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Sammanfattning 
Att fly från sitt ursprungsland på grund av krig och förföljelser påverkar flyktingars 
psykiska hälsa. Flyktingar har till stor del varit med om traumatiska händelser som de 
kan ha ett behov av att dela med sig av till hälso- och sjukvården. Hälso- och 
sjukvården kan möta krigsdrabbade flyktingar där det kan vara problematiskt att de 
talar ett annat språk och kommer från en annan kultur. Därför var syftet att belysa 
flyktingars upplevelser av hälso- och sjukvården. I litteraturstudiens resultat ingick 11 
vetenskapliga artiklar som analyserats med hjälp av en innehållsanalys. Det framkom 
tre huvudteman ur analysen. De namngavs till Språkliga barriärer, Kulturella 
faktorer och Varierande förtroende för hälso- och sjukvården. Sjuksköterskan kan 
dagligen möta flyktingar i hälso- och sjukvårdsorganisationen, både inom primärvård 
och i slutenvård. Det är därför viktigt att sjuksköterskan har kunskaper om flyktingars 
upplevelser av hälso- och sjukvården för att kunna bedriva en god transkulturell 
omvårdnad. Det är således betydelsefullt med en bra kommunikation mellan hälso- 
och sjukvårdspersonal och flyktingar, vilket försvåras av språksvårigheter och 
kulturella olikheter. 
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Abstract 
To escape from their countries of origin because of war and persecution affects 
refugees’ mental health. Many refugees have been through traumatic events that they 
may have a need to share with the health care. The health care may face war-affected 
refugees which can be problematic because they speak a different language and come 
from a different culture. Therefore, the aim was to highlight the refugees experience 
of the health care. In this literature review, results of 11 scientific articles were 
analyzed using content analysis. The three main themes that emerged in the analysis 
were Language barriers, Cultural differences and Varying trust in health care. The 
nurse can daily meet refugees in the health care organization, both in primary care and 
in hospital. It is therefore important that the nurse has knowledge of refugees’ 
experiences of health care in order to conduct a good transcultural nursing. It is thus 
important with good communication between health care personnel and refugees, 
which is hampered by language difficulties and cultural differences. 
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Inledning 
Migrationsverket (2016) visar på att flyktingar har invandrat till Sverige i flera hundra 
år. FN:s flyktingorgan, United Nations High Commisioner for Refugees (2015) visade 
att antalet flyktingar i världen ökade med 5,8 miljoner mellan år 2014 och år 2015. I 
dagsläget beräknas 21,3 miljoner människor vara på flykt (UNHCR, 2016). Under 
2015 visade statistiken att 162 877 flyktingar sökt asyl i Sverige och det 
implementerades gränskontroller tillfälligt för att minska antalet asylsökande 
(Migrationsverket, 2016).  
 
Det finns en större risk för att människor som tvingats fly från sitt hemland varit med 
om något traumatiskt än de som emigrerat av egen vilja. Flyktingar har i större 
utsträckning varit med om avsiktligt våld och förföljelser i hemlandet (Baumann, 
2009). Kane et al. (2016), beskrev att ett upplevt sådant trauma kan skapa psykisk 
ohälsa när livssituationen förändrats. Vid fördröjning av professionell hjälp eller stöd 
vid upplevt trauma kan stressymtom uppkomma och kvarstå flera år efter att traumat 
inträffat.  
 
Flyktingars utsatthet för trauman som kan leda till psykisk ohälsa är känt. Trots det 
erbjuds flyktingar begränsad hälso- och sjukvård i Sverige. Flyktingar utan 
uppehållstillstånd får inte ta del av all vård som erbjuds i det nya landet. Detta kan då 
leda till att deras psykiska ohälsa förvärras (Langlois, Haines & Tomson, 2016). 
Baumann (2009) belyste att dagens sjuksköterskor bör ha god kunskap om 
transkulturell omvårdnad, vilket innebär att sjuksköterskan skaffar sig kunskaper om 
flyktingars bakgrund och kultur för att kunna utföra personcentrerad omvårdnad i 
största möjliga mån. Genom att sjuksköterskan har kunskaper om att det kan uppstå 
hindrande språksvårigheter vid omvårdnad av flyktingar kan vården anpassas efter 
flyktingens behov. 
 
Bakgrund 
Att vara flykting 
Enligt 4 kapitel 1§ Utlänningslagen (2005:716) definieras en flykting enligt följande: 
 

Med flykting avses i denna lag en utlänning som - befinner sig utanför det land som 
utlänningen är medborgare i, därför att han eller hon känner välgrundad fruktan för 
förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning eller på 
grund av kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp, och 
- inte kan, eller på grund av sin fruktan inte vill, begagna sig av detta lands skydd. 

I Utlänningslagen (2005:716) står det vidare att krigsförbrytare och andra personer 
som utfört grova brottsliga handlingar inte får anses vara flyktingar. I Sverige har 
flyktingar över 18 år och som definierats enligt Utlänningslagen (2005:716) rätt till, 
akutvård, rådgivning angående preventivmedel, mödrahälsovård och vård om de 
skulle behöva genomgå en abort. Förutom ovanstående rättigheter till vård erbjuder 
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hälso- och sjukvården en hälsoundersökning, om det inte finns uppenbara tecken på 
att det inte skulle behövas en undersökning (SFS 2008:244). Denna 
hälsoundersökning ges till registrerade flyktingar hos Migrationsverket och det är 
Migrationsverket som finansierar hälsoundersökningen (SFS 1996:1357). Carlson 
(2000) definierar trauma eller en traumatisk händelse som en ej kontrollerbar händelse 
som uppträder plötsligt utan förvarning och har en stark negativ inverkan på en 
människa. Ett trauma kan skapa en psykisk smärta som är svår att definiera och att det 
är flera faktorer som har betydelse för hur människan reagerar på ett trauma. Faktorer 
som kan påverka reaktioner efter traumat är livserfarenheter, sociala kontaktnät och 
vid vilken tid i livet traumat inträffat. Ett trauma är således en subjektiv upplevelse. 

Både Fazel, Wheeler och Danesh (2005) och Kane et al. (2016), har kommit fram till 
att de som flytt är en målgrupp som i större utsträckning kan uppleva psykisk ohälsa, 
däribland djup depression och posttraumatisk stress (PTSD) när de tvingats fly till ett 
nytt land och livssituationen förändrats. Människor som tvingats fly kan ha upplevt 
svält, tortyr, död eller mist en nära anhörig (Kinzie, 2006). Enligt Hoge, Castro, 
Messer, McGurk, Cotting och Koffman (2004) ökar risken att drabbas av psykisk 
ohälsa om en flykting tagit hand om en död kropp eller varit utsatt för andra 
krigsrelaterade händelser. Carlson, Palmieri, Field, Dalenberg, Macia och Spain 
(2016) visar att det fanns en högre risk att drabbas av PTSD om flyktingar upplevt 
något annat traumatiskt tidigare i livet. Det kallas då att de haft pre-faktorer som kan 
orsaka PTSD. Stressymtom som mardrömmar gör att den traumatiska händelsen 
återupplevs och utgör ett psykiskt lidande hos människan (Falsetti, Resnick & Davis, 
2008). 

Den psykiska stressen som traumatiska upplevelser för med sig, kan bli kronisk även 
om behandlingsåtgärder vidtagits (Kinzie, 2006). Flyktingar som fått professionellt 
stöd genom hälso- och sjukvården kan få svårigheter att bibehålla den positiva 
effekten av stödet om socioekonomiska faktorer eller om miljön de lever i är 
undermåliga. Vid fördröjning av professionell hjälp eller stöd i det upplevda traumat 
kan stressymtom uppkomma eller kvarstå flera år efter att traumat inträffat (Kane et 
al., 2016). Robertson et al. (2006), menar att det kan ge en ökad psykisk ohälsa att 
vara flykting och ha många barn, vilket är vanligt i andra kulturer. 

Känslan av förlust efter traumatiserade händelser har näst intill alla flyktingar varit 
med om (Robertson et al., 2006). Flyktingars psykiska hälsa påverkas av traumat de 
upplevt under kriget de flytt från och även av stress som upplevs i det nya landet 
(Robertson, Savik, Mathiason-Moore, Mohamed & Hoffman, 2016). De som flytt  
riskerar också att utveckla en sårbarhet för stress i framtiden om de upplever något 
som kan relateras till deras traumatiska händelse (Kinzie, 2006). Keyes och Kane 
(2004) uppger att människor som flytt har ett behov av att dela med sig av sin 
bakgrund angående upplevelsen av krig och vad traumat fört med sig. Att dela med 
sig av sina innersta tankar kan dock skapa svårigheter om de som flytt inte kan tala 
språket flytande. 
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Keyes och Kane (2004) menar att språkkunskaper är en av de mest betydelsefulla 
faktorerna för att känna delaktighet i det nya landet. De som flytt från krig har ofta 
svårigheter med att lita på andra människor men kan med tiden utöka det sociala 
kontaktnätet. Det gör att de så småningom känner ökad tillhörighet till det nya landet 
och dess kultur (Keyes & Kane, 2004). Det finns en risk för att de som flytt behandlas 
främlingsfientligt i hälso- och sjukvården, vilket kan påverka känslan av tillhörighet 
(Apostolidou, 2016). I Keyes och Kanes (2004) studie, uppgav flyktingarna att de 
hade ett behov av att lämna ursprungslandet bakom sig för att kunna acceptera det nya 
landet och dess kultur. De hade en känsla av att inte tillhöra något land den första 
tiden efter flykten, varken i det gamla eller det nya landet. 
 
