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Sammanfattning 
Bakgrund: De senaste åren har fler människor varit på flykt från krig, våld och 

förföljelse, vilket har lett till att Sverige har tagit emot ett ökat antal asylsökande. Detta 

påverkar primärvårdens möjligheter att möta de asylsökandes behov. Enligt lag har 

asylsökande rätt till omedelbar hälso- och sjukvård utifrån patientens medicinska behov. 

I mötet med den asylsökande har distriktssköterskan en viktig roll och ett ansvar för att 

patienten ska få god vård. En bristande kommunikation mellan distriktssköterska och 

asylsökande är något som kan försvåra vården. Med tolkanvändning ökar 

förutsättningarna för kommunikation. Ett gott bemötande är en central del i mötet och 

viktigt för en jämlik hälsa och vård. Stora skillnader i bemötande tycks ha missgynnat 

utlandsfödda patienter. 

Syfte: Syftet med studien var att belysa distriktssköterskans erfarenheter av att möta 

asylsökande i primärvården. 

Metod: I studien tillämpades en kvalitativ induktiv ansats. Studiens genomfördes med 

semistrukturerade intervjuer med nio stycken distriktssköterskor inom primärvården. 

Datainsamlingen analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Dataanalysen resulterade i fyra stycken huvudkategorier; Distriktssköterskans 

inställning som påverkar bemötandet, Språkförbistringar och strategier för att 

motverka dessa, Omgivningens förutsättningar och Kulturella olikheter, och fyra 

stycken underkategorier; Personcentrerat bemötande, Att skapa en vårdrelation, 

Tolkanvändning och Kreativa strategier.  

Slutsats: Den här studien bidrar med ökad kunskap kring distriktssköterskors erfarenhet 

av att möta asylsökande i primärvården. Mer utbildning framkom som önskvärt, med 

förhoppning om att kunna förbättra framtida möten. 
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Abstract 
Background: In recent years, more people are fleeing from war, violence and 

persecution, which has led to an increasing number of asylum seekers in Sweden. This 

affects opportunities in primary care to meet the needs of asylum seekers. By law, 

asylum seekers have the right to immediate health care based on medical needs. In the 

meeting with the asylum seeker, the district nurse has an important role and a major 

responsibility for the patient to get good care. A lack of communication between district 

nurse and asylum seeker is something that may complicate the health care. The 

opportunities for communication increases when using interpreters. A good treatment is 

important to an equal health and health care. Big differences in treatment have 

disfavored foreign-born patients. 

Purpose: The purpose of this study was to illustrate the district nurse's experiences of 

meeting with asylum seekers in primary care. 

Method: The study was conducted with a qualitative inductive approach. The study was 

conducted with semi-structured interviews with nine district nurses in primary care. The 

data collection was analyzed according to qualitative content analysis. 

Results: The data analysis resulted in four main categories: The district nurse´s attitude 

affects the treatment, Language barriers and strategies to prevent them, Environmental 

conditions and Cultural differences, and four subcategories: Person centred response, 

Creating a caring relationship, Interpretation and Creative strategies. 

Conclusion: This study contributes with knowledge about district nurses experience of 

meeting asylum seekers in primary care. More education appeared to be desirable, with 

hope to improve future meetings. 
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1 Bakgrund 
1.1 Inledning 
De senaste åren har det varit fler människor än någonsin på flykt från krig, våld och 

förföljelse. År 2015 kom 163 000 personer till Sverige i syfte att söka asyl, vilket var 

dubbelt så många som året innan (Migrationsverket, 2016a). Ett ökat antal asylsökande 

har enligt Socialstyrelsen (2016) påverkat hälso- och sjukvårdens möjligheter att möta 

asylsökandes behov. Primärvården är en av de verksamheter där behovet av vård för 

asylsökande ökat mest. Primärvården blir i regel den asylsökandes första vårdkontakt 

(ibid.). I en rapport av SKL (2017) framkommer det att det finns ett kunskapsbehov hos 

hälso- och sjukvårdspersonal för att erhålla hög kvalitet i mötet med asylsökande. De 

menar att ett kunskapslyft hade kunnat förbättra mötet mellan vårdpersonal och 

asylsökande och öka förutsättningarna för en lyckad integration. Alla människor oavsett 

bakgrund ska få vård på lika villkor (ibid.). Trots detta menar Socialstyrelsen (2015) att 

människor som har invandrat till Sverige behandlas olika inom vården jämfört med 

svensk befolkning, vilket är ett problem. Detta har väckt ett intresse hos författarna som 

inför kommande yrkesliv som distriktssköterskor vill fördjupa förståelsen för 

distriktssköterskors erfarenheter av att möta asylsökande i primärvården. I mötet med 

asylsökande är kommunikationen och bemötandet centrala delar. Distriktssköterskor 

benämns världen över ofta bara som sjuksköterska. Inom primärvården i Sverige arbetar 

sjuksköterskor både med och utan vidareutbildning inom distrikt. Men eftersom artiklar 

och övriga referenser till bakgrund och diskussion baserar sig mestadels på 

distriktssköterskor så använder författarna sig av begreppet distriktssköterska, även om 

det kan förekomma artiklar även om sjuksköterskor utan vidareutbildning.  

 

1.2 Asylsökande  
En asylsökande är en utländsk medborgare som kommit till Sverige för att söka skydd, 

men som ännu inte fått sitt ärende prövat och därmed inte fått uppehållstillstånd 

(Migrationsverket, 2016b). Under tiden som Migrationsverket eller 

Migrationsdomstolen prövar ärendet om skyddsbehov har den asylsökande rätt att 

stanna i Sverige (ibid.). Asylsökande kan få rätt till uppehållstillstånd om hen räknas 

som flykting eller i behov av skydd (Migrationsverket, 2016c).  

 

Flykten till ett nytt land kan leda till försämrad social status, språksvårigheter och 

kulturkrockar vilket i sin tur kan leda till utsatthet och sårbarhet, vilket ökar risken för 

psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, 2016). Även tidigare erfarenheter som exempelvis krig 

eller förföljelse, hemlandets hälso- och sjukvård, familjesituation och socioekonomiska 

villkor kan påverka hälsosituationen. Den asylsökande kan känna en ovisshet inför 

framtiden och en oförmåga att göra något åt sin situation, vilket kan försämra hälsan 

(ibid.).  

 

1.3 Asylsökandes möte med vården 
Enligt Lagen om hälso- och sjukvård till asylsökande (SFS, 2008:344) ska landstingen 

erbjuda vård utifrån patientens medicinska behov enligt hälso- och sjukvårdens 

prioriteringar, vetenskap och beprövad erfarenhet. Asylsökande barn har rätt till vård på 

lika villkor som andra barn som bor i landstinget. Vuxna asylsökande har rätt till 

omedelbar hälso- och sjukvård, vård som inte kan anstå, mödravård, abortvård, 

preventivmedelsrådgivning, läkemedelsförskrivningar till ovanstående vård samt 

hälsoundersökning. Vård som inte kan anstå innebär vård och behandling vars 

fördröjning skulle kunna innebära allvarliga följder, vård som kan motverka allvarliga 

sjukdomstillstånd, vård som ska undvika omfattande vård och behandling, uppföljande 
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insatser av tidigare utförd vård, smittskydd, hjälpmedel för funktionshindrade, sjukresor 

och tolk som krävs för vården (ibid). Socialstyrelsen (2014) påpekar att det finns stora 

behov att informera om landstingens skyldighet angående vård till asylsökande. 

