006). Flyktingar beskrev att de inte ville söka vård för ofta på 

grund av oro över att andra människor ska tycka att de använde för mycket av 

vårdens resurser (Bhatia och Wallace 2007). I USA beskrev flyktingar rättigheter och 

valmöjligheter som något positivt inom vården (Asgary och Segar 2011).   
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Rädsla för deportation 

Vissa flyktingar hade okunskap om vårdpersonalens sekretesskrav och vågade därför 

inte söka vård av rädsla för att vårdpersonalen skulle kontakta polisen (Schoevers et 

al. 2010a; Asgary och Segar 2011). Ännu en svårighet var flyktingars rädsla för att bli 

polisanmälda eller deporterade vilket var ett hinder för att söka vård (Asgary och 

Segar 2011; Simich 2006; Schoevers et al. 2010a; Schoevers, van den Muijsenbergh 

och Lagro-Janssen 2010b). Deportationsrädsla fanns trots att några av flyktingarna 

hade läst att alla har rätt att få vård (Simich 2006). Denna rädsla ledde till drastiska 

konsekvenser för flyktingarna. Några har till exempel dragit ut värkande tänder 

hemma istället för att gå till tandläkaren (Schoevers et al. 2010a) medan andra har 

genomgått aborter med lånade försäkrings- och identitetshandlingar för att slippa 

riskera bli hittade och utslängda ur landet (Schoevers, van den Muijsenbergh och 

Lagro-Janssen 2010b).  Kvinnor började gå på mödravårdskontroller så sent som i 

sjunde månaden och en del blivande mödrar födde barn utan att ha varit på en enda 

kontroll under graviditeten (Schoevers, van den Muijsenbergh och Lagro-Janssen 

2010b). Flyktingar beskrev även en rädsla för att bli deporterade som en konsekvens 

av att inte kunna betala för vården. Detta kan leda till att flyktingar undviker att söka 

vård (Asgary och Segar 2011). 

 

Ekonomiska svårigheter  

Ekonomiska hinder för vård och behandling rapporteras också (O’Donnell et al. 

2007). Flyktingar beskriver att de valde att inte söka vård på grund av oro för stora 

kostnader och för de efterföljande räkningarna (Asgary och Segar 2011). Flyktingar 

förväntades betala smärtstillande läkemedel ur egen kassa istället för att få dem 

utskrivna på recept vilket skulle ge dem rätt till subventionerad läkemedelskostnad. 

En högre kostnad för läkemedel innebar att flyktingfamiljer med små barn ofta fick 

betala dyrt för receptfria läkemedel (O’Donnell et al. 2007). Flyktingar beskrev att de 

inte fortsatte med sin medicinering bl.a. för att de inte hade råd med det (Asgary och 

Segar 2011). En av huvudanledningarna bland flyktingar till att inte använda 

preventivmedel eller genomgå en abort var bristande ekonomi. Kvinnliga flyktingar 

har genomgått aborter på grund av oförmåga att kunna betala de höga kostnaderna 

kring graviditeten men också på grund av kostnaden av att ha barn. På grund av detta 
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har en del upplevt sig tvingade av nära anhöriga eller hjälporganisationer att abortera 

barnet (Schoevers, van den Muijsenbergh och Lagro-Janssen 2010b). Flyktingar i 

Nederländerna beskriver att kostnader för förlossning har kvinnorna eller deras 

partner fått betala själva. Flyktingar berättar även om rädsla att inte få fortsatt vård 

på grund av obetalda räkningar. En blivande mamma planerade till exempel att 

återvända till sitt hemland för att föda sitt barn eftersom hon var rädd för att inte 

kunna betala förlossningskostnaderna (Schoevers, van den Muijsenbergh och Lagro-

Janssen 2010b). 

 

Den ekonomiska situationen rapporterades vara ett stort orosmoment för flyktingar 

eftersom vården som gavs var begränsad och kostnaderna stora (Simich 2006). De 

flesta flyktingarna hade ingen kunskap om att vården var subventionerad. 

Möjligheten att välja vård begränsades av flyktingars ekonomiska förutsättningar och 

flyktingarna ville därför få reda på vad olika behandlingar kostade för att kunna göra 

ett eget val baserat på deras budget och prioriteringar (Asgary och Segar 2011). En del 

flyktingar har avbetalningar på stora räkningar efter sjukhusvistelser (Simich 2006). 

Obetalda skulder leder till svårigheter med att betala för ytterligare läkarbesök vilket 

hindrar flyktingar från att söka vård. En del flyktingar beskriver att de inte gick på 

återbesök till läkaren eftersom de varit tvungna att betala medan andra aldrig går till 

läkaren eftersom de inte har råd till det. Det finns exempel där undersökningar och 

operationer har ställts in då det ansågs för dyrt för flyktingarna att betala (Schoevers 

et al. 2010a). Flyktingar var rädda för att polisen skulle komma och bötfälla dem när 

de inte hade möjlighet att visa upp några papper vid besök på akutmottagning 

(Simich 2006). Vårdpersonalen uppfattades inte bry sig om hur mycket en 

oförsäkrad flykting behövde betala. Vårdpersonalen upplevdes bara fokusera på att 

tjäna pengar och därför litade inte flyktingarna på vårdpersonalen (Asgary och Segar 

2011). 

 

Kommunikationsproblem 

En svårighet för flyktingarna var bristande språkkunskaper som försämrade 

möjligheten till att kunna ta del av exempelvis hälsofrämjande material då 

informationsbroschyrer inte var översatta till flyktingens eget språk. Även kallelser 

skrivna på landets språk gjorde att flyktingar inte dök upp till undersökningar för att 
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de inte förstod det som stod i kallelsen, därmed fick flyktingen inte den vård som hen 

behövde (Ochieng 2012). Ytterligare en svårighet som försvårade tillgången till 

vården var tidsbokningen som skedde via telefon där möjlighet till tolk inte fanns 

(O’Donnell et al. 2007). Då gravida flyktingar fick felaktig information eller ingen 

information alls och inte heller kände till sina rättigheter till vård kunde de inte ta del 

av mödravården (Schoevers, van den Muijsenbergh och Lagro-Janssen 2010b). 

