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DISTRIKTSSKÖTERSKANS UPPLEVELSE AV 
MÖTET MED FLYKTINGAR I GLESBYGD 

EN INTERVJUSTUDIE 

 

ABSTRAKT 
 

INTRODUKTION Sverige tar emot en stor andel flyktingar och flera kommer till 
glesbygd. Ett bra mottagande är avgörande för flyktingarnas hälsa. De har rätt till 
hälsoundersökning, akut sjukvård samt sjukvård som inte kan vänta. Kulturella 
skillnader innebär utmaningar för vården och distriktssköterskorna som möter 
flyktingarna. 
 

SYFTE Syftet med studien var att undersöka distriktssköterskors upplevelser av 
faktorer som påverkar mötet med flyktingar på hälsocentraler utan specifik 
flyktingmottagning i glesbygd. 
 

METOD Studien genomfördes med kvalitativ design. Åtta distriktssköterskor med 
erfarenhet av flyktingmottagande i glesbygd valdes ut och intervjuades. 
Semistrukturerade intervjuer genomfördes och insamlad data analyserades med 
kvalitativ innehållsanalys. 
 

RESULTAT Ett bra bemötande är viktigt när flyktingar söker vård samt tilltro till 
flyktingarna när de söker vård som inte kan anstå. Bedömningar av vad som är vård 
som inte kan vänta har beskrivits som svåra. Kännedom om kulturer har beskrivits 
som önskvärt. Att prioritera hälsosamtalen har betonats som viktigt. Uppdraget kring 
flyktingmottagning är tydligt, men resurser saknas och kunskapsutveckling var 
önskvärd. Positiv utveckling i arbetet med flyktingar i glesbygd har setts och tron är 
att antalet kommer att öka. Relationerna upplevs mer personliga i glesbygd.  
 

KONKLUSION I glesbygd upplevs mötet mer personligt och distriktssköterskorna vill 
utvecklas och arbeta gränsöverskridande. Flyktingarna har förtroende för 
vårdpersonalen vilket möjliggör att integration främjas om distriktssköterskan ser det 
som sitt ansvar och ges resurser. Behovet av kunskap i transkulturell omvårdnad är 
högst aktuellt och för att tillgodose detta efterfrågas möjligheter till eftertanke och 
utbyte av erfarenheter. 
 
NYCKELORD: distriktssköterska, flyktingar, glesbygdsinriktad omvårdnad, hälso- 
och sjukvård i glesbygd, kulturkompetens, primärvårdsomvårdnad, transkulturell 
omvårdnad 
 
 



 
 

 

PRIMARY HEALTH CARE NURSE'S EXPERIENCE OF 
MEETING WITH REFUGEES IN RURAL AREAS 

AN INTERVIEW STUDY 

 

ABSTRACT 
 

INTRODUCION Sweden receives a large number of refugees and many of them 
come to the rural area. A good reception is crucial for the health of the refugees who 
are entitled to a health assessment, emergency care and care that cannot wait. 
Cultural differences imply challenges for the health care and primary health care 
nurses who meet the refugees. 
 

OBJECTIVE The aim of this study was to investigate the factors that affect the 
experience of primary health care nurses meeting with refugees at community health 
centers without specific care refugee centers in rural areas. 
 

METHOD The study was performed with a qualitative design. Eight primary health 
care nurses with experiences working with refugees in rural areas were sampled and 
interviewed. Data was collected from semi structured interviews and analyzed using 
qualitative content analysis. 
 

RESULTS A good attitude is important when refugees seek care, and to credence 
the refugees when they seek health care that cannot wait. Assessments to 
characterize 'what is care that cannot wait' described as difficult. The knowledge of 
cultures was expressed as desirable. Prioritizing health assessments were 
emphasized as important. The assignment in refugee reception is clear, but there is a 
lack of resources and the wish for knowledge was expressed. Positive development 
in working with refugees exists and the number of refugees is believed to increase in 
rural areas. The relationships are perceived more personal in rural areas. 
 

CONCLUSION In rural areas, the meeting felt more personal and primary health care 
nurses wish to develop and operate transboundary. The refugees have confidence in 
the nursing staff which enables integration and could be promoted by the primary 
health care nurses if they saw this as their responsibility and were provided proper 
resources. Knowledge of trans-cultural nursing is needed today in health care and to 
develop that it demands the opportunity for reflection and exchange of experiences. 
 

KEYWORDS: cultural competence, district nurses, health care in rural areas, primary 
care, refugees, rural-oriented care, transcultural nursing 
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INTRODUKTION 
 

Sverige tar emot en stor andel flyktingar varav flera kommer till glesbygd. Allmänt 

definieras glesbygd som glesbefolkade områden vari även mindre tätorter 

inräknas[1]. Hälsocentraler har som uppdrag att erbjuda flyktingar vård och 

hälsoundersökningar. Detta innebär utmaningar för distriktssköterskor och därför 

finns behov att undersöka distriktssköterskors upplevelser av faktorer som påverkar 

mötet med flyktingar. 

 

Teorin om kulturell omvårdnad som utvecklats av Leininger utgår från en 

sammankoppling av begreppen omvårdnad och kultur. Leininger menar att omsorg 

finns närvarande i alla kulturer, samtidigt som det tar sig uttryck i olika former. 

Transkulturell omvårdnad innebär att med respekt förena professionell vårdpraxis 

med vårdtagarens kulturella värderingar och övertygelser. Genom att medvetet 

planera och implementera omvårdadsstrategier utifrån kulturell bedömning blir 

resultatet en kulturellt anpassad omvårdnad för individen[2]. 

 

Globalt sett näst efter Tyskland, USA och Frankrike är Sverige det land som tar emot 

flest flyktingar[3]. En flykting definieras i Genèvekonventionen som en person: 

 

som flytt sitt land i välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, 
tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk uppfattning, och som 
befinner sig utanför det land, vari han är medborgare och som på grund av 
tidigare nämnd fruktan inte kan eller vill återvända till det landet[4] 

 

Forskning visar att flyktingar som fått information kring hälsovårdssystemet i ett nytt 

land känner sig mer välkomna och accepterade[5-6]. En svensk studie visade att 

flyktingar upplevde det svårt att omsätta erhållen information i praktiska sammanhang. 

Att förklara eller ge information upplevdes inte som tillräckligt utan flyktingarna 

önskade konkreta lösningar på exempelvis hur den mentala hälsan bevaras och hur 

man löser svårigheter på grund av sin situation som flykting i Sverige. Några flyktingar 

insåg att de behövde prata om sin situation, men var osäkra på hur de skulle göra[7]. 

Arbete eller annan sysselsättning bidrar till acceptans och en tydlig plats i samhället 

vilket kan förebygga mental ohälsa och minska känslan av ensamhet[6-7]. Flyktingar 

blev stärkta av att bli behandlade med respekt och sedda som resurser[6].  
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Enligt Antonovsky är känsla av sammanhang (KASAM) avgörande för hälsan. 