Hälso- och sjukvårdens personal 
Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, fastställer att de 
människor som arbetar med hälso- och sjukvård är personal som har en 
yrkeslegitimation inom hälso- och sjukvården eller som arbetar på sjukhus eller 
vårdinrättning med patienter. Exempel på personal inom hälso- och sjukvården som 
ofta har patientkontakt är sjuksköterskor, sjukgymnaster och läkare. Det finns även 
personal som ingår i hälso- och sjukvården men som inte nödvändigtvis behöver ha 
patientkontakt. Det är exempelvis apotekspersonal och personal på larmcentraler (SFS 
1998:531). För att hälso- och sjukvården ska uppfylla de krav som finns på en god 
vård, krävs det att hälso- och sjukvården är lättillgänglig, att kontinuitet eftersträvas 
utifrån patientens behov och att kontakten mellan patient och hälso- och 
sjukvårdspersonal främjas (SFS 1982:763). Sjuksköterskor inom hälso- och 
sjukvården har ett yrkesansvar att inge trygghet och att ge patienter vård med god 
kvalité. De ska också respektera alla människors lika värde samt beakta värdigheten 
hos varje enskild människa (SFS 1982:763). 
 
International Council of Nursing (2012) beskriver att de etiska koderna är en 
vägledning för sjuksköterskor i deras profession och hur de ska förhålla sig till yrket 
och sin omgivning. Sjuksköterskans ansvar är att ge patienter lämplig information på 
ett sätt som tillgodoser sårbara befolkningsgruppers eventuella vårdbehov, däribland 
flyktingar. Sjuksköterskan skall också arbeta för jämlikhet och rättvisa mellan 
människor i hälso- och sjukvården (ICN, 2012). 
 
Sjuksköterskans roll i bemötandet av flyktingar 
För att sjuksköterskan ska få kunskap om flyktingars historia och vilka känslor som 
finns av den traumatiska händelsen de upplevt, är det betydelsefullt att skapa en god 
relation till dem genom att lyssna (Apostolidou, 2016). För att få kulturell kunskap i 
vården bör sjuksköterskan intressera sig i hur det ser ut politiskt i flyktingens 
ursprungsland och vad de har för rådande människosyn. De bör även ta reda på vilka 
historiska och nutida sjukdomar som kan finnas och eventuell utbredning. Även 
ursprungslandets hälsosyn har betydelse för att sjuksköterskan ska kunna anpassa 



 

 4 

omvårdnadsåtgärderna efter flyktingens behov (Suurmond, Seeleman, Rupp, Goosen, 
& Stronks, 2010). 
 
Kvalitén på vård som utförs av hälso- och sjukvårdspersonal kan påverkas av 
hindrande språksvårigheter (Bischoff & Denhaerynck, 2010; Ian, Nakamura-Florez & 
Lee, 2015). Antalet icke engelsktalande patienter ökar i hälso- och sjukvården och fler 
kommer i kontakt med hälso- och sjukvårdspersonal. Det finns svårigheter med 
användning av tolk för att uppnå god kommunikation mellan flyktingar och hälso- 
och sjukvården. En svårighet som betonas är att flyktingar kan ha svårt att uttrycka 
sina inre känslor om informationen ytterligare ska gå via en tolk (Misra, Connolly & 
Majeed, 2006). Sjuksköterskor kan uppleva oro och känslor av otillräcklighet när de 
möter kulturell mångfald som finns bland patienter, då de har en bristande kunskap 
om olika kulturer (Ian et al., 2015). Vidare beskriver Ian et al. (2015) att 
kommunikationen mellan patienter och hälso- och sjukvårdspersonal har betydelse för 
diagnosställning och behandling. För att kunna säkerhetsställa att kommunikationen 
fungerar för att förbättra vårdens kvalité tar hälso- och sjukvården hjälp av 
professionella tolkar. 
 
Transkulturell omvårdnad 
Madeleine M. Leininger utvecklade en transkulturell omvårdnadsteori under tidigt 
1950-tal. Leininger ansåg att det fanns ett behov av forskning och utbildning inom 
detta område (Leininger & McFarland, 2002). Leininger har beskrivit kultur som en 
grupp människor som delar inlärda värderingar, oberoende av generation och 
trosuppfattningar, vilket påverkar både deras tankesätt och handlingar. Det kan finnas 
skillnader i hur människor från andra kulturer vill bli behandlade när de blir sjuka 
eller om det finns livsmedel som de undviker att äta. Genom att beakta hälsa, 
välbefinnande och sjukdom samt människans tro och värderingar, kan sjuksköterskan 
med ett holistiskt synsätt, uppmärksamma olika kulturers likheter och skillnader. 
Sjuksköterskan bör skapa sig en uppfattning om vad som kan skilja sig åt i olika 
kulturer och uppnår på så sätt ett nytt sätt att se på omvårdnad. 
 
Leininger och McFarland (2002) beskriver vidare att transkulturell omvårdnad 
innebär, ur ett sjuksköterskeperspektiv, att uppträda respektfullt och professionellt 
gentemot patienter från olika kulturer och trosuppfattningar. Sjuksköterskan bör vara 
lyhörd och nyfiken på att lära sig mer om kulturer och dess olikheter för att kunna 
vara kreativ i sitt vårdande och ge meningsfull omvårdnad. Sjuksköterskans 
medvetenhet om sina egna fördomar och förutfattade meningar är viktig för att kunna 
ge transkulturell omvårdnad. De människor som har flytt från olika delar av världen 
kan ha upplevt olika våldshandlingar, som orsakats av kulturella och politiska 
konflikter. Sjuksköterskan förväntas förstå och ta hand om dessa traumatiserade 
människor, via transkulturell kunskap. Genom medlidande och förståelse för dessa 
individer kan en anpassad omvårdnad ges (Leininger & McFarland, 2002). 
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Leininger har även utvecklat en transkulturell omvårdnadsmodell som heter ”Sunrise 
Model”. Sjuksköterskan kan tillämpa ”Sunrise model” som ett hjälpmedel för att 
anpassa omvårdnadsåtgärder till en person från en annan kultur. Modellen används 
beroende på vad som ska studeras och är applicerbar på en person, en familj eller ett 
samhälle (Leininger & McFarland, 2002). När sjuksköterskan använder sig av 
modellen, ställs frågor om olika faktorer som kan påverka personen från en annan 
kultur. Sjuksköterskan kan därmed ta reda på bland annat språklig, kulturell och 
social information för att kunna anpassa omvårdnaden vid sjukdom eller inför döden. 
Sjuksköterskan kan därmed hitta dolda och kanske oväntade fynd eller något som är 
mer uppenbart och som sjuksköterskan redan visste om. Modellen kan användas ur ett 
uppifrån- eller nedifrånperspektiv, beroende på vad som ska studeras, vilket gör 
modellen flexibel. För att sjuksköterskan ska få nödvändig information när en person 
intervjuas, är det viktigt att väcka personens intresse och skapa förtroende. 
Informationen som framkommer av intervjun placeras sedan i modellen. 
Sjuksköterskan bör styra samtalet för att få ut relevant information i relation till 
”Sunrise Model”. Den insamlade informationen anpassas till ”Sunrise Model” för att 
sjuksköterskan ska kunna ge personcentrerad omvårdnad. Det är viktigt att 
sjuksköterskan är professionell i mötet med personen. Det kan uppnås genom att 
aktivt lyssna, bekräfta vad som hörs och syns samt att ha tålamod. ”Sunrise Model” är 
användbar för sjuksköterskan, då den på ett holistiskt synsätt tar del av patientens 
information för att sedan kunna implementeras i omvårdnaden (Leininger & 
McFarland, 2002). 
 
Problemformulering 
Sjuksköterskor kan möta flyktingar från olika delar av världen som kan lida av 
psykisk ohälsa då de upplevt traumatiska händelser när de flytt från krig och 
förföljelser. Det finns endast ett fåtal publicerade artiklar inom ämnet. För att 
sjuksköterskan ska få förståelse för flyktingars situation och kunna bedriva 
transkulturell omvårdnad är det betydelsefullt att undersöka flyktingars upplevelser av 
hälso- och sjukvården. 
 
Syfte  
Syftet var att belysa flyktingars upplevelser av hälso- och sjukvården. 
 
Metod 
En allmän litteraturstudie enligt Forsberg och Wengström (2013) genomfördes för att 
undersöka det valda ämnesområdet. 
 
Datainsamling 
När litteraturstudien påbörjades genomfördes ostrukturerade databassökningar för att 
få en överblick över den vetenskapliga grunden inom ämnet för att sedan göra mer 
specifika sökningar. För att söka relevanta vetenskapliga artiklar inom omvårdnad 
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användes databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO (Forsberg & Wengström, 
2013). Sökord valdes utifrån överensstämmelse med syfte och problemformulering. 
De slutgiltiga sökorden blev flykting, upplevelse och hälso- och sjukvård. Dessa 
sökord översattes till engelska vid sökning och blev refugee, experience och health 
care. Vid de strukturerade sökningarna användes trunkeringar(*) då sökorden utan 
trunkering gav få träffar. Trunkering med asterisk(*) användes för att inkludera olika 
böjningar av samma sökord. Booleska operatorern AND användes för att få mer 
specifika träffar med samtliga sökord (Forsberg & Wengström, 2013). De valda 
sökorden presenteras i bilaga A, sökordsöversikt. Carlsson och Eimans (2003) 
granskningsmall användes för att bedöma de vetenskapliga artiklarnas kvalité. 
Artiklarna kunde bedömas enligt granskningsmallen från grad I till grad III. Grad I 
motsvarar hög vetenskaplig kvalité och grad III motsvarar låg vetenskaplig kvalité. 
Inklusionskriterier var artiklar som belyste vuxna flyktingars upplevelser av hälso- 
och sjukvården, samt att de skulle vara publicerade mellan år 2006-2016.  
 
