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Sammanfattning 

Bakgrund: Distriktssköterskans uppdrag är att främja människors hälsa genom hela livet. 

Just nu är 60 miljoner människor på flykt i världen. Sverige och hela vårt samhälle står inför 

stora utmaningar. Alla som söker asyl i Sverige ska erbjudas en hälsoundersökning vilken 

inkluderar ett hälsosamtal. 

Design: Studien har en kvalitativ beskrivande ansats och baseras på narrativa intervjuer. 

Metod:. Nio sjuksköterskor intervjuades. De har arbetat mellan tre månader och 22 år med 

hälsosamtal och nyanlända personer inom primärvården. De transkriberade intervjuerna 

analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Tre kategorier framkom ur analysprocessen: Känsla av otillräcklighet, Behov av 

förbättrat stöd i arbetet och Glädjefyllt arbete. Från kategorierna skapades åtta 

underkategorier. Representativa citat från analysenheten presenteras i resultatet.  

Slutsats: En slutsats är att när lite tid ges till hälsosamtal så missas viktiga delar i patientens 

psykiska mående vilket ibland fick sjuksköterskorna att känna sig stressade. Sjuksköterskorna 

såg möjligheter i mötena med den nyanlände och försökte ändå att arbeta hälsofrämjande. 

Sjuksköterskorna var positiva till sitt arbete. Deras önskemål om utveckling av hälsosamtalet 

blir förhoppningsvis till verklighet tack vare deras starka viljor och brinnande engagemang.  

 

Nyckelord: Flyktingar, nyanlända, primärvården, hälsosamtal, distriktssköterska, 

distriktssköterskans upplevelser 

  



  
 

 
 

English titel: "It's important to be professional, but I´m a human too." 

Abstract 

Background: The primary health care nurse´s mission is to promote health throughout life. 

Right now, 60 million people are displaced in the world. Sweden and our entire society are 

now facing a major challenge. Sweden can now be called a multicultural society as 

immigration has increased so dramatically in Sweden during the 2000s. All who seek asylum 

in Sweden shall be offered a medical examination which includes a health conversation. 

Design: Qualitative approach with narrative design. 

Findings: Throughout the analysis process three categories emerged: Feeling of inadequacy, 

Need for better worksupport and Joyful work. The categories were created from eight 

subcategories. Representative quotes are presented from the analysis unit in the result. 

Method: The study has been carried out with qualitative design. Nine nurses who have 

worked between three months and 22 years with health conversation and new arrivals in 

primary care were selected and interviewed. 

Result: The result showed that the primary health nurses wish to develop the health 

conversation. They were concerned that they had a lack of time and resourses for the meeting 

with the new arrival. The informants wanted more time, education and cooperation between 

primary care nurses. They were positive and said that this was the best work they have ever 

had. 

Conclusion: The primary health nurses experienced that they missed important facts about 

the new arrival´s mental illness during the meeting. This made the nurses feel stressed.  The 

nurses saw opportunities and tried to work health promoting. Hopefully their strong will to 

develop the health conversation will be true.  

Keywords: Refugees, new arrivals, Primary health care nurses, primary care, health-

conversation, Community Health Nurses experience
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Förord 

Inledningsvis vill jag rikta ett tack till alla som gjort uppsatsen möjlig. Mitt intresse för 

migration och integration är större än någonsin och jag är glad över hur mycket som går att 

åstadkomma om man försöker. Att ingen kan göra allt men alla kan göra något, anser jag vara 

ett sant och bra uttryck. Jag önskar tacka medverkande för intressanta och lärorika intervjuer, 

min handledare och alla intresserade som har pushat mig och gjort att min kämpaglöd 

fortfarande lyser klar. 

Oktober 2015 Matilda Samuelsson



Inledning 

Distriktssköterskans uppdrag är i likhet med Världshälsoorganisationens (WHO) folkhälsomål att 

främja människors hälsa genom hela livet. Distriktssköterskan bör ha kompetens att arbeta preventivt 

samt kunna hjälpa en individ eller familj med fysiska och psykiska sjukdomar samt med sociala och 

existentiella problem. Distriktssköterskan bör även kunna möta och stödja människorna där de 

befinner sig ”idag” (Distriktssköterskans kompetensbeskrivning, 2008). Detta beskriver även Öhman 

och Söderberg (2004) i sin studie där de kommer fram till att vårdpersonalen genom att vara 

närvarande, tröstande och lindrande kan bygga upp och upprätthålla en nära vårdrelation.  

Människor som varit på flykt är i stort behov av trygghet och tillit och hälsosamtalet med 

distriktssköterskan är bland de första möten som nyanlända har med sjukvården och Sverige. Det är 

därför viktigt att det blir ett bra hälsosamtal mellan distriktssköterskan och den nyanlända personen. 

 

Bakgrund 

Migration och statistik 

Rädda barnen (2015) meddelar på sin hemsida att 60 miljoner människor just nu är på flykt i världen. 

Sverige och hela vårt samhälle står inför stora utmaningar då det inte kommit så många flyktingar hit 

sedan 1990-talet.  

Enligt Migrationsverket (2015a) skedde en ökning av flykting- och anhörighetsinvandringen på 

1970-1990 talen samtidigt som arbetskraftsinvandringen minskade. Antalet flyktingar som sökte asyl 

i Sverige ökade under dessa årtionden till följd av krig, militärkupper och trakasserier runtom i 

världen. Under 1980-talet kom de flesta nyanlända flyktingar från länderna Chile, Vietnam, Iran, Irak 

och Etiopien. Under senare delen på 1990-talet kom de flesta nyanlända flyktingar från det gamla 

Jugoslavien. Länderna i Västra Europa tar emot allt fler flyktingar och intresset för migration ökar 

stadigt varje månad och år. På 1990-talet gick invandringen till Västeuropa om invandringen till 

Kanada, USA och Australien tillsammans (Jervas, 1995). Migrationsverket (2015b) beslutade år 

2013 att ge alla syrier och statslösa från Syrien permanenta uppehållstillstånd i Sverige.  

Antalet asylansökningar i Sverige varierar genom åren beroende på hur omvärlden ser ut. Enligt 

Statistiska centralbyrån [SCB] (2010) invandrade 98801 personer till Sverige år 2010. År 2013 

uppgick invandringen till 115 845 personer (SCB, 2013). Under vecka 36 år 2015 sökte 3 239 

personer asyl i Sverige, vilket enligt Migrationsverket är två tredjedelar mer än veckan innan 

(Migrationsverket, 2015a). Fram till vecka 36 i år, 2015, har 59854 personer invandrat till Sverige 
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och i alla län utom Norrbottens län har en folkökning inträffat. Störst andel av nyanlända kommer till 

Stockholm, Göteborg och Malmö. Med tanke på hur världen ser ut idag och det höga antalet 

invandrande personer till Sverige hittills i år så kommer 2014 års rekordnotering med invandring att 

överstigas (SCB, 2015). 

Migranter förlorar ofta status i sitt nya land och Davies, Basten och Frattini (2006) beskriver att de 

människor som kommer från lägre klasser har högre mortalitet jämfört med människor från högre. 

Davies, Basten och Frattini (2006) skriver att migranter många gånger utsätts för social ojämlikhet 

vilket kan påverka deras hälsa kraftigt, detta även om deras basala behov är tillfredsställda. Som ett 

led i att stötta dessa personers hälsa genomförs hälsosamtal med alla nyanlända. I hälsosamtal ingår 

det att fråga efter personens psykiska hälsa och det är viktigt att distriktssköterskan är uppmärksam 

på tecken och symtom på ohälsa (Bilaga 1). 

 

Definition av begreppet flykting/asylsökande 

En person som sökt asyl men inte fått besked än kallas för asylsökande. Den som är asylsökande 

begär hos migrationsverket ett uppehållstillstånd. Permanent uppehållstillstånd (PUT) får den som 

beviljats asyl i Sverige, personen kan då bosätta sig i landet.  Ordet asyl kommer från latin där det 

betyder ”fristad”, ”tillflyktsort”. Asyl innebär skyddet som ges av en stat till personer som söker 

skydd. När en asylsökande fått besked att hen får stanna i Sverige kallas att hen fått flyktingstatus 

(Melander, 2015). 

Ordet migrant har enligt nationalencyklopedin samma innebörd som ordet invandrare (immigrant) 

vilket betyder att personen flyttar från ett land till ett annat för att bo i det nya landet minst ett år 

(Hammar, 2015). 

Benämningen flykting används i dagligt tal i Sverige om både personer som väntar på asyl och 

personer som redan fått asyl. En av orsakerna kan vara allmänhetens föreställning att människor som 

befinner sig på flykt är flyktingar oberoende av ifall de är mitt i asylprocessen eller om den redan är 

avklarad. Jag har i detta arbete valt att använda benämningen nyanländ i studien med motivering att 

det är ett neutralt uttryck. Ordet nyanländ syftar på att personen i fråga nyligen anlänt till Sverige och 

sökt asyl. 

Hälsosamtal 

Björk Brämberg, Nyström och Dahlberg (2010) skriver att Sverige kan kallas för ett mångkulturellt 

samhälle då invandringen ökat kraftigt i Sverige under 2000-talet. Invandringen är en stor resurs för 
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vårt samhälle men att hinna med det akuta omhändertagandet ses som en utmaning. Med ett så stort 

antal nyanlända varje vecka och år redogör Migrationsverket för betydelsen av samverkan mellan 

olika aktörer och skriver att “Vi måste därför hjälpas åt för att mottagandet ska bli så bra som 

möjligt” (Migrationsverket, 2014a). 

En viktig del av mottagandet är att alla får möjlighet att undersöka sin hälsa. Ur lagen SOSFS 

2011:11 (Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökning av asylsökande m.fl) 

går att utläsa att alla människor som söker asyl i Sverige ska erbjudas en hälsoundersökning vilken 

inkluderar ett hälsosamtal. Personen som söker asyl informeras om rätten till frivilligt hälsosamtal av 

Migrationsverket. Sedan är det Landstingens ansvar att se till att hälsosamtalen erbjuds.  