 

Kommunikationsproblem var en stor svårighet till att få vård och behandling och 

dessa problem påverkade vårdmötet mellan flyktingar och deras vårdgivare 

(Bernardes et al. 2010; Bhatia och Wallace 2007; O’Donnell et al. 2007). Det 

upplevdes frustrerande att inte kunna ställa frågor till vårdpersonalen och att inte 

förstå vad vårdpersonalen sa (O’Donnell et al. 2007). Möjligheten till att kunna välja 

mellan olika behandlingar försvann när alternativen som gavs inte kunde förstås 

(Bernardes et al. 2010). Flyktingar ville inte vara till besvär i vårdsituationer och 

försökte därför att prata landets språk vilket gjorde det svårt att förklara sina behov 

och förstå råd som gavs. För att undvika att betunga vården ville flyktingar hellre 

använda sig av anhöriga som tolk, vilket ledde till att de väntade med att söka vård 

tills att anhöriga hade möjlighet att tolka (Ochieng 2012).   

 

Tolktillgängligheten påverkade upplevelsen av vården samt vilken vård som gavs. Vid 

exempelvis operationer rapporterades att tolktillgången var god innan operation, 

men att det under vårdtiden på uppvakningsavdelningen och på vårdavdelningen inte 

fanns någon tolk tillgänglig (O’Donnell et al. 2007). Frustrerande upplevelser av att 

ha tolk tillgänglig men att denne inte fick följa med in på undersökningssalen 

beskrevs också (Simich 2006). Flyktingar kände sig dessutom inte alltid bekväma 

med tolken, eftersom det fanns osäkerhet kring om samtalet var konfidentiellt. 

Flyktingarna beskrev tillfällen där de upplevde att deras berättelser inte översattes 

korrekt, vilket gjorde att de uppfattade att tolken inte gjorde sitt jobb ordentligt 

(O’Donnell et al. 2007). Känslan av trygghet beskrevs öka när det fanns en 

kontinuitet i vem som tolkade, det beskrevs vara viktigt att samma person tolkade vid 

varje konsultation (Bhatia och Wallace 2007). 

 

Den låga tilliten och tillgängligheten till tolkar bidrog till att många använde sig av 

familj och vänner som tolk istället (Asgary och Segar 2011; Bhatia och Wallace 2007). 
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Åsikter om att använda närstående som tolk varierade. Några föredrog att använda 

sig av anhöriga som tolkar, framförallt de som upplevde att de inte kunde berätta allt 

för läkaren på grund av brist på tillit till tolken (Bhatia och Wallace 2007). Samtidigt 

beskrevs att anhöriga inte kunde medicinska termer, vilket gjorde att professionell 

tolk som kunde översätta dessa termer föredrogs av många flyktingar (O’Donnell et 

al. 2007; Asgary och Segar 2011).  En annan orsak till att vilja använda sig av 

professionell tolk grundades i att det var obekvämt att dela med sig av privata 

angelägenheter till anhöriga (Asgary och Segar 2011). 

 

Kulturkrockar i vården 

Flyktingars kultur påverkade hur hälso- och sjukvården upplevdes. Den påverkade 

också vilka förväntningar som fanns på sjukvården. Det fanns många flyktingar som i 

hemlandet var vana att få träffa en läkare direkt när de var i behov av vård och 

systemet med tidsbokning var därför en ny erfarenhet (O’Donnell et al 2008). Vissa 

flyktingar valde att undvika tidsbokningen på hälsocentralen genom att ringa en 

ambulans eller åka direkt till sjukhuset för att få vård (O’Donnell et al. 2007; 

O’Donnell et al. 2008). Vid behov av vård nattetid använde sig några flyktingar av 

akutsjukvård eftersom få flyktingar var medvetna om tillgången till primärvårdsjour 

(O’Donnell et al. 2007). Uppsökandet av akutsjukvård kan förklaras genom en 

kulturell diskrepans i synen på sjukdomens allvarlighetsgrad, flyktingarna upplevde 

sig ibland sjukare än vad vårdpersonalen bedömde att de var. Exempelvis fanns det 

en föreställning bland flyktingar om att obehandlad förkylning kunde leda till astma 

(O’Donnell et al. 2008).  

Det framkommer att läkarens datoranvändning minskade patientens tilltro till 

läkarens kunskaper. Flyktingar uppfattade det som att läkaren litade mer på den 

kunskap som datorn gav istället för att använda sig av undersökningsmetoder. Att 

läkaren satt vid datorn ökade känslan av att hen inte lyssnade på de problem som 

patienten la fram. Vissa flyktingar hade en låg tilltro till läkarens kunskap om olika 

sorters sjukdomar som var vanligt förekommande i deras hemland. Man misstänkte 

att det var många sjukdomar de inte sett tidigare och att diagnostiseringen därför tog 

längre tid. Flyktingarna upplevde då att inhemska läkare inte var tillräckligt duktiga. 

Tilltron till allmänläkares kunskaper var låg och flyktingar ville därför hellre träffa en 
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specialistläkare. Flyktingar hade en förväntan på hur läkare skulle bete sig. De 

förväntade sig att läkare borde veta vad som var problemet, inte fråga den som söker 

vård om vad denne tror. Den kulturella skillnaden mellan vårdgivare och flyktingar 

gjorde att personcentrerad vård inte alltid var ett arbetsätt att föredra då det visade 

sig vara svårt att förstå för dessa flyktingar. Flyktingar föredrog därför att vårdas av 

läkare från samma kultur för att de ansågs som lättare att förstå och dessutom sågs 

de som intelligentare (O’Donnell et al. 2008). 