Artikelsökning i databasen CINAHL 

Den första sökningen gjordes i CINAHL som innehåller forskning inom omvårdnad, 
sjukgymnastik och arbetsterapi. I CINAHL finns vetenskapliga tidskriftsartiklar, 
doktorsavhandlingar, monografier och konferensabstrakt (Forsberg & Wengström, 
2013). En fritextsökning gjordes med sökorden refugee*, experienc* och health 
care*. Sökningen gav 90 träffar där samtliga titlar och 28 abstrakt lästes. Abstrakten 
lästes om titlarna motsvarade litteraturstudiens syfte. Sex artiklar motsvarade 
litteraturstudiens syfte och granskades enligt Carlsson och Eimans (2003) 
bedömningsmall. En artikel föll bort på grund av låg vetenskaplig kvalité, det 
resulterade i fem resultatartiklar. Sökningar har också utförts i CINAHL Headings 
med MeSH-termerna refugees och life experience. Detta resulterade i artiklar som inte 
belyste litteraturstudiens syfte.  
 
Artikelsökning i databasen PubMed 

Den andra sökningen gjordes i PubMed som innehåller forskning inom områdena 
omvårdnad, medicin och odontologi. I PubMed finns mestadels vetenskapliga 
tidskriftsartiklar (Forsberg & Wengström, 2013). En fritextsökning gjordes med 
sökorden refugee*, experienc* och health care*. Sökningen gav 247 träffar och 
samtliga titlar lästes igenom varav 74 abstrakt lästes. Abstrakten lästes om titlarna 
motsvarade litteraturstudiens syfte. Fyra artiklar var dubbletter från artikelsökning i 
CINAHL och sex artiklar valdes ut till granskning enligt Carlsson och Eimans (2003) 
bedömningsmall. En artikel föll bort efter granskningen då den inte motsvarade 
litteraturstudiens syfte och slutligen blev det fem resultatartiklar. En sökning utöver 
den strukturerade sökningen gjordes med sökorden refugee och experience och gav 
420 träffar varav 125 abstrakt lästes. Abstrakten lästes om titlarna motsvarade 
litteraturstudiens syfte. Tre artiklar valdes ut till granskning varav en artikel blev 
resultatartikel, övriga artiklar belyste inte flyktingars upplevelse av bemötande inom 
hälso- och sjukvård och föll bort. Den sammanlagda sökningen i PubMed genererade 
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sex resultatartiklar. Sökningar har också utförts i MeSH database för att observera att 
ingen vetenskaplig artikel eventuellt missats. Sökorden som användes var emigrants 
and immigrants och health care. Sökningarna gav inga relevanta träffar, majoriteten 
var medicinskt inriktade och belyste inte flyktingars upplevelser av hälso- och 
sjukvården. 
 
Artikelsökning i databasen PsycINFO 

Den tredje sökningen genomfördes i PsycINFO som är en bred databas och innehåller 
psykologisk forskning inom medicinområdet, omvårdnad och andra tillhörande 
områden (Forsberg & Wengström, 2013). En fritextsökning gjordes med sökorden 
refugee*, experienc* och health care*. Utöver att artiklarna skulle vara publicerade 
mellan år 2006-2016 var en avgränsning ”Scholarly journals” då det var många 
sökträffar. Sökningen gav 273 träffar, samtliga titlar lästes och av dem lästes 68 
abstrakt. Abstrakten lästes om titlarna kunde motsvara litteraturstudiens syfte. Tre 
artiklar var dubbletter från artikelsökning genom tidigare sökningar i CINAHL och 
PubMed. Dessa artiklar var de enda relevanta utifrån studiens syfte varav inga nya 
resultatartiklar framkom vid denna sökning. 
 
Databearbetning 
För att analysera data som framkom i de vetenskapliga artiklarna till litteraturstudiens 
resultat, gjordes en innehållsanalys (Forsberg & Wengström, 2013).  
Innehållsanalysen var uppdelad i olika faser där de vetenskapliga artiklarna initialt 
lästes igenom ett flertal gånger. Därefter skrevs individuella noteringar för att hitta 
samband i de vetenskapliga artiklarna. Nästa fas innebar att gemensamt hitta relevanta 
koder som stämde överens med data i de vetenskapliga artiklarna. Av koderna kunde 
sedan kategorier skapas och därefter utvecklades teman. Dessa teman vägdes fram 
och tillbaka tills konsensus uppnåtts. Nästa fas innebar att namnge teman utifrån 
analysen (Forsberg & Wengström, 2013). Resultatet av innehållsanalysen mynnade ut 
i följande tre teman: Språkliga barriärer, Kulturella faktorer och Varierande 
förtroende för hälso- och sjukvården. 
 
Forskningsetiska överväganden 
För att skydda deltagarna i ett vetenskapligt arbete är det av vikt att förhålla sig till 
etiska regler. Det är inte acceptabelt att någon deltagare utsätts för psykisk eller fysisk 
påfrestning för att gynna någon form av forskning (Forsberg & Wengström, 2013). 
Forskning gällande utsatta grupper i samhället får endast bedrivas om forskaren är 
lyhörd gentemot deltagarnas behov samt att det genererar deltagarna ny kunskap och 
att betydelsefulla åtgärder för denna grupp vidtas. Nyttan med forskning där 
människor involveras måste därmed överväga riskerna (Helsingforsdeklarationen, 
2013). Åtta av artiklarna i litteraturstudien har godkänts av etisk kommitté. I övriga 
artiklar har etiska aspekter, angående informerat samtycke och konfidentialitet för 
studiens deltagare diskuterats (Forsberg & Wengström, 2013).  
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Forskare har ett ansvar att skydda de personer som valt att delta och bör då förhålla 
sig till de huvudkrav som ska ligga till grund för god forskningsetik. Vetenskapsrådet 
(2002) nämner att det första kravet är information, vilket innebär att de ansvariga för 
studien informerar alla deltagare angående syftet med studien. Andra kravet innebär 
att alla deltagare godkänt sin medverkan, ett samtyckeskrav. Det tredje kravet är 
konfidentialitetskravet som ger deltagarna en försäkran om att deras personliga 
uppgifter och den information de ger, kommer att förvaras oåtkomligt för 
allmänheten. Det fjärde är kravet på nyttjande, där forskaren ansvarar för att 
informationen från deltagarna bara kommer att användas i vetenskapliga arbeten och 
inte i något annat syfte (Vetenskapsrådet, 2002).  
 
Resultat 
Utifrån innehållsanalysen framkom tre huvudteman som beskriver vilka 
resultatartiklar som tar upp respektive tema. Tema ett namngavs till Språkliga 
barriärer, tema två till Kulturella faktorer och tema tre till Varierande förtroende för 
hälso- och sjukvården. 
 
Tabell 1. Resultatöversikt 
Artikel Tema 1: 

Språkliga 
barriärer 

Tema 2: 
Kulturella 
faktorer 

Tema 3: 
Varierande 
förtroende för 
hälso- och 
sjukvården 

Bhatia & Wallace 
(2007) 

X X X 

Fang et al. (2015) X X X 

Gurnah et al. 
(2011) 

X X X 

Müllersdorf et al. 
(2011) 

X X X 

Owens et al. 
(2016) 

X X X 

Razavi et al. 
(2011) 

X X X 

Seffo et al. (2014) X   

Sevinç et al. 
(2016) 

X  X 

Shannon et al. 
(2012) 

 X X 

Wojnar (2015) 
 

X X X 

Wångdahl et al. 
(2015) 

X X  
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Språkliga barriärer  

Det framkom att flyktingarna upplevde att språksvårigheter hindrade dem från att 
söka vård (Fang, Sixsmith, Lawthom, Mountian & Shahrin, 2015). Vidare fann 
Wojnar (2015) att förtroendet för hälso- och sjukvårdssystemet påverkades negativt 
till följd av språkliga barriärer. Det ansågs betydelsefullt att skapa en god relation 
med hälso- och sjukvårdspersonal, dock blev det problematiskt på grund av 
språksvårigheter (Sevinç, Kiliç, Ajghif, Öztürk & Karadağ, 2016). Språkskillnader 
ansågs vara ett vanligt hinder i hälso- och sjukvården (Bhatia & Wallace, 2007; 
Gurnah, Khoshnood, Bradley & Yuan, 2011). Det framkom att några kände sig 
obekväma i mötet med hälso- och sjukvårdspersonal och de upplevde en sämre 
självkänsla (Seffo, Krupic, Grbic & Fatahi, 2014). De hade även små möjligheter att 
ställa krav eller kritisera vården, då deras språksvårigheter hindrade dem att uttrycka 
sig (Bhatia & Wallace, 2007; Gurnah et al., 2011; Wojnar, 2015). Det skapade 
därmed svårigheter för dem att få sina önskemål tillgodosedda (Wojnar, 2015). 
 
Många av flyktingarna upplevde att informationen var enklare att förstå och kvaliteten 
på vården förbättrades när en tolk fanns närvarande (Sevinç et al., 2016; Wångdahl, 
Lytsy, Mårtensson & Westerling, 2015). Dock ansågs tillgången till professionell tolk 
vara begränsad (Fang et al., 2015; Sevinç et al., 2016). En del uppgav att det var svårt 
och nästintill omöjligt för hälso- och sjukvårdspersonal att ta hjälp av tolk vid akuta 
situationer (Bhatia & Wallace, 2007; Fang et al., 2015). När det inte fanns tillgång till 
professionell tolk användes anhöriga (Bhatia & Wallace, 2007). En del av 
flyktingarna ansåg att barnen kunde översätta bättre än en professionell tolk då de 
inom familjen kände varandra väl (Seffo et al., 2014), medan andra ansåg att det inte 
var bekvämt att använda barnen när de skulle prata om känsliga ämnen (Bhatia & 
Wallace, 2007). 
 