Enligt SOSFS (2011:11) ska alla vuxna asylsökande i Sverige erbjudas en 

hälsoundersökning, vilket görs inom primärvården. Detta ställer krav på vårdens 

resurser. I en hälsoundersökning ingår ett individuellt hälsosamtal, provtagning samt en 

kroppsundersökning. Vilka provtagningar och kroppsundersökningar som blir aktuella 

är individuellt efter behov och planeras i hälsosamtalet. I ett hälsosamtal kan eventuella 

psykiska och fysiska hälsotillstånd framkomma. Hälsoundersökningen innefattar även 

den asylsökandes vaccinationsskydd, samt eventuella infektionssjukdomar/ smittor 

(ibid.).  

 

1.4 Distriktssköterskans roll i mötet med asylsökande i primärvården 
Distriktssköterskan i primärvården blir i regel den första vårdkontakten med den 

asylsökande, oftast i samband med hälsoundersökningen (Socialstyrelsen, 2016). 

Distriktssköterskan har ansvar för att patienterna får en god omvårdnad. Stort fokus 

ligger på omhändertagandet. Distriktssköterskan är en av de professioner inom hälso- 

och sjukvården som ska sträva efter att öka patientens välbefinnande (Dahlberg & 

Segesten, 2010). I en studie skriven av Samarasinghe, Fridlund och Arvidsson (2010) 

beskrivs distriktssköterskans roll i mötet med utlandsfödda patienter. Bemötandet är 

centralt för bedömningen av deras hälsotillstånd, samt för förutsättningen att kunna 

arbeta hälsofrämjande gentemot denna patientgrupp. Studiens fynd av Samarasinghe et 

al. (2010) visar på ett behov att vidare belysa just fokus av mötet mellan 

distriktssköterska och asylsökande.  

 

Det är distriktssköterskans ansvar att informera den asylsökande om svensk hälso- och 

sjukvård. Ekblad, Linander och Asplund (2012) beskriver hur information om svensk 

hälso- och sjukvård och vad hälsofrämjande arbete och egenvård innebär, har visat sig 

vara uppskattat hos asylsökande. Det är viktigt att sådan information ges på ett 

respektfullt sätt anpassat efter de asylsökandes kunskapsnivå och livssituation (ibid.). 

 

Distriktssköterskan ska ha ett etiskt förhållningssätt och arbeta hälsofrämjande med en 

helhetssyn och ska även kunna anpassa sig efter olika samhällsförhållanden och 

förändrade vårdbehov. Distriktssköterskans specifika kompetensområden består av 

vårdvetenskap, medicinsk vetenskap, folkhälsovetenskap och beteendevetenskap 

(Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008). Dessa områden ingår i mötet med 

asylsökande i primärvården. Vårdvetenskap och medicinsk vetenskap ingår i både 

hälsoundersökningar och vanliga mottagningsbesök. Folkhälsovetenskap och 

beteendevetenskap behövs för att kunna arbeta för en jämlik vård. Detta grundar sig på 

Socialstyrelsens (2015) rapport som visar hur både bemötande och erbjuden vård skiljer 

sig beroende på etnisk tillhörighet. 

I olika kulturer ser man olika på vad som anses vara en sjukdom, hur en sjukdom 

uppkommer och hur den ska behandlas (Leno Gonzalez, Leno Gonzalez & Lozano 

Guerrero, 2007). För att motverka kulturkrockar bör distriktssköterskan vara medveten 

om sin egen kultur, dess värderingar och vilka tankar och beteenden det kan leda till. 

Distriktssköterskan bör även ha kunskap om andra kulturer och vilken påverkan det kan 

ha på patientens beteende och hur sjukdom kan te sig (ibid.). 

 

1.5 Transkulturell vård  
Transkulturell vård innebär att se och använda sig av patientens kulturellt betingade 

vårdbehov (Leininger & McFarland, 2002). Distriktssköterskan behöver vara medveten 
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om transkulturell vård och förstå olika kulturers skillnader och likheter. 

Distriktssköterskan behöver förstå och ta till sig kunskap om teorier om transkulturell 

vård och använda dessa genom att anpassa bemötandet utifrån patientens vårdbehov och 

kulturella bakgrund (ibid.). I olika studier belyses att religion, kulturella traditioner och 

tidigare erfarenheter i livet kan påverka mötet och relationen mellan distriktssköterskor 

och patienter (Degni, Suominen, Essén, El Ansari & Venviläinen-Julkunen, 2012; 

Kalengayi, Hurtig, Nordstrand, Ahlm & Ahlberg, 2015). Dogan, Tschudin, Hot & 

Özkan (2009) framhåller att distriktssköterskor anser det viktigt att vara medvetna om 

patientens kultur som kan påverka matvanor, närståendes närvaro och hygien i vården.  

 

Plaza del Pino, Soriano och Higginbottom (2013) menar att distriktssköterskor kan ha 

fördomar som visar sig genom personliga åsikter och attityder gentemot utlandsfödda 

patienter, som i sin tur påverkar vårdrelationen. Fördomarna var extra starka mot 

patienter som ursprungligen kom från islamska länder (ibid.). Distriktssköterskor i 

studien av Dogan et al. (2009) ansåg att personliga resurser som empati och medkänsla 

var viktigt för att kunna ge en personcentrerad vård, där patienten som person är i 

centrum för vårdbehov och behandling. De menar även att utbildning skulle förbättra 

möjligheten till en god transkulturell vård (ibid.). Leininger och McFarland (2002) 

lyfter fram hur bemötandet utgör en stor roll för att kunna ge en god transkulturell vård. 

 

1.6 Bemötande 
Bemötandet är centralt i mötet och beskrivs som allt som händer i kontakten mellan 

patient och distriktssköterska. Ett positivt bemötande är av stor vikt för en jämlik hälsa 

och vård (Socialstyrelsen, 2015). Dinc och Gastmans (2013) beskriver att bemötande 

kan innebära en interaktion mellan två eller flera personer, och kan bestå både av ord 

och kroppsspråk. Ett gott bemötande kan vara varsamt och omsorgsfullt. Både 

erfarenhet, personlighet och kunskaper kan påverka hur mötet blir. Erfarenhet av 

patienters reaktioner på grund av olika typer av bemötande kan ge sjuksköterskan chans 

att reflektera över vad som är ett gott bemötande (ibid.). Även Socialstyrelsen (2015) 

beskriver hur ett gott bemötande kan bevisas genom känslor som trygghet och respekt i 

ett möte. Fossum (2013) menar att bemötandet kan ha flera dimensioner, där vänlighet 

och hjälpsamhet kan bidra till att bemötandet upplevs respektfullt. 

 

Rapporter har visat stora skillnader i hälsa mellan olika befolkningsgrupper där 

bemötande och erbjuden vård skiljer sig beroende på till exempel etniska tillhörigheter 

(Socialstyrelsen, 2015). Trots rätten till vård på lika villkor kan människor med annat 

födelseland missgynnas. I mötet mellan patient och distriktssköterska finns en 

maktobalans, där patienten har ett underläge på grund av bland annat sjukdom och 

beroendeställning, medan distriktssköterskan har ett överläge på grund av yrkeskunskap 

och yrkesstatus. Det är viktigt att vara medveten om denna maktobalans för att kunna 

bemöta patienterna rätt utifrån deras sjukdom eller symtom (ibid.).  