Migrationsverket skickar ett meddelande till primärvården när en nyanländ som söker asyl har 

kommit till deras närområde. På meddelandet står vilket språk personen talar. Distriktssköterskans 

uppgift är att kalla nyanlända flyktingar för ett hälsosamtal samt beställa tolk vid behov. Hälsosamtal 

utförs av distriktssköterskor runtom i landet på olika 

vårdcentraler/hälsocentraler/flyktingmottagningar med mera. På vissa mottagningar arbetar även 

sjuksköterskor med lång erfarenhet av hälsosamtal. Enligt SOSFS 2011:11 ska hälsoundersökningen 

innehålla samtal angående den nyanländas nuvarande samt tidigare fysiska och psykiska 

hälsotillstånd, eventuell erfarenhet av traumatiska upplevelser och personens psykosociala situation. 

Hälsoundersökningen ska även innehålla frågor om vaccinationsstatus, eventuella sjukdomar, 

exponering av smitta samt hur personen bor nu. Familjesituation, eventuell utbildning med mera 

efterfrågas också, se bilaga 1. Västra Götalandsregionen har skrivit ett dokument om 

hälsoundersökning, inkluderandes hälsosamtal, som distriktssköterskor inom landstinget använder 

sig av. Se bilaga 1. 

Det finns varianter på upplägget av frågorna vid ett hälsosamtal med nyanlända. Röda korset skriver 

på sin hemsida (www.redcross.se) om en samtalsguide för hälsosamtal som de arbetat fram. De 

skriver: ”Hälsosamtalet är ett komplement till den ordinarie hälsoundersökningen och genomförs 

både med vuxna samt barn, med stöd av tolk. Vad som är unikt med denna hälsosamtalsmetod är att 

den tillåter en djupgående inblick i individens hela livssituation och hälsotillstånd och som även 

inkluderar att tillvara individens egna resurser och fritidsintressen. Metoden baseras på beprövade 

metoder, lång erfarenhet och är utvecklad i samråd med expertis inom flyktingars hälsa. Denna 

specifika guide för hälsosamtal är resultatet av ett samverkansprojekt mellan Röda Korset, Rädda 

Barnen och Svenska kyrkan som pågick i Kronobergs län mellan 2008 – 2011”.  
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Språket kan vara ett hinder för nyanlända att kunna komma i kontakt med olika instanser. Som 

nyanländ i Sverige är det därför oerhört viktigt att få tolkhjälp vid möten med bland annat 

sjukvården. Kommunikationen är en förutsättning för att vi ska kunna förstå varandra och kunna 

bygga upp en relation med tillit. Vid hälsosamtalet har distriktssköterskan möjlighet att informera 

den nyanlända personen om sjukvården, om egenvård och om samhället. 

Det finns olika typer av hälsosamtal och Centrum för allmänmedicin genomförde en studie i Sverige 

år 2007 där det visade sig att äldre personer som besöks av distriktssköterskan för hälsosamtal i 

hemmet upplevde bättre hälsa jämfört med andra äldre personer. Det framkom att äldre som fått 

hälsosamtal i hemmet kände sig rörligare, piggare, upplever mindre smärta och är friskare (Nyman, 

2011). 

Persson och Friberg (2009) genomförde en kvalitativ undersökning med nio patienter som varit med 

om en hälsokontroll där det framkom att de hade ökad risk att utveckla hjärt-kärlsjukdom. 

Hälsosamtalet tillförde ny kunskap till patienterna och de tyckte att det var enkelt att ta till sig 

information men svårt att ändra invanda vanor. Det personliga samtalet uppskattades och patienterna 

tyckte att de fick ärliga svar på sina frågor. Sjuksköterskans pedagogiska förhållningssätt ansågs 

viktigt.  

I en studie av Weinehall (2001) framkom att hälsosamtal förbättrade levnadsvanorna hos patienterna. 

Med hjälp av hälsosamtal och undervisning minskade patienternas riskfaktorer gällande högt 

blodtryck, höga kolesterolvärden samt fetma. Lingfors, Lindström, Persson, Bengtsson och Lissner 

(2001) och Lingfors, Lindström, Persson, Bengtsson och Lissner (2003) studier visar på liknande 

resultat där patienter i en testgrupp som varit på hälsosamtal förbättrade sin hälsoprofil och 

levnadsvanor jämfört med patienter som inte varit på hälsosamtal. 

Bergstrands (2000) avhandling visar att distriktssköterskan anser det vara sin uppgift att förebygga 

sjukdomar och att främja hälsa. Hälsorådgivande samtal används för att nå fram till patienterna och 

få dem att ända på sin livsstil. Det tar tid att ändra beteende och livsstil. En patient kan ha levt med 

ett beteende i hela sitt liv så tålamod och förståelse är viktigt. 

Artiklar rörande distriktssköterskans/vårdpersonalens upplevelser och erfarenheter av hälsosamtal 

med nyanlända personer har varit svåra att finna. 

Sjuksköterskans viktiga egenskaper 

Barbosa da Silva och Ljungqvist (2003) skriver om egenskaper hos sjuksköterskan som får patienten 

att känna sig respekterad rörande integritet och värdighet. Viktiga egenskaper hos sjuksköterskan är 
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omtanke, ödmjukhet, förmåga att skapa dialog samt mottaglighet. Sjuksköterskan bör inneha 

förmågan att bry sig om och att vara förstående, skriver Barbosa da Silva och Ljunqvist (2003) vilket 

jag anser vara en förutsättning för att arbeta med hälsosamtal. Sjuksköterskan bör visa ett genuint 

intresse och vara empatisk istället för dömande.  

Bergman och Rising (2006) skriver att området som en distriktssköterska arbetar inom varierar i 

storlek från flera mil till ett servicehus. Att arbeta inom ett definierat område gör det lättare att 

tidigare upptäcka eventuell ohälsa. Ohälsa kan förebyggas genom att arbeta hälsofrämjande, vilket 

underlättar när området som distriktssköterskan ansvarar för är definierat.  

Som modell för att kunna se sjuksköterskan roll och utmaningar i hälsosamtalen har jag valt att 

använda mig av Jean Watsons omvårdnadsteori (Watson, 1993). Omvårdnaden bör fokuseras på att 

få patienternas självkännedom och självkontroll att växa samt självläkande oberoende hälsotillstånd. 

Kunskap om omvårdnadsprocessen är en förutsättning för att kunna ge patienter en god omvårdnad 

och vårdaren bör väl känna till sina styrkor och svagheter. Watson menar även att en djupare 

självkänsla hos vårdaren alltid bör finnas.  

Watson (1993) skriver om förutsättningar för den transpersonella omsorgsrelationen och beskriver 

den i fyra steg:  

Sjuksköterskan främjar patientens värdighet samt rätten till självbestämmande 

Sjuksköterskan bekräftar patientens jag-betydelse 

Sjuksköterskan har förmåga att tolka patientens inre tillstånd både genom kroppsspråk, 

intuition, handlingar 

Sjuksköterskan kan skapa en jämlik relation med patienten om hen når patientens 

känslotillstånd. 

Dessa förutsättningar präglar distriktssköterskans arbete och bör genomsyra hur hälsosamtalet med 

nyanlända genomförs. Jag kommer att diskutera delar av mitt resultat mot Watsons fyra steg i den 

transpersonella omsorgsrelationen i resultatdiskussionen. 

 

Problemformulering 

De människor som flytt till Sverige bör så snabbt som möjligt få tid för hälsosamtal med en 

distriktssköterska och en tolk. Att nyanlända idag kan få vänta länge både på akut omhändertagande 

liksom hälsosamtal riskerar att påverkar dem psykiskt. Den kraftigt ökande migrationen av flyktingar 

under 2015 innebär även ett ökat tryck på distriktssköterskor att hinna med att genomföra de 
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hälsosamtalen som nyanlända har rätt till. Detta är en tydlig stressfaktor för distriktssköterskor som 

ska utföra hälsosamtal. Situationen finns beskriven i en rad rapporter från bland annat 

Migrationsverket. Det har dock inte varit möjligt att hitta några studier som specifikt undersöker 

distriktssköterskans erfarenheter och upplevelser av denna situation. Detta är därför viktigt att 

undersöka. 

 

Syfte 

Studiens syfte är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av hälsosamtal med nyanlända personer. 
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Metod 

Design  

Den metodologiska ansatsen i detta arbete är induktiv och resultatet bygger på en analys av 

intervjuer om personernas erfarenheter där strukturer i texten identifierats. Då syftet med studien var 

att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av hälsosamtal med nyanlända personer valdes kvalitativ 

metod med en narrativ design. Polit och Beck (2008) menar att detta är en metod för att fånga 

personers erfarenheter så som de upplevs och beskrivs av personerna själva. Sandelowski (2000) 

beskriver att kvalitativ analys är en systematisk metod att söka beskrivning av ett fenomen som 

exempelvis personliga erfarenheter och upplevelser. 

Urval  

Min strävan i denna studie har varit att göra ett strategiskt bekvämlighetsurval där jag vänt mig till 

enheter där distriktssköterskor och andra specialistsjuksköterskor arbetar med hälsosamtal 

tillsammans med nyanlända i tre kommuner. Antalet möjliga informanter har varit så få att urvalet i 

huvudsak styrts av de informanter som jag kunnat få möjlighet att inkludera i studien. I 

databearbetningen märktes en mättnad och de sista intervjuerna konfirmerade resultatet från tidigare 

intervjuer och inget nytt tillkom. Robert Trotter II (2012) skriver i sin artikel om kvalitativ forskning 

att när det inte framkommer nya resultat i intervjuer och intervjuerna istället konfirmerar tidigare 

intervjuresultat så anses deltagarantalet tillräckligt. 

Inklusionskriterier för intervjupersonerna i studien var att de skulle ha minst tre månaders erfarenhet 

av att genomföra hälsosamtal med nyanlända samt att de var sjuksköterskor med specialistutbildning, 

i första hand till distriktssköterska.  

Från början tillfrågades 15 enhetschefer men jag insåg efter en veckas tid med låg svarsfrekvens att 

antalet var nödvändigt att utvidgas. Totalt har 25 enhetschefer tillfrågats för att nå tillräckligt många 

informanter som arbetade med hälsosamtal med nyanlända.  

Sex enhetschefer tackade omgående nej till deltagande via e-post med motivering att deras 

distriktssköterskor inte hade tid då de var fullbokade med besök av nyanlända till följd av den ökade 

migrationen. Under höstveckorna byter även de tillfrågade enheterna journalsystem vilket innebar att 

de hade ännu mindre tid för intervjuer. Enhetscheferna skrev dock att de tyckte det var en intressant 

och viktig uppsats som låg rätt i tiden. 