När professionell tolk fanns tillgänglig uppstod ändå en oro att missförstånd skulle 
uppkomma och att flyktingarna skulle bli feldiagnostiserade (Fang et al., 2015; 
Gurnah et al., 2011; Sevinç et al., 2016). Missförstånd kunde uppstå även om 
professionell tolk fanns tillgänglig då tal och skrift kunde skilja sig åt i samma språk. 
En del upplevde att det var obekvämt att prata om intima ämnen eller psykisk ohälsa 
när tolk fanns närvarande under ett besök i hälso- och sjukvården (Gurnah et al., 
2011; Seffo et al., 2014). Flyktingarna saknade ibland tillit till professionella tolkar då 
de kom från samma ursprungsland och ibland samma ursprungsstad som de själva. 
Det fanns också en oro att konfidentialiteten inte skulle upprätthållas, vilket 
resulterade i att de inte ville prata öppet om sina hälsorelaterade problem och behov 
(Bhatia & Wallace, 2007). 
 
Det framkom också önskemål om att hälso- och sjukvårdspersonalen visade tålamod 
när språkliga hinder uppstod. Kroppsspråket hade betydelse i bemötandet av 
flyktingarna då missförstånd ibland kunde uppkomma beroende på hur hälso- och 
sjukvårdspersonalen använde sitt eget kroppsspråk (Sevinç et al., 2016). Flyktingarna  
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upplevde att hälso- och sjukvårdspersonal borde givit dem tid i samtal samt att de 
försäkrat sig om att flyktingarna uppnått en förståelse för att uppnå god 
kommunikation. Det var betydelsefullt att hälso- och sjukvårdspersonal talade 
långsamt och var lyhörda om det uppkom eventuella frågor (Owens, Dandy & 
Hancock, 2015). Genom att bland annat sjuksköterskor i hälso- och sjukvården 
använde sig av ett tydligt och enkelt språk kunde kommunikationen förbättras 
(Müllersdorf, Zander & Eriksson, 2011). 
 
Upplevelser av att inte vara informerade om rättigheter inom hälso- och sjukvård 
förekom hos många av flyktingarna (Razavi, Falk, Björn & Wilhelmsson, 2011; 
Wångdahl et al., 2015). De hade då mer förtroende för den egna kulturens sätt att 
vårda och behandla sjukdomar än det sätt som förekom i det nya landet (Gurnah et al., 
2011; Wojnar, 2015). Det framkom också en misstro till hälso- och sjukvårdssystemet 
i det nya landet då det fanns skillnader i medicinska rekommendationer och i 
utförandet av omvårdnad (Wojnar, 2015). Detta resulterade i att en person i deras 
närhet med bättre språkkunskap, rekommenderade och informerade flyktingar i 
samhället att göra val enligt preferenser som personen med bättre språkkunskap hade. 
Detta innebar att flyktingarna eventuellt inte informerades om alla rättigheter utan 
begränsades till den information personen med bättre språkkunskap hade (Bhatia & 
Wallace, 2007; Gurnah et al., 2011). 
 
Kulturella faktorer 
En del kvinnor från andra kulturer föredrog att männen tog beslut om deras 
hälsosituation och speciellt när det involverade intima ämnen (Gurnah et al., 2011; 
Wojnar, 2015). Det kunde då gälla om den kvinnliga flyktingen skulle undersökas av 
en man eller ibland inte få undersökas alls, då kvinnorna hade religiösa anledningar 
till att inte visa sin kropp utan kläder (Gurnah et al., 2011). Wojnar (2015) menade 
vidare att det var naturligt och en viktig kulturell aspekt att männen var delaktiga i 
konversationer och beslut om sina kvinnors hälsosituation. 
 
Utanförskap upplevdes på grund av kulturskillnader i hälso- och sjukvårdssystemet 
(Fang et al., 2015; Wojnar, 2015). Det ansågs därför betydelsefullt att de var delaktiga 
i sin egen vård och fick möjlighet att påverka sin behandling (Müllersdorf et al., 
2011). Vidare framkom det att mer information gav bättre förståelse för 
hälsotillståndet och det ökade följsamheten i behandlingen (Wojnar, 2015). Det var 
betydelsefullt för flyktingarna att hälso- och sjukvårdspersonal tog del av deras 
bakgrund för att dessa skulle kunna anpassa vården på ett mer personcentrerat sätt 
(Fang et al., 2015; Owens et al., 2015). När hälso- och sjukvårdspersonal inte tog 
hänsyn till kulturella aspekter, kände flyktingarna sig ensamma och inte respekterade 
(Wojnar, 2015). 
 
När flyktingarna hade fått mer förståelse samt förbättrat sina kunskaper om hur hälso- 
och sjukvårdssystemet fungerade, kunde de på ett enklare sätt söka sig till rätt 
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vårdinstans utifrån sitt sjukdomstillstånd. De hade också fått ökat mod till att ställa 
frågor och ifrågasätta hälso- och sjukvården vilket resulterade i att de erhöll en bättre 
vård (Razavi et al., 2011). Vid hälsoundersökningar hade flyktingarna uppskattat om 
de fick mer kulturellt anpassad kunskap om sitt hälsotillstånd och informerats om 
syftet med undersökningen (Shannon, O’Dougherty & Mehta, 2012; Wångdahl et al., 
2015). Om informationen angående hälsotillståndet upplevdes tillräcklig var de mer 
nöjda med hälsobesöket, trots att de kanske inte erhållit farmakologisk behandling 
(Bhatia & Wallace, 2007). 
 
Om flyktingarna skulle prata om sin psykiska ohälsa ansågs det vara fördelaktigt om 
hälso- och sjukvårdspersonal hade kulturell kunskap, då det i vissa kulturer var tabu 
att prata om psykisk ohälsa (Fang et al., 2015). Det framkom att flera av flyktingarna 
gärna pratade med hälso- och sjukvårdspersonal om sin psykiska ohälsa och det 
upplevda traumat. Detta förutsatt att de fick tid att öppna sig och om hälso- och 
sjukvårdspersonal visade intresse (Fang et al., 2015; Müllersdorf et al., 2011; Owens 
et al., 2015; Shannon et al., 2012). De som var bosatta i USA uppgav att de var rädda 
för att bli diskriminerade av hälso- och sjukvårdspersonal om de skaffade fler än fyra 
barn. Därför gick de emot sin tro och kultur och använde preventivmedel för att inte 
riskera att missgynnas i det nya landet (Gurnah et al., 2011). Det ansågs också att 
hälso- och sjukvårdspersonal borde visa förståelse och respekt för kulturer som väljer 
att skaffa många barn (Wojnar, 2015). 
 
Varierande förtroende för hälso- och sjukvården  
Det framkom att flyktingarna hade upplevelser av att hälso- och sjukvårdspersonal 
såg dem som en börda och att de kände sig märkta som flyktingar och inte individer. 
Detta skapade en sårbarhet hos dem (Bhatia & Wallace, 2007; Wojnar, 2015). Det 
ansågs vidare att hälso- och sjukvårdspersonal borde haft förståelse för varför de hade 
flytt istället för att ha förutfattade meningar om deras bakgrund (Bhatia & Wallace, 
2007). När hälsoundersökningar utfördes på ett lugnt och metodiskt sätt, där omtanke 
visats och de fått tid till att ställa frågor, upplevde de att trygghet och förtroende 
kunde byggas upp (Fang et al., 2015; Müllersdorf et al., 2011; Owens et al., 2015; 
Shannon et al., 2012). 
 
Sevinç et al. (2016) belyste att hälso- och sjukvårdspersonal ofta fick förtroendet att 
vara deras sociala stöd om anhöriga inte fanns tillgängliga. Att möta olika hälso- och 
sjukvårdspersonal vid varje besökstillfälle gjorde att flyktingarna upplevde det 
problematiskt att få en god relation med dem (Bhatia & Wallace, 2007). Kontinuitet 
var av betydelse då de inte behövde återberätta sin sjukdomshistoria vid varje 
besökstillfälle. Detta ökade förtroendet till hälso- och sjukvårdspersonalen och 
resulterade i att konfidentialiteten kunde upprätthållas (Bhatia & Wallace, 2007; 
Owens et al., 2015; Razavi et al., 2011). Korta konversationer om vardagen och inte 
enbart om sjukdomstillståndet, ökade också deras förtroende till hälso- och 
sjukvårdspersonalen (Razavi et al., 2011). Flyktingarna kunde emellanåt misstänka att 
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läkare missförstått angivna symtom eller deras vårdbehov trots att de hade tolk till 
hjälp vid samtal. Trots vetskapen om eventuella missförstånd fullföljde de ändå 
behandlingen (Gurnah et al., 2011; Wojnar, 2015).  
 
Det ansågs vara problematiskt att få tillgång till vård då flyktingarna ofta saknade 
viktiga värdehandlingar, som en fast hemadress (Fang et al., 2015). De upplevde att 
orienteringen mellan olika vårdinstanser var problematiskt. Vilket medförde att de 
kände sig förpassade mellan olika vårdinstanser och detta kunde resultera i långa 
transporter (Bhatia & Wallace, 2007; Fang et al., 2015; Owens et al., 2015; Razavi et 
al., 2015). Ekonomiska aspekter försvårade tillgången till hälso- och sjukvård då 
flyktingarna hade begränsad tillgång till betalningsmedel (Fang et al., 2015; Sevinç et 
al., 2016). 
 