 

Björngren Cuadra (2010) diskuterar hur bemötande kan skapa tillit. Att som 

distriktssköterska lyssna på och se patienten, vara lugn, lyhörd och bry sig kan skapa 

tillit hos patienten. Björngren Cuadra belyser hur bemötandet kan vara av särskild vikt i 

vårdandet av patienter med bristfälliga svenskakunskaper. Då kan tonfall men även 

kroppsspråk såsom ansiktsuttryck och gester vara extra viktiga. I sådana situationer är 

också sensibiliteten viktig, det vill säga att distriktssköterskan är känslig och mottaglig 

för patientens situation (ibid.). Samarasinghe et al. (2010) anser att mötet med 

nyanlända patientgrupper hade kunnat förbättras genom att integrera mer kunskaper i 

utbildningen. Främst om bemötandet med patienter med olika kulturella bakgrunder, 
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samt att arbeta i gemenskap med annan sjukvårdspersonal och myndigheter samt fokus 

på familjefokuserad omvårdnad (ibid.). 

 

1.7 Kommunikation  
För en fungerande kommunikation inom sjukvården krävs både kulturell mångfald såväl 

som social och etnisk mångfald. En grundläggande faktor till kommunikation är språket. 

Språket ger möjlighet att uttrycka det vi vill förmedla, samt även våra känslor och 

upplevelser (Bäärhielm, 2013). Ali och Johnson (2016) beskriver hur kommunikation 

där distriktssköterska och patient pratar samma språk kan öka patientens förståelse och 

tillit. Kommunikationen kan även öka möjligheterna för distriktssköterskan att se 

patientens hälsoproblem för att kunna vårda patienten individanpassat (ibid.).  

 

Flera studier visar att språkförbistringen är ett stort problem i vården då patient och 

distriktssköterska inte pratar samma språk (Degni et al., 2012; Dogan et al., 2009; 

McCarthy, Cassidy, Graham & Tuohy, 2013; Plaza del Pino et al., 2013; Strijk, van 

Meijel & Gamel, 2010). Det kan leda till att patient och distriktssköterska kan ha svårt 

att förmedla sig gällande vårdbehov respektive undersökningar (Degni et al., 2012; 

Strijk et al., 2010). McCarthy et al. (2013) och Strijk et al. (2010) skriver om när 

språkförbistringarna försvårade kommunikationen. När distriktssköterskorna inte hade 

någon tillgång till tolk använde de sig av tidigare erfarenheter, personliga strategier och 

resurser så som kroppsspråk i samband med enstaka ord, vilket ledde till en mer 

personcentrerad vård (ibid.).  

 

Socialstyrelsen (2016) redovisar att användningen av tolk har en viktig innebörd för 

patientsäkerheten och rätten till lika vård på samma villkor. SFS (2014:821) pekar på 

patientens rätt att få tillgång till information om sitt hälsotillstånd och behandling 

oavsett språklig bakgrund. Socialstyrelsen (2016) pekar på att det råder brist på tolkar, 

speciellt utbildade tolkar. Det leder till att mindre kvalificerade tolkresurser används. 

Flera regioner och landsting har påtalat bristen på tillgång av kvalificerade tolkar som 

bidrar till ett pressat läge (ibid.). Majoriteten av de tolksamtal som används beskrivs 

som en positiv erfarenhet. Trots detta antyder sjukvårdspersonal vissa problem i 

användningen såsom misstro och oro, till exempel vad gäller sekretessen 

(Socialstyrelsen, 2016). I en studie av Dogan et al. (2009) framkommer att vissa 

patienter som behövde använda sig av tolk kände sig obekväma när det gällde mer 

personliga frågor och kunde då ha problem att förmedla sig. De upplevde att all 

information inte gick fram och att de ibland till slut kände sig tvungna att låtsas förstå 

saker de egentligen inte förstod, vilket kunde resultera i felbehandlingar (ibid).. Vidare 

använder många asylsökande sig utav närstående som informella tolkar. McCarthy et al. 

(2013) förklarar hur distriktssköterskor upplever att kommunikationen påverkas 

beroende på vilken tolk som används. Formella tolkar anses mer objektiva. 

Distriktssköterskorna upplever att informella tolkar som familjemedlemmar i vissa fall 

kan hålla inne med viss information (ibid.). Burnett och Peel (2001) påpekar vikten av 

att inte använda sig av sina barn som tolk, då det kan leda till att barnet lägger skuld på 

sig själv relaterat till sin förälders ohälsa. 

 

1.8 Teoretisk referensram   
Denna studie belyser distriktssköterskans erfarenheter av mötet med asylsökande 

patienter inom primärvården och innefattar begreppen livsvärld och vårdrelation. Då de 

asylsökande patienterna har olika bakgrunder och hälsohistorier är detta en relevant 

teoretisk referensram.  
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Enligt Dahlberg och Segesten (2010) utgör vårdvetenskap kunskap om hälsa och 

vårdande. En grundläggande utgångspunkt för distriktssköterskan är att individanpassa 

vårdandet och se varje patient som unik för att skapa tillit gentemot patienten. 

Distriktssköterskan kan se den enskilda patienten genom att lyssna och prata, därmed 

får distriktssköterskan en bild av dennes livsvärld (ibid.). Bäärhielm (2013) menar att 

språket är en grundläggande faktor för att kunna kommunicera med varandra, och för att 

kunna förmedla sina känslor och upplevelser. 

 

Dahlberg och Segesten (2010) beskriver livsvärlden genom att erfara och uppleva hur vi 

ser på vår omgivning och oss själva. Det sker här och nu, samtidigt som livsvärlden 

ständigt förändras. Inte minst när en individ utsätts för något traumatiskt; så som en 

sjukdom, krigstrauma eller förlust av anhörig (ibid.), vilket många asylsökande har har 

med i sin bakgrund. Det är då enligt Dahlberg och Segesten (2010) viktigt att 

distriktssköterskan går in i mötet med en öppen syn och ett förutsättningslöst 

förhållningssätt. Ens föreställningar bygger på tidigare erfarenheter (ibid.). Livsvärlden 

är en grund till förståelse, lärande och synen på omvärlden (Ekebergh, 2009). 

 

Genom att individanpassa vårdandet och sträva efter att se till hela patientens livsvärld 

ökar chanserna att skapa en vårdrelation där distriktssköterskan bättre kan förstå 

patientens hälsotillstånd (Larsson, Sahlsten, Segesten & Plos, 2011). Enligt Dahlberg 

och Segesten (2010) är det distriktssköterskans ansvar att se till att en vårdrelation 

byggs upp för att kunna stödja patienten och främja hälsa. Det är viktigt hur det 

vårdande mötet och vårdrelationen byggs upp för att patienten ska känna delaktighet, 

tillit och välbefinnande. Distriktssköterskan ska ha ett öppet sinne och se till patientens 

livsvärld där både kultur och vårdbehov ingår (ibid.). Larsson et al. (2011) beskriver att 

distriktssköterskan i vårdrelationen ska se till patientens önskemål och förmågor för att 

främja patientens delaktighet i sin vård. Patientlagen (SFS 2014:821) har patienten 

laglig rätt att bestämma över sin egen vård. Delaktighet bygger på att försöka få 

patienten engagerad i sin egen hälsa, detta genom att distriktssköterskan stöttar 

patienten och belyser patientens styrkor (ibid.). Distriktssköterskan ska även informera 

och förklara på ett sätt som patienten förstår och vara öppen för följdfrågor och dialog 

(Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

Eriksson (2014) menar att vårdrelationen ska bygga på ömsesidighet, där både patient 

och distriktssköterska ges möjlighet att kommunicera. Eide och Eide (2009) belyser att 

kommunikation innebär att göra något tillsammans vilket ska öka delaktigheten. 