Två enhetschefer ringde upp författaren efter en veckas tid och förklarade att på deras privata 

vårdcentraler var det läkarna som skötte hälsosamtal samt hälsoundersökningen. Båda 
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enhetscheferna sa dock att de antagligen kommer att låta distriktssköterskorna ta över hälsosamtalen 

med start någon gång under hösten då deras läkare inte längre hinner med. 

Jag har upprepade gånger försökt få tag i de enhetschefer som inte svarat både via telefon samt via e-

post. Tre av enhetscheferna som jag fick tag i efter två veckor svarade att de inte genomförde 

hälsosamtal på deras vårdcentraler utan att det var flyktingmottagningen i staden som hade hand om 

”deras” hälsosamtal. 

Fjorton enhetschefer tackade ja och godkände att intervju fick hållas med deras distriktssköterska. 

Fem distriktssköterskor hörde av sig och var intresserade men hade inte möjlighet att intervjuas 

förrän efter att uppsatsen ska vara inlämnad vilket gjorde att de uteslöts, se flödesschema för 

urvalsprocessen (figur 1). Sju distriktssköterskor samt två sjuksköterskor med vidareutbildning inom 

psykiatri intervjuades veckorna 38-41 på deras respektive arbetsplatser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Flödesschema för urvalsprocessen. 

  

2 svarade att endast läkarna hade 

hand om hälsosamtalen 

6 svarade att deras dsk var helt 

fullbokade pga den kraftigt ökade 

migrationen

25 enhetschefer 

kontaktades 
3 svarade att de inte genomförde 

hälsosamtal på deras arbetsplats 

14 enhetschefer 

tackade ja 

5 dsk hade inte möjlighet att delta 

Totalt intervjuades nio 

sjuksköterskor med erfarenhet av 

hälsosamtal med nyanlända
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Informanter 

I studien inkluderades slutligen nio kvinnliga sjuksköterskor i åldrarna 28-61 år. De hade arbetat som 

sjuksköterskor mellan tre till 38 år och sju av dem hade arbetat som distriktssköterskor mellan ett till 

arton år.  

Deltagarna arbetade på vårdcentral/hälsocentral/flyktingmottagning med nyanlända och genomförde 

hälsosamtal. Informanterna var specialistutbildade distriktssjuksköterskor och två hade 

specialistutbildning inom psykiatri. Sjuksköterskorna i studien arbetar i tre olika kommuner i södra 

Sverige. 

Datainsamling 

I enlighet med Kvale och Brinkmann (2009) syftar den kvalitativa forskningsintervjun att fånga hur 

personen som blir intervjuad beskriver sina upplevelser och känslor så exakt som möjligt. 

Intervjuerna i denna studie genomfördes därför på respektive informants arbetsplats i deras 

arbetsrum med kaffe i handen för att skapa en god atmosfär. Utifrån litteratur, egna erfarenheter och 

studiens syfte arbetades en frågeguide fram, se bilaga 2. Intervjuerna spelades in på ”röstinspelning” 

på en Samsung s4 mini mobiltelefon. Intervjuerna var mellan 17 och 39 minuter. Majoriteten av 

intervjuerna var ca 30 minuter. 

 
Analys 

Lundman och Graneheims (2012) beskrivning av kvalitativ innehållsanalys användes i dataanalysen. 

Innehållsanalys enligt denna modell innebär att texten bearbetas stegvis genom att den delas in i 

meningsenheter, kondenseras samt abstraheras till koder och kategorier. 

I nära anslutning till intervjutillfället transkriberades dessa till texter. Jag har strävat att analysera 

intervjumaterialet induktivt utifrån det som faktiskt sades eller uttrycktes i texten. Analysenheter i 

studien representeras av transkriberade intervjuer. Meningsbärande enheter identifierades och 

kondenserades sedan med syfte att göra de meningsbärande enheterna mer lätthanterliga utan att 

mista innebörden. Texten kodades så att de meningsbärande enheternas innebörd sammanfattade. 

Sedan identifierades skillnader och likheter i koderna varpå de sorterades in i subkategorier. 

Subkategorierna delades i sin tur in i tre övergripande kategorier. Jag har gått tillbaka till 

transkriberingarna under analysprocessen för att se att relevant data inte missats.  
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Fokus under processen var att säkerställa att analysen av texten svarar mot studiens syfte. Diskussion 

mellan författare och handledare pågick tills konsensus uppenbarade sig. Nedanstående tabell visar 

ett exempel på hur analysen utförts (Lundman & Hällgren-Graneheim 2012).  

Tabell 1. Exempel ur analysprocessen. 

Meningsbärande enheter Kondenserade 

meningar 

Koder Subkategorier Kategorier 

Jag tror att man skulle behöva 

hjälpa dem med mycket mer än vad 

vi gör, just det här att man är rädd 

att fråga för mycket för att vi ändå 

inte kan göra någonting med det. 

Det känns helt fruktansvärt att det 

ska behöva vara så för de går ju 

igenom sådana saker som vi aldrig 

skulle behöva se. Att de ens 

kommer hit och pratar om det… det 

är ju helt otroligt liksom. 

Ser stora behov 

utan att ha 

resurser att 

åtgärda. 

Önskan att 

kunna göra mer.  

Stora behov. 

Vilja att göra mer. 

 

Känsla av 

otillräcklighet. 

 

Häromdagen satt en man och 

berättade hur han förlorat hela sin 

familj… det var fruktansvärt. Han 

grät och jag grät och tolken 

snyftade. Vad ska man säga då? 

Berättade förlorat 

sin familj. 

Fruktansvärt. 

Känslosamt. 

Tragedi. 

Känslosamt 

möte. 

Att känna med sina 

patienter. 

Känsla av 

otillräcklighet. 

 

Att utveckla någon bättre form av 

mottagning vore bra. Vi har ju en 

annan situation nu än tidigare, det 

har ju kommit många asylsökande 

till Sverige i flera år men nu är det 

högre tryck än någonsin och för att 

bemöta det kanske man inte bara 

kan ha den här formen av 

hälsosamtal… ja det är inte helt lätt 

och vi har inte mycket tid som sagt. 

Annan form av 

mottagning. Ny 

situation med fler 

asylsökande och 

högre tryck. För 

kort tid. 

Framtidstankar. 

Högt tryck. Kort 

om tid.  

 

Ökande behov. Känsla av 

otillräcklighet. 
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Etiska överväganden 

Utgångspunkten för forskningsetiska överväganden är enligt Vetenskapsrådet (2002) 

individskyddskravet. Individskyddskravet innebär att individen inte får drabbas av fysisk eller 

psykisk skada. Individen får heller inte utsättas för förödmjukelse eller kränkning. De fyra 

huvudkraven som ingår i individskyddskravet är: informationskravet, konfidentialitetskravet, 

samtyckeskravet samt nyttjandekravet.  

Alla informanter har fått muntlig och skriftlig information om studiens tillvägagångssätt och syfte 

vilket innebär att de var frivilligt att avbryta deltagandet när som helst. Tydlig information om att 

intervjun spelades in för att sedan transkriberas och analyseras framgick. Samtycket inhämtades 

innan intervjun startade, i överensstämmelse med samtyckeskravet. 

Insamlat datamaterial hanterades enligt konfidentialitetskravet vilket betyder att resultatet från 

analysen av intervjuerna inte går att härleda till den enskilde informanten. Namn på orter, personer 

och arbetsplatser som uppkommit i intervjuerna har raderats vid transkribering och data har förvarats 

oåtkomlig för obehöriga. I enlighet med nyttjandekravet kommer insamlad data endast att användas i 

denna studie. 

 

Resultat 

Resultatet baseras på nio intervjuer. Kategorierna behov av förbättrat stöd i arbetet, känsla av 

otillräcklighet och glädjefyllt arbete identifierades efter genomgång av intervjumaterial. Kategorier 

och subkategorier redovisas i figur 2 nedan. 

Tabell 2. Resultatets tre kategorier och åtta subkategorier. 

Kategorier Känsla av 

otillräcklighet 

Behov av förbättrat 

stöd i arbetet 

Glädjefyllt arbete 

    

Subkategorier Viljan att göra mer Önskan om samarbete Känna uppskattning 

 Att känna med sina 

patienter 

Behov av struktur i 

samtal 

Att ha ett betydelsefullt 

arbete 

 Behov av ökande 

resurser 

Önskan om utbildning  

    

 



  
 

12 
 

Känsla av otillräcklighet 

I kategorin ”Känsla av otillräcklighet” framträdde subkategorierna ”Behov av ökande resurser”, 

”Vilja att göra mer” och ”Att känna med sina patienter”. 

Behov av ökande resurser 

På grund av den ansträngda situation som råder så belyste informanterna ett ökande behov utav fler 

distriktssköterskor som arbetar med hälsosamtal. Informanterna hade också en önskan att utveckla 

den befintliga verksamheten eller att öppna en mottagning för nyanlända personer då de upplever att 

befintlig verksamhet inte räcker till. Endast två av informanterna arbetade på enheter där det fanns en 

specifik flyktingmottagning och de tyckte mottagningen fungerade bra. Övriga informanter ansåg att 

de behövde en bättre organiserad mottagning för att kunna möta det kommande behovet som de 

börjat se.  

 

”Att utveckla någon bättre form av mottagning vore bra. Vi har ju en annan situation nu än tidigare, det har ju 

kommit många asylsökande till Sverige i flera år men nu är det högre tryck än någonsin och för att bemöta det 

kanske man inte bara kan ha den här formen av hälsosamtal…” informant 5 

 

Önskan fanns att arbeta heltid med hälsosamtalen. 

 

”Jag har bara en dag i veckan för hälsosamtal och det går inte, kallelserna läggs på hög… tiden räcker inte. Jag 

har pratat med min chef om detta och förhoppningsvis kan jag börja arbeta heltid med hälsosamtalen under 

hösten”. Informant 1 

 

Vilja att göra mer 

En informant hade en timmes hälsosamtal med de nyanlända och det var endast hon som kände att 

tiden räckte till i samtalet. Övriga informanter hade mellan 20-45 minuter vilket gjorde att de kunde 

känna stress och att de inte hade möjlighet att hjälpa den nyanlända som de önskat. När 

informanterna genom intuition kände att något med de nyanlända var fel, men de inte hade möjlighet 

att nå dem upplevdes frustration. De berättade att de önskade att tid fanns för att hinna förklara 

basala saker så som vad egenvård är, vad feber och förkylning är samt varför vaccinationer är viktigt. 