 

Det fanns en besvikelse bland flyktingar gällande läkemedelsförskrivning, framförallt 

kring den i deras ögon snåla förskrivningen av antibiotika och upplevelsen av att 

problem förlöjligas genom att läkaren enbart förskrev paracetamol till alla slags 

sjukdomar. När paracetamol var det enda läkemedel som erbjöds upplevde vissa 

flyktingar att personalen bara ville bli av med dem. Flyktingar var missnöjda med att 

vårdpersonalen uttryckte att medicin inte behövdes och därför inte förskrev något 

vilket ledde till känslan av att inte bli tagen på allvar. Önskade remisser som ersattes 

med läkemedelsrecept skapade också missnöje (O’Donnell et al. 2008). 

 

Att hälsan inte prioriterades bland flyktingar beskrevs i flera studier (Asgary och 

Segar 2011; O’Donnell et al. 2007; Schoevers et al. 2010a; Schoevers, van den 

Muijsenbergh och Lagro-Janssen 2010b). Detta gällde främst den preventiva vården. 

O’Donnell et al. (2007) rapporterar att flyktingar inte prioriterade att delta i 

hälsopromotion och screeningar. Flyktingarna fokuserade på att skaffa mat, boende, 

asylansökan och jobb istället för hälsovård (Asgary och Segar 2011). Den preventiva 

mödravården under graviditet prioriterades till exempel inte av kvinnor som var 

upptagna med att söka mat och bostad för dagen (Schoevers et al. 2010a; Schoevers, 

van den Muijsenbergh och Lagro-Janssen 2010b). När det gäller tandvård sökte de 

flesta flyktingar vård när det fanns ett behov av det istället för att gå på regelbundna 

kontroller (O’Donnell et al. 2007). 

 

Få flyktingar insåg behovet av psykiatrisk vård och de flesta hade svårt att förstå att 

psykisk ohälsa kunde vara en följd av exempelvis misshandel. Därför var det många 

flyktingar som inte nämnde sina psykiska problem för vårdpersonalen (Asgary och 

Segar 2011). O’Donnell et al. (2007) beskriver en okunskap bland flyktingar om 
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möjlighet till vård för psykisk ohälsa såsom panikattacker och tyckte att det av olika 

anledningar inte var något att prata med läkaren om. 

 

Diskriminerad 

Flyktingar upplevde sig diskriminerade. Det beskrivs som ett stort problem i 

samhället som behöver tas itu med för att flyktingar ska kunna känna sig bekväma i 

hälso- och sjukvårdssystemet. Flyktingar upplevde att de blev behandlade 

annorlunda då vårdpersonalen slutade lyssna när det framkom att de var flyktingar. 

Atmosfären i vårdmötet upplevdes fientlig genom att flyktingar kände sig ovälkomna 

och ansågs vara resursbördor (Bhatia och Wallace 2007). Flyktingar kände sig 

förödmjukade när de trots bokade tider blev avvisade av receptionisten och nekades 

vård (Schoevers et al. 2010a). Sjuksköterskor upplevdes ha övervägt att inte ge 

flyktingar vård i samband med att sjuksköterskorna ringt ett telefonsamtal efter att 

ha sett flyktingens immigrationspapper (Simich 2006). 

 

En annan faktor rörande diskriminering var att flyktingar kände sig förbisedda när 

undersökningar gick snabbt att utföra (Asgary och Segar 2011). Uppfattningen var att 

snabba möten utan fysiska undersökningar var relaterad till personens flyktingstatus. 

Flyktingar beskrev även att vårdpersonalen undvek att vidröra dem. De blev inte 

ordentligt undersökta eftersom vårdpersonalen inte velat ta i dem, istället fick de gå 

hem med endast ett recept på läkemedel. Flyktingar beskrev att om vårdpersonalen 

vidrörde dem så använde de handskar och det var endast det kvinnliga könsorganet 

som berördes (O’Donnells 2008). Gravida flyktingar som har sökt mödravård har 

blivit ombedda att åka tillbaka till sitt hemland (Schoevers et al. 2010). Då de inte 

hade tillstånd att vara i landet kunde de inte heller framföra sina klagomål på vården 

vilket skapade en känsla av maktlöshet (Asgary och Segar 2011). 

 

Många flyktingar var besvikna över att de inte blev lyssnade på när de sökte vård 

(Bernardes et al 2010; O’Donnell et al 2008; Bhatia och Wallace 2007). Något annat 

som gjorde flyktingar besvikna när det gällde bemötandet var att vårdpersonalen 

varken stöttade dem i deras emotionella problem (Ochieng 2012) eller lyssnade på 

deras bekymmer (Bhatia och Wallace 2007).   
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Upplevelsen var att flyktingarna fick vänta så länge på sin läkartid att det korta mötet 

med läkaren i relation till tiden de fått vänta inte kändes värt besväret (Asgary och 

Segar 2011). Väntetiderna till vård och behandling skapade både missnöje och 

frustration (Asgary och Segar 2011; O’Donnell et al. 2008; O’Donnell et al. 2007). 

Detta var mest uttalat när flyktingar väntade på att få en tid till sitt barn (O’Donnell 

et al. 2008; O’Donnell et al 2007). Flyktingarna upplevde en besvikelse över att 

vårdtillfället kom så sent att de redan hunnit tillfriskna från sina symtom, vilket även 

påverkade upplevelsen av vården (O’Donnell et al. 2008). Vårdmötet upplevdes som 

ineffektivt främst p.g.a. språksvårigheter och att de inte blev tagna på allvar 

(Bernardes et al. 2010). Några ansåg att vårdpersonalen helt enkelt var dåliga på att 

ge adekvata råd (Bhatia och Wallace 2007). Många flyktingar hade blivit uppmanade 

att flytta av exempelvis kommunen och därför tvingats byta läkare flera gånger vilket 

gjorde det svårt att bygga en relation med läkaren (Bhatia och Wallace 2007). Men 

flyktingar uttryckte även uppskattning över att de hade en specifik läkare som var 

ansvarig för dem, samt att de kunde välja vem det skulle vara (O’Donnell et al. 2007). 