Distriktssköterskans professionella kommunikation ska hjälpa patienten (ibid.). Enligt 

Nyström och Dahlberg (2001) kan kommunikation ske genom symboler, språk och ur 

olika perspektiv som är grunden till olika tolkningar. Ur ett vårdande perspektiv menar 

Dahlberg och Segesten (2010) att det är centralt att kunna kommunicera även genom 

kroppsspråk för att få information om individens hälsa och livsvärld. Eide och Eide 

(2009) menar att både en verbal- såväl som en icke-verbal kommunikation har en viktig 

roll, vilket anses vara användbart i denna studie då det lätt uppkommer 

språkförbistringar i mötet mellan distriktssköterskan och den asylsökande. 

 

2 Problemformulering  
Socialstyrelsen (2016) skriver att många asylsökande vårdas i primärvården, där 

distriktssköterskan har en betydande roll i mötet. Ett hinder som kan uppstå i 

kommunikationen är språket, vilket kan bli ett problem i bemötandet (ibid.). Genom 

användning av tolk kan vårdkvaliteten för patienten öka, samt möjligheten för 

distriktssköterskan och patienten att förstå varandra (Eklöf, Hupli & Leino-Kilpi, 2015). 
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Därför är det intressant att belysa vilka erfarenheter distriktssköterskan har i mötet med 

asylsökande i vården, samt hur distriktssköterskan hanterat eventuella språkförbistringar 

som uppkommit. Detta eftersom kunskaper och erfarenheter kan öka möjligheten till ett 

positivt möte. 

 

Socialstyrelsen (2016) skriver att många av de asylsökande har genomgått en lång flykt 

till Sverige där många har utsatts för traumatiska upplevelser både i sina hemländer och 

på flyktvägen, vilket kan bidra till psykisk ohälsa (ibid.). Enligt Samarasinghe et al. 

(2010) kan distriktssköterskan lindra den psykiska ohälsan genom sitt bemötande; att 

uppmuntra patienterna att berätta om sina erfarenheter, genom att sitta ansikte mot 

ansikte i ett tolksamtal. Detta har visat sig leda till lättnad och förtroende för svensk 

sjukvård. Distriktssköterskan bör ha en helhetssyn och se patienten i ett 

familjesammanhang med både kulturella såväl som religiösa aspekter (ibid.). 

 

I mötet mellan asylsökande och distriktssköterska inom primärvården, där ett gott 

bemötande har visat sig vara en förutsättning för en jämlik hälsa och vård 

(Socialstyrelsen, 2015), uppkommer funderingar på vilka erfarenheter 

distriktssköterskan har av att möta asylsökande. Då få studier finns med fokus på 

distriktssköterskors erfarenheter av att möta asylsökande, ska författarna med denna 

studie ta fram underlag för diskussioner i syfte att förbättra vården och mötet med 

asylsökande som besöker primärvården. 

 

2.1 Frågeställningar 
 Vad har distriktssköterskan för erfarenheter av att möta asylsökande? 

 Vad har distriktssköterskan för erfarenheter av att hantera eventuella svårigheter 

gällande språkförbistringar?  

 Vad har distriktssköterskan för erfarenheter av möta asylsökande som har 

upplevelser av flykt- och krigstrauman? 

 Vad innebär ett positivt bemötande av distriktssköterskan gentemot 

asylsökande? 

 

3 Syfte 
Syftet med studien var att belysa distriktssköterskans erfarenheter av att möta 

asylsökande i primärvården. 

 

4 Metod  
4.1 Ansats 
Då studiens syfte var att belysa distriktssköterskans erfarenheter av att möta 

asylsökande i primärvården tillämpades en kvalitativ ansats. Polit och Beck (2012) 

beskriver hur en kvalitativ ansats kan användas för att studera en del av ett fenomen för 

att fördjupa förståelsen för vilken betydelse det har för människor som upplever det. 

Studien genomfördes med kvalitativa intervjuer för att beskriva och förstå fenomenet. 

Priebe och Landström (2012) påpekar att det i en kvalitativ ansats kan vara svårt att få 

fram en objektiv, absolut sanning, utan att verkligheten istället betraktas från olika 

perspektiv.  

 

Studien bygger på en induktiv ansats som innebär att materialet framkommer genom 

empirisk metod. Empirism beskriver deltagarnas levda erfarenheter och är lämpligt 

inom kvalitativa studier (Asp & Fagerberg, 2012). En induktiv ansats valdes för att på 

ett förutsättningslöst sätt samla in fakta utifrån arbetets problemområde och syfte, då 
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studien utgörs av distriktssköterskans erfarenheter. En induktiv ansats ansågs kunna ge 

en djupare förståelse och större möjlighet att beskriva erfarenheter av att möta 

asylsökande i primärvården. Intervjuer är en lämplig datainsamlingsmetod när 

deltagarnas perspektiv om den aktuella forskningsfrågan ska undersökas (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012). Deltagaren uppmuntras berätta och utveckla sitt perspektiv 

(SBU, 2014).  

 

4.2 Urval  
Urvalet av informanterna gjordes ändamålsenligt vilket Polit och Beck (2012) menar 

kan ge ett representativt urval baserat på informanternas erfarenheter för att svara an på 

studiens syfte. Verksamhetscheferna på fem vårdcentraler i två kommuner kontaktades 

via mejl med information om studien och förfrågan om att ta kontakt med anställda 

distriktssköterskor som kunde vara intresserade att delta i studien (Bilaga 1). 

Inklusionskriterier för att delta i studien var att vara legitimerad sjuksköterska med 

vidareutbildning inom distrikt, samt arbeta med att vårda asylsökande inom 

primärvården i en av de två utvalda kommunerna i södra Sverige. Exklusionskriterier 

var de distriktssköterskor som hade arbetat mindre än 3 månader med att vårda 

asylsökande. Informationsbrev mejlades sedan ut till de intresserade 

distriktssköterskorna med information om studiens syfte, att deltagandet är frivilligt, att 

sekretess råder och att deltagandet när som helst kan avbrytas (Bilaga 2). Nio 

informanter visade intresse för att delta, och inkluderades sedan eftersom samtliga 

passade in på inklusions- och exklusionskriterier. Enligt Polit och Beck (2012) är det 

rimligt att intervjua mellan åtta till tio deltagare i en kvalitativ intervjustudie. 

Informanterna till studien hade arbetat mellan 6 månader till 5 år inom primärvården 

med att möta asylsökande. Åldersspannet på informanterna varierade mellan 27- 53 år. 