Informanten upplevde att papporna, som oftare kunde läsa och skriva, inte följde med till hälsosamtal 

då de inte hade hand om barnen. Flera av informanterna tog upp exempel där de önskat att de haft 
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mer tid att förklara hur det svenska samhället fungerar och hur det är lämpligt att klä sina barn på 

sommaren respektive vintern. De berättade att nyanlända personer verkade vara mer vana att göra 

som de blev tillsagda av sjukvården, till skillnad från svenska patienter. Känslan av otillräcklighet 

beskrevs i intervjuerna och det framkom att sjuksköterskorna var rädda att få information som de inte 

kunde hantera och därför valde de att endast lätt beröra frågor rörande de nyanländas psykiska hälsa. 

Samtliga i studien betonade vikten av att skapa ett förtroende mellan sig själv och patienterna för att 

få dem att kunna lita på dem och på vården. 

”Jag tror vi skulle behöva hjälpa dem mycket mer än vad vi gör nu, just det här att man är rädd att fråga för 

mycket för att vi ändå inte kan göra någonting med det. Det känns helt fruktansvärt att det ska behöva vara så 

för de går ju igenom sådana saker som vi aldrig skulle se. Att de ens kommer hit och kan sitta och prata om det, 

det är ju helt otroligt…”. Informant 4 

 

Ett ”klassiskt uttryck” användes av flera sjuksköterskor på närliggande vårdcentraler: 

 

”Vi hade mycket diskussioner med andra sjuksköterskor på vårdcentraler där de sa; klassiskt uttryck: öppnar 

man dörren på glänt så slår den upp. Om man öppnar upp för lite av den psykiska ohälsan så får man nästan allt. 

Och det är klart att har man bara en halvtimme så blir det fruktansvärt jobbigt”. Informant 2 

 

Informanten som hade kortast tid hade 20 minuter och hon beskrev den korta tiden på hälsosamtalet 

som jättesvårt. 

 

”Jag tycker det är svårt, jättesvårt, man ska kolla vad de blivit utsatta för och så vilket inte riktigt ges utrymme 

till för jag ska ta reda på såhär mycket fakta på 20 minuter. Att då be patienten att öppna sig, om de blivit 

torterade, om de varit med om andra traumatiska händelser, alltså det är svårt att hinna med”. Informant 7 

Att känna med sina patienter 

Vissa samtal upplevdes svårare än andra. Särskilt svåra upplevdes de som antingen inbegrep våld och 

tortyr eller de som handlade om familjer som splittrats. I intervjuerna framkom att informanterna 

upplevde svårigheter att inte ta med sig tankarna och arbetet hem. Det framkom att informanter 

ibland gråtit tillsammans med tolken och den nyanlända under hälsosamtal. Informanterna uppgav 

också att deras arbete gav dem perspektiv på deras egna liv och de hade börjat uppskatta det mer. 

Informanterna berättade om olika besök som påverkade dem. 
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”Jag hade en femtonåring som hade blivit torterad och misshandlad, och det är klart svårt att sätta sig in i det, 

tryggt SvenssonSvensson-liv som vi lever. Sen är det också så att jag är småbarnsmamma och när det kommer 

mammor som inte vet vart deras tre eller femåringar är, alltså det blir väldigt svårt och man känner mycket med 

dem. Det gäller ju att vara professionell såklart men man är ju människa liksom”. Informant 7 

 

Det framkom under intervjuerna att informanterna ibland grät under ett hälsosamtal. 

”Häromdagen satt en man och berättade hur han förlorat hela sin familj… det var fruktansvärt. Han grät och jag 

grät och tolken snyftade. Vad ska man säga då?” Informant 9 

 

Behov av förbättrat stöd i arbetet  

I kategorin ”Behov av förbättrat stöd i arbetet” framträdde tre subkategorier; ”önskan om 

samarbete”, ”behov av struktur i samtal” samt ”önskan om utbildning”. 

Önskan om samarbete 

Informanterna talade om behovet av samarbete. De arbetade oftast självständigt utan kollegor som 

arbetade med samma arbetsuppgifter vilket kunde kännas ensamt. Informanterna förklarade att det 

var arbetsplatsen som fick brev från Migrationsverket när nyanlända anlänt till deras 

upptagningsområde och skulle kallas för hälsosamtal. Flera informanter berättade att de i princip 

aldrig pratade med någon på Migrationsverket utan de fick brev med vilka de skulle kalla och så 

gjorde de det. En av informanterna påtalade att hon gärna haft mer samarbete med Migrationsverket 

men visste inte hur eller när det skulle kunna ske. En av informanterna hade mer kontakt än övriga 

informanter med Migrationsverket och hon berättade om ett telefonsamtal hon fick häromdagen: 

 

”Min chef har kontakt med Migrationsverket och jag med flyktingförläggningen. Nu förra veckan ringde dem 

och sa att de fått 250 asylsökande, eller inte ens asylsökande utan de hade fått 250 nya flyktingar utan papper, 

ingenting då Migrationsverket inte hunnit med. Min chef och överläkaren åkte ut och hjälpte till med det mest 

akuta, några fick åka till sjukhuset och några kom till vårdcentralen. Vi är inte vana att det kommer så många 

samtidigt”. Informant 7 

 

De informanter med minst erfarenhet efterlyste samarbete angående hälsosamtal då de ansåg att alla 

distriktssköterskor har hand om samma typer av patienter men de hade inte koll på hur andra 

arbetade. 

”Att träffa andra som håller på med hälsosamtal tror jag är väldigt viktigt. Hälsosamtalen går att tolka på så 

himla många sätt, samtidigt så är det ju samma patienter som vi träffar och de har varit med om samma saker så 
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vi borde kunna göra det mer lika varandra. En mall hur man kunde tänka och vart man kan hänvisa dem hade 

varit bra”. Informant 4 

 

Skillnader framkom då informanter berättade att de skickade ut kallelsebrev angående hälsosamtal på 

fler språk än svenska och engelska. Andra informanter berättade att knappt hälften av de kallade kom 

på deras samtal, medan de som skickat kallelser på flera språk berättade att de flesta kom. 

Samtliga informanter berättade att de använde sig av tolk vid hälsosamtalen och de tyckte att det 

fungerade bra. De var noga med att ha ögonkontakt med den nyanlända personen under samtalet.  

”Vi har tolkar, dels en somalisk och en arabisk tolk som alltid är på vårdcentralen, sedan ringer vi mycket efter 

tolkar. Dessutom har vi tre syriska läkare och en somalisk läkare som går här på språkpraktik så de är ju 

behjälpliga i mycket”. Informant 7 

 

Behov av struktur för samtal 

Det visade sig att samtliga informanter utgick ifrån regionens mall vid hälsosamtal men utförde dem 

på olika sätt. De med längst erfarenhet hade bearbetat och gjort egna frågor med grund i den 

ordinarie frågemallen för att de upplevde att de ordinarie frågorna inte alltid var relevanta. De 

försökte själva att anpassa frågorna utefter person och situation vilket inte var lätt. Informanter 

berättade att bland det första som de gjorde vid hälsosamtalet var att gå igenom vad hälsosamtalet 

skulle handla om och att samtalet och provtagningen efteråt var frivillig. Flera av dem förklarade att 

de samt tolken hade tystnadsplikt och att det som kommer fram under hälsosamtalet inte påverkar 

den nyanländes asylprocess. Flera av informanterna önskade att de kunde lägga upp hälsosamtalet 

annorlunda, men de visste inte riktigt hur. Informanterna upplevde att flera nyanlända verkade ha 

svårt att öppna sig och lita på dem, vilket de heller inte ansåg konstigt då det var första gången de 

sågs och vissa av frågorna både kan uppfattas som intima och känsliga. 

 

”Om jag haft mer tid på mig hade jag gjort något annat av hälsosamtalet, men förstås med utgångspunkt i den 

strukturen som Migrationsverket bestämt. Jag skulle vilja ha med så mycket mer egentligen. Allt handlar ju om 

tid och pengar skulle jag vilja säga, som vanligt”. Informant 5 

 

De nyanlända upplevdes förhörströtta och hälsosamtalets frågor kunde tolkas som ett förhör. 
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”Även fast jag har lång erfarenhet så tycker jag nog att jag borde kunna lägga upp hälsosamtalet annorlunda, 

tillexempel ha det mer som ett samtal och diskussion kring kärnfrågor. Nu känns det mer som att jag raddar upp 

en massa frågor som jag behöver få svar på. Jag är kanske lite lat. Som det är nu blir frågorna nästan som ett 

förhör och man märker att de är förhörströtta och då försöker man förklara det här med att vi har olika 

journalsystem osv… ja det blir lite komplicerat”. Informant 8 

 

Önskan om utbildning 

Av intervjuerna framkommer att informanterna försökte hålla en professionell nivå men att det bitvis 

kunde vara svårt när de fick höra berättelser och upplevelser som nyanlända varit med om. Det 

framkom också att flera av dem mer eller mindre blivit inkastade i rollen att ha hälsosamtal, utan att 

ha fått gå bredvid eller fått utbildning. Flera av informanterna kände att det var svårt att ta in och 

förstå och de upplevde avsaknad av kunskap om de olika ländernas situation, religion, historia och 

kultur. Informanterna önskade mer utbildning eftersom de ansåg att mer kunskap skulle hjälpa dem 

att på ett bättre sätt kunna ha hand om hälsosamtalen och hjälpa de nyanlända. 

 

”Man känner på sig att det kommer komma ett större behov, så det vore väldigt bra med utbildning. Personligen 

tycker jag att det ingår i Distriktssköterskans profession att hålla sig ajour med sitt upptagningsområde och vad 

de personerna har för bakgrund. Sen har man olika intressen och det är omöjligt att sätta sig in i alla konflikter i 

olika länder. Det vore jättebra med en föreläsning om kulturer, annars är det svårt att leva upp till den 

kompetensbeskrivning som vi har och det blir svårt att sätta sig in i de nyanländas upplevelser”. Informant 6 

 

I intervjuerna framkom en önskan om mer handledning och utbildning i vad vård som inte kan anstå 

är. Eftersom allt fler människor flyr till Sverige ställs distriktssköterskorna allt mer inför dilemmat 

vad vård som inte kan anstå är, vilket upplevdes svårt. 

