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Sammanfattning 
I framtiden kommer västerländska sjuksköterskor i större omfattning att möta 

människor som flytt från krig och förtryck. Många faktorer kan försvåra dessa möten. 

Det är därför viktigt att sjuksköterskor besitter relevant kompetens för att kunna ge 

god omvårdnad till dessa människor. Syftet med studien var att undersöka 

sjuksköterskans attityder till att vårda människor som flytt till västerländska länder. 

En litteraturstudie genomfördes med sökord relaterade till studiens syfte. Under 

databearbetningen identifierades tre olika teman: Transkulturella möten, 

Förtroendefulla relationer och Förståelse av andra kulturer. Resultatet belyste 

sjuksköterskors uppfattningar av språkliga och kulturella barriärer i vården av 

människor som flytt till västerländska länder. Sjuksköterskor menade att dessa 

barriärer ökade komplexiteten i mötet med dessa människor. Uppbyggnaden av 

förtroendefulla relationer ansågs, av sjuksköterskorna, som avgörande för att kunna 

övervinna dessa barriärer. Kulturell kompetens bland sjuksköterskor sågs som en 

central faktor för att åstadkomma en framgångsrik vårdinteraktion och sjuksköterskor 

efterlyser bredare utbildning inom ämnet. Mer forskning kring sjuksköterskors 

attityder till att vårda människor som flytt till västerländska länder skulle kunna ge en 

större överblick av de begränsningar och resurser som sjuksköterskor upplever i sitt 

arbete med dessa människor.
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Abstract 
In the future, western nurses will encounter people who have fled from war and 

oppression to a greater extent. Many factors can aggravate these encounters. 

Therefore, it is of great importance that nurses possess relevant competency in order 

to provide these people with good care. The aim of this study was to explore nurses’ 

attitudes towards caring for people who have fled to western countries. A review of 

the literature was conducted with key words related to the aim of the study. During 

the data analysis, three themes were identified; Transcultural encounters, Trustful 

relationships, and Understanding of other cultures. The results highlighted nurses’ 

perceptions of linguistic and cultural barriers in caring for people who have fled to 

western countries. Nurses meant that these barriers increased the complexity in 

encounters with these people. The building of trustful relationships was considered by 

the nurses to be crucial in order to overcome these barriers. Cultural competence 

among nurses was seen as a central factor for achieving a successful care encounter 

and nurses call for broader education in this subject. More research concerning 

nurses’ attitudes towards caring for people who have fled to western countries could 

provide a greater overview of limitations and resources that nurses perceive in their 

work with these people.
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Inledning 
De senaste fyra åren har antalet människor som tvingats fly sina hem, undan 

konflikter och förföljelse, fyrdubblats. År 2014 rörde det sig om ca 42 500 människor 

dagligen (The UN Refugee Agency, UNHCR, 2014). Det är den högsta siffran sedan 

andra världskriget (Sverige för UNHCR, 2015a). Uppskattningsvis kommer 53% av 

världens flyktingar från Syrien, Afghanistan och Somalia (UNHCR, 2014). 

Flyktvägen över medelhavet till Europa är farlig och cirka 3000 av de 500 000 

personer som försökt korsa medelhavet i år har drunknat (Sverige för UNHCR, 

2015b). I Sverige har ansökningarna om asyl under januari till september 2015 ökat 

med 21% jämfört med samma period år 2014 (Migrationsverket, 2015). 

När människor som flytt kommer till västerländska länder blir anpassningen till det 

nya samhället en avgörande faktor i integrationsprocessen (Hudson, Adams & 

Lauderdale, 2015). Hotet om att inte få tillåtelse att stanna i det nya landet kan 

medföra allvarliga psykiska påfrestningar hos dessa människor, vilket kan bromsa 

integrationsprocessen (Samarashinge & Arvidsson, 2002). Studier har visat att var 

tionde människa som flytt sitt hemland för att vidarebosatta sig i ett västerländskt land 

lider av posttraumatisk stress, var tjugonde lider av svår depression och var 

tjugofemte lider av generaliserat ångestsyndrom (Fazel, Wheeler & Danesh, 2005). I 

Sverige har alla människor som flytt rätt till en hälsoundersökning som omfattar 

nuvarande och tidigare hälsotillstånd. På så sätt kan sjukvårdspersonalen snabbt 

identifiera de människor som är i behov av somatisk eller psykiatrisk vård och sätta in 

nödvändiga insatser i enlighet med omständigheterna (Socialstyrelsen, 2015). 

Sjukvårdspersonal har, med de rätta kunskaperna, möjlighet att förenkla 

integrationsprocessen för människor som flytt och förebygga ohälsa hos dem 

(Socialstyrelsen, 2015). Bristande språkkunskaper och social isolering är vanligt 

förekommande problem som medför svårigheter för människor som flytt att förstå 

sjukvårdssystemet i det nya landet (Donnelly & McKellin, 2006; Pavlish, Noor & 

Brandt, 2010). Språkliga och kulturella missuppfattningar mellan människor som flytt 

och sjukvårdspersonal i det nya landet kan resultera i att dessa människor känner sig 

diskriminerade och stigmatiserade (O’Donnell, Higgins, Chauhan & Mullen, 2007; 

Szajna & Ward, 2015). 

Bakgrund 

Förutsättningar hos människor som flytt 

Det finns en stor skillnad mellan människor som frivilligt emigrerar till andra länder 

för en bättre ekonomisk eller social tillvaro och människor som flyr sina hem på 

grund av omständigheter som gjort att det finns ett behov av detta (McKeary & 

Newbold, 2010). Till skillnad från frivilliga emigranter har människor som flyr sitt 

hem i regel inget skydd från det egna landet. Nekad åtkomst till andra länder kan 
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innebära ett liv i exil eller i döden för de personer som tvingats fly av politiska skäl 

(UNHCR, 2015). Människor som flytt står ofta inför mer omfattande utmaningar i det 

nya landet än frivilliga emigranter (McKeary & Newbold, 2010). 

Vid ankomst har människor som flytt ofta begränsade eller inga språkkunskaper 

relaterade till det nya landet. Ekonomiska faktorer såsom arbetslöshet eller låg 

inkomst kan ha som följd att människor som flytt inte prioriterar att uppsöka sjukvård 

vid behov (Kirmayer, Narasiah, Munoz, Rashid, Ryder, Guzder, ... & Pottie, 2011; 

Murray & Skull, 2005). En annan anledning till varför människor som flytt kan 

undvika att söka vård är tidigare upplevelser av kränkningar av de mänskliga 

rättigheterna inom sjukvården i hemlandet. Detta kan skapa en misstänksamhet 

gentemot sjukvården även i det nya landet (Lamb & Smith, 2002). Kulturella 

skillnader mellan sjukvårdspersonal i västerländska länder och människor som flytt 

avseende sättet att se på hälsa och sjukdom kan påverka attityder till att uppsöka 

sjukvård i det nya landet (Griffiths, Emrys, Lamb, Eagar & Smith, 2003; Szajna & 

Ward, 2015). Detta gäller i synnerhet synen på psykisk ohälsa i hemlandet (Kirmayer 

et al., 2011). Trots att ett högt antal människor som flytt lider av psykisk ohälsa (Fazel 

et al., 2005), tycks en del människor visa stark ovilja att erkänna symtom på psykisk 

ohälsa. Detta på grund av att psykiatrisk vård, särskilt i utvecklingsländer, förknippas 

med svår psykisk sjukdom som tvångsbehandlas inom slutenvården. Ett fenomen 

som, i hemlandet, stigmatiserar hela familjer (Kirmayer et al., 2011). 