Diskussion 
Metoddiskussion 
Datainsamlingen påbörjades med ostrukturerade sökningar för att få överblick 
gällande det valda ämnesområdet. De databaser som användes var CINAHL, PubMed 
och PsycINFO, då de ansågs innehålla flest relevanta vetenskapliga tidskriftsartiklar 
inom omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2013). Genom att använda dessa databaser 
med omvårdnadsfokus ökar studiens trovärdighet (Henricson, 2012). Sökorden som 
användes var refugee*, experienc* och health care*, eftersom de ansågs vara 
relevanta då de motsvarade syftet med studien (Forsberg & Wengström, 2013). 
Abstrakten lästes om titlarna motsvarade litteraturstudiens syfte. Detta kan vara en 
svaghet då eventuella resultatartiklar kan ha missats. I början av datainsamlingen 
användes sökorden asylum seeker och immigrants utöver refugee, dock genererade 
det inte relevanta artiklar som motsvarade syftet. En del av den initiala sökningen 
innebar att använda MeSH-termer som refugee och life experience. Detta gav många 
artiklar som inte var relevanta till litteraturstudiens syfte då de inte belyste flyktingars 
upplevelser av hälso- och sjukvården. Det kan dock anses vara en svaghet att inte ha 
gått igenom alla artiklar med användning av MeSH-termer då eventuella möjliga 
resultatartiklar kan ha missats.  
 
För att avgränsa litteraturstudien exkluderades barn under 18 år. Resultatartiklarna 
granskades gemensamt enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för att 
öka reliabiliteten i litteraturstudien. Resultatartiklarna bedömdes till lägst grad II, 
vilket innebar att de hade relativt hög vetenskaplig kvalitét. Urvalet av de 
vetenskapliga artiklarna redovisas i bilaga C, artikelöversikt. Åtta av de vetenskapliga 
artiklarna var godkända av etisk kommitté. Det kan vara en svaghet att tre artiklar inte 
granskats av etisk kommitté. Deltagarna i dessa tre artiklar har dock givit informerat 
samtycke till att delta samt har det noggrant diskuterats etiska aspekter i artiklarna.  
 
Tio av resultatartiklarna är kvalitativa och en resultatartikel är kvantitativ. Eftersom 
litteraturstudien syftade till att belysa flyktingars upplevelser av hälso- och sjukvården 
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och avser att öka sjuksköterskans förståelse för flyktingars upplevelser, anses 
kvalitativa studier kunna ge bättre förståelse (Friberg, 2012). Därav var en majoritet 
av resultatartiklarna kvalitativa. Litteraturstudiens resultat anses vara överförbart till 
all hälso- och sjukvårdspersonal då deltagarnas generella upplevelser av en 
vårdsituation har studerats. Detta innebär att även undersköterskor, läkare och inte 
minst sjuksköterskestudenter kan ta del av resultatet för att få en större förståelse för 
flyktingars upplevelser av hälso-och sjukvården. Resultatet kan studeras utifrån ett 
sjuksköterskeperspektiv, men involverar också övrig hälso- och sjukvårdspersonal, 
bland annat undersköterskor och läkare.  
 
Artikelsökningarna genererade i stor utsträckning resultatartiklar som enbart belyste 
flyktingkvinnors upplevelser av hälso- och sjukvården. Detta kan vara en svaghet 
gentemot litteraturstudiens syfte, vilket gör den mindre heterogen. De valda 
resultatartiklarna har ursprung från Australien, England, Sverige, Turkiet och USA. 
Detta stärker litteraturstudiens trovärdighet och gör att studien är överförbar även till 
andra länder och inte enbart till vården i Sverige. Innan litteraturstudien påbörjades 
diskuterades eventuell förförståelse om flyktingars upplevelser av hälso- och 
sjukvården. Det framkom att det fanns viss förförståelse om flyktingars utsatthet av 
traumatiska händelser som kunde utveckla psykisk ohälsa. Med detta i åtanke har 
förförståelsen inte påverkat dataanalysen i litteraturstudien (Forsberg & Wengström, 
2013). Trots att det valda ämnesområdet är och har varit högaktuellt, finns begränsad 
forskning inom området. Då resultatartiklarna översatts från engelska till svenska kan 
pålitligheten i litteraturstudien påverkats av eventuell felöversättning (Sandman & 
Kjellström, 2013). För att öka pålitligheten och trovärdigheten bearbetades resultatet 
initialt enskilt för att sedan diskuteras gemensamt för att komma fram till konsensus.  
 
Resultatdiskussion 
Litteraturstudiens syfte var att belysa flyktingars upplevelser av hälso- och sjukvården 
och med dessa teman besvarades syftet: Språkliga barriärer, Kulturella faktorer och 
Varierande förtroende för hälso- och sjukvården. 
 
I litteraturstudiens resultat framkom det som en central del att flyktingar upplevde 
språket som det främsta hindret i kommunikationen med hälso- och sjukvårdspersonal 
(Bhatia & Wallace, 2007; Fang et al., 2015; Gurnah et al., 2011; Müllersdorf et al., 
2015; Owen et al., 2015; Seffo et al., 2014; Sevinç et al., 2016; Shannon et al., 2012; 
Wojnar, 2015; Wångdahl et al., 2015). Trots att det framkom i resultatet vetskap om 
att språket var ett centralt hinder, kunde det ändå finnas svårigheter med att få en 
professionell tolk, exempelvis i akuta situationer (Bhatia & Wallace, 2007; Fang et 
al., 2015). Denna slutsats har också Bäärnhielm, Ekblad, Ekberg och Ginsburg (2005) 
kommit fram till. De menar att vid språkliga hinder i kommunikationen med 
flyktingar, använder hälso- och sjukvården sällan tolk som hjälpmedel, med undantag 
för samtal med läkare där tolk används mest flitigt. En anledning till att tolk ej 
användes kunde vara att det tog för lång tid att få tag i en tolk. Det kan 
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problematiseras eftersom avvägningen står mellan en god kommunikation, genom 
information av tolk, som flyktingar förstår och en situation utan tolk där de inte får 
sitt behov av information tillgodosett. 
 
Användning av tolk upplevdes vara en god hjälp för att uppnå ökad förståelse mellan 
flyktingarna och hälso- och sjukvårdspersonalen (Sevinç et al., 2016; Wångdahl et al., 
2015). Att anlita professionell tolk sågs som det mest fördelaktiga men det kunde 
också utgöra hinder eftersom det kunde finnas språkliga olikheter i tal och skrift eller 
om känsliga ämnen skulle diskuteras (Gurnah et al., 2011; Seffo et al., 2014). Misra et 
al. (2006) bekräftar att flyktingar kunde ha svårt att prata om känsliga ämnen om 
informationen skulle gå via ytterligare en person. Detta skulle kunna bero på att 
flyktingarna inte kände att konfidentialiteten kunde upprätthållas och vågade därför 
inte prata om känsliga ämnen eller sin psykiska ohälsa. Därför är det betydelsefullt att 
sjuksköterskan använder sig mer av tolk och tar reda på vilket språk den 
professionella tolken behöver kunna för att förhindra språkliga hinder i 
kommunikationen. 

Vidare visade resultatet att om professionella tolkar inte fanns närvarande användes 
anhöriga som tolk (Bhatia & Wallace, 2007). Några av flyktingarna föredrog när 
barnen översatte istället för tolk (Seffo et al., 2014). Andra flyktingar föredrog inte 
alls när deras barn översatte och upplevde att det kändes fel (Bhatia & Wallace, 
2007). Att barn tolkar menar dock Eytan, Bischoff, Rrustemi, Durieux, Loutan, 
Gilbert och Bovier (2002) kan försvåra att flyktingar uttrycker sina inre känslor till 
hälso- och sjukvården, då de kan undvika att prata om känsliga ämnen om anhöriga är 
närvarande eftersom de vill skydda dem från att få reda på att de inte mår bra (Eytan 
et al., 2002). Chand (2005) visar också att barn som tolkar åt sina föräldrar kan få 
känslig information om exempelvis psykisk ohälsa eller frågor angående samlevnad. 
Den typen av information kan bli svår för ett barn att bearbeta och relationen mellan 
föräldern och barnet kan bli osund, då barnen kan tvingas inta en vuxenroll (Chand, 
2005). De menar att detta kan anses vara problematiskt när flyktingar använder sina 
barn som tolk. Det är tydligt att både professionell tolk och anhörig som tolk kan 
översätta allmän information för att öka förståelsen. Däremot när känslig information 
skall översättas, exempelvis angående psykisk hälsa, kan det anses vara meningsfullt 
att hälso- och sjukvården är medvetna om de begränsningar som kan påverka samtalet 
mellan sjuksköterskan och flyktingar i hälso- och sjukvården. 

Bhatia och Wallace (2007), Fang et al. (2015), Owens et al. (2015), Razavi et al. 
(2011) och Wångdahl et al. (2015) visade att i samband med språkliga hinder 
upplevde flyktingar att de fick begränsad information angående sina rättigheter i 
hälso- och sjukvården. Detta stämmer överens med vad Searight (2003) och 
Suurmond et al. (2010) kommit fram till tidigare, som menar att behandling och 
tillgång på hälso- och sjukvård kunde skilja sig åt mellan olika länder. Om 
flyktingarna inte hade erhållit tillräcklig information om hur deras tillstånd kunde 
behandlas av hälso- och sjukvården i det nya landet, skapades en misstro och en 
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känsla av att flyktingarna gick miste om vårdmöjligheter. Slutsatsen av detta kan 
anses vara att när flyktingar upplever att de får tillräcklig information från 
sjuksköterskan, uppnår de en förståelse och känner att de är nöjda med mötet med 
hälso- och sjukvården. 