 

Respektfullt bemött  

Något som flyktingarna uppskattade var när vårdpersonalen visade respekt och 

empati samt förståelse för deras utsatta situation (O’Donnell et al. 2008). 

Flyktingarna beskrev att även om de stora problemen inte blev lösta så hjälpte det att 

prata om dem (Bernardes et al. 2010). Erfarenheter av att möta vårdpersonal har av 

flyktingar rapporterats som positiva, där vårdpersonalen beskrevs som tålmodiga, 

toleranta (O’Donnell et al. 2007) och trevliga (Asgary och Segar 2011). När det fanns 

en sjuksköterska som var särskilt ansvarig för att informera och stötta flyktingar 

upplevde de sig välkomnade (O’Donnell et al. 2007). Vårdpersonalen upplevdes vara 

bra på att lyssna och fick patienten att känna att någon brydde sig (Bernardes 2010). 

Läkare som lyssnade på patienten och som gav relevanta råd uppfattades som 

professionella (Bhatia och Wallace 2007; O’Donnell et al. 2008). Positiva upplevelser 

av att känna sig vårdad av andra var att det var skönt att bli lyssnad på och att någon 

förklarade sjukdomen för en (Bernardes et al. 2010). Även inom den psykiatriska 

vården upplevde flyktingarna att personalen var duktiga på att lyssna, att de brydde 

sig, att de gjorde hembesök samt att de gjorde uppföljningar av hur personen mådde 

(Bernardes et al. 2010). Vårdpersonal som gjorde hembesök uppfattades som 
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förtroendeingivande och hjälpsamma även i andra frågor som inte rörde deras hälsa 

(O’Donnell et al. 2007). 

 

Diskussion  

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva flyktingars erfarenheter av hälso- 

och sjukvården. De erfarenheter som flyktingarna beskrev i de utvalda artiklarna 

resulterade i fyra kategorier: svårigheter att få vård, kulturrockar i vården, 

diskriminerad samt respektfullt bemött.   

 

Sammantaget kan det sägas att flyktingarnas erfarenheter vittnar om ett utbrett 

omvårdnadsproblem. I “Umeå-modellen för omvårdnad” (jmf. Beck 2013; Bilaga 3) 

förtydligas mötet mellan patient och personal som en central del av omvårdnaden. 

Mötet kretsar kring en relations- och en uppgiftsaspekt. Relationsaspekten handlar 

om ”varandet” d.v.s. bemötandet mellan patient och vårdgivare, medan 

uppgiftsaspekten cirkulerar kring ”görandet” d.v.s. omvårdnadshandlingar som 

utförs. Mötet mellan patient och personal är till lika delar beroende av relations- och 

uppgiftsaspekten för att resultera i god omvårdnad. Den omgivande miljön i form av 

etiska aspekter, vårdmiljö, arbetsklimat, organisation och samhället påverkar i sin tur 

hur vårdmötet utformas och upplevs (Beck 2013). Som sjuksköterska är det viktigt att 

identifiera patientens behov utifrån kultur och värderingar, samtidigt som man inte 

bör dra några generella slutsatser kring människor enbart utifrån deras kulturella 

bakgrunder (Jirwe et al. 2009, 458-461). Utifrån omvårdnadsmodellen kan de 

problem och de positiva faktorer som flyktingar upplevde tydligare identifieras och 

komplexiteten kring dessa bättre förstås. De flesta upplevda problemen påverkade 

relationsaspekten mellan sjuksköterskan och flyktingen. Genom att identifiera 

styrkor och svagheter i mötet mellan flyktingar och vårdpersonal belyses 

sjuksköterskans ansvar i att aktivt arbeta för en god omvårdnad och bemöta de 

problem flyktingar upplevde.  

 

Språkhinder var ett generellt problem för många flyktingar när de kom i kontakt med 

hälso-och sjukvården. Dessa problem gällde bl.a. tidsbokning, tillit till tolken och 
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informationsbroschyrer, vilket styrks i en svensk studie av Nkulu Kalengayi (2012). 

När sjuksköterskan inte har samma talspråk som patienten behövs alternativa sätt till 

kommunikation. Sjuksköterskor beskriver att bekräftelse genom tonläge, beröring, 

ansiktsuttryck och gester är extra viktiga för att bygga en god relation till patienter 

(Björngren Cuadra 2009). Kommunikation är grundläggande för sjuksköterskans 

relationsskapande till patienten. När kommunikationen brister blir det svårt för 

sjuksköterskan att både “göra” enkla saker som att kontrollera blodtryck och att 

“vara” för att samtidigt skapa ett förtroende bland flyktingar (jmf. Beck 2013). 

Kommunikationen mellan sjuksköterskor och flyktingar försvårades vid beroende av 

tolk eller anhöriga som översätter. Om kommunikationen brister kan det få farliga 

konsekvenser. Esscher et al. (2014) rapporterar att mödradödlighet hos utlandsfödda 

kvinnor i Sverige har ett samband med språkhinder och bristfällig tolkning.  

 

Sjuksköterskan behöver övervinna dessa kommunikationsproblem för att kunna ge 

god vård, ett bra samarbete med tolk är därför viktigt. Tolken har en stor plats i den 

del av relationen som berör kommunikation och agerar därmed som en bro mellan 

sjuksköterskan och flyktingen. Om flyktingen inte litar på tolken försvåras 

möjligheten till god tillit mellan sjuksköterskan och flyktingen. Det är således svårt 

att bygga en god vårdrelation om tolken, istället för att vara en bro över språkhinder, 

blir till en ny barriär mellan sjuksköterska och patient (jmf. Beck 2013). Om 

samarbetet mellan tolk, flykting och sjuksköterska däremot är bra finns stora 

möjligheter till att god omvårdnad uppnås. 