Begreppet omfattar delkomponenterna; begriplighet som innebär förståelse för olika 

händelser, hanterbarhet som handlar om förmåga att hantera händelser samt 

meningsfullhet som innebär en känsla av delaktighet och att kunna påverka sin 

situation[8]. 

 

Språket var ett hinder för flyktingar och immigranter[5-6]. Att använda tolk var inte 

alltid självklart, ibland kunde anhöriga eller barn tolka vilket inte var optimalt[5]. Det 

förekommer kulturskillnader såsom flyktingfamiljers förväntningar att träffa en läkare 

direkt och få omedelbar behandling[5-6]. Vissa åkommor som influensa och magont 

uppfattades som akuta, då en influensa kan vara potentiellt farlig i flyktingarnas 

hemländer[5]. Andra kulturella skillnader som beskrevs var att en manlig 

familjemedlem talade för en kvinna och detta upplevdes av sjuksköterskorna som 

förnedrande för kvinnan. Äldre flyktingar undvek att uppsöka vård i tron att det skulle 

leda till sjukhusvistelse och dödsfall. Vissa flyktingfamiljer uppfattades som ovilliga att 

ta emot det svenska samhället på grund av rädsla och fördomar om Sverige och 

dess invånare. Det tolkades som ett sätt att hålla fast vid och idealisera sin hemkultur 

av rädsla för att glömma det som hade lämnats kvar[6]. 

 

Som yrkesverksam inom hälso- och sjukvård styrs sjuksköterskans arbete av hälso- 

och sjukvårdslagen[9]. I yrkesrollen ingår att erbjuda vård till enskilda patienter, 

familjer och allmänheten. Tillsammans med samhället delas ansvaret att främja 

hälsa samt tillgodose sociala behov hos allmänheten och speciellt sårbara 

befolkningsgrupper. Sjuksköterskan ansvarar för att patienter får korrekt, tillräcklig 

och lämplig information på ett kulturellt anpassat sätt eftersom detta är grund för 

samtycke till vård och behandling. Sjuksköterskan samordnar sitt arbete med andra 

yrkesgrupper. Omvårdnad ska ges respektfullt, oavsett ålder, hudfärg, tro, kulturell 

eller etnisk bakgrund, funktionsnedsättning, kön, sexuell läggning, politiska åsikter, 

nationalitet, sjukdom eller social ställning. Respekt för mänskliga rättigheter, såväl 

kulturella som rätten till liv och egna val, till värdighet och att bemötas med respekt 

ligger i vårdens natur[10]. Mötet mellan patient och vårdare definieras som ett 

tillfälle där verkligheten delas och förstås om ömsesidig öppenhet finns. Utifrån 

mänskliga rättigheter har patient och vårdare lika värde, men eftersom mötet 

uppstått på grund av patientens behov är en vårdrelation asymmetrisk. Därför är 
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det viktigt att vårdaren reflekterar över människors ömsesidiga beroende av 

varandra och olika maktperspektiv. Patienten är i en beroendeställning där 

vårdaren inte bara påverkar den faktiska behandlingen utan också patientens 

uppfattning om sig själv och sin situation[11]. 

 

I arbetet med flyktingar har det beskrivits som viktigt att ha en inblick i det politiska 

och humanitära läget i hemlandet, kunskaper om vanliga sjukdomar och hur 

flyktingstatus påverkar hälsa samt medvetenhet om juridiska sammanhang för 

flyktingar. Vidare har det beskrivits som centralt att ha en förmåga att utveckla en 

förtroendefull relation med flyktingar samt att våga ställa känsliga frågor om 

traumatiska händelser och personliga problem. Flera sjuksköterskor ansåg att 

utbildning behövdes för att leva upp till kraven, medan andra menade att det var mer 

värdefullt att arbeta med flyktingar och diskutera komplexa fall med kollegor och fråga 

vad flyktingarna själva såg som viktigt för att utveckla sin kulturella kompetens[12]. 

 

Flyktingströmmen in i Sverige ökar och troligt är att fler flyktingar kommer att vårdas 

på hälsocentraler utan specifik flyktingmottagning. Sedan i juni 2014 har över 2 000 

asylsökande kommit varje vecka till Sverige och Migrationsverket beskriver vikten av 

samarbete mellan olika aktörer och menar att “Vi måste därför hjälpas åt för att 

mottagandet ska bli så bra som möjligt”[13]. Alla som söker skydd i Sverige ska 

erbjudas en hälsoundersökning som inkluderar ett hälsosamtal. De har även rätt till 

akut sjukvård och vård som inte kan vänta[14-15]. Varje landsting bestämmer vilken 

vård som kan ges och kallar flyktingarna till hälsoundersökning som innefattar råd om 

hälsofrågor, provtagning och information om svensk hälso- och sjukvård[15]. Det är 

troligt att hälsocentraler i glesbygd med begränsade resurser kommer att ta emot 

flyktingar i allt högre grad och det blir angeläget att förbereda sig för att säkerställa ett 

bra mottagande. Det saknas idag kunskap om distriktssköterskors upplevelser av 

möten med flyktingar på hälsocentraler i glesbygd.  

 

Syftet med studien var att undersöka distriktssköterskors upplevelser av faktorer som 

påverkar mötet med flyktingar på hälsocentraler utan specifik flyktingmottagning i 

glesbygd. 
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METOD 
 

DESIGN 

Studien genomfördes som en kvalitativ intervjustudie i den norra sjukvårdsregionen i 

Sverige som innefattar länen Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten. 

Uppsatsen är utformad efter manuskript från tidskriften Rural and Remote Health[16]. 

URVAL 

Urvalet har skett i flera steg. En genomgång av landstingens webbsidor i respektive 

län gjordes. Därefter upprättades en lista över hälsocentraler belägna i länen, på 

orter utan specifik flyktingmottagning, med <5000 invånare. Totalt 65 hälsocentraler 

identifierades. Inklusionskriterier var distriktssköterskor och sjuksköterskor med 

erfarenhet av att arbeta med flyktingar på hälsocentral eller sjukstuga. I uppsatsen 

benämns samtliga informanter som distriktssköterskor. 

 

För att få ett material som kunde representera den norra sjukvårdsregionen fanns en 

ambition att samla in material från minst två informanter i varje län. Sammanlagt har 

19 verksamhetschefer tillfrågats på måfå tills ambitionen var uppnådd. Två 

verksamhetschefer tackade nej till deltagande direkt via e-post eller telefon med 

anledning av att distriktssköterskorna inte hade tid, var för stressade eller att de inte 

hade någon erfarenhet av flyktingmottagande på hälsocentralen. Tre 

verksamhetschefer gick inte att få kontakt med trots upprepade försök. Två 

distriktssköterskor tackade nej av liknande anledningar. Fyra distriktssköterskor gick 

inte att få kontakt med eller hörde av sig efter avslutad datainsamling. Ibland kunde 

verksamhetscheferna tipsa vidare om vilka andra hälsocentraler som kunde tänkas 

vara lämpliga att kontakta utifrån syftet med studien. Kontakten med informanterna 

förmedlades på olika sätt, dels genom inbjudan via e-post, direkta telefonnummer 

eller via receptionen på hälsocentralen. 