Kulturell kompetens i vården 

Kulturmedvetenhet i vården är inget nytt koncept. Redan på 60-talet började 

Madeleine M. Leninger utveckla sin transkulturella omvårdnadsteori enligt 

beskrivning av Mc Farland (2006) och år 1966 erbjöds den första kursen någonsin i 

transkulturell omvårdnad vid universitetet i Colorado, USA. Sedan studieområdets 

begynnelse har en ökad kulturell kompetens bland framtida sjuksköterskor varit ett 

mål för hela professionen. (Montenery, Jones, Perry, Ross & Zoucha, 2013). 

Transkulturell omvårdnadsteori har sina rötter i omvårdnaden och antropologin och 

används för att identifiera likheter och skillnader i omsorgsdiskurser ur olika 

kulturella synvinklar. Att implementera den här teorin i praktiken hjälper således 

sjuksköterskorna att förse patienter med en omvårdnad som tillfredsställer deras 

kulturella behov (McFarland, 2006). För att kunna ge vård till människor från andra 

kulturer utan att döma måste det finnas en vilja hos sjuksköterskan att lära av andra 

och reflektera kring det egna beteendet. (Montenery et al., 2013). 

Campinha-Bacote (2002) har utformat en modell som är en pågående process för att 

uppnå kulturell kompetens inom hälso- och sjukvård. Modellen byggs upp av fem 

olika delar. Den första delen är att uppnå en kulturell medvetenhet där det är 

grundläggande att erkänna sina fördomar och antaganden om andra människor. Sedan 



 

3 

 

kommer den kulturella kunskapen som är en process där vårdgivaren skall erhålla 

kunskaper kring andra etniska grupper. Här behöver vårdgivaren ha kunskap om 

människors föreställningar kring sin egen hälsa och hens kulturella värderingar, men 

även om sjukdomar och behandlingar som finns i människornas hemland. Den tredje 

delen är den kulturella kompetensen som behövs för att kunna göra en så noggrann 

klinisk bedömning av människorna som möjligt (Campinha-Bacote, 2002). För att 

lyckas med detta behöver vårdgivaren kunna samla in exakt information om patienten 

och göra en fysisk bedömning. Därefter kommer de kulturella möterna som en viktig 

del där vårdgivaren skall delta i möten med människor från andra kulturer för att få en 

ökad kunskap kring kulturerna. Den sista delen är kulturella önskningar där 

vårdgivaren är motiverad att lära sig om andra kulturer och delta i de första stegen. 

Vårdgivaren skall hela tiden sträva efter att uppnå kulturell kompetens och bör aldrig 

anse sig vara färdigutvecklad i denna ständigt pågående process (Campinha-Bacote, 

2002). 

Sjuksköterskans kompetensområde 

Sjuksköterskan har ett stort ansvarsområde med många och varierade arbetsuppgifter. 

Att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande är fyra av de 

huvudsakliga arbetsuppgifter som sjuksköterskan har. I det dagliga arbetet måste 

sjuksköterskan samarbeta med både patienter och deras närstående (International 

Council of Nurses, 2012). Enligt lagen om hälso- och sjukvård har sjuksköterskor i 

Sverige tydliga bestämmelser och lagar att följa i vården kring människor som flytt 

(SFS 2008:344). Empati och lyhördhet gentemot patienter och närstående är del av 

sjuksköterskans yrkesbeskrivning. Sjuksköterskor skall observera de som har 

speciella informationsbehov och försäkra sig om att patienter och närstående förstått 

informationen. Informationen bör även vara kulturanpassad (International Council of 

Nurses, 2012). Etiska dilemman kan uppstå i de situationer som kräver att 

sjuksköterskan skyddar en människas rättigheter, vilket kan leda till en stark 

stresspåverkan och känsla av otillräcklighet hos sjuksköterskan (Griffiths et al., 2003). 

Det är därför viktigt att, som sjuksköterska, kunna se när vårdmiljön brister och vara 

medveten om vad detta kan ha för konsekvenser för den egna hälsan (International 

Council of Nurses, 2012). Varje enskild människas tro och värderingar skall 

respekteras (International Council of Nurses, 2012) och sjuksköterskan skall se varje 

människa som unik och utöva vården därefter (Shapiro, Miller & White, 2006). 

Personcentrerad vård 

Personcentrerad vård är ett koncept där den enskilde personen är utgångspunkten för 

omvårdnaden. I den personcentrerade vården ses personens andliga, existentiella, 

sociala och psykiska behov likvärdiga med personens fysiska behov. Det är personens 

egen tolkning av ohälsa och sjukdom som är utgångspunkten för vården och det levda 

perspektivet bör inte ogiltigförklaras inför vårdarens professionella perspektiv 
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(Ekman, Swedberg, Taft, Lindseth, Norberg, Brink, ... & Stibrant-Sunnerhagen, 

2011). Genom att gemensamt planera vården och behandlingen med personen får 

både sjuksköterskan och personen en gemensam förståelse för varandra. 

Personcentrerad vård strävar efter att frigöra personen från objektiva etiketter och se 

personen i sitt unika subjektiva sammanhang. Det är väsentligt att skilja på begreppen 

patientcentrerad vård och personcentrerad vård. Patientcentrerad vård kan uppfattas 

som objektifierande och patienten ses endast som en brukare av vården. 

Personcentrerad vård strävar efter att se hela människan. (Ekman et al., 2011). 

För att kunna utföra personcentrerad vård krävs det att sjuksköterskan har de 

kunskaper som krävs samt att förutsättningarna är goda. Bra kunskaper om personen 

är grundläggande för att kunna ge personcentrerad vård och att kunna stödja personen 

(Ekman et al., 2011). För att kunna ge personcentrerad vård måste sjuksköterskan ofta 

samla mycket information om personen på kort tid. Många frågor ställs till personen 

och sjuksköterskan måste vara beredd att svara på varför hen frågar mycket och vad 

svaren skall användas till (Price, 2006). 

Problemformulering 

Västvärlden står inför stora utmaningar när det gäller att ta emot människor som flyr 

sina hem undan krig och förtryck. Bristande språkkunskaper och kulturskillnader är 

faktorer som kan skapa missförstånd mellan sjuksköterskor och människor som flytt. 

För att främja förutsättningarna för goda vårdinteraktioner mellan sjuksköterskan och 

människan som flytt till västerländska länder är det grundläggande att sjuksköterskan 

besitter relevant kulturell kompetens. 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskans attityder till att vårda människor 

som flytt till västerländska länder. 

Metod 
En litteraturstudie genomfördes för att utforska det valda ämnesområdet. Detta 

gjordes på ett systematiskt sätt enligt Forsberg och Wengström (2013).  

Datainsamling 

Litteraturstudien påbörjades med ett antal ostrukturerade sökningar där olika sökord 

prövades för att få en överblick kring ämnesområdet samt för att identifiera sökorden 

som gav träffar relevanta till syftet. Då sökorden gav få träffar, användes trunkering 

för att säkerställa att all relevant data hittades och en booleska operatorn AND 

användes för att binda samman sökningarna (Forsberg & Wengström, 2013). De 

slutgiltiga sökorden i den systematiska sökningen blev Refugee*, Nurs* och 

Attitude*, vilka redovisas i tabell 1 i en sökordsöversikt. Lämpliga databaser valdes ut 
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efter Forsberg och Wengströms (2013) beskrivning av databaser som innehåller 

ämnet omvårdnad och begränsades till Cinahl, Pubmed och PsycINFO. Sökningarna i 

de olika databaserna redovisas i tabell 2 under rubriken sökhistorik. Artiklar som inte 

belyste sjuksköterskors attityder till att vårda människor som flytt exkluderades. Efter 

kvalitetsgranskning enligt Carlsson och Eiman (2003) exkluderades studier som inte 

nådde minst vetenskaplig grad II. Även studier som inte blivit godkända av en etisk 

kommitté eller som inte redogjort för etiska aspekter exkluderades i enlighet med 

Forsberg och Engström (2013). 