De har varit yrkesverksamma som sjuksköterskor mellan 3- 30 år, respektive 

distriktssköterskor mellan 6 månader och 26 år. 

 

4.3 Datainsamling och genomförande  
Datainsamlingen utgjordes av semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Kvalitativa 

intervjuer används enligt Trost (2010) för att tolka informanternas tankar och känslor. 

En semistrukturerad intervju innebär att intervjun inleds med öppna frågor som under 

intervjuns gång blir allt mer detaljerade, vilket passar bra när det är ett relativt litet antal 

intervjuer (Danielsson, 2012). Vidare beskriver Danielsson att semistrukturerade 

intervjuer innebär att intervjun bygger på förutbestämda frågor, som inte behöver tas 

upp i en viss ordning, utan anpassas efter vad som framkommer under intervjun. 

Semistrukturerade intervjuer ger informanterna möjligheten att berätta fritt utifrån deras 

upplevelser (ibid.). Intervjuerna genomfördes med hjälp av en intervjuguide (Bilaga 4), 

där frågor och följdfrågor noggrant formulerades för att kunna ge uttömmande och 

innehållsrika svar på studiens frågeställningar.  

 

En provintervju genomfördes innan intervjuerna påbörjades. Detta enligt Patel och 

Davidsson (2011) för att kontrollera intervjuguidens kvalitet och genomförande. Även 

Danielsson (2012) beskriver vikten av att göra en provintervju, för att testa 

inspelningsutrustning, tidsåtgång och för att öva på själva genomförandet. Provintervjun 

genomfördes med en sjuksköterska som arbetar och möter asylsökande patienter inom 

primärvården. Trost (2010) skriver att det är relevant att efter en genomförd intervju 

kunna diskutera intervjuguidens kvalitet, ifall något behöver justeras. Genom 

intervjuguidens öppna frågor gavs utrymme att svara med egna ord (Patel & Davidsson, 

2011). Under provintervjun fick författarna uttömmande svar och efter diskussion med 

handledare valde författarna därför att inte göra några justeringar. 
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Intervjuerna utfördes på platser som informanterna själva önskat. Samtliga platser som 

valdes ut var avskilda där intervjun kunde ske ostört. Innan samtliga intervjuer fick 

informanterna återigen möjlighet att läsa igenom informationsbrevet och fick möjlighet 

att ställa frågor. Sedan fick samtliga informanter skriva under en samtyckesblankett 

(Bilaga 3). Båda författarna närvarade under alla intervjuer utom en. Under intervjuerna 

fokuserade en av författarna på introduktion och inspelning medan den andra författaren 

fokuserade på intervjufrågorna. Båda författarna kom med lämpliga följdfrågor under 

intervjun. En av intervjuerna genomfördes av enbart en av författarna utefter specifikt 

önskemål. Intervjuerna spelades in som en ljudfil på en av författarnas smartphone för 

att sedan direkt föras över på dator skyddad med lösenord. Intervjuerna tog mellan 30-

43 minuter och informanterna hade god tid på sig att besvara frågorna. I nära anslutning 

efter intervjuerna transkriberades de inspelade intervjuerna ordagrant.  

 

4.4 Analys  
Intervjumaterialet analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys enligt 

Lundman och Hällgren Graneheim (2012), för att hitta mönster med skillnader och 

likheter i texten. Innehållsanalysen är manifest med latenta inslag, då författarna för en 

tolkning i bearbetningen av materialet (Graneheim & Lundman, 2004). Båda författarna 

medverkade i hela analysprocessen. Först lästes transkriberingen igenom var för sig och 

sedan tillsammans för att göra en sammanställning (ibid.). Efter varje transkribering 

avpersonifierades transkriberingen och fick en kod, som enligt Trost (2010) är viktigt 

för konfidentialiteten. Transkriberingen lästes sedan igenom flera gånger, vilket 

Graneheim och Lundman (2004) menar kan ge en djupare förståelse. Enligt Lundman 

och Hällgren Graneheims (2012) kvalitativa innehållsanalys tog författarna ut 

meningsenheter bestående av ord, meningar eller stycken som hörde ihop och som 

svarade an på syftet. Meningsenheterna kondenserades sedan genom att korta ner texten 

och samtidigt behålla det väsentliga innehållet. Den kondenserade texten abstraherades 

sedan till koder med en kort beskrivning av innehållet. Efter abstraheringen till koder 

gick författarna tillbaka till kondensering och meningsenheter för att kontrollera att 

koderna korrekt beskrev innehållet från meningsenheterna. Med hjälp av koderna sökte 

författarna efter likheter och olikheter. Kategorier togs sedan fram genom att samla ihop 

koder med ett liknande innehåll. Koderna valdes ut för att bara passa under en kategori. 

Dessa kategorier användes sedan till studiens resultat (ibid.). Exempel på 

innehållsanalysen med tillhörande kodning, underkategorier och huvudkategorier 

skickades till handledare för granskning över huruvida koderna matchade obearbetat 

material.  

 

Huruvida citat skulle användas i studiens resultat har författarna diskuterat, för att inte 

riskera att någon informant skulle kunna identifieras. Därför tog författarna kontakt med 

de informanter som uttalat citat som författarna ville använda i studien för 

godkännande, något som Trost (2010) förespråkar. Samtliga dessa förfrågningar 

godkändes. Patel och Davidsson (2011) menar att citat kan öka studiens trovärdighet i 

och med att läsaren själv kan bilda sig en uppfattning om att författaren har tolkat 

intervjumaterialet korrekt.  
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Tabell 1 – Exempel innehållsanalys  

Meningsbärand

e enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori  Huvudkategori 

..//kunskaper är 

jätteviktiga 

men om vi ska 

få en lugn och 

trygg patient är 

bemötandet A 

och O//..  

Bemötandet är A 

och O för lugn 

och trygg patient.  

Bemötande

t är 

avgörande  

Att skapa en 

vårdrelation 

Distriktssköterskan

s inställning 

..//svårigheter 

är först och 

främst språket, 

man behöver 

faktiskt en tolk 

för att kunna 

förstå varandra 

//..  

Tolkanvändning 

ökar förståelsen 

vid 

språkförbistringa

r.  

Förståelse 

genom tolk 

Tolkanvändnin

g 

Språkförbistringar 

och strategier för 

att underlätta dessa 

..//tidsbristen 

gör ju så att 

man får en 

bristfällig 

information 

och anamnes, 

vilket försvårar 

bemötandet//..  

Försvårat 

bemötande på 

grund av tidsbrist 

vilket leder till 

bristfällig 

information. 

Tidsbrist - Omgivningens 

förutsättningar  

 

5 Forskningsetiska överväganden  
Vid studiens början gjorde författarna en etisk egengranskning enligt Etikkommittén 

Sydost (2017), vilket resulterade i att etikprövning ej bedömdes vara nödvändig. 

Författarna diskuterade även etiken gällande utgångspunkten från distriktssköterskors 

erfarenheter av att möta asylsökande, samt att resultatet inte innehåller några känsliga 

uppgifter där patienter benämns på en nivå som går att identifieras (ibid.).  