 

Interaktionen mellan patient och vårdgivare påverkas av individuella aspekter hos 

patienten såsom utbildning, migrationsbakgrund och religion, samt av vårdgivarens 

attityder gentemot flyktingar. Utbildningsnivån hos den som söker vård påverkar hur 

information om sjukdomar tas emot. Det är en utmaning att ge information till 

flyktingar med låg utbildningsnivå eftersom kunskapsbristen om människokroppen 

och dess funktioner anses vara ett övergripande problem (Nkulu Kalengayi 2012). 

Om vårdmötet mellan sjuksköterskan och flyktingen ska bli gott behöver 

sjuksköterskan försöka bli medveten om de kulturkrockar som kan uppstå. För att 

bemöta patienter utifrån deras förutsättningar behöver patienternas förkunskaper 

identifieras. Som sjuksköterska är det lätt att glömma bort andras perspektiv och 

agera utifrån sitt egna perspektiv i “varandet” och “görandet” (jmf. Beck 2013). Detta 
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kan leda till missförstånd, till exempel genom att ta för givet att alla har det svenska 

perspektivet på vanliga barnsjukdomar som exempelvis diarré och feber, som i 

Sverige oftast är ofarliga. Sjuksköterskan möter därmed inte oroliga flyktingföräldrar 

som tidigare sett anhöriga dö i dessa sjukdomar med respekt. Vid möten med rädda 

patienter är bemötandet centralt. Det är viktigt att sjuksköterskan bemöter oroliga 

flyktingar på ett sätt som inger lugn. 

 

Flyktingar var rädda för deportation. Det konstateras att ett av de största hindren till 

vård för papperslösa flyktingar är rädsla för att vårdgivarna ska kontakta polisen, 

vilket kan leda till deportation (Biswas et al. 2011). Läkare utan gränser verifierar 

också detta och uppger att 25% är rädda för att söka vård pga rädsla att bli 

rapporterad till myndigheter och att 5% känner någon nära anhörig som gripits av 

polis i samband med sjukhusbesök (MSF 2005, 16). Rädslan för deportation fick 

allvarliga konsekvenser, till exempel lånade flyktingar identitetshandlingar för att få 

vård. Användandet av andras identitetshandlingar vid vårdsökande har också 

rapporterats från Sverige (SOU 2006:78). Med vetskap om denna stora 

deportationsrädsla blir det tydligt att sjuksköterskor har ett stort ansvar för att alla 

patienter ska känna sig trygga. Det är viktigt att vara medveten om att även små saker 

i ett vårdmöte kan skapa stor rädsla hos den flykting som är papperslös. Att till 

exempel gå ifrån en papperslös flykting för ett telefonsamtal, även om det rör något 

helt annat, kan uppfattas som att sjuksköterskan tvekar om vård ska ges, eller att hen 

ska göra en anmälan till migrationsmyndigheten. Därför dras slutsatsen att det är 

särskilt viktigt vid vård av den här patientgruppen att sjuksköterskan tydligt visar en 

vilja att vårda samt förmedlar trygghet. Sjuksköterskor kan enligt Kristiansen, 

Tjørnhøj-Thomsen och Krasnik (2010) få patienter att känna sig trygga genom en 

kontinuitet i relationen mellan sjuksköterskor och patienter samt genom att avsätta 

tid för samtal så att patienten kan uttrycka sin oro. 

 

Hälsan påverkas negativt av diskriminering (Statens folkhälsoinstitut 2005, 9) och 

påverkar människors förutsättningar för god hälsa på lika villkor. Flyktingar har 

upplevt sig diskriminerade genom vårdpersonal som avfärdat deras behov med t.ex. 

förskrivning av paracetamol, undvikit att beröra flyktingar och nekat flyktingar vård. 
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Sverige har otydliga riktlinjer gällande vård till papperslösa flyktingar vilket ger rum 

för strukturell diskriminering. Detta gör att vårdpersonal kan bemöta flyktingar 

fördomsfullt utan konsekvenser eftersom dessa utsatta flyktingar troligen inte skulle 

våga anmäla klagomål. Risken finns att vårdpersonal inte känner samma skyldighet 

att vårda flyktingar som andra medborgare. Sverige har misslyckats med att 

respektera allas rätt till hälsa genom att preventiv, kurativ och palliativ vård inte 

erbjuds till alla på samma villkor (Alexander 2010). I utredningen om hälsa, vård och 

strukturell diskriminering (SOU 2006:78, 163) konstateras att papperslösa 

flyktingars rätt till hälsa inte ses som en mänsklig rättighet utan snarare en rättighet 

som är beroende av medborgarskap. 

 

I Danmark beskrivs att flyktingar inte var informerade om vilka möjligheter de hade 

att söka vård samt att tillgången till vård var godtycklig då den avgjordes av vilken 

läkare de träffade (Biswas et al. 2011). I dagsläget i Sverige ges vård under 

förutsättningen att läkaren avgör flyktingars vårdbehov som något som inte kan 

vänta. Lagen om vård som inte kan anstå ger vårdpersonal en möjlighet att lagligt 

diskriminera flyktingar genom att inte acceptera deras sjukdom som något som 

behöver vårdas. 

 

Personalen i en studie från norra Sverige upplevde vissa kollegors attityder till 

flyktingar som oroande. De ansåg att det fanns en kunskapsbrist bland medarbetarna 

om flyktingars bakgrunder samt om hur man bemöter dessa patienter. Enligt studien 

så fanns diskriminering, rasistiskt handlande och fördomar gentemot flyktingar på 

arbetsplatsen (Nkulu Kalengayi 2012). Mellan vårdpersonal och patienter är tilliten 

en central del som gör att personalen kan ge en god omvårdnad. Den påverkar bland 

annat följsamheten till ordinationer, patienttillfredsställelse och patientens vilja till 

att diskutera känsliga ämnen. Tilliten till vårdpersonalen kan påverkas negativt om 

patienter känner att de blivit bemötta med fördomar utifrån etnicitet (Björngren 

Cuadra. 2010, 133). När vårdgivare och patienter däremot respekterar varandras 

värdighet och bekräftar varandra skapas en god relation i enlighet med 

omvårdnadsmodellen (Ternestedt och Norberg 2009, 59-60; jmf. Beck 2013). 

