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Sammanfattning 

Mångkulturell hälso- och sjukvård har ökat i Sverige på senare år på grund av krig i Syrien, 

och oro i andra länder i bland annat Mellanöstern och Afghanistan. Det har medfört 

mänskliga tragedier och stora flyktingströmmar. Sverige har tagit emot en stor andel av 

flyktingströmmen. Detta ställer nya krav på distriktssköterskan som i ett tidigt skede möter 

flyktingarna. Syftet med studien var att beskriva distriktssköterskans erfarenheter av 

hälsofrämjande och förebyggande arbete med nyanlända flyktingar ur ett 

vårdcentralsperspektiv. Metod: En kvalitativ intervjustudie med sju distriktssköterskor från 

olika vårdcentraler inom en västsvensk region. Materialet analyserades med en kvalitativ 

innehållsanalys. Resultat: Det framkom åtta subteman och fyra teman i analysen. 

Huvudteman var: Egenvårdens betydelse för att främja hälsan, Förebyggande arbete ur ett 

vårdcentralsperspektiv, Att kommunicera via tredje part samt Samordning mellan parter. 

Slutsats: Distriktssköterskornas hälsofrämjande och förebyggande arbete var betydelsefullt 

för de nyanlända flyktingarna eftersom distriktssköterskan var en av de yrkesprofessioner som 

de träffade i ett tidigt skede. Egenvårdsråd utmärkte det hälsofrämjande arbetet med 

nyanlända flyktingar men kunde vara svårt då många nyanlända flyktingar var vana från sina 

hemländer att alltid möta en läkare. Det utmärkande för det förebyggande arbetet var 

framförallt arbetet med vaccinationsuppföljning, som innebar en stor och krävande 

arbetsinsats för distriktssköterskorna.   
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Abstract     

Multicultural health and medical care has increased in Sweden during the last few years due 

to war in Syria and unrest in other countries among others in the Middle East and in 

Afghanistan. This has led to human tragedies and big streams of refugees. Sweden has 

received a large number of these refugees. This poses new demands on district nurses who at 

an early stage meet the refugees. The purpose of the study was to describe district nurses 

experience of health promoting and preventive care of newly arrived refugees from a 

perspective of the care centre. Method: A qualitative interview study with seven district 

nurses from different care centres within a region in West Sweden. The material was analysed 

with a qualitative analysis of content. Result: The analysis resulted in eight subthemes and 

four themes. Main themes were: The importance of self-care in order to promote health, 

Preventive work from a perspective of the care centre, To communicate through a third party 

and Co-ordination between parties. Conclusion: District nurses health promoting and 

preventive care was important for newly arrived refugees as the district nurse was one of the 

professionals they met at an early stage. Advice on self-care characterized the health 

promoting work with newly arrived refugees but could be difficult, as many refugees were 

used always to meet a doctor in their home countries. Characteristic for the preventive work 

was above all the follow-up of vaccinations, which required big and demanding efforts for 

district nurses. 

 

  



 

 

Innehållsförteckning 

Inledning ........................................................................................... 1 

Bakgrund .......................................................................................... 1 

Distriktssköterskans profession ................................................................... 1 

Mångkulturell hälso- och sjukvård ................................................................ 2 

Definitioner och bakgrundshistoria............................................................... 2 

Hälsofrämjande och förebyggande arbete i en primärvårdskontext .......... 3 

Teoretisk referensram .................................................................................... 4 

Problemformulering ........................................................................................ 5 

Syfte .................................................................................................. 5 

Metod ................................................................................................ 5 

Design .............................................................................................................. 5 

Urval ................................................................................................................. 5 

Hälsoundersökning organiserad i Halland ................................................... 6 

Datainsamling ................................................................................................. 7 

Databearbetning .............................................................................................. 7 

Forskningsetiska överväganden ................................................................... 8 

Resultat ............................................................................................. 9 

Egenvårdens betydelse för att främja hälsan ............................................... 9 

Vikten av egenvårdsråd ............................................................................... 11 

Distriktssköterskans hälsofrämjande arbete med kost och tandhälsa ......... 11 

Förebyggande arbete ur ett vårdcentralsperspektiv ................................. 12 

Hälsoundersökning- en transkulturell omvårdnad ....................................... 12 

Vaccinationer- det utmärkande för förebyggande distriktssköterskearbete . 14 

Att kommunicera via tredje part .................................................................. 16 

Betydelsen av ett professionellt tolksamtal .................................................. 16 

Analfabetism- en utmaning för distriktssköterskan ...................................... 17 

Samordning mellan parter ............................................................................ 17 

Hindrande faktorer ....................................................................................... 18 

Främjande faktorer och reflektioner ............................................................. 19 

Diskussion ...................................................................................... 20 

Metoddiskussion ........................................................................................... 20 

Resultatdiskussion ....................................................................................... 21 

Konklusion och implikation .......................................................... 24 

Referenser 

Bilagor 

Bilaga A 



 

1 

Inledning 

Sverige är ett av de länder inom EU som har ett omfattande samarbete med Förenta 

Nationernas flyktingkommissariat, United Nations High Commissioner for Refugees, 

(UNHCR), avseende mottagandet av flyktingar. UNHCR har fått i uppdrag av Förenta 

Nationerna, FN att skydda människor som flyr från krig och förföljelse och kämpa för deras 

mänskliga rättigheter (”FN:s flyktingkommissariat”, 2018; UNHCR - The UN Refugee 

Agency, u.å.).  

Mycket av det praktiska arbetet med migration hanteras på lokal nivå (Lidén & Nyhlén, 2014; 

Migrationsverket, 2016). Kommunerna har därför fått ett ökat ansvar för de nyanlända 

flyktingar som kommer och distriktssköterskan är en av de yrkesverksamma inom kommunen 

som de nyanlända flyktingarna möter. Här har distriktssköterskan ansvar för att påverka 

utvecklingen och förmedla sin kunskap om hur människors kulturella, sociala och 

ekonomiska villkor inverkar på hälsan, och att aktivt arbeta ur ett hälsofrämjande perspektiv. 

Distriktssköterskan behöver därför vara lyhörd för samhällsförändringar 

(Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008).  

Flyktingar kan förväntas ha ett delvis annorlunda vårdbehov än vad vi är vana vid här i 

Sverige, och deras hälsofrämjande förmåga kan även vara annorlunda (Sen & Faisal, 2015). 

Detta ställer nya och ökade krav på distriktssköterskan. Det är därför av intresse att fördjupa 

sig i distriktssköterskans erfarenheter av hälsofrämjande och förebyggande arbete med 

nyanlända flyktingar. Endast lite forskning har utförts inom området (Sen & Faisal, 2015). 

Det finns olika anledningar till varför människor flyr från sina hemländer och alla har olika 

bakgrund. Sverige har blivit ett mer mångkulturellt land i och med människors flykt från 

länder där krig och förföljelse pågår. Denna studie inriktar sig på flykten som skedde från 

Syrien (2015/2016) och de flyktingar som då kom till Sverige. Detta var en stor grupp och det 

är många av dessa som distriktssköterskan möter på vårdcentralerna i sitt dagliga arbete.  

    

Bakgrund 

Distriktssköterskans profession 

Distriktssköterskans arbete regleras bland annat av Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 

1982:763), vilket innebär god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen oavsett 

etnisk eller social bakgrund. Detta innefattar även nyanlända flyktingar som har rätt till hälso- 

och sjukvård (SFS 1982:763).  

Hälsofrämjande arbete sker genom ett salutogent förhållningssätt, vilket innebär att 

distriktssköterskan fokuserar på hälsobringande faktorer och patientens egna resurser 

(Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008). Det hälsofrämjande arbetet bygger på en 

humanistisk syn på människan och inriktar sig på att förstå människans livsvärld i relation till 

hälsa, sjukdom och lidande, istället för att fokusera på sjukdom och diagnoser (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2010).  
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Distriktssköterskans arbete omfattas även av International Council of Nurses (ICN) etiska kod 

för sjuksköterskor (2012) om att främja hälsa, förebygga sjukdom samt återställa hälsa. 

Hälso- och sjukvård sker alltmer utanför sjukhuset i primärvårdens regi, och mer 

komplicerade behandlingar görs av distriktssköterskan, som har fått ett ökat ansvar för 

omvårdnaden av patienten (Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008; Griffith & Tengnah, 

2013). 

Mångkulturell hälso- och sjukvård 

Mångkulturell hälso- och sjukvård är både en specialitet och ett allmänt praxisområde. Den 

fokuserar på världens alla kulturer och jämförelse mellan kulturell vård, hälsa och 

sjukvårdsfrågor och har som mål att tillgodose kulturellt jämlik vård. Kulturellt medvetande 

och mångkulturell sjukvård blir allt viktigare i takt med att världen kommer allt närmare, blir 

komplex och multikulturell. Förändrad demografi kommer att fortsätta att driva på behovet av 

hälso- och sjukvård som passar olika kulturer (Murphy, 2006). 

Enligt Nationalencyklopedins definition av begreppet kultur (Järv, Eriksson & Ek, 2018), så 

härstammar ordet från latinets cultura som betyder bearbetning, odling och bildning. Kultur är 

det inlärda som språk, erfarenheter, tro, värderingar, moralbegrepp, seder, ett livsmönster som 

kopplas såväl till enskilda människor som till samhällsgrupper (Järv et al., 2018). Det är 

värdefullt att distriktssköterskan har kompetens och kunnande även om den transkulturella 

omvårdnaden för att kunna främja hälsan, vilket innebär att ha förståelse för individen och 

dess kultur och att kunna upptäcka och förklara förhållanden inom olika kulturer som 

påverkar hälsa, välbefinnande, sjukdom eller död (Murphy, 2006; Pérez & Luquis, 2014; 

Razavi, Falk, Björn & Wilhelmsson, 2011). 