Artikelsökning i CINAHL 

Den första artikelsökningen gjordes i Cinahl med orden Refugee*, Nurs* och 

Attitude* i fritext. Sökningen begränsades till artiklar som var skrivna på engelska och 

var publicerade mellan år 2005 och 2015. Sökningen gav 33 träffar. Samtliga titlar 

och 20 abstracts lästes. Sedan valdes tio artiklar ut för kvalitetsgranskning enligt 

Carlsson och Eiman (2003). I granskningen föll en artikel bort på grund av att den 

visade sig vara en litteraturöversikt och en annan föll bort då den inte blivit godkänd 

av en etisk kommitté samt inte på ett noggrant sätt diskuterat etiska aspekter. Sex 

artiklar nådde vetenskaplig grad I och två artiklar nådde grad II. Samtliga 

resultatartiklar var peer-reviewed. 

Artikelsökning i Pubmed 

Den andra artikelsökningen gjordes i Pubmed med orden Refugee*, Nurs* och 

Attitude* i fritext. Sökningen begränsades till artiklar som var skrivna på engelska och 

var publicerade mellan år 2005 och 2015. Sökningen gav 54 träffar. Samtliga titlar 

och 29 abtracts lästes. Därefter valdes sex artiklar ut för kvalitetsgranskning enligt 

Carlsson och Eiman (2003). Av dessa var fem artiklar dubletter. Artiklar som inte 

valdes ut för gransking motsvarade inte syftet med studien. Fyra artiklar nådde 

vetenskaplig grad I och två nådde grad II. Samtliga resultatartiklar var peer-reviewed. 

Artikelsökning i PsycINFO 

Den tredje artikelsökningen gjordes i PsycINFO med orden Refugee*, Nurs* och 

Attitude* i fritext. Sökningen begränsades till artiklar som var skrivna på engelska och 

var publicerade mellan år 2005 och 2015. Sökningen gav 24 träffar. Samtliga titlar 

och 16 abstracts lästes. Därefter valdes två artiklar ut för kvalitetsgranskning enligt 

Carlsson och Eiman (2003). Artiklarna var dubletter och nådde vetenskaplig grad I. 

Artiklar som inte valdes ut för gransking motsvarade inte syftet med studien. Samtliga 

resultatartiklar var peer-reviewed. 

Databearbetning 

Databearbetningen utfördes i form av en innehållsanalys i enlighet Forsberg och 

Wengström (2013) där allt material lästes igenom ett flertal gånger för att hitta 
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likheter och skillnader mellan alla artiklars resultat. Artiklarna lästes igenom 

individuellt och diskuterades sedan gemensamt för att nå konsensus kring tolkningar 

av innehållet. Materialet sammanfattades, kodades och mynnade slutligen ut i tre 

olika teman: Transkulturella möten, Förtroendefulla relationer och Förståelse av 

andra kulturer. Dessa teman utgör rubrikerna i resultatet. Samtliga resultatartiklar 

presenteras enskilt i tabell 3. 

Forskningsetiska överväganden 

Enligt Helsingforsdeklarationen skall ett protokoll lämnas till en etisk kommitté, på 

studier som görs på människor, för hur studien skall gå till. Denna etiska kommitté 

skall godkänna om studien får göras eller inte. De har också rätt att övervaka 

pågående studier. I de flesta studier på människor finns det risker men forskningens 

mål måste alltid överväga riskerna för att studien skall få utföras. Deltagare i studier 

måste lämna informerat samtycke och forskaren måste skydda deltagarnas integritet. 

Deltagarens personuppgifter skall även skyddas med sekretess. Varje deltagares 

rättigheter och hälsa får inte prioriteras bort på grund av studiens syfte (World 

Medical Association, u.å). Enligt Forsberg och Wengström (2013) bör studier som 

används i litteraturöversikter redovisa etiska aspekter. Samtliga resultatartiklar i den 

här studien är godkända av en etisk kommitté. 

Resultat 

Transkulturella möten 

Sjuksköterskor uppfattade många gånger interaktionen, med människor som flytt, som 

komplex i vårdsammanhanget (Burchill, 2011; Burchill & Pevalin, 2012; Degni, 

Suominen, Essén, El Ansari & Vehvilainen-Julkunen, 2011; Drennan & Joseph, 2005; 

Hultsjö & Hjelm, 2005; Samarasinghe, Fridlund & Arvidsson, 2006; Samarasinghe, 

Fridlund & Arvidsson 2010; Suurmond, Seeleman, Rupp, Goosen & Stronks, 2010). 

Språkliga och kulturella barriärer var återkommande problem som försvårade 

kommunikationen mellan sjuksköterskor och människor som flytt (Burchill, 2011; 

Burchill & Pevalin, 2012; Degni et al., 2011; Drennan & Joseph, 2005; Hultsjö & 

Hjelm, 2005; Samarasinghe et al., 2006; Samarasinghe et al., 2010; Suurmond et al., 

2010). Sådana kommunikationssvårigheter kunde i praktiken bland annat leda till 

missförstånd kring behandlingar och följsamhet (Degni et al., 2011; Drennan & 

Joseph, 2005). Sjuksköterskor kände ofta att den hjälp som människor som flytt var i 

behov av sträckte sig utöver sjuksköterskans arbetsuppgifter (Burchill, 2011; Burchill 

& Pevalin, 2012; Drennan & Joseph, 2005; Suurmond et al., 2010). Då adekvata 

instanser för att hjälpa människor som flytt med vissa specifika problem kunde vara 

svårtillgängliga eller icke-existerande, lades ansvaret istället över på sjuksköterskorna 

själva (Burchill, 2011; Burchill & Pevalin, 2012; Drennan & Joseph, 2005; Hultsjö & 

Hjelm, 2005). Detta kunde leda till att sjuksköterskor kände sig utelämnade i sitt 

arbete (Burchill, 2011; Burchill & Pevalin, 2012; Drennan & Joseph, 2005; Hultsjö & 
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Hjelm, 2005) och skapade frustration bland sjuksköterskorna eftersom de kände att de 

var den enda yrkesgruppen som brydde sig om att hjälpa de här människorna 

(Burchill, 2011; Burchill & Pevalin, 2012). Sjuksköterskor belyste även den egna 

bristen på kunskap kring vilka lagar och förordningar som gällde i vården av 

människor som flytt (Burchill, 2011; Burchill & Pevalin, 2012; Drennan & Joseph, 

2005; Enskär, Ankarcroona, Jörgensen & Huus, 2012). Detta gällde i synnerhet regler 

kring vården av papperslösa barn som flytt (Enskär et al., 2012). 