Bhatia och Wallace (2007) och Razavi et al. (2015) menade att ökad förståelse 
upplevdes när tolk användes eller när flyktingarna, genom erfarenhet, fått bättre 
kunskaper i hur hälso- och sjukvårdssystemet fungerade i det nya landet. Resultatet 
visade också flyktingarnas svårigheter med att få tillgång till vård om de inte hade rätt 
värdehandlingar med sig (Fang et al., 2015). Searight (2003) menar att detta problem 
kan främst ses i länder där människor betalar försäkringar för att få tillgång till vård. 
Flyktingar som inte blivit korrekt informerade om hälso- och sjukvården kan då bli 
rädda för att deras försäkringar inte täcker den vård de fått och att de kommer att 
tvingas betala pengar i efterhand (Searight, 2003). Om hälso- och sjukvården 
använder tolk i större utsträckning när flyktingar ska informeras om deras 
begränsningar och möjligheter i vården, kan deras misstro inför hälso- och sjukvården 
minska. 

När flyktingarna enligt Bhatia och Wallace (2007) och Gurnah et al. (2011) fått 
information om vårdalternativ av en språkkunnig person utanför hälso- och 
sjukvården, begränsades deras information och rättigheter angående hälso- och 
sjukvårdens möjligheter. Hälso- och sjukvården har sedan år 2009 börjat använda sig 
av vårdval (Ranerup, Norén & Sparud-Lundin, 2012). Det kan då anses vara 
problematiskt för flyktingar i Sverige att välja vård eftersom att detta kan resultera i 
att de flyktingar som inte har tillgång till internet eller inte är tillräckligt informerade 
om vilka vårdcentraler som finns att tillgå, kan begränsas i sina möjligheter att välja 
den vård som de önskar eller är i behov av. När flyktingar är i behov av vård och 
söker sig till hälso- och sjukvården kan det därför vara betydelsefullt att 
sjuksköterskan ger information om hur kulturen i vården ser ut i Sverige. 

I resultatet visade Wojnar (2015) att det skapade bristande förtroende för hälso- och 
sjukvården om flyktingarnas kulturella bakgrund inte respekterades. En annan del var 
att det kunde vara en begränsning av hälso- och sjukvårdens möjligheter om kvinnor 
ansåg att männen skulle bestämma över deras vård (Gurnah et al., 2011; Wojnar, 
2015). Al-Badayneh (2012) har tidigare visat att männens makt inom familjen kan 
bero på det kulturella förhållningssättet som de har med sig från barndomen i sitt 
ursprungsland. Männen anser att de äger rättigheter att fatta beslut som angår familjen 
och inte minst kvinnan. Även om kvinnorna inte är nöjda med männens beslut, vill de 
inte göra motstånd mot sin man eller be om hjälp från omgivningen, då de inte vill 
riskera att familjens privatliv sprider sig till någon utomstående (Al-Badayneh, 2012). 
Detta kan problematiseras genom att sjuksköterskan står inför att å ena sidan lyssna 
till kvinnliga flyktingars önskemål. Å andra sidan ska sjuksköterskan ge den 
information som finns tillgänglig om vårdmöjligheter. För att sjuksköterskor ska 
kunna bemöta denna problematik bör de vara lyhörda och visa att de respekterar andra 
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kulturella bakgrunder för att både kvinnan och mannen ska känna förtroende. Genom 
att sjuksköterskor skapar en god relation till både kvinnor och män kan en diskussion 
föras och därmed kan parterna mötas till bådas fördel. 

Betydelsen av förtroende mellan hälso- och sjukvårdspersonal och flyktingar 
framkom i resultatet (Bhatia & Wallace, 2007; Fang et al., 2015; Owens et al., 2015; 
Razavi et al., 2011; Sevinç et al., 2016). En stor del av förtroendet grundades i 
kontinuiteten mellan flyktingen och hälso- och sjukvården (Bhatia & Wallace, 2007; 
Owens et al., 2015; Razavi et al., 2011). Genom att hälso- och sjukvårdspersonalen 
uppträdde lugnt och arbetade metodiskt, gavs flyktingarna störst möjlighet till att 
kunna ge användbar information. Informationen var viktig för att sjuksköterskor 
skulle kunna sätta in omvårdnadsåtgärder som kunde anpassas till flyktingarnas behov 
(Müllersdorf et al., 2011; Shannon et al., 2012). I Hälso- och Sjukvårdslagen står det 
att sjuksköterskans ansvar är att inge trygghet, ge vård med god kvalité och 
eftersträva kontinuitet utifrån behov hos människan (SFS 1982:763). Leininger och 
McFarland (2002) har tidigare kommit fram till att om sjuksköterskan använder en 
helhetssyn vid bedömning av omvårdnadsbehov och intresserar sig kring kulturella 
aspekter, ökar möjligheten till att flyktingar upplever ett ökat förtroende och en 
tryggare vård. Slutsatsen av detta kan kopplas till flyktingars upplevelser av mötet 
med hälso- och sjukvårdspersonalen. När flyktingar får träffa samma sjuksköterska 
som har förmåga att inge trygghet kan de uppleva ett ökat förtroende. Därmed kan 
sjuksköterskan erhålla användbar information som ligger till grund för individuellt 
anpassade omvårdnadsåtgärder. 
 
Enligt Fang et al. (2015) kunde det vara tabu i vissa kulturer att prata om psykisk 
ohälsa. Vidare visade Shannon et al. (2012) att flyktingarna upplevde det 
betydelsefullt att hälso- och sjukvården tog dem på allvar och visade intresse för deras 
psykiska hälsa. Detta är också i enighet med vad Leininger och McFarland (2002) 
kommit fram till. Sjuksköterskestudenter ställer numera höga krav på att högskolor lär 
ut transkulturell omvårdnad, då de är medvetna om att många människor är på flykt 
runt om i världen. Många sjuksköterskestudenter har idag kännedom om att de har ett 
ökat behov av kunskap om olika kulturer för att kunna ge flyktingar kulturellt 
anpassad omvårdnad (Leininger & McFarland, 2002). Vidare har Suurmond et al. 
(2010) visat att om hälso- och sjukvårdspersonal ska kunna utveckla och förbättra sin 
kulturella kompetens behöver de mer utbildning och övning. De menar att den 
kulturella kompetensen ökar genom att sjuksköterskor får kunskaper i att lyssna och 
hur kroppsspråk påverkar kommunikationen med flyktingar. Slutsatsen av detta kan 
därför tolkas som att sjuksköterskor genom utbildning, får kunskaper om flyktingars 
kultur och hur de kan diskutera eventuellt tabubelagda ämnen. 
 
Konklusion 
Litteraturstudiens syfte var att belysa flyktingars upplevelser av hälso- och 
sjukvården. Det framkommer tre teman i resultatet som beskriver flyktingars 
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upplevelser av hälso- och sjukvården och hur det påverkar omvårdnaden av denna 
patientgrupp. Resultatets teman belyser språkliga barriärer, kulturella faktorer och 
varierande förtroende för hälso- och sjukvården. Flyktingar har en ökad risk för att ha 
varit med om traumarelaterande upplevelser och kan i större grad lida av psykisk 
ohälsa. Det är således betydelsefullt med en bra kommunikation mellan hälso- och 
sjukvårdspersonal och flyktingar, vilket försvåras av språksvårigheter och kulturella 
olikheter. Tolk användes vid kommunikationssvårigheter, dock kunde detta också 
utgöra en barriär eftersom informationen ytterligare skulle gå via en person. 
Kulturella skillnader kunde leda till känslor av ensamhet och att flyktingarna inte 
kände sig respekterade. Förtroendet för hälso- och sjukvårdspersonal påverkades av 
förståelse, begränsad tid vid mötet och kontinuitet. Följden av detta kunde leda till att 
flyktingars förtroende för hälso- och sjukvårdssystemet minskade. 
 
Implikation 
Sjuksköterskan kan dagligen möta flyktingar i hälso- och sjukvårdsorganisationen,  
både inom primärvård och i slutenvård. Det är därför viktigt att sjuksköterskan har 
kunskaper om flyktingars upplevelser av hälso- och sjukvården för att kunna bedriva 
en god transkulturell omvårdnad. Det är betydelsefullt att sjuksköterskan erhåller en 
grundläggande kulturell kompetens i mötet med flyktingar. I grundutbildningen för 
sjuksköterskor är det därför viktigt med utbildning inom kulturell kompetens för att 
kunna bemöta flyktingars upplevelser av hälso- och sjukvården. Det finns ett behov 
av ytterligare forskning inom området då sjuksköterskan är en del av hälso- och 
sjukvårdsorganisationen och som till stor del påverkar flyktingars upplevelser av 
hälso- och sjukvården. 
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Tabell 2: Sökordsöversikt 
 

 

Sökord CINAHL PubMed PsycINFO 

Flykting Refugee* Refugee* Refugee* 

Upplevelse Experienc* Experienc* Experienc* 

Hälso- och sjukvård Health care* Health care* Health care* 
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 Tabell 3: Sökhistorik 

 
(*) = dubbletter av tidigare träffar från sökningar. 

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

2016-10-25 CINAHL 

Refugee* AND experienc* AND 
health care* 
 
Limitation: published 2006-2016 90 28 6 5 

2016-10-25 PubMED 

Refugee* AND experienc* AND 
health care*  
 
Limitation: published 2006-2016 247 74 10(4*) 5 

2016-10-25 PubMED 

Refugee AND experience 
 
Limitation: published 2006-2016, 
english language, abstract 420 125 3 1 

2016-10-25 PsycINFO 

Refugee* AND experienc* AND 
health care* 
 
Limitation: published 2006-2016, 
scholarly journals 273 68 3(3*) 0 
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Tabell 4: Artikelöversikt 
Artikel 1 

 
 

Referens Bhatia, R., & Wallace, P. (2007). Experiences of refugees and asylum seekers in general practice: 
a qualitativ study. BMC Family Practise, 8(4), 48-56. doi:10.1186/1471-2296-8-48 

Land  
Databas 

England 
PubMed 

Syfte Studien syftade till att asylsökande och flyktingar skulle ge synpunkter samt berätta om sina 
erfarenheter av primärvården för att i sin tur ge förslag på förbättringar. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Framework-metoden 

Urval Bekvämlighetsurval där 11 informanter deltog. Flyktingar tillfrågades i ett väntrum och 
inklusionskriterier var att de skulle kunna prata engelska om ingen tolk var på plats på 
besöksdagen. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer genomfördes under 45 minuter, en tolk var med om det ansågs 
behövas. 