 

Åtta sjuksköterskor, vissa med distriktssköterskeutbildning deltog i studien. Samtliga 

var kvinnor i åldrar mellan 36 och 66 år med mellan sju till fyrtiotvå års erfarenhet 
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som sjuksköterskor. De hade ett till sex års erfarenhet av arbete med flyktingar på 

hälsocentral. 

 

DATAINSAMLING 

Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer under veckorna 38-40 2014. 

Först insamlandes allmänna uppgifter om informanten och hälsocentralen. Därefter 

ställdes öppna och specifika frågor kring flyktingmottagande, samverkan med andra 

aktörer och att arbeta i glesbygd. Informanterna hade möjlighet att påverka intervjuns 

innehåll och intervjuaren var fri att ställa följdfrågor[17]. I Bilaga 1 presenteras det 

underlag som användes under intervjuerna. Tonvikt lades på frågorna 9-12 där 

följdfrågor användes som: Hur gör du då? Hur känns det? Varför? Kan du berätta 

mer om? 

 

Författarna genomförde fyra telefonintervjuer vardera via Skype® där samtalen 

spelades in med Free videocall recorder for Skype®. Inspelningen skrevs av 

ordagrant av respektive författare. Därefter läste den andre författaren transkriptet. 

Intervjuerna varade mellan 16–39 min. 

 

ANALYS 

Texten analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats och 

alla texter analyserades av båda författarna. Kvalitativ innehållsanalys används för att 

granska och tolka text med fokus att identifiera likheter och skillnader i 

textinnehåll[18]. 

 

I transkriberingen användes följande tecken för att markera betoning och pausering; 

 

Kort paus/andningspaus  (.) 

Paus   (..) 

Lång paus    (...) 

Känsloyttring  [ ] 

Betoning   fetstil 

Urklippt enhet  // 
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De transkriberade texterna lästes igenom i sin helhet och därefter markerades 

meningsbärande textenheter ut och jämfördes mellan författarna. De 

meningsbärande textenheterna fördes in i en tabell och kondenserades därefter 

vilket innebär att text reduceras utan att mista sin betydelse. Till de kondenserade 

texterna sattes koder för att underlätta skapandet av underkategorier och kategorier. 

Tabell 1 visar ett exempel ur analysförfarandet. 

 

Tabell 1. Exempel ur innehållsanalysen.  

MENINGSENHET KONDENSERING KOD UNDERKADEGORI KATEGORI 

 
IP1 8. //vi har en fråga så 
här är du gravid (.) den 
ställer jag oftast till män 
också (.) och då skrattar 
dom så det är inte klokt och 
då då händer det nånting i 
samtalet 
 

 
 

jag frågar män om de 
är gravida, då 

skrattar de och det 
händer något i 

samtalet 

 
 

humor för att 
bryta isen 

 
 

Bemötande, 
följsamhet och 

empati 

 
 
 

Att möta 
flyktingar 

 
IP1 40. //vi har försökt få in 
dom snabbt på 
hälsosamtalen (.) så att vi 
har fått bort dom helt enkelt 
då söker dom inte oss lika 
mycket för då har vi kunnat 
hjälpa och tala om vissa 
saker åt dom (..) 
 

 
 

Vi försöker få dem 
snabbt till 

hälsosamtalen och 
ge dem information. 

Då söker de inte vård 
lika ofta 

 
 

hälsosamtal 
minskar 

vård- 
tyngden 

 
 
 

Hälsosamtalets 
funktion 

 
 
 

Att möta 
flyktingar 

 
IP4 77. S: Dom får inte kom 
(.) dom ska lära sig att man 
ska komma då det e (.) då 
man har fått sin tid 
 

 
De får inte komma 

obokade. De ska lära 
sig att komma till 

bokad tid. 

 
lära sig 

anpassa sig 
till samhället 

 

 
Strategi för 
tidsbokning 

 
Organisationens 

betydelse 

 
 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Författarna har skickat informationsbrev och inhämtat informerat samtycke där 

informanterna upplysts skriftligt att deltagandet är frivilligt och att de när som helst 

kan avbryta sitt deltagande samt att anonymitet garanteras (se bilaga 2-5). Syftet 

som beskrivits i informationsbrevet har efterhand justerats men bedöms inte påverka 

informanternas beslut att delta i studien. Anonymitet bevarades genom att sätta 

koder till insamlat, transkriberat material som bara författarna hade tillgång till. 
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RESULTAT 
 

Tre kategorier och nio underkategorier framträdde ur innehållsanalysen. En 

resultatöversikt illustreras i Tabell 2. 

 

Tabell 2. Kategorier och underkategorier som framträtt efter analys. 

ATT MÖTA 
FLYKTINGAR 

ORGANISATIONENS 
BETYDELSE 

ATT ARBETA I 
GLESBYGD 

BEMÖTANDE, FÖLJSAMHET 
OCH EMPATI 

STRATEGI FÖR TIDSBOKNING PERSONLIGA RELATIONER PÅ 
MINDRE ORTER 

 

ATT GE INFORMATION RESURSER FÖR 
FLYKTINGMOTTAGANDE 

 

 

ATT KOMMUNICERA VIA TOLK ATT UTVECKLA KOMPETENS  

 

HÄLSOSAMTALETS FUNKTION   

 

KULTURKÄNNEDOM   

 

 

 

ATT MÖTA FLYKTINGAR 
 

BEMÖTANDE, FÖLJSAMHET OCH EMPATI: 

Flera informanter har uttryckt att ett bra bemötande är viktigt när flyktingar söker vård. En 

informant har ansett att det är viktigt att inte behandla flyktingar annorlunda, utan bemöta 

dem precis som man bemöter andra människor. Andra informanter har lyft fram humor 

och skratt som ett sätt att få flyktingar att slappna av då de ofta är spända. 

vi har en fråga så här är du gravid (.) den ställer jag oftast till män också (.) 
och då skrattar dom så det är inte klokt och då då händer det nånting i 
samtalet 

 