Sjukvården ska främja hälsa och lindra lidande, inte orsaka skada genom 

diskriminering. Enligt ICN’s etiska kod för sjuksköterskor ska sjuksköterskor ta 

ställning mot oetiska förhållanden och arbeta för ett etiskt förhållningssätt (Svensk 
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sjuksköterskeförening 2014). För att på ett gott sätt kunna vårda flyktingar bör 

sjuksköterskor arbeta med att minimiera diskriminerande attityder på arbetsplatsen. 

Flyktingar uppskattade när de kände sig respekterade, välkomnade och lyssnade på. 

Sjuksköterskor får lära av dessa goda exempel för att växa i yrkesrollen och arbeta för 

en så god omvårdnad som möjligt. Nygårdh et al. (2011) bekräftar att patienter 

överlag uppskattar när vårdpersonalen är genuint intresserade av dem. 

 

Flyktingar upplevde att vårdpersonalen inte fann dem värdiga att beröra. De 

berättade att de inte blev fysiskt undersökta och att personalen enbart tog i dem med 

handskar. Borch och Hillervik (2005) berättar att patienter beskriver beröring som 

en viktig del av helheten vid vårdtillfället som inte går att skilja från personalens sätt 

att bemöta patienter. I samband med att patienter blev berörda kände de sig som 

något mer än en sjuk kropp. Eriksson (1994, 91-93) menar att beröring är en naturlig 

del av sjuksköterskors arbetsuppgifter. Utebliven beröring signalerar att 

sjuksköterskan ser patienten som besvärlig och används emellanåt av personal som 

“straff” gentemot patienters besvärlighet. Ett aktivt undvikande av beröring innebär 

att sjuksköterskan inte ger patienten adekvat vård och blir ett sätt att utöva makt över 

en redan utsatt människa. 

 

I tolkningen av resultatet framgår det att ansvaret för att underlätta 

kommunikationssvårigheter och bemötandet ligger hos vårdgivarna. En alternativ 

tolkning av resultatet skulle kunna vara att ett större ansvar för detta ligger hos 

flyktingar som söker vård genom t.ex. att ta reda på information om hur 

vårdsystemet fungerar i det nya landet, uppskatta den vård som erbjuds och inte se 

sig som ett offer för omständigheterna. Denna tolkning kan ses som inhuman då den 

inte visar någon förståelse för den utsatta situationen som flyktingarna befinner sig i. 

Det går inte heller att ställa samma krav på att förstå hälso-och sjukvårdssystemet av 

en nyanländ flykting med traumatisk bakgrund som av en inhemsk patient. 

 

När omvårdnadsmodellen i sin helhet fungerar felfritt uppnås ett gott vårdklimat för 

patient, vårdpersonal och anhöriga. Detta är ett komplext mål eftersom det krävs att 

både samhälle och individer engagerar sig (jmf Beck 2013). Det är därför viktigt med 

en diskussion kring värdegrundsfrågor inom vården där samtal hålls om “varandet 
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och görandet” och hur det påverkar den patient man vårdar (Ternstedt och Norberg 

2009, 57-58). 

 

Metoddiskussion 

Studiens syfte var att undersöka flyktingars erfarenheter av hälso- och sjukvården. 

Resultat av studier med en kvalitativ ansats sammanställdes eftersom att den 

metoden var bäst lämpad utifrån litteraturstudiens syfte. En ökad förståelse för deras 

subjektiva upplevelser av hälso- och sjukvården kunde därmed uppnås (jmf. Forsberg 

& Wengström 2013, 54). Med kvalitativa studier framkommer inte frekvensen av 

olika fenomen bland flyktingar samt att det inte går att generalisera resultatet till 

andra än deltagarna i studien vilket hade kunnat belysas genom en kvantitativ studie 

(jmf. Polit och Beck 2010, 17). 

 

Resultat från nio artiklar har inkluderats. För litteraturstudiens räkning har enbart 

de kvalitativa resultat som handlar om flyktingars erfarenheter om hälso- och 

sjukvård inkluderats. De länder där de inkluderade studierna är gjorda har en 

sjukvård liknande Sveriges. Den största skillnaden i vården mellan dessa länder och 

Sverige är de ekonomiska förutsättningarna till vård som skiljer sig åt genom att 

vården antingen är finansierad med privata sjukförsäkringar eller med statliga medel 

som här i Sverige. Emellertid behöver flyktingar i stor utsträckning fortfarande betala 

för sin vård i Sverige och resultatet kan därmed appliceras på svensk hälso- och 

sjukvård. Mötet med sjukvården i ett nytt land kan ge liknande erfarenheter oavsett 

vilket land flyktingarna kommer till eftersom de befinner sig i en utsatt situation.  

 

De artiklar som sammanställts i resultatet innehåller tillsammans en stor mängd 

deltagare vilket gör flyktingars erfarenheter av sjukvården bredare och resultatet 

trovärdigt. I en studie där populationen är nyligen anlända deltagare utan att den 

legala statusen har beskrivits har studien inkluderats då det antagits att 

studiepopulationen rimligtvis är i en asylprocess. Studier vars population innehöll 

asylsökande eller papperslösa samt personer som fått uppehållstillstånd inkluderades 

i denna litteraturstudie.  
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Det finns skillnader och likheter mellan grupperna asylsökande, papperslösa och de 

med uppehållstillstånd. Exempelvis antas rädslan för att söka vård och den 

ekonomiska problematiken vara större bland papperslösa eftersom de vistas illegalt i 

landet och sällan omfattas av sociala skyddsnät, jämfört med asylsökande och de med 

uppehållstillstånd som har tydligare rättigheter gällande vård och socialförsäkringar. 