Utmaningar i vården av människor som flytt, så som de uppfattades av 

sjuksköterskorna, kunde uppstå i relation till förväntningar som dessa människor 

upplevdes ha kring sjukvården i västerländska länder (Burchill & Pevalin, 2012; 

Degni et al., 2011; Drennan & Joseph, 2005; Hultsjö & Hjelm, 2005; Samarasinghe et 

al., 2006; Suurmond et al., 2010). Sjuksköterskor menade att tidigare erfarenheter och 

nuvarande förväntningar på heirarkier och könsroller i vården, hos människor som 

flytt, kunde skapa situationer där i synnerhet kvinnliga sjuksköterskor kände sig 

underlägsna läkare (Hultsjö & Hjelm, 2005). Okunskap hos människor som flytt kring 

sjukvårdssystemet i det nya landet kunde även leda till att dessa människor sökte sig 

till fel instanser för sina problem. vilket skapade frustration hos sjuksköterskor 

(Burchill & Pevalin, 2012; Hultsjö & Hjelm, 2005). Sjuksköterskor upplevde även att 

människor som flytt endast sökte sig till sjukvården när de hade ett problem eller 

symtom. En utmaning för sjuksköterskor var att uppmana dessa människor att även 

utnyttja sina möjligheter till preventiv vård och hälsoundersökningar i det nya landet 

(Degni et al., 2011; Drennan & Joseph, 2005; Samarasinghe et al., 2006; 

Samarasinghe et al., 2010). Olika syn på hälsa och ohälsa mellan människor som flytt 

och sjuksköterskor i västerländska länder kunde skapa svårigheter i vården av dessa 

människor (Burchill & Pevalin, 2012; Samarasinghe et al., 2010). Detta gällde i 

synnerhet psykisk ohälsa som, av människor som flytt, generellt inte tycktes betraktas 

som något som borde diskuteras med sjukvårdspersonal (Burchill & Pevalin, 2012; 

Drennan & Joseph, 2005). Genom att inte ha en dialog med människor som flytt 

gällande traumatiska upplevelser, blev det svårare för sjuksköterskor att identifiera 

och behandla psykisk ohälsa hos de här människorna (Burchill & Pevalin, 2012; 

Drennan & Joseph, 2005; Samarasinghe et al., 2006; Suurmond et al., 2010). 

Förtroendefulla relationer 

Att kunna bygga en förtroendefull relation till människor som flytt till västerländska 

länder ansågs, av sjuksköterskor som jobbat med människor som flytt, som en 

grundläggande förutsättning för att kunna ge adekvat hjälp till dessa människor 

(Burchill & Pevalin, 2012;  Degni et al., 2011; Drennan & Joseph, 2005; 

Samarasinghe et. al., 2010; Suurmond et. al, 2010). Upprätthållande av en sådan 

relation gjorde det lättare för människor som flytt att visa öppenhet gentemot 

sjuksköterskor, samtidigt som det gjorde det lättare för sjuksköterskor att ställa 
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känsligare frågor (Degni et al, 2011; Suurmond et al., 2010). Ett grundläggande 

moment i uppbyggnaden av en förtroendefull relation mellan sjuksköterskan och 

människan som flytt tycktes vara för sjuksköterskan att tydligt förklara att 

sjukvårdspersonalen inte hade något med människans migrationsstatus att göra och att 

all information som utbyttes i vårdsituationen behandlades konfidentiellt (Drennan & 

Joseph, 2005; Suurmond et al., 2010). Rädsla för utvisning hos människor som flytt 

kunde resultera i avståndstagande från hälso- och sjukvården (Burchill, 2011; 

Drennan & Joseph, 2005) och upplevdes av sjuksköterskor, som störande för 

uppbyggnaden av en förtroendefull relation (Drennan & Joseph, 2005; Suurmond et 

al., 2010). Sjuksköterskor lyfte fram betydelsen av att visa intresse för människan som 

flytt och att lyssna på hens historier om det förflutna och de utmaningar hen nu stod 

inför i det nya landet, som en del i uppbyggnaden av relationen (Degni et al., 2011; 

Drennan & Joseph, 2005; Samarasinghe et al., 2010; Suurmond et al., 2010). Detta 

skulle dock inte ske på ett sätt som, av människan som flytt, kunde uppfattas som att 

sjuksköterskan förhörde personen (Drennan & Joseph, 2005; Suurmond et al., 2010).  

Sjuksköterskor nämnde flexibilitet i arbetet som en hjälp i att bygga en förtroendefull 

relation genom att hjälpa människor som flytt med problem som ligger utanför 

sjuksköterskornas egna arbetsuppgifter (Burchill & Pevalin, 2012; Drennan & Joseph, 

2005; Samarasinghe et al., 2010). I takt med att förtroendet för sjuksköterskan växte 

hos människor som flytt, kunde sjuksköterskan lättare utföra sitt hälsorelaterade 

arbete (Burchill & Pevalin, 2012; Drennan & Joseph, 2005). 

I interaktionen med människor som flytt till västerländska länder och som hade 

begränsade språkkunskaper relaterade till det nya landet, upplevde sjuksköterskor att 

dessa människor kände osäkerhet i vårdkontexten (Samarasinghe et al., 2006). 

Språkliga och kulturella skillnader i sättet att kommunicera mellan sjuksköterskor och 

människor som flytt utgjorde hinder för uppbyggnaden av den förtroendefulla relation 

som eftersträvades av sjuksköterskor (Degni et al., 2011). I de fall där människor hade 

så pass få språkkunskaper, relaterade till det nya landet, att kommunikation inte kunde 

fortgå, kunde sjuksköterskor bli tvungna att ha en tolk närvarande i vårdinteraktionen 

(Burchill & Pevalin, 2012; Degni et al., 2011; Drennan & Joseph, 2005; Hultsjö & 

Hjelm, 2005; Samarasinghe et al., 2010; Suurmond et al., 2010). Dock upplevde 

sjuksköterskor att en tredje persons närvaro kunde leda till svårigheter för 

sjuksköterskor att föra en dialog kring känsliga frågor, vilket störde förtroendet i 

relationen mellan sjuksköterskan och människan som flytt (Degni et al., 2011; 

Suurmond et al., 2010). Sjuksköterskor ansåg speciellt tolkningar som gjordes av 

anhöriga till människan som flytt som problematiska (Degni et al., 2011; Hultsjö & 

Hjelm, 2005; Samarasinghe et al., 2006; Samarasinghe et al., 2010), i synnerhet 

situationer där tolkarna var barn (Degni et al., 2011; Drennan & Joseph, 2005; 

Samarasinghe et al., 2006). Sjuksköterskor menade att det fanns en hög sannolikhet 
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att barnen inte skulle förstå det som sades och därför heller inte kunna återge 

informationen på ett korrekt sätt (Degni et al., 2011; Drennan & Joseph, 2005). 

Samtidigt upplevde sjuksköterskor att nyttjandet av barn i tolkningssituationer 

rubbade balansen i förälder-barn relationen (Samarasinghe et al., 2006). 