Att våga uttala både för och efternamn även om det inte alltid blivit rätt är ett sätt 

skapa förtroende. Flera informanter har beskrivit att det är vanligt att flyktingar 

kommer med frågor och problem kring vardagen som inte rör distriktssköterskans 

arbetsområde och det har beskrivits som svårt att hantera eftersom de själva inte haft 

svaren, tiden eller resurserna att hjälpa till. Låg tolerans har noterats bland personal 
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när flyktingarna kommer oanmälda till hälsocentralen, samtidigt som det funnits 

förståelse för varför de inte kan ringa och boka tider. När flyktingarna kommit akut har 

de alltid fått hjälp. Hinder som då kan uppkomma är att boka tolk akut. Det har hänt 

att de försökt förstå varandra ändå och det har beskrivits som svårt och frustrerande, 

men distriktssköterskorna försöker göra sitt bästa. En informant har betonat vikten av 

att ha tilltro till flyktingarna när de kommer akut sjuka. Informanterna har upplevt det 

svårt att avgöra vad som är vård som kan anstå och inte. En informant har liknat 

vissa flyktingar vid svenskar i glesbygd, som kan gå länge med besvär innan de 

söker vård vilket gör det svårare att motivera åkomman som akut. Önskan att hjälpa 

människor med behov av vård har yttrats även om det inte bedöms akut och att inte 

kunna hjälpa har gett en känsla av otillfredsställelse.  

 

Informanterna uttrycker att relationerna ofta är mer tillfälliga än djupa, eftersom det 

ständigt kommer nya flyktingar som inte sällan flyttar. De flesta informanter har 

beskrivit det som obegripligt att veta var flyktingarna befinner sig genom metaforer 

som att de flyttas som pjäser i ett spel och att de försvinner upp i rymden. 

 

ATT GE INFORMATION: 

Flera informanter har uttryckt en önskan om att flyktingarna ska få gemensam 

information kring det svenska samhället innan de kommer till orten. Det har beskrivits 

som svårt att veta vilken information de fått tidigare och vad de tagit till sig. En annan 

informant har menat att flyktingar får mycket information vid ankomsten till Sverige, 

men uttrycker att informationen kanske inte når fram utan behöver upprepas, andra 

har också betonat vikten av att kunna ta sig tid att ge återkommande och anpassad 

information i olika former. 

för dom här människorna är ju jättespända när dom kommer hit (.) undrar ju 
undrar ju vad vi ska göra (.) så mycket kommer dom ju glömma helt enkelt (.) 

men det är väl som för alla andra människor att man behöv både skriftlig 
och muntlig information och att man kanske till och med skulle behöva se 
det film (.) vore väl det bästa 
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ATT KOMMUNICERA VIA TOLK: 

Det har beskrivits som ett samspel att använda tolk och tekniken kan tränas upp.  

 

(.) ja till en början alltså dom första samtalen tror jag var riktigt dåliga då tittade 
man kanske i telefonen ibland å (..) man ställer nästan frågor till tolken som 
skulle vidarebefordra till patienten och det blir inte alls bra (..) 

 

Tekniken som beskrivits är att använda korta och enkla meningar, ha ögonkontakt, 

ställa direkta frågor, beakta sitt tonfall och ställa frågorna i en viss ordning. Det är 

bättre att säga ”du” jämfört med att prata i tredje person. En informant har uppgett att 

hon upplever det mer personligt med tolken fysiskt närvarande, medan en annan 

informant har menat att patientens integritet skyddas med telefontolk. Tolk av motsatt 

kön har ibland upplevts olämpligt då det händer att unga flickor visar med 

kroppsspråket att de inte vill att telefontolken ska känna till problemet, andra har 

upplevt att det inte har betydelse och att de kunnat ställa känsliga frågor trots tolk av 

motsatta kön. Flera har menat att tolkningen är av olika kvalitet och betonar vikten av 

att tolken och flyktingen förstår varandras dialekter, även om de talar samma språk. 

Flera informanter har uppgett att de kontrollerar detta genom ansiktsuttryck eller att 

fråga flyktingen. 

 

HÄLSOSAMTALETS FUNKTION: 

Hälsosamtalets funktion har beskrivits som ett sätt att komma i kontakt med 

flyktingarna och informera om rättigheter till vård. En informant har uttryckt att de 

prioriterat hälsosamtalen då de upplever att det gör att flyktingarna söker mindre 

vård. 

då ser man ju det (.) aha och då söker dom inte för många har ju haft ont i 
ryggen å (.) i sitt hemland till exempel  

 

Det har beskrivits viktigt att informera om tystnadsplikt, att ingen 

informationsöverföring sker till Migrationsverket, att samma frågor ställs till alla, att 

det är frivilligt att svara på frågorna. Vidare har det beskrivits som viktigt att förklara 

syftet med hälsoundersökningen och att de själva kan ställa frågor och avbryta för att 

minska känslan av förhör. Upplevelsen har varit att flyktingarna är vänligt inställda 
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och försöker svara så gott de kan på frågorna. Formerna för hälsosamtalen har 

varierat från enskilda hälsosamtal till samtal med hela familjer eller grupper. Fördelar 

med gruppsamtal som lyfts fram är att flyktingarna känner stöd av varandra och att 

det är tidseffektivt. Det kan förenkla smittspårning och hygienråd om flera eventuellt 

smittade sammanboende kommer samtidigt, har en informant berättat. Nackdelar 

som beskrivits är att det ibland är svårare att ställa frågor om till exempel sexualitet 

eller könsstympning. Ett sätt att få dessa frågor att kännas mer naturliga har varit att 

ställa dem efter information om barnmorskans funktion. 

 

KULTURKÄNNEDOM: 

Att ha kännedom om kulturer och kulturskillnader har beskrivits som önskvärt av flera 

informanter. Det har funnits en rädsla för att kränka flyktingar exempelvis genom att 

utsätta dem för att vid röntgen klä av sig inför vårdpersonal av motsatt kön. Ibland har 

bröder eller fäder uttryckt motstånd till manliga läkare för kvinnliga flyktingar och i de 

fallen löser man ofta situationen genom att kvinnlig personal närvarar vid 

undersökningen. En annan kulturskillnad som beskrivits är uppfattningen om tid. En 

informant har fått kännedom av en flykting att klockan inte används i dennes 

hemland, varpå informanten uttrycker att klockan styr oss i Sverige. Flyktingarnas 

förväntningar stämmer inte alltid överens med vården som erbjuds. Ett exempel på 

detta var att flyktingar förväntade sig klådstillande medicin medan distriktssköterskan 

rekommenderade att använda mjukgörande mot torr hud. En tanke om kvinnors 

mindre värde i andra länder har uttryckts angående en kvinnlig flykting som inte fått 

några vaccinationer i hemlandet. Informanterna har beskrivit hur de genom 

erfarenheter lär känna hur människor från olika kulturer uppträder. 