 

Författarna har tagit hänsyn till informanternas integritet och identitet enligt 

Helsingforsdeklarationen (2013). Informanterna har både i informationsbrevet och 

muntligt innan intervjun informerats om syftet med studien och det frivilliga 

deltagandet, enligt informationskravet. Informanterna har även lämnat skriftligt 

samtycke, enligt samtyckeskravet. Polit och Beck (2012) skriver att det är viktigt att en 

intervju äger rum på en plats i avskildhet där informanten kan känna sig bekväm, och 

därför valde författarna att ge informanterna möjlighet att välja plats för intervjun. 

Informanternas personuppgifter och arbetsplats har avidentifierats, vilket innebär att 

ingen annan än författarna till studien känner till dessa uppgifter, enligt 

konfidentialitetskravet. Datainsamlings- och analysmaterialet förvaras på författarnas 

lösenordsskyddade datorer och förstörs när studien blir godkänd. Datan som har samlats 

in kommer endast att användas för denna studie, enligt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002).  
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Med tanke på ovanstående åtgärder har författarna försökt att minimera risk för skada. 

Studien är tänkt att vara till nytta både för författarna i deras framtida yrke som 

distriktssköterskor, och även för andra sjuksköterskor/ distriktssköterskor som har ett 

intresse för ämnet. Vi ser inga risker vilket kan ses i relation till nyttan med studien.  

 

6 Resultat  
Analysprocessen resulterade i fyra kategorier och fyra underkategorier (Tabell 2). 

Resultatet presenteras under de olika kategorierna och underkategorierna. Utvalda citat 

förekommer för att förtydliga resultatet. Citaten har avidentifierats och försetts med 

siffror beroende på intervjuföljd. 

 

Tabell 2 – Kategorier och underkategorier 

Kategori Underkategori 

Distriktssköterskans inställning påverkar 

bemötandet 

 Personcentrerat bemötande 

 Att skapa en vårdrelation 

Språkförbistringar och strategier för att motverka 

dessa 

 Tolkanvändning 

 Kreativa strategier 

Omgivningens förutsättningar  

Kulturella olikheter  

 

6.1 Distriktssköterskans inställning påverkar bemötandet 
Denna kategori handlar om distriktssköterskornas erfarenheter av deras egen inställning 

och hur det kunde påverka bemötandet, dels för ett personcentrerat bemötande och dels 

för att skapa en vårdrelation. 

 

6.1.1 Personcentrerat bemötande 

Distriktssköterskorna berättade att de tyckte det var viktigt att ha ett individanpassat 

bemötande, där varje människa sågs som unik och behandlades som en enskild individ. 

De berättade också att alla människor ansågs lika mycket värda och skulle behandlas 

efter vårdbehov istället för samhällsstatus. Även om asylsökande hade ett annat språk 

och en annan bakgrund, framkom erfarenheter av att se dem som enskilda människor 

och inte bara en grupp. Det ansågs viktigt att vara medveten om att många asylsökande 

kan ha svåra, traumatiska bakgrunder och att ha förståelse för hur de kan tänka och 

agera på grund av deras bakgrund. Förståelse för deras livsvärld kunde innebära att 

distriktssköterskan vägledde den asylsökande lite extra. Att visa intresse för människan, 

kulturen och/eller språket sågs som en ökad möjlighet för patienten att känna sig 

välkommen och sedd. 

 

”Jag har alltid tyckt om andra kulturer, alltid varit väldigt nyfiken på andra 

kulturer och deras tänk och sätt att agera i andra länder. Lite därför jag sökte 

mig hit för jag tycker det är himla roligt att möta asylsökande.” (8)  

 

Flera distriktssköterskor erfor att några ord eller fraser på den asylsökandes hemspråk 

kunde skapa tillit och förtroende. Det ansågs viktigt att lyssna på patienten och att inte 

ha en förutfattad mening om varför patienten söker och därmed riskera att ställa diagnos 
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för tidigt. Distriktssköterskorna berättade om vikten av att läsa av stämningen och 

uppmärksamma om patienten förstått och om patienten är nöjd eller inte med 

bemötandet. Det ansågs även viktigt att låta patienten komma till tals och att inte tänka 

att patienten är okunnig, utan att hen kan ha mycket att komma med även om hen 

kanske inte kan läsa, räkna eller skriva. 

 

”Om en kvinna har fem barn till exempel och har massa erfarenhet om att 

kunna ta hand om barnen på ett bra vis, hon kanske kan lära mig med en massa 

grejer om det. För allting sitter ju liksom inte i om man kan läsa eller skriva 

eller räkna..”  (6) 

 

Det framkom att det fanns större möjlighet att ge en familjecentrerad vård för de 

distriktssköterskor med ett specifikt ansvar att ta emot just asylsökande jämfört med de 

distriktssköterskor som arbetade på en vanlig mottagning på en vårdcentral. En 

familjecentrerad vård där alla familjemedlemmar med vårdbehov kunde få hjälp på 

samma ställe ansågs ge tacksamma och lättade patienter. Distriktssköterskan menade 

också att det är viktigt att anpassa samtalsnivån efter patientens ålder. Flera 

distriktssköterskor berättade om erfarenheter av att respektera och bemöta exempelvis 

en kvinnlig patients önskan om en kvinnlig läkare vid en gynekologisk undersökning 

eller andra intima besvär.  

 

6.1.2 Att skapa en vårdrelation  

Distriktssköterskorna hade erfarenheter att ett vänligt, trevligt bemötande som byggde 

på respekt och öppenhet gav goda förutsättningar för att kunna skapa en vårdrelation. 

Ett gott bemötande ansågs viktigt för ett bra möte och för en lugn och trygg patient. 

Flera fokuserade på mötets inledning, med en ordentlig presentation av både sig själv 

och verksamheten. En introduktion där distriktssköterskan var välkomnande med en 

omhändertagande inställning. En distriktssköterska hade erfarenheter av att ett 

gemensamt samtalsämne kunde skapa gemenskap och förtroende, t.ex. att prata fotboll 

med ensamkommande ungdomar. Distriktssköterskorna betonade även vikten av att 

kunna och ta sig tid till att lyssna, dels genom att vänta in patienten och dels genom att 

ställa relevanta följdfrågor. Trygghet och bekvämlighet i distriktssköterskerollen ansåg 

distriktssköterskorna leda till att den asylsökande kunde knyta an och skapa en 

vårdrelation. 

 

”Jag pressar inte fram några svar eller drar ut svaren utan försöker istället 

bygga upp ett förtroende som jag tror är superviktigt. Känner de förtroende 

tror jag de vill berätta mer att de känner att de kan lita på mig.” (8) 

 

Distriktssköterskorna erfor att en positiv inställning ökade möjligheten för ett bra möte. 

Det framkom att den positiva inställningen måste anpassas efter situationen, i kontakten 

med en asylsökande som mår dåligt så kan inte distriktssköterskan vara överdrivet 

positiv. Distriktssköterskan nämnde svårigheten med att själv vara positiv om inte den 

asylsökande var det, vilket kunde bero på bristande förståelse, t.ex. gällande 

distriktssköterskans bedömning. Vid sådana tillfällen var det extra viktigt att ta sig tid 

att förklara vad bedömningen grundade sig på.  

 

De distriktssköterskor som arbetade med hälsoundersökningar hade mer erfarenheter av 

att samtala med asylsökande om traumatiska händelser än de distriktssköterskor som 

endast mötte asylsökande på vanliga vårdcentralsbesök. Det framkom att det kunde vara 

svårt att prata om psykiska besvär på grund av att det är tabubelagt inom vissa kulturer. 