Förståelse av andra kulturer 

Utbildning inom, eller erfarenheter av interkulturellt vårdande, har visat sig ge 

sjuksköterskor en bättre självsäkerhet i vårdandet av människor som flytt (Suurmond 

et al., 2010 ). Trots detta upplevde sjuksköterskor fortfarande att det fattas kunskaper 

inom området (Drennan & Joseph, 2005; Enskär et al., 2012; Hultsjö & Hjelm; 

Suurmond et al., 2010). Erhållandet av kunskaper kring människors hemländer med 

avseende på politiskt läge och epidemiologi anågs, av sjuksköterskor som arbetat med 

människor som flytt, som grundläggande för att kunna förstå och dra slutsatser kring 

specifika symtom som visar sig när dessa människor söker vård i det mottagande 

landet. (Suurmond et al., 2010). Dock upplevde sjuksköterskorna ändå svårigheter i 

de situationer där människor som flytt sökte vård för symtom som tycktes grunda sig i 

psykosomatiska problem (Burchill & Pevalin, 2012; Samarasinghe et al., 2010). Även 

kunskaper kring kulturrelaterade beteenden hos människor som flytt från specifika 

länder efterfrågades av sjuksköterskorna (Drennan & Joseph, 2005). Avsaknad av 

sådan kunskap kunde leda till missförstånd och svåra situationer för sjuksköterskor 

(Burchill & Pevalin, 2012; Hultsjö & Hjelm; Samarasinghe et al., 2010). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Datainsamlingen påbörjades med en inledande litteratursökning för att få en överblick 

av materialet och för att kunna välja lämpliga sökord relaterade till syftet. Sedan 

gjordes den systematiska sökningen där passande resultatartiklar valdes ut för 

granskning. Genom att göra flera olika sökningar ökar förståelsen kring ämnet, vilket 

ökar bekräftelsebarheten (Wallengren & Henricson, 2012). Litteratursökningarna 

gjordes i databaserna Cinahl, Pubmed och PsycINFO då de ansågs lämpliga för ämnet 

omvårdnad (Forsberg och Wengström, 2013). Litteratursökningen påbörjades i 

databasen Cinahl som innehåller forskning inom omvårdnad, sjukgymnastik och 

arbetsterapi. Därefter fortsatte sökningen i Pubmed där fokus ligger på medicin och 

omvårdnad. Avslutningvis användes PsycINFO som innehåller psykologisk forskning 

inom ämnena medicin och omvårdnad samt liknande områden (Forsberg & 

Wengström, 2013). Genom att söka i olika databaser med sjukvårds-och 

omvårdnadsfokus stärks trovärdigheten (Henricson, 2012). 

Sökorden Nurs* AND Refugee* AND Attitude* valdes utifrån syftet. Sökorden gav 

relevanta träffar inom ämnet och många dubletter hittades i de olika databaserna, 

därför avgränsades det till en sökning. Trunkering användes för att säkerställa att 
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lämpliga artiklar hittades (Karlsson, 2012; Forsberg & Wernström, 2013). 

Sökningarna begränsades till engelska och till år 2005 till 2015. Begränsningen av tio 

år tillbaka gjordes för att få med så mycket data som möjligt då forskningen inom 

detta ämne är begränsad. Elva artiklar valdes ut för granskning efter att 111 titlar och 

65 abstracts lästs igenom. De artiklar som inte valdes ut för granskning ansågs 

irrelevanta för studiens syfte (Rosén, 2012). Kvalitetsranskning av artiklar gjordes 

enligt Carlsson och Eimans granskningsmall (2003). Delar av granskningen är en 

tolkningsfråga vilket betyder att graderingen på artiklarna kan bli olika beroende på 

vem som granskar. Samtliga artiklar är granskade gemensamt för att uppnå ett så 

pålitligt resultat som möjligt (Wallengren & Henricson, 2012). Artiklarna graderades 

från Grad I till Grad III, grad I är den högsta graderingen. För att stärka 

bekräftelsebarheten inkluderades endast artiklar som nått minst grad II, vilket 

medförde att en artikel föll bort i granskningen. Även artiklar som inte blivit 

godkända av en etisk kommitté eller noggrant redogjort för etiska aspekter på annat 

sätt exkluderades enligt rekommendation av Forsberg och Wengström (2013). 

Av de nio resultatartiklarna var endast en artikel kvantitativ och resterande artiklar var 

kvalitativa. Relaterat till syftet sågs inte detta som något negativt eftersom studien 

handlar om attityder vilket ofta presenteras i kvalitativa studier. Sammanställningen 

av resultatet gjordes individuellt för att stärka trovärdigheten genom att få flera 

tolkningar av resultatet (Wallengren & Henricson, 2012). Ytterligare en 

sammanställning gjordes gemensamt för att undvika feltolkningar. Enligt Forsberg 

och Wengström (2013) ansågs det lämpligt att använda sig av en innehållsanalys för 

att bearbeta litteraturstudien. När granskningen av materialet var klar lästes artiklarna 

igenom ett flertal gånger för att hitta gemensamma nämnare. Efter sammanställning 

och kodning av materialet framkom det tre teman som sedan blev till rubriker i 

resultatet. Genom en väl beskriven analysprocess i metoddelen ökar 

bekräftelsebarheten (Wallengren & Henricson, 2012). Studierna som presenterades i 

resultatet var gjorda i Sverige, Finland, Storbritannien och Nederländerna. Det är 

därför passande att överföra resultatet till det svenska samhället eftersom sjukvården 

inte skiljer sig avsevärt mellan dessa länder. 

Resultatdiskussion 

Resultatet belyser komplexiteten i vården av människor som flytt till västerländska 

länder, i synnerhet med avseende på språkliga och kulturella barriärer (Burchill, 2011; 

Burchill & Pevalin, 2012; Degni et al., 2011; Drennan & Joseph, 2005; Hultsjö & 

Hjelm, 2005; Samarasinghe, et al., 2006; Samarasinghe et al., 2010; Suurmond et al., 

2010). Tidigare studier har visat att dessa barriärer utgör svårigheter för människor 

som flytt att förstå sjukvårdssystemet i det nya landet (Donnelly & McKellin, 2006 & 

Pavlish, Noor & Brandt, 2010). Detta styrker resultatet som lyfter exempel där 

människor som flytt till västerländska länder och är i behov av vård söker sig till fel 
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instanser för sina symtom (Burchill & Pevalin, 2012; Hultsjö & Hjelm, 2005). Detta 

utgör en utmaning för västerländska länder i att sprida kunskap och information kring 

sjukvårdssystemets funktion på ett sätt som är anpassat även för den här gruppen. 

Resultatet visar hur uppbyggnaden av en förtroendefull relation mellan sjuksköterskan 

och människan som flytt till ett västerländskt land kan uppnås genom att 

sjuksköterskan tydligt demonstrerar sitt engagemang i att lära känna människan som 

flytt och den kontext som hen kommer ifrån (Degni et al., 2011; Drennan & Joseph, 

2005; Samarasinghe et al., 2010; Suurmond et al., 2010). Positiva upplevelser hos 

människor som flytt tycks, till stor del, vara relaterade till ideal inom den 

personcentrerade vården. Vårdaren skall visa förståelse, men också nyfikenhet inför 

den psykosociala kontext som människan på flykt befinner sig i. Positiv icke-verbal 

kommunikation nämns som en central faktor för att främja ett gott möte mellan 

människan som flytt och vårdgivaren (Carroll et al., 2007 a). Inom den 

personcentrerade vården är det grundläggande att sjuksköterskan besitter relevant 

kunskap om personen för att stödja hen och det är personens egna tolkningar av hälsa 

och sjukdom som ska ligga till grund för all omvårdnad (Ekman et al., 2011). 

Resultatet belyser svårigheter som uppstår på grund av att människor som flytt ser på 

psykisk ohälsa ur ett annat perspektiv än västerländska sjuksköterskor, vilket vidare 

försvårar behandling (Burchill & Pevalin, 2012; Drennan & Joseph, 2005). Resultatet 

lyfter fram hur nyttjandet av en en tolk kan störa uppbyggnaden av en förtroendefull 

relation mellan sjuksköterskan och människan som flytt, trots att det ibland är en 

nödvändighet för att kunna föra en dialog (Degni et al., 2011; Suurmond et al., 2010). 

Andra studier har visat hur människor som flytt belyser betydelsen av att ha en 

förtroendefull relation även till tolken.  Avsaknad av en sådan relation kan skapa 

tankar hos människor som flytt kring huruvida informationen som ges kommer att 

behandlas konfidentiellt eller om översättningen kommer att bli korrekt (O’Donnell et 

al., 2007). En förtroendefull relation till tolken underlättar således berättandet av de 

mest privata av hälsoproblem (Carroll et al., 2007 b; O’Donnell et al., 2007). 