 

”Det man skulle behöva vore handledning om hur man ska ta emot all information som man får av dem, hur 

man ska sålla vad som är vård som inte kan anstå, det säger ju alla men det är ingen som vet det, det finns ju 

ingen lista att det här är vård som inte kan anstå”. Informant 4 
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Glädjefyllt arbete 

Kategorin ”Glädjefyllt arbete” innehåller subkategorierna ”Känna uppskattning” och ”Att ha ett 

betydelsefullt arbete”. 

Känna uppskattning 

Under intervjuerna beskrev informanterna att de givetvis upplevde flera olika känslor på arbetet, men 

vanligast förekommande var glädje, bekräftelse och uppskattning. Informanterna berättade om 

människor som i princip inte hade någonting materiellt, men ändå var lyckliga och utstrålade mod. 

Informanterna upplevde även mycket tacksamhet. Hälsosamtalen gav informanterna kraft och glädje 

och alla beskrev att de kände sig uppskattade på arbetet vilket visas i nedanstående två citat. 

 

”Det är helt fantastiskt för oss sjuksköterskor när det finns tid, när stressen inte är så på liksom att det är 

löpandeband principen… Men jag som ändå har så pass god tid på mig kan känna att jag gör ett väldig bra jobb. 

Jag kan känna mig väldigt nöjd och jag har aldrig under mitt yrkessamma liv som sjuksköterska träffat på så 

mycket tacksamhet, jag tycker det är viktigt att belysa. Jag får så mycket kärlek och bekräftelse…”. Informant 2 

 

”Jag tycker det är fantastiskt roligt att jobba med nyanlända, oftast pratar man om problemen med asylsökande 

och det är klart att det finns problem men samtidigt, det är ju väldigt spännande med andra kulturer och de har ju 

ett annat sätt att lättare bli arg eller glad…”. Informant 7 

 

Att ha ett betydelsefullt arbete 

Känslan av att ha ett arbete som är viktigt och betyder något är en betydelsefull känsla som flera av 

informanterna beskriver. De upplevde att deras arbete gjorde skillnad. De berättade om olika öden 

och olika familjer och de kände en enorm tacksamhet att få jobba med dessa människor. Nu när så 

många nyanlända kommer till Sverige kände de att deras arbete med hälsosamtalen var viktigt att 

prioritera. Informanterna berättade att de kände sig viktiga. 

”Mitt arbete känns viktigt. Jag känner mig viktig. Allt jag säger och visar i hälsosamtalet är ju betydelsefullt för 

de nyanlända personerna. Det finns så mycket vi kan lära och informera dem om”. Informant 1 

 

Det framkom också att de trivdes med sitt arbete och upplevde att det som utfördes under 

arbetsdagen betydde något. 

 

”Jag trivs väldigt bra med mitt arbete. Det jag gör om dagarna betyder något”. Informant 9 
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Sammanfattning av resultat 

Resultatet visar att informanternas önskan är stark att utveckla hälsosamtalen gällande olika sätt att 

genomföra dem på. Informanter med kortast erfarenhet av hälsosamtal önskade mer samarbete. 

Vidare upplevde dem att de hade för lite tid och resurser för att hinna med att genomföra 

hälsosamtalen på ett bra sätt på grund av sommarens och höstens anstormning av nyanlända. Oro 

uttrycktes över att inte hinna eller våga ställa frågor angående den psykiska hälsan då sådana frågor 

kunde ta lång tid och informanterna var osäkra på vad de skulle göra med informationen som de 

kunde få till sig. 

Utökning av tjänster med mer tid önskades samt utbildning och ökat samarbete, gärna mellan olika 

distriktssköterskor som arbetar med hälsosamtalen men även mellan fler professioner. Samtliga 

informanter var positiva till sitt arbete och flera av dem sa att det var det bästa arbete de någonsin 

haft. 

 

Metoddiskussion 

Studien är en deskriptiv kvalitativ studie med en induktiv ansats. I kategoriseringen har jag 

analyserat text i relation till syftet och försökt att identifiera subkategorier och kategorier som 

beskriver upplevelser och erfarenheter som kommit fram under intervjuerna. Att uppsatsen har en 

induktiv ansats betyder att information om fenomenet har studerats och analyserats utan att ha 

färdiga hypoteser som prövats. Situationen har skildrats, dokumenteras och observerats utan att 

prövas mot likande tidigare resultat. Slutsatser drogs efter erfarenheter som berättades vilka ledde 

fram till resultatets kategorier. 

Jag skickade e-post och ringde totalt 25 enhetschefer och fick nio informanter till studien. 

Informanterna i studien var mellan 28 – 61 år och samtliga kvinnor. Önskvärt vore att även manliga 

informanter varit med i studien för att om möjligt nyansera resultatet ytterligare men det arbetade 

ingen manlig distriktssköterska med nyanlända där intervjuerna genomfördes. Jag kan inte bedöma 

ifall om informanterna varit män kan ha påverkat resultatet. 

Stora svårigheter att rekrytera informanter upplevdes, till största sannolikhet på grund av den kraftigt 

ökade migrationen som dagligen kan ses på nyheterna. Den pressade arbetssituationen för 

informanterna kan naturligtvis till del ha påverkat resultatet. 

Intervjuerna genomfördes i tre olika kommuner vilket tog längre tid jämfört med att intervjua flera 

personer på samma ort. 



  
 

19 
 

Efter varje intervju har transkribering genomförts vilket jag anser öka trovärdigheten då intryck och 

tankar hos mig funnits kvar. Resultatet bygger på noga genomarbetade kategorier som diskuterats 

tillsammans med handledare för att komma till konsensus, vilket enligt Lincoln och Guba (1985) 

styrker autenticiteten. Studiens informanter gav innehållsrika svar, vilket är positivt för studiens 

resultat och trovärdighet.  

Distriktssköterskor ansågs vara mest lämpliga som informanter i studien men även 

specialistsjuksköterskor med lång erfarenhet av hälsosamtal med nyanlända gav mycket intressanta 

intervjuer. Vid intervjutillfällena kunde jag förklara några frågor utan att ändra innebörden av frågan, 

vilket ansågs positivt eftersom det inte hade gått att göra med endast ett frågeformulär. Intervjuerna 

genomfördes under tre veckors tid och följde frågeformuläret som jag utformat utifrån syftet och i 

samarbete med handledare. Frågorna har inte ändrats. Lincoln och Guba (1985) påpekar att för att 

uppnå tillförlitlighet ska samma frågor ställas till alla informanter även fast intervjutillfällena 

sträcker sig över tid.  

En pilotintervju hade kunnat genomföras för att förbättra frågeformuläret. Frågorna har dock 

besvarats och diskuterats med kollegor, handledare och med vänner före intervjustart för att bli så 

tydliga som möjligt. Passande citat från samtliga intervjuer har använts i resultatdelen vilket styrker 

trovärdigheten (Lincoln & Guba, 1985). 

Informanterna har fått muntlig och skriftlig information och varit medvetna om rätten att när som 

helst avbryta studien. Material har avidentifierats (personer, platser, miljöer) och transkriberingar 

förvarats så att obehöriga inte kan nå dem. När studien är avslutad ska transkriberingar destrueras 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

Lincoln och Guba (1985) förklarar att giltigheten ökas när medarbetare, i detta fall, handledare varit 

medbedömare i analysprocessen. Samstämmighet kan enligt Lundman och Graneheim (2012) uppnås 

genom upprepad tolkning, reflektion och diskussion, både gällande sammanhang och helhet. Jag 

betraktar studiens resultat som trovärdigt eftersom resultatet utgått från distriktssköterskornas egna 

upplevelser. Något som dock kan ha inverkat negativt på giltigheten kunde vara att studien utförts 

under mycket begränsad tid. 
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Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka distriktssköterskans upplevelser av hälsosamtal med nyanlända 

personer. Resultatet presenteras utifrån de tre huvudkategorier som analysen gav och följande 

diskussion kommer även att föras utifrån de tre huvudkategorierna. 

Behov av förbättrat stöd i arbetet 

Delar av studiens resultat visar att informanterna hade för kort tid med patienterna. De kände ändå att 

de oftast kunde nå fram till patienten och tillföra något för patientens hälsa samt att ge information 

och hälsofrämjande råd. Något jag anser viktigt är att politiker, vårdcentraler/hälsocentraler och dess 

chefer sätter sig in mer i arbetet med nyanlända och tar ansvar för att ge personalen mer tid för arbete 

med hälsosamtal och bättre utbildning. Som det nu ser ut kommer migrationen till Sverige att 

fortsätta vara på en hög nivå och varje dag visar nyheterna att de som arbetar med nyanlända 

personer inte hinner med.  

Utifrån studiens resultat framgår att hälsosamtalen påverkades negativt av att inte vara 

välorganiserade och att det var kort om tid. Positivt var att alla informanter var omtänksamma och 

ville de nyanlända väl. Studiens informanter upplevde problem med att flera nyanlända uteblev från 

hälsosamtalen. Få informanterna skickade ut kallelsebrev angående hälsosamtal på fler språk än 

svenska och engelska vilket anses märkligt då det på informationen från Migrationsverket står vilket 

språk respektive person som ska kallas till hälsosamtal talar. Socialstyrelsen skriver på sin hemsida 

angående hälsosamtal för asylsökande att ”Kallelsen bör vara på ett språk som den asylsökande 

förstår och vid uteblivet svar ska en påminnelse skickas”. Bergman och Rising (2006) förklarar att en 

specialistutbildning till distriktssköterska innebär att personen i fråga ska ha en fördjupad kunskap 

gällande närsamhällets resurser och befolkningens behov. Detta tolkar jag som att informanterna i 

intervjun bör ha god kännedom om vilka språk som talas i närsamhället. 

På regionens hemsida (http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Vard-och-

halsa/Sa-styrs-varden/Halso--och-sjukvardsavdelningen/Enheten-for-asyl--och-

flyktingfragor/Halsoundersokning/) fann jag patientinformation/kallelsebrev angående hälsosamtal 

på följande språk: svenska, engelska, arabiska, dari, romani, ryska, somaliska, spanska, thai och 

tigrinja. Jag hittade patientinformationen efter att intervjuerna var klara. 