  
 

16 

Det ansågs viktigt att respektera detta och gå varsamt fram. De som mådde riktigt dåligt 

behövde ofta längre tid att berätta och då var det viktigt för distriktssköterskan att finnas 

där och visa att de är välkomna tillbaka om de vill prata. Vid hemska livsberättelser 

ansågs det viktigt att tänka att man inte kan få något ogjort, men att distriktssköterskan 

bör tänka på att använda sig av rätt ord för att inte förminska problemet. Då asylsökande 

berättade om svåra livssituationer så försökte distriktssköterskan sätta sig in i 

situationen och hitta personliga styrkor och resurser hos den asylsökande. Närvaro och 

ett aktivt lyssnande ansågs positivt vid möten kring psykisk ohälsa. Respekt, bekräftelse 

och att visa förståelse var andra delar i bemötandet av asylsökande som har traumatiska 

upplevelser i bagaget. Distriktssköterskorna erfor att många asylsökande hade varit med 

om hemska saker som satt sina spår. Distriktssköterskorna berättade att det kunde te sig 

som annorlunda beteenden hos vissa patienter eller typiska psykosomatiska besvär som 

t.ex. ont i kroppen, ont i huvudet eller ont i magen. Kännedom om att en patient varit 

med om traumatiska upplevelser kunde enligt distriktssköterskorna leda till en helt ny 

förståelse. 

 

6.2 Språkförbistringar och strategier för att motverka dessa 
Denna kategori handlar om distriktssköterskornas erfarenheter av språkförbistringar och 

strategier för att motverka dessa, som tolkanvändning och kreativa strategier och hur det 

påverkade mötet med den asylsökande. 

 

Distriktssköterskorna erfor att språkförbistringar kunde göra mötet komplicerat och 

tidskrävande. Att inte kunna göra sig förstådd kunde upplevas frustrerande och som en 

stor utmaning. Distriktssköterskorna erfor att det var ett hinder i kommunikationen att 

inte kunna ta tillräckligt med information om anamnes, då den asylsökande inte kunde 

någon svenska eller engelska. Det framkom att det i regel ändå gick bättre än vad man 

först trodde, det viktigaste gick att få fram trots språkförbistring. Samtidigt framkom att 

det var svårt att bedöma vårdbehovet på grund av bristande kommunikation. 

Språkbarriären kunde ses som ett misslyckande som skapa en inre oro för att inte kunna 

förstå eller göra sig förstådd. 

 

Språkbarriären ansågs många gånger göra samtalet ytligt vilket gjorde att psykisk ohälsa 

sällan kom upp. Det framkom att mötet hade kunnat bli bättre om det hade funnits mer 

information på olika språk, till exempel om vanliga sjukdomstillstånd och behandling. 

Någon delar med sig om ett möte med en asylsökande som fick med sig en bipacksedel 

på sitt språk hem, vilket bidrog till att patienten blev nöjd och att missförstånd i 

bemötandet undveks. I mötet ansågs det viktigt att vara tydlig i kommunikationen, 

känna in situationen och stämma av i slutet att den asylsökande har förstått. Det har 

visat sig att patienten ibland nickat och sagt ja, men att det sedan framkommit att hen 

inte har förstått någonting av det som sagts. De erfor även att många asylsökande 

anpassar sig snabbt och lät sig svenska, vilket underlättar mötet. 

 

6.2.1 Tolkanvändning  

De distriktssköterskor som hade erfarenhet av professionell tolkanvändning var enade 

om att det var en förutsättning för ett bra möte. Ett planerat möte med tolk möjliggjorde 

ett positivt möte med en gemensam förståelse. Trots att fördelarna vägde tyngre, 

framkom även negativa aspekter med tolkanvändning. Det framkom erfarenheter av att 

behöva planera sina möten med tolk mer för att disponera tiden väl. Ibland när den 

bokade tiden tog slut kunde tolkpersonen avsluta samtalet mitt i en mening. Detta ledde 

till att distriktssköterskan inte kunde försäkra sig om att den asylsökande var helt 

införstådd i vad som sagts. Tolkanvändning kunde försvåra kommunikationen, det var 
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lätt att tappa ord och nästkommande frågor på grund av koncentrationen av att lyssna in 

tolken. Det förekom en osäkerhet huruvida tolkpersonen översatte korrekt, då ibland 

översättningen till patienten blev betydligt längre än vad distriktssköterskan hade sagt. 

En misstanke fanns också om att tolken ibland själv la kulturella värderingar i 

översättningen och att den asylsökande och tolkpersonen inte alltid förstod varandra på 

grund av olika dialekter. Det framkom att i ett möte med tolk kom den asylsökande och 

tolkpersonen från två olika delar i landet som var i krig med varandra, och började på 

grund av detta skrika och hota varandra, vilket försvårade mötet. 

 

Inte sällan hade de asylsökande med sig närstående som fungerade som informella 

tolkar och hjälpte till att översätta. En del ringde någon närstående under besöket för 

hjälp att göra sig förstådd. Distriktssköterskornas erfarenheter var att informella tolkar 

oftast underlättade deras möten. Något som kunde vara svårt var när det var små barn 

som fick översätta åt sina föräldrar, då barnen inte alltid ska få kännedom om allt och att 

det kan vara känsligt att ställa intima frågor. 

 

6.2.2 Kreativa strategier  

En mångkulturell variation bland vårdpersonalen möjliggjorde att kunna ta hjälp av en 

kollega med samma språk som den asylsökande patienten. Distriktssköterskan tyckte att 

det blev ett bättre möte när personen som tolkar är i samma rum, vilket underlättade 

kommunikationen. Därför ansågs det önskvärt med mer flerspråkig personal. 

 

Ett annat sätt som distriktssköterskorna använde sig av för att göra sig förstådd var 

kroppsspråk. De erfor att det gick att göra sig förstådd genom att vara pedagogisk och 

kreativ. Att använda sig av Google Translate eller visa bilder och tecken kunde 

underlätta mötet. En distriktssköterska brukade visa bilder via internet på den 

asylsökandes mobil, till exempel Allergiförbundets logga, och berätta att det är bra att 

handla varor där den loggan ses. En bok som är speciellt skapad för att underlätta 

kommunikationen med icke svensktalande patienter fanns att tillgå via regionen. Boken 

innehåller bilder på vanliga sjukdomar, kroppsdelar och symtom där distriktssköterskan 

och den asylsökande kan peka och visa. Det framkom även erfarenheter av en app på 

mobilen som översätter det som sägs på olika språk, som kunde underlätta gemensam 

förståelse då det inte fanns möjlighet till tolk. 

 

6.3 Omgivningens förutsättningar  
Denna kategori handlar om distriktssköterskornas erfarenheter av hur omgivningens 

förutsättningar kunde påverka mötet med den asylsökande, till exempel gällande 

primärvårdens organisation eller gällande samhället och de asylsökandes situation. 