Resultatet tar samtidigt upp att anhöriga inte bör tolka, eftersom det sätter människan 

som flytt i en vidare utsatt situation (Degni et al., 2011; Hultsjö & Hjelm, 2005; 

Samarasinghe et al., 2006; Samarasinghe et al., 2010). 

Under 60-talet utvecklades den transkulturella omvårdnadsteorin av Madeleine M. 

Leninger och strävan efter kulturmedvetenhet i vården är ingen ny idé (McFarland, 

2006). Trots att interkulturellt vårdande varit aktuellt en längre tid har resultatet 

påvisat att sjuksköterskor upplever sig ha begränsad kunskap inom detta ämne 

(Drennan & Joseph, 2005; Enskär et al., 2012; Hultsjö & Hjelm, 2005; Suurmond et 

al., 2010). Kvinnor som flytt från Somalia beskriver hur fördomar hos 

sjukvårdspersonalen gör att kvinnorna inte får saker förklarade för sig, eftersom 

sjukvårdspersonalen antar att de inte kommer att förstå informationen (Pavlish et al., 
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2010). Resultatet har inte belyst någonting kring fördomar och rasism bland 

sjuksköterskor. Det är intressant att diskutera huruvida sjuksköterskor inte står bakom 

dessa värderingar eller om de medvetet valt att inte lyfta fram dem. Enligt Campinha-

Bacotes (2002) modell skall vårdaren erkänna sina fördomar för att kunna gå vidare i 

processen mot att uppnå kulturell kompetens. Detta måste uppmärksammas så att 

varje enskild sjuksköterska själv kan tänka över sina fördomar och värderingar, för att 

kunna bemöta alla i vården på ett likvärdigt sätt. I Ohio har det utvecklats ett 

utbytesprogram där sjuksköterskor får möjligheten att resa till andra delar av världen 

för arbete. Genom att genomföra detta program ökar den kulturella kompetensen och 

den kulturella känsligheten hos sjuksköterskor (Hern, Vaughn, Mason & Weitkamp, 

2005). Utbildning kring sjukdomar och beteenden som är vanliga i andra kulturer men 

inte i Sverige skulle kunna öka sjuksköterskors förståelse för människor från andra 

kulturer men också för människor som flytt på grund av krig och förtryck. 

Konklusion och implikation 

Västerländska sjuksköterskor står inför många utmaningar när det gäller att vårda 

människor som flytt sina hem på grund av krig och förtryck. Språkliga och kulturella 

skillnader utgör barriärer för en god vårdinteraktion mellan sjuksköterskan och 

människan som flytt. Den förtroendefulla relationen mellan sjuksköterskan och 

människan som flytt är avgörande för att sjuksköterskan ska kunna utföra sitt arbete 

på ett bra sätt. För att skapa goda förutsättningar för en sådan relation krävs det att 

sjuksköterskan besitter tillräcklig kulturell kompetens och visar intresse för den unika 

människan och hens bakgrund. I dagsläget finns det en osäkerhet bland sjuksköterskor 

kring hur en optimal vårdinteraktion kan uppnås och mer utbildning inom 

transkulturell omvårdnad efterfrågas. Mer forskning kring sjuksköterskors attityder att 

vårda människor som flytt till västerländska länder skulle kunna ge en större 

överblick av de begränsningar och resurser som sjuksköterskor upplever i sitt arbete. 

Vidare skulle sådan forskning bidra till möjligheter att kunna identifiera lösningar på 

dilemman som kan uppstå i transkulturella möten. 
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BILAGA A  

 

 

Tabell 1: Sökordsöversikt  

 

 

Sökord CINAHL Pubmed PsycINFO 

Flykting* Refugee* Refugee* Refugee* 

Sjukskötersk* Nurs* Nurs* Nurs* 

Attityd* Attitude* Attitude* Attitude* 



BILAGA B  

 

 

Tabell 2: Sökhistorik 

*Dubletter redovisas inom parantes

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

2015-10-30 CINAHL 

Refugee* AND Nurs* AND 

Attitude* [Fritext] 

Limits: Date, 2005-2015 33 20 10 8 

2015-10-30 Pubmed 

Refugee* AND Nurs* AND 

Attitude* [Fritext] 

Limits: Date, 2005-2015 54 29 6(5)* 1 

2015-10-30 PsycINFO 

Refugee* AND Nurs* AND 

Attitude* [Fritext] 

Limits: Date, 2005-2015 24 16 2(2)* 0 



BILAGA C  

 

 

Tabell 3: Artikelöversikter 

Artikel 1 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Burchill, J. (2011). Safeguarding vulnerable families: Work with refugees and asylum 

seekers. Community Practitioner, 84(2), 23-26. 

Land  

Databas 

Storbritannien 

CINAHL 

Syfte Att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med människor som flytt och asylsökande 

inom hemsjukvården. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ: 

Framework-metoden. 

Urval Fjorton distriktssköterskor som arbetat inom distriktet i minst två år. 

Datainsamling Djupintervjuer som ägde rum i hälsocentraler inom distriktet. Varje intervju pågick i ungefär en 

timme, med några undantag. Den kortaste tog 45 minuter och den längsta tre timmar och fick 

delas upp på två olika tillfällen. Intervjuerna var formade efter en ämnesguide som uppståt utifrån 

en litteraturöversikt i ämnet, och deltagarna blev främst ombedda att beskriva sina erfarenheter av 

att arbeta med människor som flytt och asylsökande och vilka problem och svårigheter arbetet 

kunde medföra. 

Dataanalys Varje intervju transkriberades och analyserades efter Framework-metoden, en metod där koder 

och transkriptioner kontinuerligt omtolkas. Identifierade teman jämfördes mellan all data och 

tolkningar diskuterades med externa forskare. 

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Resultatet belyste bördan som läggs på distriktssköterskan då hen försöker arbeta efter riktlinjerna 

för att skydda barn och familjer och minska orättvisor i hälsan av de mest utsatta grupperna i 

samhället. Sjuksköterskor upplevde att komplexiteter i arbetet utmanade deras förmåga att vara 

effektiva.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 2, 75% 



BILAGA C  

 

 

Artikel 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Burchill, J., & Pevalin, D. (2012). Barriers to effective practice for health visitors working with 

asylum seekers and refugees. Community Practitioner,85(7), 20-23. 

Land  

Databas 

Storbritannien 

CINAHL 

Syfte Att fastställa barriärer till effektivt utövande som distriktssköterskor upplever när de arbetar med 

människor som flytt och asylsökande. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ: 

Framework-metoden. 

Urval Fjorton distriktssköterskor som arbetat inom distriktet i minst två år. 

Datainsamling Djupintervjuer som ägde rum i hälsocentraler inom distriktet. Intervjuerna var formade efter en 

ämnesguide som uppståt utifrån en litteraturöversikt. 

Dataanalys Intervjuerna spelades in och transkriberades ordagrant för att sedan analyseras enligt Framework-

metoden, där koder kontinuerligt jämförs och omtolkas. Identifierade teman jämfördes mellan data 

och diskuterades med externa forskare.  

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Barriärer som uppstod i arbetet med människor som flytt och asylsökande präglade kvaliteten i 

sjuksköterskornas arbete och ledde till svårigheter i att effektivt interagera med den här gruppen. 