Definitioner och bakgrundshistoria 

En nyanländ flykting definieras enligt Migrationsverket som en person (Migrationsverket, 

2016), som är mottagen i en kommun och har beviljats uppehållstillstånd på grund av 

flyktingskäl eller andra skyddsskäl. En person är nyanländ under tiden som han eller hon 

omfattas av lagen om etableringsinsatser, oftast i två till tre år (Migrationsverket, 2016).  

En flykting definieras enligt 1951 års flyktingkonvention som en person, som med anledning 

av välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religon, nationalitet, politiska 

åskådning, eller tillhörighet till viss samhällsgrupp befinner sig utanför det land där han eller 

hon är medborgare och som inte kan begagna sig av det landets skydd (Migrationsinfo.se, 

2016).  

Historiskt sett har hälso- och sjukvården i Syrien haft betoning på primärvård, hälsofrämjande 

och att förebygga sjukdomar (Sen & Faisal, 2015). Denna sektor har inte studerats mycket, 

och en av anledningarna är brist på forskare som har utbildats i att studera hälsosystem (Sen 

& Faisal, 2015). 

Hälsovårdssystemet i Syrien består av ett offentligt statsfinansierat system som främst 

tillhandahåller primärvård, medan majoriteten av den avancerade sjukvården tillhör den 
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privata sektorn koncentrerad till stora centra som Damaskus och Aleppo (Taleb, Bahelah, 

Fouad, Coutts, Wilcox & Maziak, 2015). Situationen för utbildning har sedan tidigare 

förbättrats i Syrien, dock råder ojämlikhet mellan städerna och landsbygden när det gäller 

personer med högre utbildning. Ett försök att liberalisera hälsovårdssystemet och göra den 

privata sektorn mer självständig i Syrien under senare år har skapat ökad ojämlikhet för 

tillgång till hälso- och sjukvård och ökat den ekonomiska bördan för dem som har minst 

tillgångar att betala med (Taleb et al., 2015).  

Det pågående inbördeskriget i Syrien har lett till en humanitär katastrof (Guha-Sapir, 

Schlüter, Rodriguez, Lillywhite & Hicks, 2018; Taleb et al., 2015). Det har medfört mycket 

höga dödstal och stort lidande för befolkningen på grund av förstörelsen av hälsosystemen 

och nedbrytning av livsuppehälle och sociala nätverk (Sen & Faisal, 2015; Taleb et al., 2015). 

Miljoner syrier har antingen blivit flyktingar eller flyr inom landet. Befolkningen är i fortsatt 

akut behov av hjälp. Tillgång till lokala och internationella hjälporganisationer är extremt 

brådskande och har högsta prioritet (Taleb et al., 2015). Sedan krigets begynnelse har 

situationen för barnen och kvinnorna försämrats, och flygbombningar och beskjutning är de 

främsta orsakerna till dödsfall (Guha-Sapir et al., 2018). Denna utdragna konflikt i Syrien har 

medfört allvarliga följder för befolkningens hälsa och välbefinnande. Sammanbrott av 

infrastrukturen för hälso- och sjukvård och flykten av sjukvårdspersonal gör dem särskilt 

sårbara och utsatta (Sen & Faisal, 2015; Taleb et al., 2015).  

Migrationsprocessen som flyktingarna även måste gå igenom påverkar en individs mentala 

och fysiska tillstånd, även känt som ”migrationsrelaterad stress” (Razavi et al., 2011). 

Påtvingad flytt och att ryckas upp från sina rötter och sitt sociala sammanhang kräver 

omfattande anpassning och kan riskera hälsan på grund av splittring av familjer. Negativa 

följder för hälsan är särskilt omfattande när omflyttningen beror på allvarliga konflikter och är 

förenad med våld och trauma (Razavi et al., 2011; Sen & Faisal, 2015; Strijk, van Meijel & 

Gamel, 2011). 

Hälsofrämjande och förebyggande arbete i en primärvårdskontext 

Hälsofrämjande arbete i primärvården handlar ofta om att förmedla egenvård till patienten 

oavsett kulturell bakgrund, och att bedöma behovet av omvårdnad. Det innebär ett  

patientcentrerat arbetssätt och att göra patienten delaktig för att kunna möta, stödja och råda 

personen och dennes familj i de skiftande situationerna (Distriktssköterskeföreningen i 

Sverige, 2008). För detta krävs ett vetenskapligt förhållningssätt och en mångkulturell 

internationellt orienterad kompetens (Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008; Griffith & 

Tengnah, 2013). Samhället idag har genomgått ett paradigmskifte inom hälso- och 

sjukvården, från att tidigare ha varit sjukdomsorienterat till ett mer hälsofrämjande perspektiv 

World Health Organization (WHO, 2009).   

Eftersom hälsofrämjande arbete prioriteras inom hälso- och sjukvården över hela världen, och 

är ett betydelsefullt arbetsuppdrag, så är det av värde att utveckla verktyg och metoder för 

detta arbete (WHO, 2009), samt att sprida och genomföra arbetet inom vårdorganisationen. 

Distriktssköterskan har stor betydelse för utvecklingen och genomförandet av detta (Brobeck, 

Odencrants, Bergh & Hildingh, 2013). Arbetet skall dessutom vara synligt. Förutsättningarna 
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för detta måste finnas för distriktssköterskan (Brobeck et al., 2013; Eriksson & Engström, 

2015).  

 

Det förebyggande arbetet inom primärvården är inriktat på att förhindra specifika sjukdomar 

(Eriksson & Engström, 2015), och att förhindra förekomsten av hälsoproblem. 

Distriktssköterskan har ett stort ansvar för det förebyggande arbetet och det är en naturlig del i 

det dagliga arbetet. Resurser för detta behöver finnas för distriktssköterskan (Eriksson & 

Engström, 2015; Griffith & Tengnah, 2013). Allvarliga sjukdomar, som var vanliga förr, har 

till stor del försvunnit från Sverige på grund av det nationella vaccinationsprogrammet 

(Folkhälsomyndigheten, 2017).  

  

Samarbete och samförstånd mellan patient och distriktssköterska, att göra patienten delaktig i 

sin omvårdnad, är en förutsättning för att kunna främja hälsan. Patienten kan då genom hjälp 

och stöd gradvis själv återvinna kontrollen över sin hälsa. Distriktssköterskan har genom sin 

erfarenhet och kompetens en nyckelroll när det gäller att främja hälsan hos individen 

(Brobeck et al., 2013).  

 

Delaktighet för flyktingar inom hälso- och sjukvården innebär att både vuxna och barn 

erbjuds en hälsoundersökning för att uppmärksamma ohälsa och att de samtidigt får 

information om det svenska hälso- och sjukvårdssystemet (Socialstyrelsen, 2011; Wångdahl, 

Lytsy, Mårtensson & Westerling, 2015). Minderåriga flyktingar har rätt till samma 

omvårdnad som folkbokförda barn (Socialstyrelsen, 2011). Distriktssköterskan har enligt 

Hälso- och sjukvårdslagen ansvaret att genomföra dessa undersökningar 

(Folkhälsomyndigheten, 2017; SFS 1982:763; Socialstyrelsen, 2011). 

Teoretisk referensram 

Dorothea Orems omvårdnadsteori Self-Care Deficit Theory of Nursing (2001) handlar om 

egenvårdsbalans, att kunna visa sig själv och sina nära omsorg och på så sätt främja hälsa. 

Enligt Orem är människan en del av naturen, och det ligger i människans natur att främja 

hälsa och välbefinnande. Av olika anledningar kan människan drabbas av ohälsa, till exempel 

vid flykt från sitt hemland och kultur. Människan är präglad av en kulturell och social 

verklighet där traditioner styr såväl vårt ansvar som hur vi förhåller oss till varandra 

(Alligood, 2014; Orem, 2001).  

De centrala begreppen i omvårdnadsteorin är människa, hälsa, miljö och omvårdnad. Orem 

beskriver att teorin för omvårdnad byggs upp av tre delteorier: egenvård, egenvårdsbrist och 

omvårdnadssystem (Orem, 1991). Den första delteorin, egenvård, definierar Orem som 

människans utförande av aktiviteter som individen själv tar initiativ till och genomför i syfte 

att upprätthålla liv, hälsa och välbefinnande. Den andra delteorin, egenvårdsbrist, innebär att 

behovet av egenvård är större än individens kraft och förmåga att tillgodose denna. Det är i 

sådana situationer som individen behöver omvårdnad, till exempel flyktingar som behöver 

distriktssköterskans omvårdnad på grund av egenvårdsbrist. Orem beskriver också att en 

persons bakgrund kan vara sådan att denne inte har fått lära sig egenvård, då de närstående av 
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olika anledningar brustit i omsorg. Därför är en människas livsberättelse av betydelse, 

personen lär sig genom att se andra utöva egenvård (Orem, 1991; Orem, 2001).   

Den tredje delteorin, omvårdnadssystem, kan ses som den förenande teorin, då den omfattar 

de båda andra delteorierna. De handlingar som utförs av patient, närstående och 

distriktssköterskor bygger upp omvårdnadssystemet, som skapar förutsättningar för 

vårdprocessen att stödja människor att utveckla egenvårdskapacitet och möta egenvårdskrav. 

Ett fungerande omvårdnadssystem är resultatet av distriktssköterskans systematiska 

omvårdnadsarbete (Alligood, 2014; Orem, 1991; Orem, 2001).   

Hälsa kopplas till egenvårdsbalans, att människan har en förmåga att uppfylla de krav på 

egenvård som livet för med sig, att ta vara på individens egenvårdskapacitet (Orem, 2001). 

Orem lyfter också fram människans förmåga att vårda sina familjemedlemmar, då vård 

alltmer sker utanför sjukhuset i primärvårdens regi (Alligood, 2014; Orem, 2001).  