Informanterna beskrev att det fungerade bra med tolksamarbetet i hälsosamtalen vilket anses positivt 

och viktigt, de berättade att de försökte ha ögonkontakt med den nyanlände samtidigt som de talade 

och tolken översatte. Resultatet styrks av Hjelm (2013) som även hon beskriver att man bör sitta så 
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att ögonkontakt sker med patienten vid tolksamtal. Hjelm (2013) skriver också att sjuksköterskan bör 

sitta på samma nivå som patienten och ha samma avstånd till patienten som till tolken. Olika kulturer 

har olika seder och enligt Jahren Kristoffersen (1997) så talar man inte om kroppsliga funktioner i 

vissa kulturer. En del kulturer pratar inte om sin kropp med minderåriga i närheten, vilket kan ställa 

till det om barn ska tolka till sina föräldrar. Detta anser jag är en viktig kunskap som 

distriktssköterskor och övrig vårdpersonal bör känna till. 

Enligt Fatahi, Hellström, Skott och Mattson (2008) och Rosenberg, Seller och Leanza (2007) så ser 

sjuksköterskor tolkar som ”översättningsmaskiner” samt en hjälp för att överkomma kulturella 

hinder. De beskriver också att det kan bli problematiskt både ifall tolken är en vän eller en främling 

för den som behöver tolkhjälp. Troligast är att detta kan inträffa i mindre städer. Patienten har inte 

möjlighet att välja tolk, vilket kanske är något som i framtiden bör erbjudas även om tolken har 

tystnadsplikt. Informanterna studien ansåg att det fungerade bra med tolksamarbetet, frågan är vad de 

nyanlända ansåg. I en studie av Shannon, O’Dougherty och Mehta (2012) talade flyktingarna 

engelska vilket innebar att språket inte var ett hinder vid kommunikation. Det som framkom var att 

flyktingarna ansåg att läkarna och vårdpersonalen hade brist på kunskap angående det känslomässigt 

lidande som de fått från olika krig, att det faktiskt var ett hälsoproblem.  

Kunskapsbrist framkommer i resultatet från denna studie, positivt är dock att majoriteten av 

informanterna uttryckligen ville få mer utbildning. Andrews och Boyle (1998) påpekar att avsaknad 

av kulturell kompetens kan resultera i felaktiga diagnoser och farliga konsekvenser. Önskan om mer 

utbildning framkom i resultatet och styrks av Watson (1993) som påtalar att det är med hjälp av sin 

utbildning som sjuksköterskan kan hjälpa individen.  

Samarbete och mer kunskap efterlystes av informanter i studien angående hälsosamtal. 

Sjuksköterskor på flyktingmottagningar i Nederländerna ansåg att samtala och utbyta erfarenheter 

sinsemellan var effektivaste sättet för utveckling av kunskap (Suurmond, Seeleman, Rupp, Goosen 

och Stronks, 2010). Detta är en åtgärd som bör vara enkel att införa på vårdcentraler och 

hälsocentraler i Sverige. 

Vidare framkom det i resultatet att begreppet ”vård som inte kan anstå” ansågs svårtolkat vilket var 

frustrerande för informanterna. Detta styrks genom en rapport av Socialstyrelsen ”Vård för 

papperslösa” från 2014 där begreppet ”vård som inte kan anstå” skulle förtydligas. I rapporten går att 

utläsa att uttrycket dock riskerar patientsäkerheten då det inte stämmer överens med 

människovärdesprincipen eller är förenligt med medicinsk yrkesetik. Begreppet anses svårtolkat och 

det är tveksamt om det ska användas i sjukvården (Envall, 2014). 
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Känsla av otillräcklighet 

Watson (1993) skriver att förtroende, tillit och hopp utvecklas om patienten känner sig sedd och att 

sjuksköterskan bryr sig om patienten. Resultatet visar att informanterna känner sig tidsbegränsade 

och att de varken vågar eller hinner med att höra efter hur patienten egentligen mår. De upplevde en 

känsla av otillräcklighet under hälsosamtalen vilket gjorde det svårt att hinna med att tolka patientens 

inre tillstånd, som enligt Watson (1993) är det tredje steget för att utveckla den transpersonella 

omsorgsrelationen. Informanterna berättade att de inte frågade så mycket om den psykiska hälsan då 

de varken hann eller tordes.  

Inte heller i Shannon, O’Dougherty och Mehta (2012) studie frågade läkaren i primärvården om 

flyktingars mentala mående. Det framkom i studien att flyktingarna önskade att tala om sitt mående, 

men om inte läkaren tog upp det så tog inte flyktingen heller upp det.  

I en svensk studie av Ekblad, Linander och Asplund (2012) skriver de att flyktingar i Sverige har 

svårigheter med att överföra muntlig och skriftlig information som de fått till praktiska handlingar. 

Flyktingarna i studien önskade istället konkreta lösningar på hur hälsan kan förbättras samt hur 

svårigheter kunde hanteras. I studien står också att flera flyktingar förstod att de behövde hjälp att 

prata om sin situation men visste inte hur de skulle gå tillväga. Flyktingarna förstår att de behöver 

prata om sin situation men de vet inte hur och om inte distriktssköterskorna frågar så får personerna 

ingen hjälp med sin psykiska ohälsa, vilket inte känns acceptabelt men så ser verkligheten ut idag. 

Shannon, O’Dougherty och Mehta (2012) skriver i sin artikel om ” Flyktingarnas perspektiv på 

hinder för kommunikation om traumahistorier i primärvården”. Artikeln beskriver liknande fynd som 

den svenska studien ovan. Shannon, O’Dougherty och Mehta (2012) skriver att flyktingarna inte 

visste hur de skulle gå tillväga för att prata om sin situation och mående. Två kommunikationshinder 

blev tydliga i artikeln: Det första var att läkaren inte frågade om deras psykiska mående och det 

andra var att intervjupersonerna hade känslan av att primärvården inte hjälpte till med mentala 

hälsoproblem. Intervjupersonerna hade även en ovilja att komma ihåg sina traumatiska upplevelser 

och eftersom de upplevde att läkaren inte hade tid så tog de inte upp det. De flesta flyktingar 

uttryckte ändå en vilja att få prata med sin läkare för att försöka att förbättra sin hälsa.  

Detta kan direkt jämföras med min studie som visar att flertalet informanter upplevde att de inte hade 

tid eller vågade fråga om den psykiska hälsan, som är så viktig att prata om. Dessa människor 

behöver verkligen all hjälp de kan få. 
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Den informant som hade kortast tid med nyanlända för hälsosamtal hade endast 20 minuter till 

förfogande vilket inte känns rimligt om man vill uppnå verkligt transpersonella omsorgsrelationer. 

Punkt två i Watson (1993) omvårdnadsteori handlar om att bekräfta de personer/nyanlända som egna, 

individuella personer, vilket jag fick intryck av att informanterna på bästa sätt försökte göra trots 

begränsade resurser. Enligt Watson (1993) är det viktigt med förståelse, tillit, tålamod och 

kommunikation för att den nyanlände ska våga ta hjälp från oss och då själv kunna bli hjälpt. Om vi 

inte hjälper dem som flytt världen över med deras psykiska hälsa, hur ska vi då kunna begära att de 

ska fungera som du och jag i vårt samhälle? 

Informanterna berättade att de upplevde att patienter från andra länder är vana att göra som 

sjukvården säger, medan svenska patienter är vana att bestämma mer själva. Det finns ett 

riskmoment att man faktiskt överskrider nyanlända personers rätt till självbestämmande på grund av 

deras tilltro till sjukvården. Marmots (2006) definition av hälsa innefattar egenmakt, frihet och 

självständighet, alltså mer än behoven tak över huvudet, mat och dryck. Enligt Marmot (2006) så har 

människan en god hälsa om nämnda behov är tillfredsställda. Dessvärre är asylprocessen i Sverige 

lång och informanterna har svårt att hinna med hälsosamtalen samt hjälpa nyanlända på det sätt som 

de önskar så frihet och självständighet samt egenmakt blir svårt att uppnå. Marmots definition av 

hälsa uppfylls dessvärre inte i dagsläget av nyanlända personer.  

Informanterna har enligt den första punkten i Watsons (1993) omvårdnadsteori ett moraliskt ansvar 

att värna och stödja människans värdighet, vilket jag anser att de gör när de har hand om 

hälsosamtalen för nyanlända. Det är dock viktigt att de hinner lyssna och ta in vad den nyanlända 

faktiskt uttrycker och säger, särskilt som man kan uttrycka sig olika när den kulturella bakgrunden är 

en annan. 

Informanter önskade att de haft mer tid för att ”hjälpa” de nyanlända in i samhället. De ville gärna 

förklara hur olika saker fungerade i Sverige och i vården, stötta dem mer samt förklara till exempel 

vad egenvårdsråd är, att feber inte behöver vara farligt och vad vaccination är. En informant uttryckte 

frustration över att kvinnorna som kom med sina barn inte kunde läsa eller skriva. Det var svårt att 

hinna förklara för dem på en kort besökstid varför vaccination är bra för dem och barnen. 

Informanten upplevde att papporna, som oftare kunde läsa och skriva, inte följde med till hälsosamtal 

då de inte hade hand om barnen. Här hade informanterna kunnat vidarebefordra information till 

nyanlända personer om olika volontärorganisationer och Rädda barnen och Röda korset för att få mer 

information och hjälp av samhället, vilket vissa kanske gjorde men det kom inte upp under 

intervjuerna. 
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Enligt punkt fyra i Watsons (1993) teori om transpersonella omsorgsrelation ska sjuksköterskan 

kunna ingripa i patientens tillstånd, vilket sker då sjuksköterskan agerar. Informanterna berättade om 

olika situationer där de agerat under samtalen, till exempel genom att ge egenvårdsråd, förklara 

symtom eller när det var uppenbart att personen behövde fortsatt hjälp, hjälpa personen vidare till en 

läkare eller kurator. 

Watson (1993) beskriver att när människan utvecklar en relation till andra människor så bygger det 

på att människan mottar yttring för känslor, genom syn, hörsel samt intuition. Förmågan att motta 

känslouttryck och uppleva dessa inom sig beskriver Watson som en konst i omsorgen. Teorin om 

transpersonell omsorg uppenbaras i ögonblickets möte mellan personerna. Sjuksköterskan behöver 

ha god självkännedom för att kunna använda sig av teorin i relation till andra vilket informanterna 

hade. Resultatet styrks då de informanter med längst erfarenhet ansåg sig ha god självkännedom 

medan de som arbetat kortare tid önskade sig mer kunskap genom mer utbildning och mer stöd. 

Att känna till sina styrkor och svagheter är grundstenarna till att kunna ge en god omvårdnad. En 

styrka som informanter visade i studien var att förutsättningslöst ta hand om patienterna utefter sin 

förmåga och hjälpa dem så mycket de kunde.  