 

dom är inte arga det är alltså deras sätt att prata [skratt] men i våra öron 
så låter det som dom är jätteförbannade på varandra  

 
 

ORGANISATIONENS BETYDELSE 
 

STRATEGI FÖR TIDSBOKNING: 

Flyktingarna har kallats till hälsoundersökning via brev. En informant har planerat att 

skicka kallelser på olika språk, en annan gör det redan i mån av tid. En informant har 
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berättat att en vaktmästare delar ut kallelser personligen samt förklarar kallelsen med 

olika hjälpmedel, därigenom får de direkt kännedom om personen finns på orten.  

 

//han har tagit fram en liten pärm där han har skrivit upp då vad dagarna 
heter på veckan (.) och så nummer och månad (.) hur dom heter på olika 
månader och sen brukar han använda sig av google translate där han 
kanske skriver in hälsoundersökning måndag den sjätte oktober (.) och så 
översätt ju google så då satt då förstår ju personen (..) bättre 

 

En del har skickat kallelsen på ett andra språk medan andra menar att flyktingarna 

själva får ta reda på vad som står. En distriktssköterska har upptäckt att fler kommer 

när hon använder en lokal närmare flyktingarna samt genom att kalla dem på 

eftermiddagar. En strategi har varit att skicka kallelse samt ringa personal på 

flyktingarnas boenden och påminna om tiden, dagen innan eller samma dag. Ett 

annat sätt har varit att i förväg ringa Migrationsverket och förvissa sig om att 

flyktingarna finns kvar på orten. Många gånger har informanterna inte känt till att 

flyktingarna finns på orten förrän de sökt akut, då har de sett i journalen att 

hälsoundersökningen inte är genomförd. En informant har uttryckt att flyktingarna ska 

lära sig att komma i tid, därför har hon inte accepterat att de kommer obokade. 

Genom att påpeka att tolktid kostar pengar har en informant försökt motivera 

flyktingarna att komma i tid. 

 

RESURSER FÖR FLYKTINGMOTTAGNING: 

Distriktssköterskorna har beskrivit att de var oinformerade och oförberedda på att 

flyktingar skulle anlända till orten. Detta har inneburit att det tagit lång tid att komma 

igång med verksamheten. De flesta informanter har ansett att uppdraget kring 

flyktingmottagning är tydligt, men att det saknas resurser då flyktingmottagningen 

sker utöver den ordinarie verksamheten. En del informanter har menat att flyktingar 

kan känna en ökad trygghet om tillgängligheten och kontinuiteten ökade. En 

informant har menat att hon har tid för hälsosamtalet därför att hon avsätter tillräckligt 

med tid. En annan informant har uppgett att när hon inte hinner med allt under 

hälsosamtalet och vill kalla tillbaka patienten, hindras hon eftersom många står på 

väntelistan. Möjligheten att erbjuda flyktingar samtalsterapi har skiljts åt mellan 

informanternas berättelser. Enligt en informant sätts flyktingar inte upp på kuratorns 
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väntelista utan de får hjälp med psykiska problem först när de är väldigt akut sjuka 

och skickas då till större tätort. En informant har menat att vad som följs upp beror på 

vem flyktingen träffar på hälsocentralen och att vården därför är ojämlik. Flera har 

ansett att mottagningen ska ske centralt för att säkerställa en jämlik vård. Vilka 

resurser som funnits tillgängliga bidrar också till hur vården prioriteras. En informant 

har menat att en öppen mottagning skulle göra hälsocentralen överbelastad. 

//(.) för att vi kan inte ta en öppenmott en sånn här att folk bara får ramla 
in (.) för då kan vi få jobba ihjäl oss (.) 

 

ATT UTVECKLA KOMPETENS: 

Önskan om kunskapsutveckling i olika former har framkommit i samtliga intervjuer. 

En informant har uttryckt att utbildningar som erbjuds skiljer sig mellan 

hälsocentralerna samt att det sällan erbjuds utbildningar per automatik. Istället har 

det varit upp till var och en att ta reda på vilka utbildningar som är aktuella och 

argumentera för att få delta. En informant har berättat att hon tackat nej till utbildning 

inom flyktingämnet eftersom hon inte kan prioritera det. En del informanter har 

använt ett lärande förhållningssätt som innebär att de aktivt söker kunskap dels 

genom att läsa på och dels genom att fråga kollegor samt andra instanser kring nya 

situationer. En informant har fått en tjänst där ansvar för flyktingar ingår, men hon har 

inte fått inskolning i arbetet. Vidare menade hon att flyktingmottagning är ett av de 

svåraste uppdragen på hälsocentralen och att de mest erfarna bör ansvara för 

arbetet. En distriktssköterska var mycket positiv att hon fått en introduktionsutbildning 

när hon började arbeta med flyktingar. Där hade hon fått kunskap kring hälsosamtal, 

hälsoundersökningar, kommunikation via tolk och hur man tyder kroppsspråk. Hon 

har även deltagit i kontinuerliga träffar med Migrationsverket och 

Smittskyddsinstitutet där de får föreläsningar samt erfarenhetsutbyte om exempelvis 

smittskydd och olika kulturer. En annan har efterfrågat kunskaper om kulturskillnader, 

olika hudtyper, hur man ställer känsliga frågor och vilka prover som ska tas. 

dom törs nästan inte klä av sig (.) dom står där och är jätterädda (..) och att ja (.) 
det är sånna här små man skulle kunna diskutera (.) små knep och sånt här va 
vad man ska tänka (.)  
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ATT ARBETA I GLESBYGD 
 

PERSONLIGA RELATIONER PÅ MINDRE ORTER: 

En distriktssköterska har beskrivit en positiv utveckling i arbetet med flyktingarna och 

tror att antalet flyktingar på sikt kommer öka i glesbygden. Även andra har förmedlat 

en positiv inställning till att flyktingar tas emot på mindre orter. Fördelen med att 

kontakten blir mer personlig i glesbygd har betonats. 

 

ja den stora fördelen är ju att (.) man (.) man blir ju mer personlig med 
flyktingarna för man möter ju dom även i andra sammanhang (.) man möter 
dom i affären man möter dom på skolan ute på gatan dom vet att vi arbetar 
här på hälsocentralen å får ju ansikten och namn på oss ganska snart och 
vi känner ju igen dom 

 

Distriktssköterskan och flyktingarna har setts i olika sammanhang och känner igen 

varandra vilket gör det lättare för flyktingarna att få kontakt med omgivningen samt 

känna sig sedda av befolkningen. Att flyktingarna känner igen personalen har ansetts 

bidra till kontinuitet i vården och en närmare relation mellan dem. Eftersom de lärt 

känna flyktingarna bättre kan återkommande problem fångas upp och lösas tidigt. En 

informant har berättat om en flykting som hade smärtor i cirka ett års tid och förgäves 

sökt vård för detta på en större ort. Hon visade enorm tacksamhet då hon fick hjälp 

att konstatera att orsaken var gallbesvär. En informant har beskrivit att den 

personliga relationen kan vara en nackdel då flyktingarna tror att hon är ansvarig för 

allt kring deras vård, trots att ansvaret delas med kollegor och andra professioner. 