Problemformulering 

Nyanlända flyktingar från krigszoner som Syrien och övriga länder i bland annat 

Mellanöstern och Afghanistan under 2010- talet genomgår en av de största mänskliga 

tragedierna i modern tid. Det specifika problemet i mötet med nyanlända flyktingar är att de 

kan förväntas kräva en annan form av hälsofrämjande och förebyggande arbete på grund av 

deras bakgrund, kultur, upplevelser från kriget och flykten som de utsätts för. Detta ställer 

stora krav på vårdcentralerna och distriktssköterskan.  

 

Syfte 

Syftet var att beskriva distriktssköterskans erfarenheter av hälsofrämjande och förebyggande 

arbete med nyanlända flyktingar ur ett vårdcentralsperspektiv. 

 

Metod 

Design 

Studien grundades på en kvalitativ design med en kvalitativ innehållsanalys som metod och 

hade fokus på att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av det hälsofrämjande och 

förebyggande arbetet med nyanlända flyktingar (Graneheim & Lundman, 2004). Studien har 

även utgått från en manifest analys, då den håller sig nära den ursprungliga texten (Graneheim 

& Lundman, 2004; Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). Analysen genomfördes med en 

induktiv ansats, vilket innebär en förutsättningslös analys baserad på informanternas 

berättelser och erfarenheter och bygger inte på en redan förutbestämd teori (Graneheim & 

Lundman, 2004). 

Urval 

Studien inkluderade ett urval av sju specialistsjuksköterskor med inriktning distriktssköterska 

som arbetade på sju olika vårdcentraler med geografisk spridning i Halland. För att få en så 



 

6 

bred beskrivning som möjligt av yrkesgruppen var kriterierna för urvalet av informanter så 

varierat som möjligt, till exempel vad gällde erfarenhet, ålder och kön. Urval och 

inklusionskriterier styrdes av syftet som beskrev distriktssköterskans erfarenheter av 

hälsofrämjande och förebyggande arbete med nyanlända flyktingar ur ett 

vårdcentralsperspektiv. Exklusionskriterierna var de som inte var distriktssköterskor. Det 

genomfördes sju intervjuer. Skriftligt samtycke gavs i samband med intervjuerna. 

Informanterna var kvinnor i åldrarna 31-64 år. Två av distriktssköterskorna var även 

barnsjuksköterskor och arbetade på barnavårdscentralen (tabell 1). Samtliga informanter 

arbetade med nyanlända flyktingar. Några av distriktssköterskorna hade det som sitt 

ansvarsområde, och ansvarade för hälsoundersökningarna, medan andra arbetade med 

flyktingar för att det fanns ett flyktingboende i närheten av vårdcentralen. 

Tabell 1 Datauppgifter 

Deltagarna n  

Kvinnor/Män 

Distriktssköterskor 

Distrikt- och  barnsjuksköterskor 

(dubbelkompetens)  

Antal yrkesverksamma år  som 

distriktssköterska 

2-5 

6-9 

10-25 

7/0 

7 

(2) 

 

 

1 

1  

5 

 

Hälsoundersökning organiserad i Halland 

Hälsoundersökningen genomfördes enligt Region Hallands riktlinjer efter en checklista som 

distriktssköterskorna använde sig av. Syftet med riktlinjerna och checklistan var att de skulle 

ge stöd för hälso- och sjukvårdspersonal vid planering och genomförande av 

hälsoundersökningen och uppmärksamma behovet av vård och kunna vidta rimliga 

smittskyddsåtgärder i samhället. Det var många nyanlända flyktingar som kom till Halland 

under den beskrivna tiden och alla skulle erbjudas en hälsoundersökning. För att 

distriktssköterskorna bättre skulle kunna ta hand om dessa undersökningar ändrades 

organisationen i Halland till att en del av vårdcentralerna fick ansvar för 

hälsoundersökningarna och att åka ut till flyktingboendena. Om behov fanns, sändes en 

remiss till de vårdcentraler som de nyanlända flyktingarna tillhörde geografiskt för fortsatt 

uppföljning. Region Halland hade avtal med flera tolkförmedlingar som distriktssköterskorna 

använde sig av.  



 

7 

Datainsamling 

Datainsamling skedde genom semistrukturerade intervjuer. Totalt sju stycken 

distriktssköterskor intervjuades individuellt under perioden maj till november månad (2017). 

Verksamhetscheferna på respektive vårdcentral kontaktades antingen per mail eller telefon, 

med en förfrågan om att få komma och berätta om studien för distriktssköterskorna. Till de 

verksamhetschefer som var intresserade sändes ett informationsblad. Verksamhetschefen på 

respektive vårdcentral informerade distriktssköterskorna, och delgav sedan kontaktuppgifter 

till de distriktssköterskor som valde att delta i studien. Personlig kontakt togs sedan med de 

distriktssköterskor som valde att delta.  

I informationen framgick att det var intervjuer som skulle genomföras. Tid och plats för själva 

intervjun bestämdes mellan informant och intervjuare. Alla sju intervjuer skedde på 

informanternas arbetsplats i enskilt rum. En intervjuguide (bilaga A) fanns med som underlag 

med semi-strukturerade frågor, så att alla fick möjlighet att svara på samma frågor 

(Graneheim & Lundman, 2004). Intervjuerna spelades in via diktafon och mobiltelefon. Varje 

intervju tog mellan 36-48 minuter. För att få fram så mycket information som möjligt ställdes 

följdfrågor relaterade till syftet som: ”Beskriv”, ”Kan du berätta och förklara mer”. I slutet av 

intervjun gavs tid för reflektion, och frågan om det fanns mer att tillägga ställdes. Det 

inspelade materialet lades över i en fil på dator som inga obehöriga kom åt, och materialet i 

diktafonen och mobiltelefonen raderades när det hade överförts till datorn. 

Databearbetning 

Denna genomfördes med en kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman 

(2004). Det inspelade materialet från informanterna lyssnades igenom av intervjuaren. Ett 

öppet förhållningssätt var viktigt, för att få en känsla av helheten (Graneheim & Lundman, 

2004). Intervjun transkriberades sedan ordagrant, vilket innebär att även pauser eller liknande 

antecknades. Sedan lästes materialet noggrant igenom flera gånger av intervjuaren för att få 

en överblick och insikt. Meningsbärande text som bestod av hela meningar och stycken och 

som var relevant utifrån syftet, samlades ihop och utgjorde grunden för analysen. Under 

analysprocessen kondenserades och abstraherades meningsenheterna genom tolkning och 

kodning. Med kondensering avses en process som gör texten kortare, samtidigt som det 

centrala innehållet bevaras (Graneheim & Lundman, 2004). Därefter abstraherades den 

kondenserade texten genom att förses med koder, som sedan kategoriserades till subteman 

och teman på olika abstraktionsnivåer (tabell 2). Analysen hade fokus på att beskriva 

variationer genom att identifiera skillnader och likheter i textinnehållet, som uttrycktes i 

teman på olika tolkningsnivåer, där förståelsen och helheten framstod. För att säkerställa 

informanternas berättelser under databearbetningen gjordes återkoppling till 

ursprungstexterna under arbetets gång (Graneheim & Lundman, 2004). 
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Tabell 2 Exempel på analysprocessen. 

Meningsbärande enhet Kodning Subtema Tema 

”Det är egenvård vi har satsat på i 

regionen kan man säga, jättebra så att 

de ska kunna sköta det själva” 

Regionen har satsat 

på egenvård 

 

 

 

 

Vikten av 

egenvårdsråd 

 

 

 

Egenvårdens betydelse 

för att främja hälsan 

”Sen är det ju olika när det gäller 

olika symtom, det finns en rädsla för 

feber, och då behöver man diskutera 

det” 

Skillnader vid 

symtom, och det 

finns en rädsla för 

feber 

”Sen kan man också se stor skillnad 

mellan dom som kommer från Syrien 

och har bott i en storstad till exempel 

Damaskus än dom som kommer från 

en liten by i Afghanistan, det är klart 

att där blir jättestor skillnad på vilka 

förkunskaper man har om egenvård” 

Stor skillnad mellan 

länder vid egenvård 

  

 Forskningsetiska överväganden 

Inför studien gjordes en ansökan till den lokala etikprövningsnämnden inom omvårdnad vid 

Akademin för hälsa och välfärd, Högskolan i Halmstad om etikprövning av forskning som 

avser människor (SFS 2003:460). Studien följde Helsingforsdeklarationen som innehåller 

forskningsetiska rekommendationer (World Medical Association WMA, 2013). 

Helsingforsdeklarationen innefattar etiska riktlinjer för att skydda människor som deltar i 

forskningsprojekt. Riktlinjerna anger fyra huvudkrav på forskaren: informationskravet, 

samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet omfattar 

information om studiens syfte och dess upplägg. Ett informationsblad delades ut till de 

berörda vårdcentralerna med beskrivning av alla moment och metoder som ingick i studien. 

Samtyckekrav innebär att informanten ger skriftligt samtycke till intervjun, vilket i denna 

studie gjordes på informations- och samtyckebladet i samband med starten av intervjun, om 

distriktssköterskan valde att delta i studien. Deltagandet var frivilligt och samtycket kunde när 

som helst avbrytas utan att skäl behövde anges och utan att det medförde några negativa 

följder för informanten. Konfidentialitetskravet innebär tystnadsplikt och att allt material 

förvaras och hanteras säkert. Materialet kodades även, så att inte informanternas identitet 

skulle avslöjas. Allt material hanterades utifrån personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Efter att 

studien har godkänts kommer intervjuer och text att förstöras enligt Högskolan i Halmstads 

riktlinjer. Nyttjandekravet betyder att inhämtade data endast får användas av intervjuaren och 

handledaren (Codex; Helgesson, 2006; Hermerén, 2017). 