Att flyktingar med uppehållstillstånd inkluderades kan ha påverkat resultatet då de 

har andra livsvillkor än asylsökande och papperslösa. När flyktingar med 

uppehållstillstånd ingick som en del i den studerade populationen i några artiklar har 

dessa inkluderats för att inte förlora viktiga erfarenheter från flyktingar utan 

uppehållstillstånd. Vårdpersonalens åsikter och kvantitativa data har exkluderats 

från litteraturstudiens resultat. Även artiklar där populationen inte innehöll 

asylsökande eller papperslösa, eller där deltagarnas status i asylprocessen inte har 

framkommit har uteslutits. Det finns få artiklar som belyser flyktingars egna 

erfarenheter av hälso- och sjukvården, vilket gjorde att antalet artiklar i 

litteraturstudiens resultat är färre än önskat.  

 

Begreppet flyktingar användes som samlingsnamn för asylsökande och papperslösa. 

Svårigheter med detta begrepp kan ses utifrån flera aspekter. Dels så är det inte 

säkert att alla papperslösa är flyktingar då vissa kan ha invandrat av arbetsskäl, även 

om många troligtvis är flyktingar. Begreppet flykting säger inte heller något om vilka 

tillstånd personen har att vara i landet vilket gör att papperslösas utsatthet inte blir 

lika märkbart i denna litteraturstudie. En ytterligare tveksamhet inför att använda 

begreppet flykting i denna litteraturstudie är att ordet flykting ofta förekommer i 

negativa sammanhang där flyktingar beskrivs som tärande på samhället. Fördelen 

med begreppet flyktingar och anledningen till valet av detta begrepp är att det är ett 

vedertaget begrepp som används i stor utsträckning i litteraturen och det är lätt att 

förstå. Begreppet uppmärksammar även den situation som papperslösa personer 

befinner sig i, då de hellre lever gömda i en inhuman situation än att återvända till 

sitt hemland. Begreppet flykting kan även förena de båda begreppen asylsökande och 

papperslösa då båda grupperna har flytt sitt land och behöver skydd av samhället i 

sitt nya land.  

 

Valet av artiklar till litteraturstudien gjordes genom att läsa abstrakt. Om abstraktet 

verkade intressant utifrån litteraturstudiens syfte lästes hela artiklarna. Användbara 
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artiklar till litteraturstudien kan därmed ha missats genom att bara abstraktet lästes. 

Ariklarna skrivna av Schoevers et al. (2010a) och Schoevers, van den Muijsenbergh & 

Lagro-Janssen (2010b) har skrivits utifrån samma intervjuer, lika så har artiklarna 

skrivna av O’Donnell et al. (2007) och O’Donnell et al. (2008) utgått ifrån samma 

intervjuer. Dessa inkluderades trots att de var skrivna utifrån ett intervjumaterial, 

detta för att de skilda artiklarna belyste olika aspekter och därmed kunde ge 

litteraturstudien en större bredd. Om tillgången till material hade varit mer tilltaget 

hade dessa dubbelstudier eventuellt kunna uteslutats. Risk för bias finns genom att 

författarna inte har engelska som modersmål och de valda artiklarnas resultat 

därmed kan ha tolkats fel. Forsberg och Wengström (2013, 54-55) berättar att 

forskarens uppfattningar om fenomenet som studeras kan påverka resultatet. Detta 

kan vara applicerbart även på denna studie då resultatet som sammanställts kan ha 

påverkats av författarnas förförståelse angående flyktingars erfarenheter av hälso- 

och sjukvården.   

  

En analys om någon skillnad finns mellan olika etniska grupper i deras erfarenheter 

av hälso- och sjukvården har inte gjorts eftersom det inte har framkommit i de 

analyserade studierna. Något genusperspektiv har inte heller lyfts i litteraturstudien 

då det analyserade materialet inte har redovisat skilda upplevelser mellan män och 

kvinnor. Ett intersektionellt perspektiv som förenar både etnicitet och genus hade 

kunnat ge studien en ytterligare aspekt av gruppens utsatthet (jmf. de los Reyes och 

Mulinari 2005, 90, 119). 

 

Forskningsetisk diskussion 

De artiklar som har valts ut har alla haft ett tillstånd från en etisk kommitté eller fört 

ett etiskt resonemang i artikeln. I vissa artiklar har det etiska resonemanget haft ett 

särskilt fokus på flyktingars utsatthet som grupp, vilket har lyft artiklarnas kvalitet 

ytterligare. Det kan vara t.ex. en medvetenhet om att deltagarna kan vara rädda för 

att intervjuas och därför har de valt att inte göra inspelningar av samtalet, eller att ha 

avbrutit sökandet efter deltagare till studier då antalet deportationer i landet har 

ökat. För att få förtroende hos deltagarna har sällskap tillåtits under intervjuer, även 

om forskarna inte hade planerat att intervjuerna skulle gå till så. Efter intervjuer har 

deltagare även fått tillgång till medicinska råd eller information om var de kan få 
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vård. Deltagarna i studierna har inte fått betalt för att delta, däremot har skälig 

ersättning för resor och andra utgifter i samband med intervjuerna utdelats. Detta ses 

som positivt av författarna till litteraturstudien. 

 

Konklusion 

I mötet med hälso- och sjukvården upplevde flyktingar många svårigheter med 

tillgången till vård och bemötande av vårdpersonalen. Flyktingar var en utsatt grupp 

som i kontakt med sjukvården inte fick en optimal omvårdnad. Ett kvarstående 

problem för flyktingar är bristande rättigheter till vård. Kommunikation, 

diskriminering samt att inte bli tagen på allvar var problem som flyktingarna 

upplevde. Sjuksköterskor har ett ansvar att överbrygga dessa svårigheter och bemöta 

alla respektfullt. Kunskapen om hur man ska bemöta flyktingar behöver utvecklas. 