Stora avstånd, begränsad kollektivtrafik och att förklara var flyktingarna ska vända sig 

för vård kvällar och helger innebär utmaningar. Avstånd till annan samhällsservice 

har beskrivits som en nackdel för flyktingarna. En informant har berättat att hon 

utöver information om hur sjukvården kontaktas även delar ut kartor samt berättar om 

resurser i samhället som second hand-butiker och apotek. En del informanter har 

varit välinformerade om vilka verksamheter som finns för flyktingar på orten. Ett 

exempel på verksamhet är där flyktingar får möjlighet att sysselsätta sig med olika 

praktiska sysslor. En annan har berättat om ideella insatser som att frivilliga följer 

med vid sjukhusbesök. Hälsocentralens roll betraktas av en del informanter som liten 

och de anser att det större ansvaret för att flyktingarna mår bra ligger hos andra 

aktörer. 
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DISKUSSION 
 

RESULTATDISKUSSION 

Det anses centralt i ett bra bemötande att tro på flyktingarna, att bemöta dem med 

respekt och förståelse. Humor ansågs användbart för att skapa en avslappnad 

atmosfär. Liknade resultat har setts i en tidigare svensk studie[5]. 

Distriktssköterskorna hade strategier för att optimera kommunikationen via tolk och 

för att få flyktingar att känna sig bekväma under hälsosamtalen. Informanterna ansåg 

att hälsosamtalen var ett bra sätt att skapa kontakt med flyktingarna samt att 

informera om hälso- och sjukvården. De upplevde att flyktingar sökte vård i mindre 

utsträckning efter hälsosamtalen, vilket kan innebära såväl hälsomässiga som 

samhällsekonomiska vinster. Folkhälsomyndigheten menar att det i grunden är 

samhällsekonomiskt klokt att förebygga ohälsa och eftersom den som flytt sitt land 

löper större risk att drabbas av ohälsa har hälsosamtalet en preventiv funktion[19]. 

 

En vilja att hjälpa flyktingarna uttrycktes samtidigt som distriktssköterskorna kände 

sig hindrade av flyktingarnas begränsade rättigheter till vård. Bäärnhielm menar att 

vårdaren ser utsattheten i mötet, men det kan vara svårt att veta hur man ska kunna 

hjälpa människan. Detta skapar många gånger till en känsla av hopplöshet. Vårdaren 

kan då istället fokusera på det som kan göras för att få personen i ett bättre läge[20]. 

Informanterna i studien har uttryckt att de upplever att relationerna många gånger 

tenderar att bli ytliga eftersom flyktingar ofta flyttar av olika anledningar. Tillfälliga 

relationer kan upplevas mindre meningsfulla, framförallt i glesbygd där ortens 

befolkning i högre grad har ett behov av att människor stannar kvar. Även brist på 

resurser kan skapa en känsla av att inte kunna hantera situationen. Sammantaget 

resulterar det i en låg KASAM hos flyktingar såväl som hos distriktssköterskorna då 

komponenterna hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet sviktar[7]. 

 

Strategier för följsamhet har identifierats så som att anpassa tidsbokning eller att 

möta upp känslor kring kvinnors heder efter andra kulturers levnadsvanor och 

tankesätt. Informanterna visar betydande förmågor av transkulturell omvårdnad som 

innebär att bemöta olika kulturella livsmönster och känslor[1]. Bäärnhielm betonar att 

vårdaren bör använda ett individperspektiv för att inte dra slutsatsen att alla som 



Sida | 18  
 

kommer från samma land eller region tänker på ett och samma sätt[20]. En 

grönländsk studie i en annan kontext visar ett liknande resultat där sjuksköterskor i 

glesbygd måste vara medvetna och förutseende, använda sin fantasi samt vara 

kreativa. Där beskrivs vikten av att känna till och ta hänsyn till de kulturella 

sedvänjorna, exempelvis att inte planera hälsokontroller under jakt- och 

fiskesäsongen[21]. 

 

Det framkom att flyktingar söker sig till hälsocentraler med allehanda frågor och att 

de känner ett förtroende för personalen. Genom att se det som en tillgång snarare än 

som besvärande kan tillfällena tas till vara och med kunskap om samhällets resurser 

kan distriktssköterskan finnas till hands för att främja integration. Vidare framkom att 

distriktssköterskorna hade olika syn på sin roll och vad som ingår i arbetsuppgifterna. 

En informant såg det som en del av ett bra bemötande att dela ut kartor och berätta 

om resurser som finns tillgängliga i samhället medan en annan menade att 

hälsocentralens roll bara utgör en liten del för flyktingarnas välmående och att 

ansvaret ligger hos andra aktörer. En studie visar att sjuksköterskor i glesbygden fick 

tänka kreativt för att nå ut till befolkningen, exempelvis genom att hålla 

hälsoundervisning i samband med ortens bingo. Vidare menade de att det var viktigt 

att engagera frivilliga för att inte arbetet skulle bli ensamt. Det var nödvändigt att ha 

en multifunktion i glesbygden och låta sina arbetssysslor sträcka sig utanför 

hälsocentralen. Flera sjuksköterskor poängterar vikten av respekt och mänsklighet 

för att vinna förtroende samtidigt som att ha kännedom om patienten och familjen, 

andra nätverk och lokalsamhället för att kunna utveckla omvårdnad anpassad efter 

individen[21]. 

 

Många flyktingar bär med sig ett omfattande bagage i form av traumatiska händelser, 

psykisk ohälsa och separationer. Flera av informanterna har uttryckt att det är en 

brist att inte kunna själv kunna kalla tillbaka patienten på grund av fullbokad 

väntelista eller att inte ha möjlighet att remittera vidare. Informanterna beskriver att 

vården anses vara ojämlik och menade att vården av flyktingar borde centraliseras. 

Det är inte unikt för de mindre orterna att uppföljning uteblir. En tidigare studie gjord i 

Stockholms läns landsting visar att en hög andel flyktingar har symtom på psykisk 

ohälsa och att endast en mindre andel får adekvat uppföljning[22]. Ibland tydliggörs 

existentiella och kulturella aspekter av hälsa i möten i vårdmiljö. Den kliniska 
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erfarenheten visar att det sker missförstånd i vården på grund av att vårdare inte har 

de rätta verktygen att förstå symtom ur ett transkulturellt perspektiv. Hur möten kring 

hälsa och sjukdom fungerar skiljer sig åt mellan olika grupper beroende av vilket 

synsätt man har på sjukdom, hur hälso- och sjukvården är organiserad och tillgången 

till vård. För att integrera ett transkulturellt perspektiv krävs resurser, ett gemensamt 

ansvarstagande samt att organisationsstrukturerna öppnas upp[23]. 