Risken med studien kunde ha varit att någon av informanterna hade känt sig illa berörd under 

intervjun. Flyktingkrisen är idag ett känsligt område som berör många människor. Ett etiskt 

dilemma kunde till exempel ha varit att informanten hade känt sig otillräcklig, då det är svårt 
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att hinna med alla flyktingar som behöver hjälp, och därför hade kunnat må dåligt under 

intervjun. Om intervjuaren hade uppmärksammat att informanten hade velat avbryta sitt 

deltagande, skulle detta genast ha tagits i beaktande genom att intervjuaren hade avslutat 

intervjun. 

Studien var godkänd av den lokala etikprövningsnämnden inom omvårdnad vid Akademin för 

hälsa och välfärd, Högskolan i Halmstad, diarienummer: UI 2016/1336.    

 

Resultat 

Resultatet från de sju intervjuerna med distriktssköterskor verksamma på vårdcentraler i 

sydvästra Sverige om deras arbete med nyanlända flyktingar gav fyra huvudteman och åtta 

subteman (tabell 3). 

Tabell 3 Presentation av teman och subteman 

Teman Subteman 

Egenvårdens betydelse för att främja hälsan Vikten av egenvårdsråd 

Distriktssköterskans hälsofrämjande arbete med kost 

och tandhälsa 

Förebyggande arbete ur ett vårdcentralsperspektiv Hälsoundersökning- en transkulturell omvårdnad 

Vaccinationer- det utmärkande för förebyggande 

distriktssköterskearbete 

Att kommunicera via tredje part Betydelsen av ett professionellt tolksamtal 

Analfabetism- en utmaning för distriktssköterskan 

Samordning mellan parter Hindrande faktorer 

Främjande faktorer och reflektioner 

 

Egenvårdens betydelse för att främja hälsan  

Distriktssköterskans hälsofrämjande arbete bestod till stor del av att förmedla information och 

att ge råd för att främja hälsan hos nyanlända flyktingar. Andra hälsofrämjande uppgifter var 

att vara ute på skolorna, svenska för invandrare (SFI), och flyktingförläggningarna i närheten 

av vårdcentralerna och informera om det svenska samhället. En viktig aspekt var att informera 

de nyanlända flyktingarna om vart de kunde vända sig när de behövde sjukvård för att det 

skulle bli så bra som möjligt för dem.  
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När det gäller hälsofrämjande så går jag mest utanför vårdcentralen. Då har jag varit 

inne på skolorna på SFI och haft föreläsningar, och har tagit emot frågor från dom 

nyanlända, om svenska samhället […] så att dom vet vad dom kan få för hjälp. 

Det var också viktigt för distriktssköterskorna att informera allmänt om den svenska 

sjukvården, och även om tandvården. Distriktssköterskorna berättade också om vilka 

rättigheter som finns, och att de nyanlända flyktingbarnen har samma rätt till svensk sjukvård 

och tillgång till barnavårdscentral (BVC) och tandvård som folkbokförda barn: ”BVC 

verksamheten till exempel det är ju också en hälsofrämjande verksamhet, så dom ska ju 

skrivas in i BVC så fort som möjligt” 

”Sen så informerar vi också allmänt om den svenska sjukvården, alltså vart man vänder sig 

om man behöver sjukvård, eller vart man vänder sig till när man behöver tandvård” 

Något som också var viktigt att förmedla till nyanlända flyktingar var information om 

vårdguiden 1177, en nationell sjukvårdsenhet för sjukvårdsupplysning, där möjligheten finns 

att få råd och information dygnet runt, och som finns tillgänglig i Region Halland och även i 

andra landsting/regioner. På 1177 finns även en del information översatt till andra språk som 

distriktssköterskan använde sig av i dialogen med nyanlända flyktingar: ”… och sen gäller det 

ju också att dom får ta del av 1177” 

Distriktssköterskorna berättade att det fanns skillnader mellan den svenska kulturen och de 

kulturer som de nyanlända kom ifrån när det gällde auktoritet. De nyanlända flyktingarna var 

vana från sina hemländer att träffa en läkare direkt och inte först en distriktssköterska, och det 

kunde därför ibland uppstå diskussioner om detta med de nyanlända flyktingarna.  

 När dom kommer till exempel från Syrien, då är dom inte vana att dom möter en 

distriktssköterska, utan de är vana att de hela tiden möter en läkare, att det ska vara 

en läkare. Det är det som är auktoritet. Det kan ibland bli en diskussion om det 

naturligtvis.  

Denna problematik uttrycktes på ett liknande sätt av andra distriktssköterskor: ”… det finns 

olikheter i våra kulturer […] till exempel i Syrien så finns det läkare och inte så många andra 

professioner”  

Distriktssköterskorna berättade att när de nyanlända flyktingarna kom till Halland var 

distriktssköterskan en av de yrkesprofessioner som de mötte i ett tidigt skede och att det fanns 

behov av att förmedla mycket information till de nyanlända flyktingarna, och ibland även 

specifik sådan. Distriktssköterskan framhöll vikten av att det också skulle bli rätt, och att de 

nyanlända flyktingarna hade förstått informationen: ”Det är ju mycket information och det är 

likadant att ibland är det specifik information […] och det ska ju bli rätt”  
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Det fanns även mycket annat att informera om utöver rena sjukvårdsfrågor, till exempel att ha 

på sig reflexer när det är mörkt ute: ”… det här med reflexer, det finns mycket förutom 

sjukvård, för att dom ska komma in i samhället” 

Att inge hopp under hälsointervjun, och att vara lyssnande var ett viktigt hälsofrämjande 

förhållningssätt för distriktssköterskan. 

”Likadant att under hälsointervjun, att ge dom hopp, kolla vad vill dom göra när dom har 

etablerat sig, hur vill dom fortsätta sina liv för att det ska bli bra”  

Vikten av egenvårdsråd 

Utmärkande för distriktssköterskornas arbete var att informera om egenvårdsråd. Detta var ett 

viktigt ämne för distriktssköterskorna, att förmedla råd och att informera om hur hälso- och 

sjukvården fungerar i regionen: ”Det är egenvård vi har satsat på i regionen kan man säga, 

jättebra så att de ska kunna sköta det själva” 

Det fanns en viss rädsla för feber hos de nyanlända flyktingarna och då behövdes 

distriktssköterskans omvårdnad för att skapa förutsättningar för att utveckla deras 

egenvårdskapacitet: ”Sen är det ju olika när det gäller olika symtom, det finns en rädsla för 

feber, och då behöver man diskutera det” 

Distriktssköterskan uttryckte att det förelåg skillnader mellan det svenska synsättet på 

sjukvård och egenvård och att det var en stor skillnad mellan kulturerna när det gällde 

förmågan att hantera egenvården, hur de nyanlända flyktingarna tog hand om sig själva vid 

sjukdom: ”Där ser man ju en stor skillnad på hur vi allmänt är informerade i Sverige om 

egenvård och sjukvård, alltså hur man tar hand om sig själv när man blir sjuk” 

Det var också olika mellan länder och om de kom från en huvudstad eller från en liten by. 

Distriktssköterskans erfarenhet var att omvårdnaden var betydelsefull för de nyanlända 

flyktingarna för att främja hälsan. 

Sen kan man också se stor skillnad mellan dom som kommer från Syrien och har bott i 

en storstad till exempel Damaskus än dom som kommer från en liten by i Afghanistan, 

det är klart att där blir jättestor skillnad på vilka förkunskaper man har om egenvård.  

Distriktssköterskans hälsofrämjande arbete med kost och tandhälsa 

Distriktssköterskorna arbetade också hälsofrämjande när det gällde kosten och tandhälsan, 

och det fanns mycket att göra på detta område för de nyanlända flyktingarna. Vid 

hälsosamtalet ingick det att fråga om kosthållningen och även om det fanns några problem 

med tänderna.  
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”… och man frågar ju vad dom äter för något, om dom äter regelbundet, och äter en varierad 

kost, så att det är ju hälsofrämjande. En del har dålig kosthållning, dom äter sällan eller 

dricker dåligt”  

”… framförallt till exempel dom som kommer från Syrien. Ibland så ger dom komjölk till små 

barn under ett år blandat med socker i nappflaska, alltså där är det hälsofrämjande åtgärder 

som vi kan informera om”  

Det var ett allmänt problem med konsumtion av sötsaker, och det var vanligt att barnen åt 

mycket godis, och att de även hade med sig godiset till förskolan: ”… det var väldigt mycket 

socker med sockerbitar i mjölken, och dom har med sig klubbor på morgonen”  

Många av barnen hade stora problem med sin tandhälsa. Ofta behövdes åtgärder av 

specialisttandvården och en del barn behövde sövas inför ingreppet. 

”Många av barnen har ju haft väldigt dåliga tänder, man har fått anlita specialisttandvården 

för att få riktigt bra hjälp, att man behöver söva faktiskt”  

Förebyggande arbete ur ett vårdcentralsperspektiv 

Hälsoundersökning- en transkulturell omvårdnad 

Alla nyanlända flyktingar hade rätt till en hälsoundersökning som var frivillig. De nyanlända 

flyktingarna kallades inte till hälsoundersökning för att de var sjuka, utan för att genomgå ett 

hälsosamtal, och uppmärksamma eventuell ohälsa. Det kunde även gälla deras tidigare 

mediciner, som de behövde få tillgång till på ett apotek, samt att få information om hälso- och 

sjukvård och tandvård. Distriktssköterskan gjorde bedömningar om det behövdes boka en 

läkartid.  

Då kallas dom ju inte för att dom är sjuka, utan […] om man har något symtom, om 

man tar några mediciner, om man har tagit mediciner i sitt hemland till exempel som 

ska överföras till svenska mediciner, då får man ju boka ett läkarbesök. 