Dataanalys Intervjuerna analyserades och transkriberades utifrån framework-metoden. Metoden valdes på 
grund av tidsbegränsningar samt att den är vanlig i hälsoforskningssammanhang. Datan lästes 
upprepade gånger för att sedan koda och ta ut huvudteman som motsvarade syftet. 

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Studien fann att flyktingar hade svårt att få kontakt med en läkare i primärvården utan att ha stöd 
från vänner, familj eller från en flyktingförmedling. Detta eftersom det fanns språkliga skillnader 
och brist på kunskap om vilka handlingar som skulle vara med till besöket. Genom att förbättra 
informationen till läkare kan de tillgodose behov i större utsträckning. Att använda sig av tolkar 
ansågs av vissa vara frustrerande då det inte var praktiskt. Andra litade inte på att tolken var 
professionell och om det fanns möjlighet ansåg flyktingarna att det skulle vara bättre om samma 
tolk var med vid varje möte. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II, enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. 
73% 



BILAGA C  

 

Artikel 2 

Referens Fang-L, M., Sixsmith, J., Lawthom, R., Mountian, I., & Shahrin, A. (2015). Experiencing 
’pathologized presence and normalized abscense’; understanding health related experiences and 
access to health care among Iraqi and Somali asylum seekers, refugees and persons without legal 
status. BMC Public Health, 15(3), 923-935. doi:10.1186/s12889-015-2279-z 

Land  
Databas 

England 
PubMed 

Syfte Att undersöka hälso- och sjukvårdserfarenheter hos Somaliska och Iranska asylsökande, flyktingar 
och personer utan rättslig status bosatta i Storbritannien samt skillnader i hälsa hos 
minoritetsgrupper i förtryck som kan bidra till skillnader i hälsa. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Participatory framework-metoden 

Urval Asylsökande, flyktingar och personer utan rättslig status intervjuades i fem fokusgrupper. 

Datainsamling Fem fokusgrupper med 66 informanter som varade i ca 2 timmar som de anpassade efter kön och 
etnicitet samt 35 informanter som utförde djupintervjuer. 

Dataanalys Intervjuerna spelades in och transkriberades. Tematisk analys utfördes utifrån sex stadier. 

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Långa väntetider, misstroende av patienter utan rättslig status och en påskyndande läkarkontakt 
var associerat med mindre tillgång till hälso- och sjukvård. Detta gjorde att patienterna inte kände 
att de fick stödet som de hade behövt och en tillräcklig behandling. För att förbättra förtroendet 
och sekretessen måste försiktighet tas vid anställning av tolkar, speciellt för en grupp med unika,  
sociala och rättsliga omständigheter. Resultatet identifierar ett avgörande behov av omvärdering 
av asylsökande-processen för att utveckla ett mer humant system genom politiken för mer tillgång, 
resurser och finansiering till individer utan rättslig status. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I, enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. 
87% 
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Artikel 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referens Gurnah, K., Khoshnood, K., Bradley, E., & Yuan, C. (2011). Lost in Translation: Reproductive 
Health Care Experiences of Somali Bantu Women in Hartford, Connecticut. Journal Of Midwifery 
& Women’s Health, 56(4), 340-346. doi:10.1111/j.1542-2011.2011.00028.x  

Land  
Databas 

USA 
CINAHL 

Syfte Att undersöka erfarenheter hos somaliska kvinnor i Connecticut angående deras reproduktiva 
hälsa samt identifiera eventuella barriärer i vårdandet hos denna målgrupp.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Tematisk analys 

Urval Snöbollsurval genom en organisatör i området som var betrodd, då männen i området var negativt 
inställda till att deras kvinnor skulle delta i studien. 25 informanter deltog i studien.  

Datainsamling 15 nyckelinformanter, civila personer som arbetade med flyktingar, intervjuades först för att få en 
blick i hur situationen för kvinnorna såg ut.  Därefter intervjuades 10 somaliska kvinnor genom en 
fokusgrupps intervju. Intervjuerna spelades in via ljud och enkät fylldes i för att samla in 
demografisk data. Efter transkribering förstördes banden som använts vid ljudinspelningen.  

Dataanalys Förstaförfattaren transkriberade banden för att sedan koda data för hand. Nyckelinformanternas 
information kodades och nyckelteman togs fram. Därefter gjordes en analys av fokusgruppens 
transkriberade data, där olika teman togs fram. Nyckelinformanternas information jämfördes med 
fokusgruppens information för att analysera om mönster uppstod. Detta pågick till en tematisk 
mättnad uppfylldes.  

Bortfall Ej angivit 

Slutsats Genom att de somaliska kvinnorna acklimatiserar sig i det nya landet kan de över tid ta sig igenom 
de hinder de stöter på i hälso- och sjukvården. Ansvaret ligger även hos hälso- och sjukvården att 
förbättra insatser och forska i hälsa för utsatta grupper i samhället. Då somaliska kvinnor hade låg 
grad av läskunnighet är viktigt att fortsätta forska med kvalitativ metod för att kunna förstå utsatta 
grupper, för att sedan kunna utveckla insatser som främjar kompetensutveckling inom kultur.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II, enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. 
79% 



BILAGA C  

 

Artikel 4 

 
 

Referens Müllersdorf, M., Zander, V., & Eriksson, H. (2011). The magnitude of reciprocity in chronic pain 
management: experiences of dispersed ethnic populations of Muslim women. Scandinavian 
Journal of Caring Sciences, 25(4), 637-645. doi:10.1111/j.1471-6712.2011.00872.x 

Land  
Databas 

Sverige 
CINAHL 

Syfte Syftet med studien var att undersöka upplevelsen av att leva med muskuloskeletal smärta och 
erfarenhet av hälso- och sjukvård bland muslimska kvinnor från spridda olika populationer. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Grounded theory 

Urval Den första generationens muslimska invandrarkvinnor som kommit som flyktingar till Sverige via 
Irak och var äldre än 18 år. 

Datainsamling Intervjuer på en primärvårdsavdelning tillsammans med en tolk. Tre informanter valde att inte ha 
med tolk. Intervjuerna varade mellan 30-90 minuter. 

Dataanalys Intervjuerna spelades in och transkriberades noggrant. Därefter lästes de transkriberade 
intervjuerna flera gånger för att sedan kodas och kategoriseras. 

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Muslimska invandrarkvinnors upplevelse av ofrivillig flykt bör ses ur en helhet där förståelse för 
kvinnans historia och stöd är viktiga utgångspunkter för att ge smärtlindring. De viktigaste 
faktorerna för att säkerhetsställa ett bra möte och förtroende var att vårdgivare skulle tala i 
klarspråk, att ge tid vid möten och ta patienternas problem på allvar. Dessa faktorer var viktiga för 
en ömsesidig kommunikation för att vårdgivare ska förstå olika trauman och interaktiva 
erfarenheter av maktstrukturers påverkan till kroppsliga upplevelser av smärta. Därmed blir det en 
utgångspunkt för en framgångsrik rehabilitering och smärtlindring för dessa kvinnor i Sverige. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I, enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. 
83% 
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Artikel 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referens Owens, C., Dandy, J., & Hancock, P. (2016). Perceptions of pregnancy experiences when using a 
community-based antenatal service: A qualitative study of refugee and migrant women in Perth, 
Western Australia. Women and Birth, 29(2), 128-137. doi:10.1016/j.wombi.2015.09.003 

Land  
Databas 

Australien 
PubMed 

Syfte Att undersöka hur vården upplevs av flyktingar och migrerande kvinnor med kulturellt och 
språkligt skilda bakgrunder som deltagit i ett samhällsbaserat prenatal-program som specialiserat 
sig på förlossningsvård av mångkulturella kvinnor.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Fenomenologisk-framework 

Urval Ändamålsenligt urval. Tolv kvinnor som nyligen deltagit eller deltar i ett samhällsbaserad 
prenatal-service på en hälsocentral.  

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer genomfördes mellan 30 och 75 minuter under en fem-månaders 
period under 2014. Intervjuerna spelades in. 

Dataanalys Intervjuerna transkriberades och därefter kodades data efter teman. 

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Kvinnor upplevde svårigheter i kommunikation och språk, detta gjorde att kvinnor inte utnyttjade 
hälso- och sjukvård i den utsträckning de behövt. Kvinnor som migrerat uttryckte ett behov av 
socialt stöd, det var något som ofta saknades samt kontinuitet bland barnmorskor. Kontinuiteten 
var viktig om de inte hade någon närvarande anhörig, de ville känna att någon brydde sig om dem. 
Kvinnorna upplevde att det var viktigt att sjukvårdspersonal hade kulturell känslighet när de 
arbetade med flyktingar då kvinnorna upplevde att vårdpersonalen hade fördomar. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I, enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. 
98% 
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 Artikel 6 
 

 

Referens Razavi, M. F., Falk, L., Björn, Å., & Wilhelmsson, S. (2011). Experiences of Swedish healthcare 
system: An interview study with refugees in need of long-term health care. Scandinavian Journal 
Of Public Health, 39(3), 319-325. doi:10.1177/1403494811399655 

Land  
Databas 

Sverige 
CINAHL 

Syfte Att undersöka flyktingar, som har känd kronisk sjukdom eller funktionsnedsättning och kräver 
långsiktig vård samt tät kontakt med vårdgivare, upplevelser av sin behandling och personliga 
behov.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Deskriptiv innehållsanalys 

Urval Nio flyktingar som var högkonsumenter av specialistsjukvård i Linköping, togs ut ur ett register 
som passade syftet.  