För att sjuksköterskor lättare ska kunna ge flyktingar god omvårdnad behövs 

ytterligare kvalitativ forskning om flyktingars erfarenheter av hälso- och sjukvården.  
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Ochieng, Bertha 
M.N. 
 

Black African 
migrants: the 
barriers with 
accessing and 
utilizing health 
promotion services 
in the UK 
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problematiken med 
kommunikationen. 

European Journal of 
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Volume 23, Number 
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Catherine A., 
Higgins, Maria., 
Chauhan, Rohan 
och 
Mullen, Kenneth 
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OK and we know 
we're not". A 
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asylum seekers' 
access, knowledge 
and views to 
health care in the 
UK 
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asylsökandes tillgång till 
hälso- och sjukvård, 
samt vårdens behov och 
övertygelser om 
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Kvalitativ. 
Fokusgrupper med 
handledare från 
samma gemenskap och 
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eller i grupp 
genomförda genom 
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Storbritannien De flesta fick en allmänläkare 
som de tillhörde. Däremot så var 
det svårt att boka tid och få 
kontakt med specialistvård. 
Många hade en positiv 
upplevelse av den vård de fått. 
Tolktillgången var god inom 
primärvården, men sämre på 
sjukhus. Hinder som ekonomi 
och tolktillgång identifierades. 

BMC Health 
Services Research 
2007, 7:75 

 
 

Hög 

O'Donnell 
Catherine A., 
Higgins, Maria., 
Chauhan, Rohan 
och 
Mullen, Kenneth 
 

Asylum seekers’ 
expectations of 
and trust in 
general practice: a 
qualitative study 
 

Att undersöka hur 
invandrarnas 
förkunskaper 
och erfarenheter av 
sjukvården påverkar 
deras nuvarande 
förväntningar på hälso-
och sjukvården 

Kvalitativ. 
Fokusgrupper eller 
semistrukturerade 
intervjuer har 
genomförts med 52 
asylsökande. 

Storbritannien Asylsökandes tidigare 
erfarenheter av hälso- och 
sjukvården är varierande. I 
allmänhet var de nöjda med den 
vård de fick, men upplevde 
svårigheter med att få tilltro till 
allmänläkare, samt besviken 
med tillgången till specialistvård 
och medicin. 

British Journal of 
General Practice, 
May 2008 

Hög 

Schoevers, 
Marianne A., 
Loeffen, Maartje 
J., van den 
Muijsenbergh, 
Maria E., Largo-
Janssen, Antoine 
L. M. 

Health care 
utilization and 
problems in 
accessing health 
care of female 
undocumented 
immigrants in the 
Netherlands 

Att skaffa information om 
papperslösa kvinnors 
användande av hälso- 
och sjukvård samt att 
identifiera de hinder de 
möter när de tar del av 
vården. 

Mixed-method. 
Semistrukturerade 
intervjuer samt  
frågeformulär med 100 
odokumenterade 
kvinnor över 18 år 
bosatta i 
Nederländerna. 

Nederländerna Papperslösa kvinnor har 
vårdbehov som inte bemöts och 
över hälften av deltagarna 
rapporterade upplevda hinder i 
mötet med vården. De hinder  
de mötte var bl.a. ekonomiska 
hinder, språkproblem, att inte få 
vård, skam och rädsla för 
deportation. 

Intenational Journal 
Public Health 
55:421-428, 2010 

Hög 

Schoevers, 
Marianne A., van 
den 
Muijsenbergh, 
Maria E., Lagro-
Janssen, Antoine 
L. M. 
 

Illegal female 
immigrants in the 
Netherlands have 
unmet needs in 
sexual and 
reproductive 
health 
 

Att undersöka kvinnliga 
illegala immigranters 
reproduktiva hälsa och 
vilka hinder de upplever 
när de söker hjälp för de 
problemen. 

 

Mixed-method. 
Semistrukturerade 
intervjuer samt  
frågeformulär med 100 
odokumenterade 
kvinnor över 18 år 
bosatta i 
Nederländerna. 

Nederländerna Papperslösa kvinnor hade inte 
möjlighet att ha egen kontroll 
över sin reproduktiva hälsa. De 
mötte hinder som dålig tillgång 
till reproduktiv vård och  
preventivmedel, ekonomiska 
problem, fysiskt och sexuellt 
våld samt rädsla för deportation. 
Dessa hinder ledde till avsaknad 
av, eller fördröjd graviditetsvård. 

Journal of 
Psychosomatic 
Obstetrics & 
Gynecology, 
December 2010; 
31(4): 256–264 
 

Hög 



 

 
 

Författare Titel Syfte Metod Land Resultat Publicerings år 
och plats 

Kvalitet 

Simich, Laura Hidden meanings 
of health security: 
Migration 
experiences and 
systemic barriers 
to mental well-
being among non-
status migrants in 
Canada. 

Utforska papperslösa 
immigranters 
erfarenheter av 
migrationsprocessen och 
hälsovården, samt den 
psykosociala påverkan av 
att leva utan legal status. 

Strategiskt urval. 
Semistrukturerade 
Intervjuer 
genomfördes med nio 
spansktalande 
papperslösa. 
Grounded theory. 
 

Kanada Papperslösa immigranter har 
liknande orsaker till migration 
och vårdbehov som flyktingar. 
Det finns mentala risker som är 
associerade med den illegala 
statusen. Utan laglig status 
uppnår de endast begränsat 
välmående relaterat till den 
pågående stressen och de 
systematiska barriärerna till 
vården. 

INTERNATIONAL 
JOURNAL OF 
MIGRATION, 
HEALTH AND 
SOCIAL CARE j VOL. 
2 NO. 3/4 2006, pp. 
16-27, 

Hög 
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