Att ha en flexibel inställning gjorde det lättare för sjuksköterskorna att interagera med gruppen 

och minska barriärerna som människorna som flytt och asylsökande själva upplevde i 

interaktionen.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 2, 77% 



BILAGA C  

 

 

Artikel 3 

 

 

 

 

Referens Degni, F., Suominen, S., Essén, B., El Ansari, W., & Vehviläinen-Julkunen, K. (2012). 

Communication and cultural issues in providing reproductive health care to immigrant women: 

Health care providers’ experiences in meeting somali women living in Finland. Journal of 

Immigrant and Minority Health, 14(2), 330-343. 

Land  

Databas 

Finland 

CINAHL 

Syfte Syftet med studien var att undersöka läkare och sjuksköterskors/ 

barnmorskors kommunikation när de tillhandahåller reproduktiv 

och mödrahälsovården till somaliska kvinnor i Finland. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ: 

Innehållsanalys. 

Urval Tio gynekologer (sex män, fyra kvinnor) och 15 sjuksköterskor (samtliga kvinnor) varav åtta 

barnmorskor och tre psyksjuksköterskor. 

Datainsamling Individuella intervjuer (ca en timme/intervju) och fokusgruppintervjuer (ca 20-30 

minuter/intervju). Ett kodningssystem tillämpades för att säkerställa deltagarnas anonymitet 

genom dataanalysen. 

Dataanalys Varje intervju transkriberades, anteckningar sorterades, data organierades och materialet lyssnedes 

på och lästes igenom ett flertal gånger. Kodning och kategorisering av deltagarnas anekdoter 

mynnade ut i två huvudteman: Kommunikationer och Kultur. De individuella intervjuerna och 

fokusgruppintervjuerna bearbetades separat, för att sedan kämföras med varandra. 

Bortfall Fem gynekologer, två sjuksköterskor. 

Slutsats Kommunikativa och kulturella problem i den medicinska interaktionen trappas upp när vårdgivare 

och vårdtagare talar olika språk, erhåller olika värderingssystem och kommer från olika 

bakgrunder. Inom den reproduktiva vården blir vårdgivar-/vårdtagarrelationen avgörande för 

huruvida den ordinerade behandlingen fullföljs. Kommunikationen mellan läkare och somaliska 

kvinnor beskivs som bristande på grund av låg kunskapsnivå kring somalisk kultur. 

Tillhandahållandet av medicinskt okunniga tolkar har negativa konsekvenser för 

kommunikationen och relationen mellan vårdgivare och vårdtagare. Mer kunskap kring somalisk 

kultur efterfrågas av vårdgivare. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1, 96 % 



BILAGA C  

 

 

Artikel 4 

 

 

 

 

 

Referens Drennan, V. M., & Joseph, J. (2005). Health visiting and refugee families: Issues in professional 

practice. Journal of advanced nursing, 49(2), 155-163. 

Land  

Databas 

Storbritannien 

CINAHL 

Syfte Att belysa distriktssköterskors uppfattningar kring arbete med familjer som flytt i centrala 

London. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ: 

Explorativ design. 

Urval 13 distriktssköterskor, som uppgav sig ha ansvarat för en stor del familjer som flytt, i två distrikt i 

centrala London. Samtliga sköterskor hade arbetat i centrala London i över fem år och nio av dem 

var själva invandrare i Storbritannien.  

Datainsamling Individuella semi-strukturerade intervjuer genomfördes på distriktssköterskornas arbetsplatser. 

Öppna frågor ställdes till deltagarna för att uppmana till reflektion kring deras erfarenheter. 

Frågorna var orienterade kring föregående och nuvarande erfarenheter i arbetet med människor 

som flytt, strategier för att identifiera vårdbehov, och synpunkter kring hur arbetet kan förbättras. 

Varje intervju pågick i 45 minuter till en timme och spelades in. 

Dataanalys Datan blev analyserad tematiskt i enlighet med framework-metoden. Teroetiska problem 

identifierade i litteraturen användes för att utvinna kodningsramen. Intervjuaren och andre 

författaren kodade transkriptionerna individuellt mot ramen och de få oförenligheter som uppstod 

löstes upp i gemensam diskussion.  

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Sjuksköterskor lägger vikt i att bygga en förtroendefull relation med människor som flytt, men 

belyser komplexiteten i de fall då detta måste göras på kort tid. De lyfter svårigheter i att 

identifiera människornas vårdbehov, och faktorer som sjuksköterskorna själva uppfattade som 

bidragande till genomförandet av ett gott arbete. Slutligen presenterades sjuksköterskornas känslor 

kring arbetet med människor som flytt. Författarna poängterar att begränsningar i denna lilla 

explorativa studie inte kan ge några fastlagda slutsatser, utan endast ge förslag till vidare 

forskning. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1, 81 % 



BILAGA C  

 

 

Artikel 5 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Enskär, K., Ankarcrona, E., Jörgense, A., & Huus, K. (2012). Undocumented refugee children in 

Swedish healthcare: Nurses' knowledge concerning regulations and their attitudes about the 

care. Nordic Journal of Nursing Research, 32(1), 44-47. 

Land  

Databas 

Sverige 

CINAHL 

Syfte Att undersöka sjuksköterskors attityder till att vårda papperslösa flyktingbarn samt att undersöka 

sjuksköterskors kunskaper kring bestämmelser i samband med vården av dessa barn. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ: 

Statistisk analysmetod. 

Urval 91 sjuksköterskor deltog. 89 kvinnor och 2 män. Sjuksköterskorna arbetade inom barn 

hälsovården, barnkirurgi och pediatrisk klinik. 66 % av sjuksköterskorna var äldre än 40 år och 60 

% hade mer än 20 års arbetserfarenhet 

Datainsamling Enkäter delades ut med nio påståenden som delatagaren kunde tillstyrka eller avstyrka på en 

femgradig skala. 

Dataanalys De olika värderna i enkäter tolkades. Statistikprogrammet PASW Statistics version 18.0 användes 

för statistisk analys och statistik som användes var beskrivande. Svaren delades upp i två grupper 

där den ena gruppen hade stött på odokumenterade flyktingbarn i sitt arbete och den andra 

gruppen hade inte gjort det. Mann Whitney U-test användes för att visa upp resultatet.  

Bortfall 166 st enkäter lämnades ut och 91 st återlämnades med svar. 

Slutsats Resultatet visade att 81,4 % av sjuksköterskorna kände sig osäkra eller kände att de saknade 

kunskap kring vilka regler som gäller för papperslösa flyktingbarn när de söker vård. 94,5 % var 

postitivt inställda till att ta hand om papperlösa flyktingbarn. Sammantaget var sjuksköterskorna 

positivt inställda till att alla barn i Sverige ska ha rätt till samma hälso- och sjukvård. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1, 87% 



BILAGA C  

 

 

Artikel 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Hultsjö, S., & Hjelm, K. (2005). Immigrants in emergency care: Swedish health care staff's 

experiences. International nursing review, 52(4), 276-285. 

Land  

Databas 

Sverige 

CINAHL 

Syfte Syftet var att identifiera om personal i den somatiska och psykiatriska akutsjukvården har haft 

problem i vården av invandrare och i så fall jämföra dessa.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ: 

Explorativ studiedesign.  

Urval Personal med mer än två års erfarenhet från ett regionsjukhus i södra Sverige blev tillfrågade att 

medverka. Deltagarna arbetade på akutmottagning, ambulans och psykiatrisk 

intensivvårdsavdelning. Deltagarna bestod av 22 kvinnor och 13 män med olika yrkeserfarenhet 

och varierande utbildning. 

Datainsamling Fokusgruppintervjuer med semistrukturerade frågor användes för att samla in data. Varje grupp 

bestod utav tre till sex deltagare. Intervjuerna tog 1,5-2 timmar. Intervjuerna spelandes in på band 

och transkiberades ordagrant. 