Distriktssköterskan använde sig av en checklista vid samtalet och undersökningen, där viktiga 

frågor togs upp: ”En checklista […]om dom har överkänsligheter, om dom har varit sjuka sen 

innan, om dom har någon sjukdom i bakgrunden […] tar några läkemedel, har någon känd 

smitta” 

Distriktssköterskan kontrollerade också om det fanns någon känd diabetes, och det togs även 

blodprover för att utesluta denna sjukdom: ”… vi gör ju en hälsointervju och en 

hälsoundersökning med prover och då kontrollerar vi så att de inte har någon sockersjuka” 

Det var viktigt att undersöka syn och hörsel på barnen, så att de inte hade någon nedsättning 

av dessa funktioner med tanke på skolundervisning och barnens inlärningsförmåga.  
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”… sen är det syn och hörsel också. Det är jätteviktigt för barnen att man screenar där så att 

dom hänger med i skolan, så att det inte är någon synnedsättning som gör att dom inte lär sig 

eller hörselnedsättning” 

Distriktssköterskorna berättade att de var noga med omvårdnaden vid Meticillinresistent 

Staphylococcus aureus (MRSA). Det var angeläget att få vetskap om tidigare sjukhusvistelser, 

och om de nyanlända flyktingarna hade sår på huden som inte hade läkt. Det var också viktigt 

att informera och hur detta skulle hanteras i olika miljöer.  

”… hur man hanterar (MRSA) både hemma, skola och sjukvården, det är lite olika, så där är 

ju mycket förebyggande att informera, så att det blir rätt” 

Det var också viktigt att ta upp om tuberkulos med de nyanlända flyktingarna, och att 

distriktssköterskorna var noga med att följa upp om det fanns någon känd tuberkulos i deras 

omgivning. Det var vanligt med latent tuberkulos i länder som Afghanistan och Somalia: ”Vi 

lägger mycket vikt vid tuberkulos till exempel att vi är noga med att följa upp om man har 

tuberkulos, eller latent tuberkulos är ju ganska vanligt” 

 Distriktssköterskorna använde sig av en speciell tuberkulosdeklaration när de tog upp frågor 

och symtom om denna sjukdom. 

 Den här tuberkulosdeklarationen den går vi igenom, skulle det vara något avvikande 

på den till exempel om man har […] typiska symtom, eller om du kommer från något 

riskland som till exempel Afghanistan eller vissa länder i Afrika och så, då tar man 

alltid ett blodprov.  

Det var av stor vikt att ha respekt för vad de nyanlända flyktingarna kunde ha varit med om i 

sitt hemland, att vara lyhörd för den psykiska hälsan, även sömnen var viktig att ta upp: ”… 

men också sömnen, är också en stor grej, så är det ju […] den psykiska hälsan”  

Distriktssköterskorna beskrev att när de skulle göra hälsointervjun och hälsoundersökningen, 

så var det oerhört angeläget att presentera varför detta gjordes och att det var frivilligt: ”Vara 

väldigt noga med hur man presenterar det här, och varför vi gör detta, och att det är frivilligt 

och att vi har sekretess” 

 ”Vara väldigt noga med att tala om att det här är helt frivilligt, med sjukvården då, så att de 

inte tror att det har med sin situation att göra eller så, att de ska få stanna eller inte”  

Det var också angeläget att ta upp om kvinnors utsatthet angående könsstympning, framför 

allt kvinnor från vissa afrikanska länder: ”Könsstympning […] går vi igenom framförallt om 

dom kommer från vissa länder i Afrika” 
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Det hände också att distriktssköterskan fick stå på sig för att stötta utsatta kvinnor gentemot 

mannen när det gällde ohälsa.  

I förra veckan så hade jag en kvinna som hade med sin man, och kvinnan intervjuades 

då. Och då sa hon att hon hade inkontinensbesvär och detta var jättestort [för 

kvinnan], maken ville förneka det, men kvinnan stod på sig. Hon hade verkligen 

problem med att hon kissade ner sig. Jag sa, så bra att du berättade för att vi har en 

specialistsköterska för just inkontinens. Så hon var hos henne bara några dagar efter. 

Det kunde också vara så att hälsoundersökningen var barnens första kontakt med hälso- och 

sjukvården, liksom blodprovstagning. Distriktssköterskans förhållningssätt vid 

blodprovstagning var viktigt, och att ta hänsyn till barnens utsatthet, och vad de kunde ha varit 

med om i sitt hemland. Distriktssköterskorna sände även alltid en kopia på 

hälsoundersökningen till skolsköterskan. Samordningen dem emellan var av betydelse för att 

barnen skulle följas upp: ”… så fort vi har gjort en hälsoundersökning så skickar vi en 

journalanteckning eller kopia på det då till skolsköterskan” 

För barn till exempel, som inte har tagit blodprov någon gång, eller som har en 

jättehemsk upplevelse med blodprov eller hemsk upplevelse av blod av andra skäl i 

krig, så är det jätteviktigt att man får en bra upplevelse när man tar blodprov, liksom 

känner sig trygg, oftast är det kanske första eller bland dom första kontakterna med 

sjukvården. 

Vaccinationer- det utmärkande för förebyggande distriktssköterskearbete 

Majoriteten av distriktssköterskorna ansåg att vaccinationer av nyanlända flyktingar utmärkte 

det förebyggande arbetet, och att det var viktigt att komma igång med dessa snabbt. 

Distriktssköterskorna beskrev även att de ville att barnen skulle komma i fas i 

barnhälsoprogrammet så fort som möjligt: ”Förebyggande verksamheten dels är det mycket 

med vaccinationer, sen så att barnen kommer upp i vårt barnahälsoprogram så att de är i 

fas”  

 

En distriktssköterska berättade att när det kommer nyanlända flyktingar till vårdcentralen, så 

är det vaccinationerna som de tittar på först: ”När jag får den asylsökande så är det första jag 

tittar på är vaccinationerna”  

 

Distriktssköterskorna beskrev också att detta var ett stort och svårt område. De berättade 

vidare att de nyanlända flyktingarna flyttades runt till olika boenden och att det var svårt att 

finna deras nya adresser, vilket beskrevs som frustrerande då det finns skyldigheter att 

vaccinera: ”Vi är skyldiga att komplettera vaccinationer för alla som vi hälsoundersöker upp 

till 18 år”  

”Vaccinationerna är den största biten, också den krångligaste biten […] det är mycket svårt 

faktiskt”  
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”… för nu idag har jag suttit ett par timmar och har försökt att få tag i tre fyra stycken som 

jag skulle kalla hit för vaccinationer, så har dom helt andra adresser”  

Distriktssköterskornas erfarenhet var att de oftast kunde lita på vad de nyanlända flyktingarna 

uppgav om sina tidigare vaccinationer, samtidigt som de betonade att det inte var fel att börja 

om från början om det fanns en osäkerhet. Det kunde också vara så att de nyanlända 

flyktingarna inte visste vad de tidigare hade fått för vaccination och då gjordes en 

omvaccinering.   

”… säger dom, men jag har fått alla vaccinationer enligt Syriens vaccinationsprogram då 

brukar jag lita på det, ibland är man osäker, då är det aldrig fel att börja om från början”  

Samtliga distriktssköterskor var överens om att Syrien låg långt framme när det gällde 

vaccinationer: ”Syrien är rätt så långt framme vad det gäller vaccinationer”  

Detta var inte fallet med Afghanistan: ”Barnen från Afghanistan har ju oftast inte fått så 

mycket vaccinationer” 

En del av de nyanlända flyktingarna hade varit i flera olika länder under flykten. Det var inte 

ovanligt att de även hade fått vaccinationer i dessa länder, vilket kunde komplicera det hela 

när de kom till Sverige: ”En del har varit i Libanon ett tag och så har man fått sin första 

vaccination i Syrien och så har man flyttat till Kuwait och bott där, och då blir det ju väldigt 

mycket hack i det hela”  

Distriktssköterskorna beskrev att det fanns ett vaccinationsprogram som WHO har 

sammanställt för de olika länderna, och som distriktssköterskorna arbetade efter. De kunde på 

så sätt förvissa sig om vilka vaccinationer som de nyanlända flyktingarna tidigare hade fått. 

Distriktssköterskorna berättade också att de kontrollerade om de nyanlända flyktingarna hade 

vaccinationsärr efter Bacillus Calmette-Guèrin (BCG). 

 

”Många är ju födda på sjukhus och då tar jag alltid och kontrollerar om dom har nåt 

vaccinationsärr efter BCG. Och sen har jag då, WHO:s vaccinationsprogram för dom olika 

länderna som jag tar och plockar fram” 

Vaccinationsprogrammen för de olika länderna var upplagda på lite olika sätt, beroende på 

vilket land det gällde. Poliovaccinet hade en del nyanlända flyktingar tidigare fått i 

droppform, och då behövdes det vaccineras upp: ”… sen har dom lagt upp sina vaccinationer 

lite olika, så att här får vi vaccinera upp ändå lite grann för poliovaccinet har varit svagt, den 

har varit i droppform mycket”. I stora delar av världen har det använts ett levande, försvagat 

poliovaccin, som har givits som droppar i munnen, oralt poliovaccin (OPV), enligt 

Folkhälsomyndigheten.    
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Att kommunicera via tredje part 

Betydelsen av ett professionellt tolksamtal 

Distriktssköterskorna använde sig mest av telefontolk vid kommunikationen med de 

nyanlända flyktingarna. Praktiska svårigheter med att anlita en fysisk tolk berodde på att det 

var många under den beskrivna tiden som kom till Sverige, och att det kunde behövas många 

tolkar under samma dag. Därför var det mer praktiskt med telefontolk: ”… man kan sitta en 

hel förmiddag och ha fyra asylsökanden efter varandra, och då är det bara telefontolk hela 

tiden” 

Det kunde ibland vara nödvändigt med en fysisk tolk, till exempel när det gällde barn, likaså 

när det rörde sig om något svårare fall på vårdcentralen. 