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer med öppna frågor. Intervjuerna skedde vid två tillfällen för att 
undvika missförstånd och tolk användes i de flesta fall.  

Dataanalys Induktiv innehållsanalys. 

Bortfall Av 21 utvalda personer kunde nio delta. Detta på grund av flera faktorer. 

Slutsats Flyktingarna uppgav att de var mestadels nöjda med hälso- och sjukvården. De uppgav att det var 
positivt att träffa samma hälso- och sjukvårdspersonal under perioden då flyktingar kände att de 
visade ett intresse för deras hälsa. Under besöken fördes korta samtal om vardagen och det ansågs 
också vara tecken på engagemang, kunskapsutvecklande och yrkesprofessionalitet. Största 
bekymret ansågs vara dålig information och att bli skickad mellan olika vårdinstanser.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I, enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. 
85%  
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 Artikel 7 

 

 

Referens Seffo, N., Krupic, F., Grbic, K., & Fathal, N. (2014). From Immigrant to Patient: Experiences of 
Bosnian Immigrants in the Swedish Healthcare System. Mater Sociomed, 26(2), 85-89. doi: 
10.5455/msm.2014.26.85-89 

Land  
Databas 

Sverige 
PubMed 

Syfte Syftet var att undersöka flyktingars bakgrund till att emigrera till Sverige och deras situation i det 
nya landet med särskild inriktning på sina kontakter med den svenska hälso- och sjukvården. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Innehållsanalys 

Urval 20 personer från Bosnien och Hercegovina erbjöds att delta varav 15 tackade ja, åtta kvinnor och 
sju män mellan 65-86 års ålder. De hade bott i Sverige i mer än 10 år och varit i kontakt med 
hälso- och sjukvården mer än två gånger den senaste månaden. 

Datainsamling Data samlades in genom individuella intervjuer och hölls i informanternas hem och med hjälp av 
öppna frågor. Intervjuerna varade mellan 60-90 minuter.  

Dataanalys Intervjuerna spelades in, transkriberades och analyserades. Texten kodades och gjordes sedan om 
till kategorier. 

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Studien visade flera områden som kan förbättra tillgång och livskvalitet för bosniska flyktingar i 
Sverige. Det framkom främst att språkliga och kulturella förbättringar kan genomföras för att 
förbättra sjukvårdssystemet. Hälso- och sjukvårdspersonal måste vara medvetna om olika etniska 
grupper i Sverige. Hälso- och sjukvården måste anpassas till de behov som en etnisk mångfald är i 
behov av och inte tvärtom. Genom transkulturell omvårdnad behöver hälso- och 
sjukvårdspersonal ha kunskap om historiska, politiska och socioekonomiska faktorer som kan 
påverka etniska minoritetsgrupper i Sverige. Hälso- och sjukvårdspersonal behöver också vara 
medvetna om sociala problem för att utveckla en djupare förståelse för individen, samt hur de 
individuella behoven relaterat till migrationsbakgrunden och den kulturella bakgrunden påverkar 
hälsa. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I, enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. 
85% 
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Artikel 8 

 

 

Referens Sevinç, S., Kiliç, S., Ajghif, M., Öztürk, M., & Karadag, E. (2016). Difficulties encountered by 
hospitalized Syrian refugees and their expectations from nurses. International Nursing Review, 
63(3), 406-414. doi:10.1111/inr.12259 

Land  
Databas 

Turkiet 
PubMed 

Syfte Att undersöka och beskriva svårigheterna som sjukhusliggande flyktingar upplevt och deras 
förväntningar på sjuksköterskor och vårdadministration. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Deskriptiv innehållsanalys 

Urval 30 syrianska flyktingar under behandling inom internmedicin. 

Datainsamling Djupintervjuer med semistrukturerade frågor. Tolk och ljudinspelning användes för att samla in 
data. 

Dataanalys Alla intervjuer transkriberades och lästes igenom flera gånger. Frågorna presenterades av nummer 
och i procent. Därefter användes ett datorprogram SPSS 15 för att analysera och beskrivande data. 
Resterande data tolkades i en innehållsanalys. Kodningen gjordes genom induktiv manifest.  

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Studien visade att det fanns kommunikationshinder i hälso- och sjukvården, brister i följsamhet av 
behandlingen och flyktingars behov var inte tillgodosedda. Genom att förbättra den nuvarande 
policy som finns inom sjukvården, genom att sjuksköterskor har tålamod, är trevliga och förstår 
dem kan syrianska flyktingar och andra med liknande bakgrund få bättre tillgång och få sina 
behov uppfyllda inom hälso- och sjukvården. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I, enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. 
91% 
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Artikel 9 

 

 

Referens Shannon, P., O’Dougherty, M., & Mehta, E. (2012). Refugees’ perspectives on barriers to 
communication about trauma histories in primary care. Mental Health In Family Medicine, 9(1), 
47-56. 

Land  
Databas 

USA 
CINAHL 

Syfte Att undersöka flyktingars perspektiv angående kommunikationsbarriärer som hindrar flyktingar 
till att berätta om sina traumatiska upplevelser i primärvården.   

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Grounded theory 

Urval Lämplighetsurval. 53 deltagare rekryterades genom flygblad i ett väntrum på en vårdcentral i 
Minnesota.  

Datainsamling Under 15 minuter ställdes korta frågor till deltagarna angående demografisk data och därefter 
specifika frågor angående syftet med studien. Alla svar skrevs ner förhand. 

Dataanalys Demografisk data sammanfattades. En innehållsanalys utfördes på de specifika frågorna. 

Bortfall Inget bortfall efter rekryteringen. 

Slutsats Studien visade att flyktingar inte berättar om sina traumatiska upplevelser med läkaren i 
primärvården. Detta på grund av att flyktingar inte hade kunskap om hur trauma kan påverka hälsa 
och även av kulturella anledningar som att läkare antagligen inte var intresserade av deras historia 
utan främst av kontaktorsaken. Flyktingar kan ha fördelar med att lära sig om effekterna av att 
dela med sig av traumaupplevelser med läkare. Vidare uppger studien att vårdarens barriärer kan 
vara relevant att forska vidare om.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I, enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. 
85% 
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Artikel 10 

Referens Wojnar, D. M. (2015). Perinatal Experiences of Somali Couples in the United States. JOGNN: 
Journal Of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 44(3), 358-369.  
doi:10.1111/1552-6909.12574 

Land  
Databas 

USA 
CINAHL 

Syfte Att undersöka somaliska pars perspektiv på vård och stöd under den perinatala perioden i USA.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Deskriptiv fenomenologisk design 

Urval Snöbollsurval. 48 deltagare som genomgått en förlossning i sitt hemland eller under tiden de varit 
på flyktingförläggning och minst en förlossning i USA. Alla deltagare kom från Pacific 
Northwest. 

Datainsamling Semistrukturerade individuella intervjuer, intervjuer i par och uppföljnings intervjuer per telefon. 
Alla intervjuer hade möjlighet till tolk (tolk följde med till 14 intervjuer). Alla intervjuer utom två 
spelades in via ljud. Två deltagare vägrade inspelning.  

Dataanalys Intervjuerna transkriberades, tematiserades med tema och subteman, därefter kodade och slutligen 
analyserad av två andra forskarassistenter.  

Bortfall 4 män valde att avsluta sitt deltagande mitt i studien. Detta hade viss påverkan på resultatet.  

Slutsats Somaliska män och kvinnor inom mödravården påverkas av kulturella och språkliga hinder samt 
att de har begränsad tillgång till resurser inför förlossning. Hälso- och sjukvårdspersonal har en 
viktig roll för att förbättra och kulturanpassa vården för somaliska kvinnor och stöd för deras män. 
Genom samhällsbaserade program där information om graviditet och förlossning ges till 
somaliska par, främjar det kontakten med hälso- och sjukvårdspersonal. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I, enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. 
89% 
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Referens Wångdahl, J., Lytsy, P., Mårtensson, L., & Westerling, R. (2015). Health literacy and refugees’ 
experiences of the health examination for asylum seekers – a Swedish cross-sectional study. BMC 
Public Health, 15(6), 1162-1175. doi:10.1186/s12889-015-2513-8 

Land  
Databas 

Sverige 
PubMed 

Syfte Att undersöka flyktingars upplevelser av kommunikation under ett hälsobesök samt deras 
upplevelser av nyttan med undersökningen. Studien syftade också till om flyktingars hälsokunskap 
har någon påverkan på upplevelserna.  

Metod:  
Design 

Kvantitativ metod 
Tvärsnittsstudie 

Urval Strategiskt urval där flyktingarna antingen gjort den specifika hälsoundersökningen innan eller 
efter uppehållstillståndet tilldelats flyktingen. Flyktingar som deltog talade engelska, arabiska, dari 
eller somaliska och var 360 stycken. 

Datainsamling Frågeformulär innehållande 60 flervalsfrågor (demografisk data och frågor angående 
hälsoundersökningen) som översattes på 4 olika språk som passade deltagarna.  

Dataanalys Statistisk analys SPSS version 21.0. Sambandsanalys. 

Bortfall Inget bortfall efter rekryteringen till studien.  

Slutsats Flyktingar uppgav att de hade dåliga upplevelser av kommunikation och vad de kunde ha för nytta 
av hälsoundersökningen. Studien visade också att lägre kunskap angående betydelsen av 
hälsoundersökningen, resulterade i en barriär mot att ta till sig informationen. Genom att hälso- 
och sjukvårdspersonal ger tydlig information om hälsoundersökningens syfte kan det öka 
förståelsen hos flyktingar.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I, enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. 
89% 

Artikel 11 
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