Dataanalys Analyserna fortsatte tills ingen ny information framgick. Data analyserades och underkategorier 

skapades. Av dessa framkom sedan huvudkategorier. 

Bortfall Ej redovisat. 

Slutsats Sjukvårdspersonal på samtliga avdelningar såg skillnader mellan asylsökande flyktingar och andra 

invandrare med avseende på problem som kunde uppstå i vården. Språkliga och kulturella 

skillnader, svårigheter att få kontakt med anhöriga, okunskap bland asylsökande flyktingar och 

invandrare kring vården i det nya landet och traumatiska upplevelser hos dessa människor lyfts 

som faktorer som försvårar vården. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1, 90 % 



BILAGA C  

 

 

Artikel 7 

 

 

 

 

 

Referens Samarasinghe, K., Fridlund, B., & Arvidsson, B. (2006). Primary health care nurses’ conceptions 

of involuntarily migrated families’ health. International Nursing Review, 53(4), 301-307. 

Land  

Databas 

Sverige 

CINAHL 

Syfte Att beskriva hälsan hos den ofrivilligt migrerade familjen i de olika faserna i 

integrationsprocessen, ur svenska sjuksköterskors synvinkel. 

Metod: 

Design 

Kvalitativ: 

Deskriptiv, explorativ design. 

Urval 34 primärvårdssjuksköterskor från två kommuner i södra sverige med populationer av människor 

som flytt på 2,7 respektive 3,4 procent. 

Datainsamling Första författaren spelade in samtliga intervjuer, inklusive två förberedande intervjuer. 

Intervjuerna pågick i ca en timme var, och genomfördes på sjuksköterskornas arbetsplatser. 

Frågorna som ställdes var vad är din uppfattning om hälsan hos den ofrivilligt imigrerade 

familjen?, Hur skulle familjen kunna erhålla optimal hälsa? och hur skulle familjen påverkas av 

att återvända till hemlandet? 

Dataanalys Kontextuell analys användes för att kunna ge en meningsfull tolkning av fenomenet som 

studerades. Första forfattaren genomförde analysen, medan de två medförfattarna vidare 

evaluerade kategoriseringsprocessen. Samtliga författare läste all data för att få en uppfattning av 

variationer och begränsningar av studien. Uttalanden relaterade till syftet begränsades och gjordes 

mottagliga för strukturell analys av vad och hur sjuksköterskorna förmedlade uppfattningar om 

familjernas hälsa. En kort men begriplig beskrivning utvanns av varje intervju och jämförelser 

gjordes för att identifiera likheter och skillnader mellan sjuksköterskornas utsagor. Slutligen 

organiserades dessa, och underkategorier kunde fastställas.  

Bortfall Ej redovisat. 

Slutsats Sjuksköterskornas uppfattning är att övergången till det nya samhället är ett stressmoment för den 

ofrivilligt imigrerade familjen. Stressfaktorer som påverkade individer inom familjen kunde 

påverka familjen som en helhet och sätta hela familjens hälsa på spel. Acceptans och tydliga roller 

inom familjen och i samhället sågs som en resurs för att erhålla hälsa inom familjen.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1, 88% 



BILAGA C  

 

 

Artikel 8 

 

 

 

 

 

Referens Samarasinghe, K., Fridlund, B., & Arvidsson, B. (2010). Primary health care nurses' promotion of 

involuntary migrant families' health. International nursing review, 57(2), 224-231. 

Land  

Databas 

Sverige 

Pubmed 

Syfte Att beskriva främjandet av hälsa hos ofrivilligt migrerade familjer i kulturell övergång, ur svenska 

sjuksköterskors synvinkel. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ: 

Kontextuell analys med hänvisning till fenomenografin. 

Urval 34 primärvårdssköterskor strategiskt utvalda för att kunna representera hela primärvårdssektorn i 

två kommuner i södra Sverige. Deltagarna valdes med hänsyn till kön, ålder, etnicitet och 

specialistutbildning samt antal år inom primärvården för att få ett så brett spektrum som möjligt. 

Alla sjuksköterskor som deltog hade arbetat med invandrarfamiljer från 42 olika länder, ca 200 

familjer. 

Datainsamling Denna studie är baserad på en tidigare studie. Data samlandes in genom intervjuer  som spelades 

in på band. Intervjuerna tog ca 60 minuter vadera. 

Dataanalys Data från intervjuerna transkiberades med sekretess. Kontextuell analys med hänvisning till 

fenomenografin användes. Analysen genomfördes i sex steg som sedan ledde fram till teman. 

Bortfall Ej redovisat. 

Slutsats Resultatet visade att primärvårdssjuksköterskorna ansåg det svårt att träffa hela familjer samtidigt 

och därför fick de svårt att få en bra heltäckande bild av familjen. Detta gjorde det svårare i arbetet 

med dessa människor. Ett annat hinder som nämns är skillnader i verbala och icke-verbala språk. 

Detta gjorde det svårare för sjuksköterskor att bygga upp en realtion med människorna. Att skapa 

en bra relation sågs som grundläggande. Primärvårdssjuksköterskorna ville gärna få personerna att 

berätta om sin migration och om sin familjebakgrund, för att lättare lära känna personen. Genom 

att de fick berätta om sina traumatiska krigsupplevelser kunde vissa lindra sitt lidande. Studiens 

slutsats är att ofrivilligt immigrerande familjer står inför många utmaningar i den kulturella 

omvandlingen med avseende på hälsa och familjesammanhållning. Sjuksköterskor får då som 

utmaning att främja dessa personers hälsa och försöka underlätta deras kulturella övergång. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1, 90% 
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Land  

Databas 

Nederländerna 

CINAHL 

Syfte Syftet var att utforska de kulturella kompetenser som sjuksköterskor, som arbetar med 

asylsökande, tycker är viktiga. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ: 

Ram-analys. 

Urval 89 sjuksköterskor fyllde i enkäter med öppna frågor och 36 sjuksköterskor intervjuades. Samtliga 

sjuksköterskor arbetade med asylsökande.  

Datainsamling Datainsamlingen pågick i fyra månader under 2007. Data kom ifrån enkäter och gruppintervjuer. 

Det var totalt sju gruppintervjuer. Frågorna i gruppintervjun var semistrukturerade. Frågorna var 

öppna och alla i gruppen var aktiva. Intervjuerna tog ca 1,5-2 timmar varje gång. Alla intervjuer 

spelades in på band och transkiberades. 

Dataanalys Ramanalys användes för att analysera all data. All data kodades systematiskt och teman växte 

fram.  

Bortfall Det är inte känt hur många enkäter som delades ut men 89 st enkäter lämnades tillbaka och ingick 

i studien.  

Slutsats Resultatet visade att många av sjuksköterskorna ansåg det viktigt att ha kunskaper om den 

politiska situationen i deras patienters hemländer och att då kunna se om vissa patienterns 

medicinska problem berodde på detta. Att förklara för de asylsökande att sjuksöterskor har 

tysnadsplikt och inga befogenheter att påverka deras ansökan om ett uppehållstillstånd sågs som 

en viktig del för att kunna bygga en förtroendefull relation med patienten. Sjuksköterskor lyfter 

betydelsen av att skapa en bra relation med patienterna för att underlätta samtal kring känsliga 

ämnen. God kommunikation sågs som avgörande för relationen. Avslutningsvis framkom det att 

sjuksköterskor tror att den kulturella kompetensen kan förbättras, genom mer utbildning och 

genom erfarenheter.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1, 85% 
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