”Men om det är barn så brukar jag ha fysiska [tolkar], om det är en familj med barn, annars 

så är det inte lätt” 

Det var inte helt enkelt med tolksamtal, och distriktssköterskorna ansåg att det var en konst att 

hantera sådana samtal, men att det blivit lättare med tiden: ”Det är ju inte helt enkelt att prata 

via tolk […] Det är också en konst att hantera tolksamtal, i början var man inte van vid det, 

men det blir ju lättare”   

Det var betydelsefullt att ha bra kommunikation med tolken och en bra struktur på samtalet.  

”Det gäller att man har en bra kommunikation från början med tolken och att allting följs 

enligt planering och så, struktur på tolksamtalen och att det verkligen blir bra samtal”  

En viktig aspekt var att tolkarna skulle återge ordagrant det som distriktssköterskorna sa till 

de nyanlända flyktingarna, och inte lägga in någon egen värdering i samtalet: ”… dom ska ju 

säga precis det som jag säger, och säga exakt det som patienten säger, inte lägga in någon 

egen värdering i det och det är dom olika duktiga på”  

Samtliga distriktssköterskor tyckte att det var betydelsefullt att de ofta kunde få tag på en 

akuttolk, då det hände att det kom nyanlända flyktingar direkt till vårdcentralen utan att ha 

bokat någon tid. Distriktssköterskan fick då ringa till tolkcentralen och be om en akuttolk. Det 

gjordes då en bedömning av distriktssköterskan om fallet var akut, med hjälp av en akuttolk 

via telefon. Ibland, när det inte fanns möjlighet att få en akuttolk, fick distriktssköterskan ändå 

göra en bedömning och ge de sökande en tid till dagen efter eller lite längre fram, och då 

kunde det vara så att de fick en återbesökslapp med sig i förhoppning om att någon i deras 

närhet kunde översätta för dem.   

”Det händer ju också att vi inte får någon tolk vid vissa tillfällen. Finns det ingen tolk, så 

finns det ingen tolk”  
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”… jag skriver ju ut en lapp som de får med sig, och kanske de känner någon som kan 

svenska och som förstår lite, så att de kan komma en annan gång om det inte verkar vara 

jätteakut” 

Det var tidigare till stor hjälp att ha tolkar med sig till de nyanlända flyktingarnas boenden vid 

den beskrivna tiden när det kom många nyanlända flyktingar. Majoriteten var då 

arabisktalande. Det var lättare för tolken också, och ibland ville de visa något för tolken: ”Det 

var ju faktiskt väldigt bra tycker jag att ha en [tolk] på plats, det blir lättare och det blir 

lättare för tolken också, ibland så visar dom någonting” 

Från början när vi åkte mycket till asylboenden, hade vi platstolk, då var det ju 

mycket, det var ju precis när de hade kommit till Sverige, då när de var väldigt nya i 

Sverige, då när den ruschen var i slutet av (2015) början av (2016). Då tyckte jag att 

det hjälpte väldigt att ha med tolk. 

Analfabetism- en utmaning för distriktssköterskan 

Ett ämne som togs upp spontant var analfabetism. Det lyftes dock inte upp av alla 

distriktssköterskor att patienterna inte kunde läsa eller skriva. Det uppfattades som ett 

problem vid kommunikation, när information skulle ges och det kunde även medföra 

praktiska svårigheter.  

”Barn vars föräldrar är analfabeter […] blir ett jättebekymmer när vi ska köra 

kostinformation och hur man ska blanda vällingar och gröt och ersättningar”  

Det skilde sig avsevärt mellan patienterna, tyckte distriktssköterskorna. En del nyanlända 

flyktingar hade fött sina barn hemma i sina egna boenden i hemländerna. Det kunde vara 

många barn i en och samma familj hos nyanlända flyktingar, som behövde 

distriktssköterskans omvårdnad.  

”Det skiljer ju väldigt mycket, ibland så kan det vara några föräldrar som är analfabeter, 

man har fått barn hemma, man kanske har 14 barn. Jag har haft nån familj som har 14 barn” 

Distriktssköterskorna tyckte att det hade varit bra med mer samordning när det gällde 

nyanlända flyktingar som visade sig sakna läs- och skrivkunskaper. Distriktssköterskorna 

menade att vårt samhälle idag är uppbyggt på ett sådant sätt, att det är en självklarhet att 

människorna skall kunna ta till sig information: ”… vårt informationssamhälle bygger ju på 

att man kan ta till sig informationen” 

Samordning mellan parter 

Samordningen var mycket viktig för att kunna göra ett bra arbete med de nyanlända 

flyktingarna. Samverkanspartners var vårdcentralen (BVC), elevhälsan, vaccinationsregistret, 

Migrationsverket och samarbete mellan kommunerna. Distriktssköterskan som har hand om 

(BVC), och skolsköterskan hade ett oavbrutet samarbete för att det skulle fungera, framför allt 
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gällande vaccinationerna. Skolsköterskan fick en kopia på vaccinationerna som barnen hade 

fått på (BVC), så att vaccinationerna sedan kunde fullföljas i skolan: ”Skolsköterskan får även 

en kopia på vaccinationerna när vi har vaccinerat […] för att fortsätta att kunna ge 

barnvaccinationerna”  

”Skolan som också har ett visst ansvar då och skolsköterskan gör uppföljningar på längd och 

vikt och syn och allt det här och vaccinationer”  

För immigranter som hade erhållit ett personnummer, fördes detta in i (Svevac), ett nationellt 

vaccinationsregister, som har utvecklats av Folkhälsomyndigheten. 

”Sen har vi ju Svevac där alla som har personnummer, dom förs ju in i det nationella 

vaccinationsprogrammet Svevac då, så att där kan ju alla gå in och kolla”  

Distriktssköterskan tog ett eget ansvar för att iordningställa dokument: ”… Vet jag om att dom 

ska flytta då skickar jag med papperna härifrån”  

Samarbetet mellan kommunerna var av betydelse för distriktssköterskor som tog kontakt med 

varandra när de nyanlända flyktingarna flyttades. Det kunde ha gjorts en hälsoundersökning i 

en kommun, och vaccinationer kunde ha påbörjats. Det var viktigt för distriktssköterskorna att 

fånga upp: ”… har de gjort sin hälsoundersökning, men inte färdig med vaccinationerna, att 

man fångar upp [dem]” 

Det var viktigt för distriktssköterskorna att även samarbetet med Migrationsverket fungerade 

bra, så att vårdcentralerna informerades om alla nyanlända flyktingar.  

”… sen så finns där ett centralt samarbete mellan migrationsverket och den administrativa 

delen i regionen så det blir en rapportering, och vi får ut listor på dom som bor i vårt 

distrikt” 

Det kunde också vara så att vårdcentralerna inte fick information om alla nyanlända 

flyktingar: ”… man riskerar att inte fånga alla för att det inte finns ett vattentätt system”  

Hindrande faktorer  

Det fanns en del hinder för distriktssköterskorna för att kunna arbeta hälsofrämjande och 

förebyggande. Det som framhölls var tidsbrist, och att organisationen inte riktigt hinner med i 

takt med att samhället förändras. 

”Oftast är det väl tiden egentligen som hindrar en i så fall, att man inte får tillräckligt med 

tid, för den hälsofrämjande och förebyggande biten”  

”… det här med hinder är att organisationen hinner inte riktigt med i takten, som det 

förändrar sig i samhället” 
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Främjande faktorer och reflektioner 

Det fanns också positiva erfarenheter med att arbeta med nyanlända flyktingar som 

distriktssköterskorna ville framhålla. De tyckte att de var måna om sina barn och nöjda med 

den hjälp som de fick, och att det var betydelsefulla möten och samtal där distriktssköterskan 

kunde göra direkt skillnad för de nyanlända flyktingarna med sin omvårdnad. 

Distriktssköterskorna tyckte även att det var positivt för dem själva, det vill säga att det gav 

dem mycket tillbaka. 

”Väldigt måna om sina barn och väldigt nöjda med den hjälpen som de får, så det känns 

positivt och bra, jag tror och det känns som att de är relativt nöjda” 

”Arbetet är jätteroligt, och så känner man verkligen att man gör någon skillnad, alltså det 

blir så, det blir så självklart att man gör någonting viktigt och dessutom en jätterolig grupp 

att arbeta med. Dom är så himla tacksamma”  

I slutet av intervjun gavs tid för reflektion och eftertanke, och frågan om det fanns mer att 

tillägga ställdes. Det framkom då att det var viktigt att fundera över sina egna grundläggande 

värderingar och att möta de nyanlända flyktingarna där de är idag: ”Att möta dom där dom är 

tycker jag” 

”… viktigt att man tänker till på ens egna grundläggande värderingar, det är ju jätteviktigt 

när man jobbar med den här typen av frågor” 

Distriktssköterskorna tyckte också att de var duktiga på det som de gör, och de var stolta över 

att de hade varit med om att bygga upp detta för de nyanlända flyktingarna, och att de hade 

fått det att fungera bra: ”… vi är väldigt duktiga här och vi är stolta över det, och varit med 

om att bygga upp det […] och det är jätteroligt”  

Det framkom också att den psykiska ohälsan hos de nyanlända flyktingarna var stor. Det var 

många som hade det svårt eftersom familjerna var splittrade.   

”… men det är ju det att det är så många splittrade familjer som har det kämpigt, dom har 

sina syskon och gamla föräldrar kvar och har mycket skuld för det”  

Samtidigt upplevde distriktssköterskorna att det var fantastiskt att få följa de nyanlända 

flyktingarna, och att få vara med på den resa de gör. 