 

Glädjefyllt arbete  

En informant hade som mål att få de afrikanska kvinnorna att le och skratta vilket jag uppfattar 

speglar informanternas positiva inställning vilket oftast genererade ett positivt och mer lättsamt 

patientmöte. Informanternas förhållningssätt till dagens situation där de får mer och mer att göra på 

mindre och mindre tid är beundransvärd. Watson (1993) förklarar att sjuksköterskor genom sitt 

förhållningssätt kan vara en styrka för patienten. Insikt hur en annan människa mår är en viktig 

egenskap hos sjuksköterskan.  

Wilhelmsson och Lindberg (2009) genomförde en kvalitativ studie i Sverige där distriktssköterskor 

intervjuades beträffande deras hälsofrämjande arbete. Resultatet visar på vikten av kunskap om 

hälsotillståndet i området för att arbeta med hälsorådgivning. Vidare framkom att ett positivt sätt att 

arbeta på samt att lyssna och samarbeta gav ett bra hälsosamtal, vilket överensstämmer med studiens 

resultat. 

Informanterna upplevde glädje när de arbetade med nyanlända personer och flera av dem sa att det 

var det mest givande arbete som de haft. De kände att deras arbete var viktigt och betydelsefullt. Jag 
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skulle gärna arbeta med nyanlända personer framöver vilket borde vara ett bra betyg till 

informanterna. 

 

Kliniska implikationer och framtida forskning 

Med tanke på distriktssköterskans viktiga roll i det hälsofrämjande arbetet kan denna studie ge ett 

viktigt bidrag till förståelsen av behovet att utveckla hälsosamtal för nyanlända personer. 

Distriktsköterskans erfarenheter och upplevelser belyses för att få en förståelse för deras 

arbetssituation.  

Fortsatt utbildning anses nödvändig då kunskap är nyckeln till en säkrare och bättre vård samt viktig 

så att distriktssköterskan kan bevara sin kompetens. Informanterna upplevde att de inte hade 

tillräckligt med tid eller erfarenhet och var rädda att fråga nyanlända för mycket om deras psykiska 

mående då de inte var säkra på att de kunde hantera vad de skulle få reda på. Jane Watsons (1993) 

teori om transpersonell omsorg uppenbaras i ögonblickets möte mellan personer. För att detta ska 

kunna ske behöver sjuksköterskan god självkännedom vilket informanterna i studien hade. Dock 

anser jag att mer kommunikation och samarbete mellan sjuksköterskor/distriktsköterskor är ett måste 

eftersom Sverige aldrig tagit emot så många nyanlända personer som vi gör nu. 

Uppsatsen visar på brister i vården av de nyanlända samt många idéer på förbättringar. 

Förhoppningen är att uppsatsen ska bidra till ökad kunskap och starta en tankeprocess hos 

distriktssköterskor, därför kommer den att skickas ut till intresserade enhetschefer och jag är ombedd 

att presentera min uppsats på två vårdcentraler och en flyktingmottagning när den är klar. Uppsatsen 

ligger rätt i tiden och kan förhoppningsvis bidra till att hjälpa distriktssköterskor och andra personer 

som arbetar med nyanlända med tankar och idéer. Ytterligare studier inom ämnet kan behövas då 

studien begränsades till ett län. Det är möjligt att distriktssköterskans upplevelser och erfarenheter ter 

sig olika i olika län och i mindre eller större samhällen/städer. Sjuksköterskorna i studien arbetar i 

invandrartäta, mångkulturella städer. En studie i städer med få invandrare vore intressant att 

genomföra för att se eventuella skillnader. Framtida forskning där de nyanlända får berätta sina 

upplevelser av hälsosamtalet är ett angeläget område. 

 

Slutsats 
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En av de slutsatser som kan dras till följd av studiens resultat är att när så lite tid ges till hälsosamtal 

så missas viktiga delar i patientens psykiska mående vilket ibland fick sjuksköterskorna att känna sig 

stressade och att de inte hann med. Sjuksköterskorna såg möjligheter i mötena med den nyanlände 

och försökte ändå att arbeta hälsofrämjande. Sjuksköterskorna trivdes bra och var positiva till sitt 

arbete. Deras önskemål om utveckling av hälsosamtalet blir förhoppningsvis till verklighet tack vare 

deras starka viljor och brinnande engagemang.  
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      Bilaga 1 
A Fogels, L Dotevall  

Mall för hälsoundersökning – Vuxna över 18 år  
Information ska ges om den undersöktes möjlighet att få del av hälso- och sjukvård och tandvård samt 
hur man gör för att komma i kontakt med vården.  
1. Individuellt hälsosamtal  
Vårdcentral/mottagning…………………………………………………………………………………..  
Undersökningsdatum (år-mån-dag)………………………………………………………………………  
Patient ID  
Födelsedata/personnummer……………………………………………………………………………....  
Kön (M/K)………………………………………………………………………………………………..  
Namn (efternamn, förnamn)……………………………………………………………………………...  
Adress, tel.nr……………………………………………………………………………………………...  
……………………………………………………………………………………………………………  
LMA-nummer (xx-xxxxxx)………………………………………………………………………………  
Flykting-/ invandrarstatus  
Asylsökande  
Kvotflykting  
Anknytning till flykting  
Asylsökande som fått uppehållstillstånd men inte gjort en hälsoundersökning under asyltiden  
Person som vistas i Sverige utan tillstånd  
Annat…………………………………………………………………………………………………..  
Aktuella familjeförhållanden  
Ensamstående……………………………………………………………………………………………..  
Gift/sambo………………………………………………………………………………………………...  
Barn (finns var, hälsotillstånd)……………………………………………………………………………  
Barnet/barnens ålder……………………………………………………………………………………....  
Övrig släkt, bekant, god vän………………………………………………………………………………  
Bostadsförhållande – hur många bor i hushållet, ålder etc. ………………………………………………  
Annat………………………………………………………………………………………………………  
Yrkesverksamhet  
Yrke, arbete ………………………………………………………………………………………………  
Bakgrundsfaktorer  
Födelseland…………………………………………………………………………………….................  
Transitland………………………………………………………………………………………………..  
Huvudsakligt vistelseland (om annat än födelseland)……………………………………………………  
Språk……………………………………………………………………………………………………...  
När lämnade du hemlandet (år-mån)……………………………………………………………………..  
Har du bott i flyktingläger – vilket……………………………………………………………………….  
När kom du till Sverige…………………………………………………………………………………...  
Har du bott någon annanstans i Sverige………………………………………………………………….. 
Sid. 2 (4)  
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Medicinska frågor  
Känner du dig frisk – om nej, vilka besvär har du………………………………………. Ja Nej  
Har du tidigare vårdats på sjukhus………………………………………………………. Ja Nej  
När (år-mån-dag)…………….Var…………………För vad…………………………….  
Har du i ditt hemland sökt läkare för sjukdom – vilken sjukdom……………………….. Ja Nej  
Tar du någon medicin – vilken/vilka….…………………………………………………. Ja Nej  
Är du allergisk/överkänslig – mot vad/vilka besvär……………………………………... Ja Nej  
Tål du all mat…………………………………………………………………………….. Ja Nej  
Andra besvär eller sjukdomar……………………………………………………………. Ja Nej  
Senaste menstruation (år-mån-dag)………………………………………………………  
Finns behov av vidare medicinsk kontakt……………………………………………….. Ja Nej  
Psykisk ohälsa/trauma  
Har du mardrömmar eller sömnsvårigheter……………………………………………… Ja Nej  
Har du bevittnat/utsatts för våld, andra former av  
övergrepp eller direkta krigshandlingar………………………………………………….. Ja Nej  
Finns anhöriga kvar i hemlandet………………………………………………………… Ja Nej  
Har du varit separerad från make/maka/barn…………………………………………….. Ja Nej  
Har anhöriga dödats under krig eller vid flykt…………………………………………… Ja Nej  
Har du ett stödjande nätverk kring dig av släktingar/vänner…………………………….. Ja Nej  
Finns behov av vidare psykiatrisk kontakt………………………………………………. Ja Nej  
Infektioner och smittskydd  
Tarminfektioner  
Aktuella symtom: diarré, buksmärtor eller blodig avföring…………………………….. Ja Nej  
Tuberkulos  
Har du ett eller flera av följande symtom:  
Långvarig hosta (mer än tre veckor)…………………………………………………………………  
Feber………………………………………………………………………………………………….  
Avmagring, mer än 5 kg de senaste 6 månaderna……………………………………………………  
Nattliga svettningar…………………………………………………………………………………..  
Lokal lymfkörtelsvullnad…………………………………………………………………………….  
Har du själv haft/misstänks ha tuberkulos (TB)………………………………………… Ja Nej  
Har någon anhörig eller annan nära kontakt haft tuberkulos eller kontrollerats  
på grund av misstänkt tuberkulos (TB)………………………………………………….. Ja Nej  
Vistelse i flyktingläger…………………………………………………………………… Ja Nej  
Vistelse i fängelse………………………………………………………………………... Ja Nej  
Hiv  
Har du fått blodtransfusion………………………………………………………………. Ja Nej  
När (år-mån-dag) ……………….Var……………………………………………………  
Har du använt narkotika intravenöst……………………………………………………... Ja Nej 
Sid. 3 (4)  
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2. Provtagning  
Smittskyddsprover – gäller alla  
HIV-test Pos Neg Kommentar………………………..  
HBsAg. Pos Neg Kommentar………………………..  
Anti-HCV Pos Neg Kommentar………………………..  
Syfilis-screening (enligt lokalt laboratorium) Pos Neg Kommentar………………………..  
Rubella-serologi (kvinnor i fertil ålder)Pos Neg Kommentar………………………..  
Tuberkulintest (alternativt IGRA-test)  
Gäller alla som kommer från länder med hög* risk för tuberkulos samt vistelse i riskutsatta miljöer som 
fängelser, krigsområden och flyktingläger eller där det finns andra skäl att misstänka förhöjd risk för 
tuberkulos.  
*Riskländer för tuberkulos: http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-
sjukdomar/vaccinationer/vacciner-a-o/hepatit-b/risklander-tuberkulos-och-hepatit-b/  
Avläsning av tuberkulintest – görs efter 72 timmar  
Antal mm.…….. Kommentar…………………………………………………………………………..  
IGRA-test Pos Neg Kommentar…………………………………………………….  
Lungröntgen  
– om tuberkulintest ≥ 10 mm (för immunsupprimerade personer om tuberkulintest ≥ 6 mm) – eller vid 
positiv IGRA-test  
– eller annat som framkommer vid hälsoundersökningen som ger misstanke om exposition för 
tuberkulossmitta eller förekomst av tuberkulos  
Patologiska lungförändringar Normala Kommentar…………………………………………….  
Remiss till TB-specialist  
Vid tuberkulintest enligt ovan (eller positiv IGRA-test) samt ett av följande:  
– patologiska fynd på lungröntgen  
– normal lungröntgen men med riskfaktorer för tuberkulos  
– eller annat som framkommer vid hälsoundersökningen som ger misstanke om exposition för 
tuberkulossmitta eller förekomst av tuberkulos  
Riskfaktorer för tuberkulos: se sid. 10 i  
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationer/Rekommendationer-for-
preventiva-insatser-mot-tuberkulos--halsokontroll-smittsparning-och-vaccination/  
Remiss till TB-specialist (lungröntgen ska vara gjord innan)…………………………… Ja Nej  
Övriga smittskyddsprover vid klinisk misstanke på infektion  
Bakt. odling från faeces Pos, vilket agens…………Neg Ej utfört  
Faecesmikroskopi (cystor + maskägg) Pos, vilket agens…………Neg Ej utfört  
Bakt. odling från sår eller hudlesion, Pos, vilket agens…………Neg Ej utfört  
ange lokalisation…………………………………………………………………………………………..  
Annan odling vid särskild indikation……………………………………………………………………..  
Övrig provtagning  
Individuella prover vid särskild indikation t.ex. blodstatus, urinstatus, S-ALAT……………………......  
……………………………………………………………………………………………………………. 
Sid. 4 (4) ___________________________________________________________________________  
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___________________________________________________________________________  
3. Kroppsundersökning (läkarundersökning)  
Görs om anledning finns utifrån samtalet, provsvaren eller misstanke om sjukdom  
samt på gravida…………………………………………………………………………………  
___________________________________________________________________________  
Sammanfattning och bedömning av inkommande provsvar samt handläggning  
___________________________________________________________________________  
Åtgärder  
Behov av uppföljning? Ja Nej  
Om ja, av vilken orsak/orsaker:  
Kroppslig sjukdom…………………………………………………………………………...  
Handikapp……………………………………………………………………………………  
Psykisk sjukdom/trauma/missbruk…………………………………………………………...  
Sjukdom enligt smittskyddslagen…………………………………………………………….  
Annan orsak…………………………………………………………………………………..  
Finns behov av hjälpmedel…………………………………………………….. Ja Nej  
Var:  
Vårdcentral…………………………………………………………………………………...  
Mödrahälsovård………………………………………………………………………………  
Specialistvård………………………………………………………………………………...  
Annat.………………………………………………………………………………………...  
Finns tecken på sjukdom/handikapp som kräver vård under längre tid? Ja Nej  
Om Ja, kontakta Enheten Asyl- och flyktingfrågor. 
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INTERVJUFRÅGOR      Bilaga 2 
 