 

En del sjuksköterskor har påtalat att de fått lära sig genom erfarenhet och att fråga 

kollegor. Det beskriver även sjuksköterskor som arbetar på specifika 

flyktingmottagningar i Nederländerna vilka ansåg att erfarenhet och att få utbyta 

erfarenheter kring svåra fall är det bästa sättet att utveckla sin kompetens[11]. 

Bäärnhielm menar att det finns en form av kunskapsbrist om hur olika kulturer 

uttrycker sig och kan tolkas. Vårdaren bör värdera om symtom är direkta symtom 

eller ett sätt att tänka och förstå sin omvärld, därför är det viktigt att vårdaren har tid 

att lyssna på patientens berättelse. En aspekt som Bäärnhielm betonar är att det 

behövs resurser redan i primärvården samt kunskaper och intressen i andra delar av 

samhället. För vårdens del handlar det om att få tid att diskutera svåra frågor och 

byta erfarenheter med varandra[20]. 

 

De flesta informanter hade 1 till 2 års erfarenhet av flyktingmottagande och berättade 

om en känsla av otillräcklighet samt en önskan om utökad kunskap. När 

sjuksköterskor från Grönland påbörjade det mångfacetterade arbetet i glesbygd 

beskrev de liknande känslor som att känna sig oförberedd och känslan av konstant 

kunskapbrist[21]. Att vara distriktssköterska i glesbygd innebär en komplex 

arbetssituation i sig och blir än mer komplicerat med flyktingmottagande. Ekblad 

menar att vårdpersonal påverkas av sin teoretiska utbildning samt kontext och för att 

orka med mångkulturell vård krävs en medvetenhet om egna kulturella antaganden 

och reaktioner. Stöd behövs från såväl kollegor som arbetsledning. Arbetsplatser 

behöver ha en plan för förebyggande insatser i form av handledning och utbildning 

för personalen samt utveckling på arbetsplatsen[24]. 
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METODDISKUSSION 

Det kan uppfattas som att få hälsocentraler blivit tillfrågade att delta i studien. Då 

ambitionen på två informanter från vardera länet uppnåtts beslutades att inte 

kontakta fler eftersom uppfattningen var att insamlat material var omfattande. 

Betydande datamaterial kan ha förbisetts då datainsamlingen avslutades på grund av 

tidsbegränsning och bedömningen att materialet var mättat. 

 

Då syftet var att undersöka upplevelser i glesbygd på hälsocentraler utan specifik 

flyktingmottagning och författarna önskade en bredd i materialet kontaktades 

hälsocentraler i alla de fyra länen. Detta var mer tidskrävande jämfört med att 

intervjua flera på samma ort och resulterade i ett mindre antal informanter. Det var 

svårt att få informanter att delta i studien då en del dröjde med att svara på förfrågan 

och många tackade nej av olika anledningar. Informanterna var samtliga kvinnor och 

det hade varit önskvärt med en annan könsfördelning för att om möjligt nyansera 

resultatet ytterligare. I Jämtlands län framkom det efter genomförda intervjuer att 

valda orter låg inom samma kommun, men författarna bedömde att detta inte 

påverkade resultatet till den grad att materialet behövde uteslutas. 

 

Intervjuerna genomfördes via telefon när informanterna befann sig på respektive 

arbetsplats vilket ansågs bidra till en bekväm situation för dem. Eftersom intervjuerna 

var under arbetstid kan arbetsmiljön ha påverkat informanterna negativt. 

Ansiktsuttryck och liknande kunde inte tolkas under intervjun, däremot kunde 

känsloyttringar som skratt eller suckar transkriberas för att bevara känslan i 

materialet. 

 

Underlaget som användes under intervjuerna är skapat av författarna utifrån syftet 

och uppfattningar om vilka faktorer som kan påverka mötet med en flykting. Det gav 

ett innehållsrikt material för efterföljande analysprocess. Frågan om andra 

organisationer hade kunnat uteslutas för att ge ett ytterligare fokus på själva mötet 

med flyktingen. För att höja kvaliteten på datainsamling har författarna inbördes 

diskuterat intervjuteknik och utvärderat genomförda intervjuer för att om möjligt höja 

kvaliteten i kommande intervjuer. Ibland har vissa meningsenheter passat under flera 

underkategorier, varpå författarna bestämt till vilken underkategori texten hör genom 
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att tolka textens innebörd. För att stärka trovärdigheten har insamlat material 

systematiskt behandlats av båda författare som ofta återgått till ursprunget i texten för 

att säkerställa dess betydelse. 

 

KONKLUSION 

Att arbeta med flyktingar i glesbygd på små enheter med begränsade resurser 

upplevs mer personligt och kräver engagerade distriktssköterskor samt goda 

kontakter med omgivningen. Distriktssköterskorna har i studien påvisats inneha 

betydande egenskaper som engagemang samt viljan till vidareutveckling och 

gränsöverskridande arbete. Att flyktingar söker sig till hälsocentralen visar att det 

finns ett förtroende för vårdpersonalen som kan ses som en möjlighet att vägleda 

flyktingarna och främja integration. För att lyckas med detta i glesbygd behövs en 

inställning att det är en del av distriktssköterskans ansvar samt resurser i form av tid 

och kunskap. Det finns en gemensam vinst i att uppnå målen att så snart som möjligt 

genomföra hälsosamtalen, därför bör dessa prioriteras. Att möta nya kulturer är en 

utmaning och med ett växande mångkulturellt Sverige är behovet av kunskap i 

transkulturell omvårdnad högst aktuellt. För att utveckla dessa färdigheter efterfrågas 

möjligheter till eftertanke och att lyssna på flyktingarnas berättelser samt att utbyta 

erfarenheter kollegor emellan. 

Denna studie har belyst distriktssköterskans perspektiv och det vore önskvärt att 

studera flyktingars upplevelser av mötet med vårdpersonalen i glesbygd. Vidare vore 

det intressant att utforska hur hälso- och sjukvård med ett transkulturellt perspektiv 

kan utformas med god kvalitet även i glesbygd. 
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BILAGA 1. INTERVJUFRÅGOR 
 

1. Ålder och kön? 
2. Hur länge har du varit sjuksköterska? 
3. Hur lång erfarenhet har du av att arbeta med flyktingar? 
4. Vad heter din hälsocentral/sjukstuga? 
5. Ungefär hur många patienter (totalt) är listade hos din Hälsocentral/Sjukstuga?  
6. Har ni en specifik flyktingmottagning? 
7. Vad har ni för uppdrag i flyktingmottagandet?  
8. Är det uppdraget tydligt? 

 
Hur tänker du kring (vilka faktorer är viktiga för): 

9. Att ge flyktingar information på ett bra sätt? 
10. Att ge flyktingar ett bra bemötande på mottagningen? 
11. Att boka tider till flyktingar? 
12. Att använda sig utav tolk? 