”Det är jättefantastiskt att få följa med på resan, för när dom faktiskt får svenskt 

personnummer och börjar jobba, till exempel när man ser kvinnorna […] när de får en 

identitet”   

”… en sån resa de gör, en sån resa de gör”   
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Studiens syfte var att beskriva distriktssköterskans erfarenheter av hälsofrämjande och 

förebyggande arbete med nyanlända flyktingar. Kvalitativ design med en kvalitativ 

innehållsanalys ansågs lämplig som metod (Graneheim & Lundman, 2004). Analysen 

genomfördes med en induktiv ansats eftersom studien baseras på informanters erfarenheter 

och berättelser om att arbeta med nyanlända flyktingar, och fokuserar på tolkning av texter 

(Graneheim & Lundman, 2004). Genom intervjuer om distriktssköterskans erfarenheter kom 

det intressanta och unika fram hos varje informant. Den första intervjun kan ses som en 

svaghet, intervjuaren arbetade upp en intervjuteknik och blev alltmer van desto fler intervjuer 

som genomfördes (Ryan, Coughlan & Cronin, 2009). Troligen har detta inte haft någon 

betydande inverkan på resultatet. Efter att sju intervjuer var gjorda, ansågs det att en större 

mängd nyanser av det studerade ämnet kunde identifieras och börja att analyseras för att 

utveckla en kunskap som gav reflektioner (Ryan et al., 2009; Thomsson, 2010).  

Genom att analysera de transkriberade texterna kunde distriktssköterskans erfarenheter av att 

arbeta med nyanlända flyktingar fångas upp, urskiljas och beskrivas i skillnader och likheter. I 

varje text fanns ett manifest innehåll och ett latent budskap (Granskär & Höglund-Nielsen, 

2012). Det manifesta handlar om det textnära och uppenbara innehållet. Det latenta handlar 

om en texts underliggande budskap och uttrycks på en tolkande nivå i form av teman 

(Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). Meningsbärande text togs ut som var relevant utifrån 

syftet som blev själva grunden för analysen. Vidare under analysprocessen kondenserades 

texten noggrant för att bevara det centrala i innehållet. Därefter abstraherades 

meningsenheterna, vilket innebär att lyfta innehållet till en högre logisk nivå (Granskär & 

Höglund-Nielsen, 2012). Det gjorde att förståelsen och en helhetsbild framträdde av 

distriktssköterskans erfarenheter av ämnet, för att sedan vidare kunna lyfta fram ny kunskap. 

Den kvalitativa innehållsanalysens epistemologiska och ontologiska grund är oklar (Granskär 

& Höglund-Nielsen, 2012). Det epistemologiska behandlar frågan om vad som är kunskap 

och varifrån den hämtas. Det ontologiska handlar om hur verkligheten är beskaffad, vad som 

existerar och vad som är tingens sanna natur (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). Vidare i 

analysprocessen, som hade fokus på att identifiera skillnader och likheter, kondenserades 

texten och försågs med koder, som sedan kategoriserades till subteman och teman, en röd tråd 

som löpte genom meningsenheterna och analysprocessen.   

Intervjuguiden som fanns med som underlag under intervjuerna var semistrukturerad, så att 

alla hade möjlighet att svara på likadana frågor, samt att även med egna ord berätta om sina 

erfarenheter av att arbeta med nyanlända flyktingar (Sandblom & Mangrio, 2017). I slutet av 

intervjun gavs tid för reflektion och om det fanns något mer som distriktssköterskorna ville 

tillägga. Verksamhetschefen på respektive vårdcentral var behjälplig med att informera 

distriktssköterskorna om studien. De som valde att delta kontaktades sedan personligen av 

intervjuaren. I informationsbladet som sändes med gavs en tydlig beskrivning av studien och 

hur intervjuerna skulle gå till. Samtliga informanter intervjuades på sin arbetsplats på 

vårdcentralen, ostört i ett rum som de själva hade ordnat inför intervjun. En spridning av 
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informanternas yrkesverksamma år gjorde också att giltigheten i studien ökade (Granskär & 

Höglund-Nielsen, 2012). Alla informanter var kvinnor, då det var svårt att få tag på män till 

studien, som arbetade på vårdcentraler som distriktssköterskor. Detta var något som 

intervjuaren hade tänkt på under urvalet för att täcka genusperspektivet, men det gick inte att 

uppfylla i denna studie och kan ses som en svaghet .     

Transkribering och tolkning av intervjuerna har gjorts av intervjuaren, vilket ses som en 

styrka av Graneheim & Lundman (2004). Diskussioner och reflektioner har förts mellan 

intervjuare och handledare under analysen, för att se likheter och på så sätt öka trovärdigheten 

i studien. Under databearbetningen gjordes en återblick flera gånger av intervjuaren till 

ursprungstexterna för att säkerställa distriktssköterskornas berättelser (Graneheim & 

Lundman, 2004). 

Intervjuaren var noga och lyhörd under intervjun angående etik och moral (Codex; Helgesson, 

2006; Ryan et al, 2009; Hermerén, 2017), så att ingen av informanterna kände sig illa berörd 

under samtalet, då det kunde vara ett känsligt ämne för deltagarna. Om så hade varit fallet, så 

hade intervjuaren genast avslutat intervjun. Noggrann information gavs före intervjun att 

deltagandet var frivilligt och att samtycke när som helst kunde avbrytas utan att skäl behövde 

anges. 

Resultatdiskussion 

Det framkom i resultatet att distriktssköterskans erfarenhet av hälsofrämjande och 

förebyggande arbete var betydelsefull för de nyanlända flyktingarna. De träffade 

distriktssköterskan i ett tidigt skede och det var en yrkeskategori som de tydde sig till, också 

för att det skapades ett ömsesidigt förtroende.   

Det som utmärkte det första temat i resultatet, Egenvårdens betydelse för att främja hälsan, 

var egenvårdsråd. Distriktssköterskorna berättade att det fanns stora skillnader i kunskap och 

förmåga att hantera egenvård vid sjukdom hos de nyanlända flyktingarna, och bekräftade att 

det var bra att hälso- och sjukvårdsregionen hade satsat på egenvård. Detta är också i 

överensstämmelse med omvårdnadsforskaren Orems omvårdnadsteori Self-Care Deficit 

Theory of Nursing (2001) att hälsa kopplas till egenvårdsbalans, och vikten av att ta vara på 

människors egenvårdskapacitet. Distriktssköterskeföreningen i Sverige (2008) beskriver 

också att egenvård har som syfte att upprätthålla liv, hälsa och välbefinnande vilket 

överensstämmer med Orems omvårdnadsteori (Orem, 1991). Något som distriktssköterskorna 

hade uppmärksammat var dock att nyanlända flyktingar från Syrien ofta var vana att få träffa 

en läkare direkt vid första besökstillfället, vilket står i kontrast till uppgifter om att Syrien 

historiskt sett har haft betoning på hälsofrämjande och förebyggande sjukvård (Sen & Faisal, 

2015). En tolkning som distriktssköterskorna gjorde var att i Syrien fanns det inte lika många 

professioner inom hälso- och sjukvården, vilket också gjorde att syrierna oftast träffade en 

läkare (Sen & Faisal, 2015; Taleb et al., 2015). Distriktssköterskorna hade också 

uppmärksammat att det fanns mycket annat att informera om än sjukvård, som ofta handlade 

om de nyanlända flyktingarnas säkerhet. Därutöver uppdagades också att en hel del nyanlända 

flyktingar hade dålig tandhälsa. Här ansåg distriktssköterskorna också att de kunde göra en 

direkt skillnad genom att informera om kosten och tandhälsan.  
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Syrien representerar den största flyktinggruppen i världen (Sirin & Aber, 2018), sedan 

inbördeskriget i Syrien startade, och ungefär hälften är utsatta barn som har blivit flyktingar 

(Guha-Sapir et al., 2018; Sirin & Aber, 2018). Distriktssköterskorna berättade att de 

nyanlända barnen hade samma rättigheter till hälso- och sjukvård och tandvård som de 

folkbokförda barnen (Socialstyrelsen, 2011), i motsats till de vuxna nyanlända flyktingarna 

som endast hade rätt till akutsjukvård eller vård som inte kunde anstå (Lobo-Pacheco, jonzon 

& Hurtig, 2016; Socialstyrelsen, 2011). I en studie av Lobo-Pacheco et al. (2016) framkom att 

vård som inte kan anstå oftast blev ett beslut för hälso- och sjukvårdspersonal i det specifika 

fallet. I samma studie framkom även att psykisk ohälsa hos nyanlända flyktingar var vanligt 

(Lobo-Pacheco et al., 2016), och forskarna ansåg att medvetenheten och kunskapen hos hälso- 

och sjukvårdspersonal behövde höjas inom detta område. Av resultatet i föreliggande studie 

framkom dock att distriktssköterskorna var medvetna och uppmärksamma på tecken till 

ohälsa hos de nyanlända flyktingarna eftersom de kunde ha många traumatiska upplevelser 

med sig som påverkade den psykiska hälsan negativt.  

Det som var utmärkande för det andra temat, Förebyggande arbete ur ett 

vårdcentralsperspektiv, var vaccinationer. Det framkom också av distriktssköterskorna att 

hälsoundersökningen och samtalet var viktigt för fortsatt eventuell vård av de nyanlända 

flyktingarna. Distriktssköterskan har enligt Hälso- och sjukvårdslagen ansvaret att genomföra 

dessa undersökningar (SFS 1982:763; Socialstyrelsen, 2011), och i samband med 

hälsoundersökningen framkom även behovet av en översyn av vaccinationerna. Det framgick 

att samtliga distriktssköterskor tyckte att vaccinationerna utmärkte deras förebyggande arbete 

och att detta var ett stort och krävande arbetsområde. Det kunde vara svårt med uppföljningen 

av vaccinationerna på grund av att de nyanlända flyktingarna flyttades runt till olika boenden. 