1. Ålder och kön? 

2. Hur länge har du varit Distriktssköterska?  

3. Hur lång erfarenhet har du av att arbeta med nyanlända personer? 

4. Vad heter din vårdcentral? 

5. Hur många patienter är listade hos er? 

6. Hur stor del av din tjänst arbetar du som asylsjuksköterska?  

7.  Har du själv valt att arbeta med nyanlända på din arbetsplats?  

8.  Har ni en specifik flyktingmottagning?  

9. Vad är ert uppdrag i flyktingmottagandet? 

10. Hur samarbetar ni med Migrationsverket, andra flyktingmottagningar, läkare, psykologer 

med mera?  

11. Hur genomför ni hälsosamtalet på din arbetsplats? 

12. Har du funderat på olika sätt att genomföra hälsosamtalet? 

13. Behövs kompetenshöjning inom detta område?  

14. Är det något mer du vill tillägga som jag inte frågat om? 

 

 Följdfrågor vid behov:  

 Kan du utveckla det?  

 Hur menar du då?   

 Hur kände du då? 

  På vilket sätt?  

 

Frågorna ovan bör svara på: 

Upplevelser av att arbeta med nyanlända 

Upplevt stöd från ledning och Migrationsverket 

Upplevelser av att använda de frågeformulär som finns 

Tankar om utveckling som i sin tur bör svara på uppsatsens syfte 

Syftet med magisteruppsatsen är att beskriva Sjuksköterskors erfarenheter av hälsosamtalet 
tillsammans med nyanlända personer.   
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     Bilaga 3 
 
Samtycke till deltagande i forskningsstudie     

Distriktssköterskans upplevelser av hälsosamtalet tillsammans med nyanlända personer. 

 

Jag har tagit del av muntligt och skriftligt information kring den studie vars syfte är att beskriva 
sjuksköterskors erfarenheter av hälsosamtalet tillsammans med nyanlända personer.   

Vidare har jag fått information om att deltagandet är frivilligt, att jag när som helst har rätt att 

avbryta deltagandet samt att jag inte kommer kunna identifieras i det färdiga resultatet. Jag 

samtycker till att intervjun spelas in och är införstådd med att materialet kommer att behandlas 

konfidentiellt. Endast intervjuaren och handledaren kommer ta del av materialet. Jag lämnar 

samtycke till att resultatet av analyserade intervjuer kommer att publiceras i ett examensarbete.  

Genom att underteckna detta formulär avsäger jag mig inte några av de lagliga rättigheter jag har 

som deltagare i en forskningsstudie. 

 

Jag samtycker till att delta i denna studie. 

 

…………………………………………  

Underskrift  

 

……………………………………… …….... …………………………....  

Namnförtydligande Ort och datum  
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UMEÅ UNIVERSITET 

Institutionen för omvårdnad 

 

 Datum 2015-09-03    Bilaga 4 

Till Distriktssköterska på vårdcentral 

Vecka 36 sökte över 3000 personer asyl i Sverige vilket blir över 12000 personer på en månad. 
Sveriges primärvård står inför en rejäl utmaning och jag önskar få intervjua er angående 
hälsosamtalet med nyanlända personer. 

Syftet med magisteruppsatsen är att beskriva Sjuksköterskors erfarenheter av hälsosamtalet 
tillsammans med nyanlända personer.   

Du tillfrågas härmed om deltagande i en intervjustudie om din upplevelse av mötet med nyanlända på 
vårdcentral. Avsikten är att få ta del av Dina erfarenheter och upplevelser kring själva hälsosamtalet, 
exempelvis tankar kring utveckling av hälsosamtalet samt upplevt behov av stöd.  

Önskemålet är att få intervjua dig som är Distriktssköterska och som har arbetat med nyanlända på vårdcentral 
i minst tre månaders tid. Tillstånd för studien har getts av din enhetschef. Intervjuerna kommer att genomföras 
i september och oktober, beräknas ta cirka 30 min och genomföras på din arbetsplats eller där det är bäst för 
dig. Jag kommer spela in intervjuerna för att sedan kunna skriva ner dem ordagrant. Material kommer att 
avidentifieras, kodas och deltagare kommer inte kunna identifieras när uppsatsen är klar. Deltagande i 
forskningsprojektet är frivilligt och ni kan när som helst välja att avbryta. Resultatet kommer att presenteras i 
en magisteruppsats och om ni önskar kommer den godkända magisteruppsatser att skickas till er.  

Jag som ska genom föra studien heter Matilda och arbetar på en vårdcentral i Göteborg som sjuksköterska 
samtidigt som jag läser vidareutbildning till Distriktssköterska från Umeå Universitet. Jag brinner för 
integration och ser fram emot att genom intervjuer med er kunna få en större och bättre bild av hur det är att 
arbeta med asylflyktingar, hälsoarbete, flyktingmottagande, eventuella kulturella skillnader med mera. Hösten 

2015 kommer jag att skriva magisteruppsats. Studiens syfte är att beskriva Distriktssköterskans 
upplevelser av hälsosamtal tillsammans med nyanlända personer. Telefonkontakt kommer att tas med 
dig för att bestämma tid och plats för intervjun. Om det är något du undrar över är du välkommen att ta 
kontakt med mig eller min handledare.  

 
 
 
Distriktssköterskestudent    Handledare 
Matilda Samuelsson    Mats Lundström  
070-1774981     Universitetslektor 
Samuelsson.matilda@gmail.com      Tfn: 090-786 98 57 Institutionen för 

omvårdnad vid Umeå Universitet                  Mats.lundstrom@nurs.umu.se   
  



  
 

8 
 

 

 

Till 
Enhetschef 

Vecka 36sökte över 3000 personer asyl i Sverige vilket blir över 12000 personer på en månad. 
Sveriges primärvård står inför en rejäl utmaning och för att på bästa sätt kunna hjälpa 
nyanlända önskar jag få tillåtelse att intervjua Distriktssköterskor på er vårdcentral angående 
hälsosamtalet. 

Syftet med magisteruppsatsen är att beskriva Sjuksköterskors erfarenheter av hälsosamtalet 
tillsammans med nyanlända personer.   

Rekrytering av deltagare kommer att behöva ske i början av september. Tio stycken 
Distriktssköterskor på vårdcentraler i Västra Götaland kommer tillfrågas om att delta i den 
kvalitativa intervjustudien. Muntlig och skriftlig information om studien kommer att ges 
Distriktssköterskorna. Att delta är frivilligt och kan avbrytas när som helst. Intervjun kommer ta ca 
30 min, spelas in och efteråt analyseras enligt kvalitativ innehållsanalys. Material kommer att 
avidentifieras, kodas och deltagare kommer inte kunna identifieras i den slutgiltiga uppsatsen. Jag 
delar gärna med mig av resultatet av magisteruppsatsen till er. 

Förfrågan angående medverkan till Distriktssköterskorna vid er enhet bifogas, tacksam om ni har 
möjlighet att dela ut den om Ni godkänner deras medverkan. Jag kommer gärna för att träffa er Om 
så önskas. 

Jag som ska genomföra detta arbete heter Matilda Samuelsson och jag arbetar på en vårdcentral i 
Göteborg som sjuksköterska samtidigt som jag läser vidareutbildning till Distriktssköterska på Umeå 
Universitet. Hösten 2015 kommer jag använda det insamlade materialet för att skriva 
magisteruppsats. 

Vid frågor är ni välkomna att ta kontakt med någon av oss. Tacksam för snabbt svar. 
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