Fokus på detta område. Ställ följdfrågor! 
ex. hur gör du då? hur känns det? varför? berätta mer! 
 

13. På sätt kan det vara en fördel att arbeta på en hälsocentral/sjukstuga i 
glesbygd när det kommer till flyktingmottagande/att vårda flyktingar? 

 
14. På vilket sätt kan det vara ett hinder att arbeta på en hälsocentral/sjukstuga i 

glesbygd när det kommer till flyktingmottagande/att vårda flyktingar? 
 

15. Hur fungerar samarbetet med andra viktiga organisationer som t.ex. 
Migrationsverket, andra flyktingmottagningar, psykologer, etc.? 

 
16. Hur ser ni på behovet av kompetenshöjning inom det här området? 

 
17. Är det något mer du vill tillägga som vi inte frågat om? 

 

 

TACK! 
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BILAGA 2. FÖRFRÅGAN TILL ANSVARIG 
ENHETSCHEF OM MEDGIVANDE FÖR STUDIE 

 
Detta är en förfrågan till Dig som ansvarig enhetschef för hälsocentralen/sjukstugan.  
 
Vi går sista terminen på Distriksköterskeprogrammet vid Umeå universitet. I samband 
med detta gör vi vårt examensarbete i form av en intervjustudie där vi vill intervjua 
distriktssköterskor om faktorer som påverkar mötet med flyktingar och asylsökande 
på hälsocentraler/sjukstugor i glesbygd. 
 
Intervjun kommer att ske via telefon på en tid som passar distriktssköterskan. 
Tidsåtgången beräknas till ca 30 minuter. Intervjun kommer att spelas in och skrivas 
av ordagrant för att underlätta den efterföljande bearbetningen. Enbart vi studenter 
som skriver uppsatsen kommer att ha tillgång till datamaterialet. Efter studiens 
slutförande raderas allt insamlat material. Datamaterialet behandlas med 
konfidentialitet, dvs. att den intervjuades identitet inte röjs vare sig under bearbetning 
av intervjuerna eller i redovisningen av resultaten. 
 
Inga obehöriga har tillgång till intervjuerna. Intervjuerna avidentifieras, förses med en 
kod och kodlistan förvaras skild från intervjuerna. Alla personuppgifter hanteras enligt 
personuppgiftslagen (1998:204) och ansvarig för personuppgifterna är Umeå̊ 
Universitet.  
 
Studien resultat kommer redovisas på̊ vår examination för studenter och 
universitetslärare. Samt finnas tillgänglig på Umeå universitet. 
 
Deltagande i studien är frivilligt och informanten kan när som helst avbryta utan att ange 
skäl. 

 
Upplysningar om studien lämnas av: 
 
Emil Kristiansson 
Telefon: xxx-xxx xx xx 
E-post: xxxxxxxx@student.umu.se 
Student på distriktsköterskeprogrammet vid institutionen för omvårdnad vid Umeå universitet. 
 
Jessica Tjärnberg 
Telefon: xxx-xxx xx xx 
E-post: xxxxxxxx@student.umu.se 
Student på distriktsköterskeprogrammet vid institutionen för omvårdnad vid Umeå universitet. 
 
Handledare: 
Anette Edin-Liljegren 
E-post: xxxxxx.xxxxxxxxx@vll.se 
Adj. Lektor, institutionen för omvårdnad, Umeå universitet. 
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BILAGA 3. MEDGIVANDE FÖR INTERVJUSTUDIE
  
 
Jag har tagit del av den skriftliga informationen i “Förfrågan till ansvarig enhetschef” 
om medgivande för studie. Jag samtycker till att studien genomförs i verksamheten 
och är informerad om att deltagandet är helt frivilligt, samt att informanten när som 
helst och utan förklaring kan avbryta sitt deltagande. 
 

Ort och datum:_______________________________________________________ 
 
Underskrift:__________________________________________________________ 
 
Namnförtydligande: ___________________________________________________ 
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BILAGA 4. ERBJUDANDE OM DELTAGANDE I 
STUDIE 
 
 
Vi går sista terminen på Distriksköterskeprogrammet vid Umeå universitet. I samband 
med detta gör vi vårt examensarbete i form av en intervjustudie där vi vill intervjua 
distriktssköterskor om faktorer som påverkar mötet med flyktingar och asylsökande 
på hälsocentraler/sjukstugor i glesbygd. 
 
Intervjun kommer att ske via telefon på en tid som passar Dig. Tidsåtgången 
beräknas till ca 30 minuter. Intervjun kommer att spelas in och skrivas av ordagrant 
för att underlätta den efterföljande bearbetningen. Enbart vi studenter som skriver 
uppsatsen kommer att ha tillgång till materialet. Efter studiens slutförande raderas allt 
material. Materialet behandlas med konfidentialitet, dvs. att din identitet inte röjs vare 
sig under bearbetning av intervjuerna eller i redovisningen av resultaten. 
 
Inga obehöriga har tillgång till intervjuerna vilka avidentifieras, förses med en kod och 
kodlistan förvaras skild från intervjuerna. Alla personuppgifter hanteras enligt 
personuppgiftslagen (1998:204) och ansvarig för dina personuppgifter är Umeå̊ 
Universitet.  
 
Studien resultat kommer redovisas på̊ vår examination för studenter och 
universitetslärare. Samt finnas tillgänglig på Umeå universitet. 
 

Deltagande i studien är frivilligt och Du kan när som helst avbryta utan att ange skäl. 
 
 
Upplysningar om studien lämnas av: 
 
Emil Kristiansson 
Telefon: xxx-xxx xx xx 
E-post: xxxxxxxx@student.umu.se 
Student på distriktsköterskeprogrammet vid institutionen för omvårdnad vid Umeå universitet. 
 
Jessica Tjärnberg 
E-post: xxxxxxxx@student.umu.se 
Telefon: xxx-xxx xx xx 
Student på distriktsköterskeprogrammet vid institutionen för omvårdnad vid Umeå universitet. 
 
Handledare: 
Anette Edin-Liljegren 
E-post: xxxxxx.xxxxxxxxx@vll.se 
Adj. lektor, institutionen för omvårdnad, Umeå universitet. 
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BILAGA 5. MEDGIVANDE FÖR INTERVJUSTUDIE 

 
Jag har muntligen informerats om studien samt tagit del av den skriftliga 
informationen i “Erbjudande om deltagande i studie” och vet vad det innebär för mig 
att delta. Jag samtycker till att delta och känner till att min medverkan är helt frivilligt, 
samt att jag när som helst och utan förklaring kan avbryta mitt deltagande. 
 

Ort och datum:_______________________________________________________ 
 
Underskrift:__________________________________________________________ 
 
Namnförtydligande: ___________________________________________________ 
 

 