Distriktssköterskorna påpekade också att de hade ett ansvar att vaccinera. Det bekräftas av 

Griffith & Tengnah (2013) som betonat detta och ansåg att distriktssköterskan har ett stort 

ansvar inom primärvården. Distriktssköterskan  framhöll i intervjuerna att de även har en 

skyldighet att följa upp vaccinationer (Folkhälsomyndigheten, 2017), och att det kändes 

frustrerande många gånger att inte kunna göra detta på ett tillfredsställande sätt. Befolkningen 

i Syrien har på grund av kriget haft svårt att upprätthålla vaccinationer i och med förstörelsen 

av hälsosystemen (Sen & Faisal, 2015; Taleb et al., 2015) och därmed var det inte alltid så lätt 

att reda ut vilka vaccinationer som getts i hemlandet och vilka som behövde ges. Det framgick 

också av distriktssköterskornas berättelser att barnen från Afghanistan oftast inte hade blivit 

vaccinerade i sitt hemland i någon större utsträckning, och att de nyanlända flyktingarna från 

Afghanistan därför var i stort behov av distriktssköterskans omvårdnad när det gällde 

vaccinationer. 

Alla nyanlända flyktingar hade rätt till, och därför också erbjöds en hälsoundersökning (Lobo-

Pacheco et al., 2016; Socialstyrelsen, 2011). Wångdahl et al. (2015) har i sin studie betonat att 

det är bra med en hälsoundersökning för de nyanlända flyktingarna, för att kunna upptäcka 

ohälsa, och att de samtidigt därmed kan komma in i hälso- och sjukvårdssystemet. 

Distriktssköterskorna underströk dock att hälsoundersökningen var frivillig i enlighet med 

Socialstyrelsens anvisningar (Socialstyrelsen, 2011). I samband med hälsoundersökningen tog 

distriktssköterskorna upp om det fanns någon känd tuberkulos hos de nyanlända flyktingarna 

eller i deras omgivning. Kulane, Ahlberg och Berggren (2010) har påpekat att en effektiv 
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tuberkuloskontroll är av betydelse när det kommer nyanlända flyktingar. Det bekräftades 

också av distriktssköterskorna i denna studie och de beskrev att de använde sig av en speciell 

tuberkulosdeklaration som underlag vid samtal om tuberkulos. I de fall det kom nyanlända 

flyktingar från länder där tuberkulos kunde vara utbrett, var det extra noga med uppföljning 

av dessa patienter. 

Distriktssköterskorna hade stor respekt för vad de nyanlända flyktingarna kunde ha varit med 

om i sitt hemland, och distriktssköterskans förhållningssätt till barnen och vad de kunde ha 

varit utsatta för, var präglat av stor respekt. Guha-Sapir et al. (2018) beskriver i sin studie om 

konfliktrelaterade våldsamma dödsfall, om beskjutning, utsatta barn och kvinnor som har 

blivit flyktingar. Detta bekräftar också Sirin och Aber (2018) i sin studie, som uppger att det 

fortsatt är många utsatta flyktingar som bor i grannländer till Syrien och som fortfarande är på 

flykt (Sirin & Aber, 2018). Mötet med distriktssköterskan kunde vara barnens första kontakt 

med den svenska hälso- och sjukvården. Distriktssköterskorna ansåg att det var viktigt att 

barnen kände trygghet i samband med hälsoundersökningen som ofta gjordes tillsammans 

med föräldrarna. Vid hälsoundersökningarna var distriktssköterskorna lyssnande och lyhörda 

för den psykiska hälsan. Det var också viktigt för distriktssköterskorna att inge hopp hos de 

nyanlända flyktingarna under samtalet. De var också noga med att presentera 

hälsoundersökningen på ett professionellt sätt och att betona att undersökningen inte hade 

något att göra med Migrationsverket. Kulane et al. (2010) påpekade också detta, att rädsla 

fanns bland de nyanlända flyktingarna att de inte skulle få stanna om de var sjuka. Lobo-

Pacheco et al. (2016), skriver i sin studie om den psykiska ohälsan, och hävdar att en del 

nyanlända flyktingar inte visste vem de skulle kontakta vid psykisk ohälsa. Det framkom av 

distriktssköterskorna att en del kvinnor hade utsatts för könsstympning i sitt hemland, och 

distriktssköterskorna underströk att det var viktigt att prata med kvinnorna om detta, för att 

kunna hjälpa och stödja om behov fanns av fortsatt vård. Distriktssköterskorna berättade 

också att de ibland fick stå upp för utsatta kvinnor gentemot mannen, som inte alltid ville 

erkänna sin frus ohälsa.  

Temat, Att kommunicera via tredje part, var också ett stort område som distriktssköterskan 

arbetade med. Distriktssköterskorna betonade att Sverige tog emot många nyanlända 

flyktingar under den beskrivna tiden, och att det var praktiskt svårt att få tag i tolkar. De 

beskrev att tolkning via telefon fungerade bra, men strukturen på tolksamtalet var viktigt för 

distriktssköterskan. Bra kommunikation med tolken och de nyanlända flyktingarna var av 

betydelse. Wångdahl et al. (2015), betonade också vikten av kommunikation med de 

nyanlända flyktingarna. En viktig synpunkt från distriktssköterskorna var att tolkarna inte 

skulle lägga in någon egen värdering i samtalet. Lobo-Pacheco et al. (2016) nämner att tolkar 

hade använts vid hälsosamtal, men att en stor andel nyanlända flyktingar ändå inte hade 

förstått vad sjuksköterskan hade informerat om. Wångdahl et al. (2015) hävdar att brist på 

kommunikation kan göra att det missas något viktigt hos patienten, så att viktig behandling 

och information uteblir. Analfabetism togs upp spontant av en del av distriktssköterskorna, 

och att det var ett stort problem vid kommunikation, speciellt vid kostinformation. 

Distriktssköterskorna efterlyste mer samordning mellan olika samarbetspartners, när det kom 

nyanlända flyktingar som var analfabeter, och betonade att detta var viktigt för att kunna 

upprätthålla patientsäkerheten. Griffith och Tengnah (2013) påpekar också detta och hävdar 
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att distriktssköterskorna har fått ett ökat ansvar för patientsäkerheten inom primärvården, 

vilket kan förklara att distriktssköterskorna var bekymrade för just patientsäkerheten när de 

förstod att en del nyanlända flyktingar kanske inte kunde läsa och skriva.   

Det fjärde temat, Samordning mellan parter, var den viktiga del som band samman alla 

yrkeskategorier som på något sätt var involverade i hälsoundersökningen med de nyanlända 

flyktingarna. Det var många samverkansparter som skulle fungera tillsammans. 

Distriktssköterskorna uppgav att det pågick ett ständigt samarbete till exempel med 

skolsköterskan, speciellt när det gällde vaccinationer. Distriktssköterskorna beskrev också att 

de hade fått ett ökat samarbete med kommunerna på grund av att de nyanlända flyktingarna 

ofta flyttades mellan kommunerna. Lidén och Nyhlén (2014) bekräftar att kommunerna hade 

fått ett ökat ansvar för de nyanlända flyktingarna. Distriktssköterskorna berättade att tiden inte 

alltid fanns för att arbeta hälsofrämjande, och att det upplevdes vara ett hinder. Det bekräftas i 

studien av Brobeck et al. (2013) att distriktssköterskan har en nyckelroll när det gäller att 

främja hälsan hos individen, men att förutsättningarna måste finnas. Det framkom också av 

distriktssköterskorna att organisationen inte alltid hann med i samma takt som samhället 

förändrades. Den stora flyktingströmmen till Europa och Sverige de senaste åren har inneburit 

en förändrad demografi. I överensstämmelse med Murphy (2006) och det som framkom av 

distriktssköterskornas erfarenheter i den här studien innebär denna förändrade demografi ett 

ökat behov av en mer transkulturell hälso- och sjukvård. Det är dock viktigt att framhålla i 

sammanhanget att distriktssköterskorna i studien också berättade att det var fantastiskt att få 

följa med på de nyanlända flyktingarnas väg till att bli svenska medborgare och betonade 

vilken livsresa de hade gjort.  

 

Konklusion och implikation 

Det belystes i studien att distriktssköterskornas hälsofrämjande och förebyggande arbete var 

betydelsefullt för att främja hälsan hos nyanlända flyktingar. Distriktssköterskan var en av 

yrkesprofessionerna som de träffade i ett tidigt skede. Det som utmärkte 

distriktssköterskornas hälsofrämjande arbete med nyanlända flyktingar var att informera om 

egenvårdsråd. Distriktssköterskorna berättade att det förelåg skillnader i jämförelse med det 

svenska synsättet på sjukvård och egenvård, och att det var stor skillnad mellan kulturerna när 

det gällde att hantera egenvården vid sjukdom. Utmärkande för distriktssköterskornas 

förebyggande arbete var vaccinationer, som var en stor och viktig del i deras verksamhet. Det 

framkom också i studien att den psykiska ohälsan var stor hos många nyanlända flyktingar på 

grund av att deras familjer var fortsatt splittrade. Vidare empirisk forskning om 

anknytningsinvandrarna hade därför varit intressant och av värde. Mer forskning behövs 

också kring de hindrande faktorer som distriktssköterskorna beskrev.  
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                                                                                                              Bilaga A 

Intervjuguide 

  

1. Skulle du vilja berätta för mig om ert hälsofrämjande och förebyggande arbete här på 

vårdcentralen med nyanlända flyktingar från Syrien?  

a) Finns det något särskilt som du tycker utmärker det hälsofrämjande arbetet? 

b) Finns det något särskilt som du tycker utmärker det förebyggande arbetet? 

2. Finns det några hinder i det hälsofrämjande arbetet, så som du ser det? 

3. Finns det något positivt eller bra i ert arbete som du vill framhålla? 

4. Hur fungerar det att kommunicera med nyanlända flyktingar? 

5. Finns det någon fråga som du tycker att jag har glömt bort eller något annat som du 

skulle vilja tillägga? 
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