 

I en kommun arbetade flertalet vårdcentraler utefter ett system där de olika 

vårdcentralerna har huvudansvaret för de asylsökande olika dagar i veckan. Detta 

innebar att till exempel måndagar skulle de söka sig till en specifik vårdcentral, och på 

tisdagen till en annan. Detta för att underlätta för de vårdcentraler som var lokaliserade 

nära asylboende utan resurser att kunna ta emot alla sökande. En del distriktssköterskor 

tyckte detta var ett bra system för att avlasta varandra och hjälpas åt för att kunna 

bemöta de asylsökande bättre. De hade inga erfarenheter av att de asylsökande skulle 

komma i kläm eller lida för detta, utan de vände sig till rätt vårdcentral utan visat 

missnöje. Andra distriktssköterskor ansåg att de asylsökande blev lidande när de 

hänvisades runt mellan olika vårdcentraler vilket innebar dålig kontinuitet och långa 

färdsträckor. De asylsökande kunde då vara både förvirrade, irriterade och frustrerade 
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vilket var svårare för distriktssköterskorna att bemöta, då de dessutom höll med de 

asylsökande om att det inte alltid är ett bra system. 

 

Erfarenheter framkom att det var lättare att möta ensamkommande ungdomar som kom 

från HVB-hem då det var kunnig personal som ringt och bokat en tid. Detta för att få 

fram en riktig anamnes, eventuellt tolkbehov samt relevant fakta kring det problem de 

sökte för. De menade också att på de HVB-hem där personalen var trygga och säkra i 

sina roller spreds detta vidare till ungdomarna och tvärtom. Distriktssköterskorna tyckte 

att mötet och vårdandet blev bättre för de asylsökande ungdomarna när personalen på 

HVB-hemmen hade mer kunskap om rutinerna inom primärvården. 

 

Tiden framkom som en förutsättning för ett bra möte. Möten där det har funnit gott om 

utsatt tid har erfarits positivt, där både distriktssköterskor och asylsökande upplevts 

nöjda. Tidsbrist ledde bland annat till bristfällig anamnes och information som bidrog 

till ett negativt möte. Distriktssköterskan upplevde detta som en fara, då det var lätt att 

missa något viktigt. Distriktssköterskorna nämnde att det krävdes mer tid i mötet med 

en asylsökande i jämförelse med en svensktalande patient. Dels tog det längre tid att 

förmedla sitt problem, sedan behövde det i många fall bokas en tolk för att kunna reda 

ut problemet vilket tog extra tid. 

 

Distriktssköterskorna tyckte att det var tidskrävande och svårt att möta och 

kommunicera med asylsökande i telefonen. Det erfors bättre att de asylsökande kom ner 

till vårdcentralen obokade, istället för att ringa. Detta för att det ansågs lättare att ta en 

fullgod anamnes vid fysiska möten. Dock ansåg distriktssköterskorna att det även kunde 

vara problematiskt när de dök upp obokade, då tids- och tolkresurserna för detta sällan 

fanns. Utifrån sina erfarenheter i mötet med asylsökande önskade de ett luftigt schema 

mellan sina bokade besök för att ha möjlighet att kunna bemöta de obokade patienterna 

bättre. De menade att obokade besök i en stressad situation påverkade mötet negativt, 

eftersom det var svårt att hinna med att lyssna under stressade situationer.  

 

Tiden för mötet kunde ofta vara så pressat att det inte fanns tid för att prata om psykisk 

ohälsa, fast de misstänkte att till exempel magbesvären var psykosomatiska symtom. 

Om distriktssköterskan hade tolk och gott om tid ökade möjligheten att både ge 

patienten tid att berätta och eventuellt remittera patienten vidare vid behov av en 

psykosocial resurs. De hade även möjlighet att ge egenvårdsråd vid psykisk ohälsa 

såsom att äta rätt, motionera och prata sömn. Det ansågs vara en vinst både för 

ekonomin, tidsresurser och för de asylsökandes hälsa på sikt. 

 

Hos några distriktssköterskor med specifikt ansvar att ta emot asylsökande undveks 

stressade situationer genom att inte ge de asylsökande någon exakt tid, istället fick dom 

en cirkatid, ifall mötet innan skulle dra ut på tiden. De asylsökande visste att de skulle 

få hjälp, vilket gjorde att de inte hade några problem med att sitta och vänta. Något som 

saknades på grund av tidsbrist var att kunna sitta ner i grupp tillsammans med sina 

kollegor och diskutera och ventilera kring berörande situationer.  

 

Distriktssköterskorna erfor att mötet underlättades om asylsökande tidigt fick 

information om hur svensk hälso- och sjukvård fungerar med rutiner och vårdnivåer. De 

menade att de asylsökande bör få kännedom om att prioritering sker utefter patientens 

vårdbehov. Det behövdes även mer information kring när det är aktuellt att söka vård 

och till vilken vårdinrättning. Enligt distriktssköterskorna kunde de asylsökande söka 

sig till akuta vårdinrättningar för icke akuta hälsoproblem. Distriktssköterskorna blev 
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stressade och frustrerade av många småsaker som inte hörde hemma där som ledde till 

ett sämre möte. För att undvika detta berättade ett par av distriktssköterskorna att de 

håller en introduktion under hälsoundersökningen vid det första besöket på 

vårdcentralen. 

 

Erfarenhet fanns av att besöka olika organisationer i samhället och hålla i 

informationsträffar om vanliga sjukdomar, hälsa och egenvård, vilket tycktes ha 

positiva effekter. Vikten av att besöka olika verksamheter och organisationer upplevdes 

positivt för att informationen skulle nå ut till både män och kvinnor. Under 

introduktionen gavs även information om vilka förväntningar som distriktssköterskan 

har gällande egenvård. Distriktssköterskorna erfor att asylsökande inte tycktes vara vana 

vid egenvård i samma utsträckning som svenskar. Detta ledde till att asylsökande sökte 

vård för symtom som skulle kunna behandlas med egenvård. Distriktssköterskorna erfor 

dock att de asylsökande inte var främmande för att ta emot råden. En distriktssköterska 

berättade att primärt ges egenvårdsråd och ett förtydligande att de är välkomna tillbaka 

vid behov efter att de har prövat egenvård, vilket de asylsökande i regel verkade nöja sig 

med. För att detta skulle fungera ansågs att en distriktssköterska och en läkare på varje 

vårdcentral skulle vara ansvariga för arbetet kring de asylsökande.  

 

I intervjuerna framkom det att flertalet distriktssköterskor hade tankar kring begreppet 

“Vård som ej kan anstå” vilket i stor grad påverkade mötet. Det visade sig att fastän 

samtliga distriktssköterskorna arbetade inom samma region och hade erfarenheter av att 

möta asylsökande skiljde sig tolkningen av begreppet. Det sågs som ett svårdefinierat 

begrepp som ofta feltolkades. En tolkning av “vård som ej kan anstå” innebar att det 

endast var det mest akuta som de asylsökande skulle få hjälp med. Ett par 

distriktssköterskor tänkte helt bort detta begrepp och tog emot alla asylsökande oavsett 

vad de sökte för och berättade att de aldrig nekat någon vård med argumentet att det kan 

anstå. En distriktssköterska tyckte att asylsökande barn skulle ha rätt till all vård, medan 

de vuxna skulle ha bidragit med något till Sveriges välfärdssystem för att ha rätt till all 

vård. 

 

Distriktssköterskorna ansåg att utbildning var viktigt för ett bättre möte med 

asylsökande. De distriktssköterskor som hade någon utbildning om asylsökande hade 

utbildning som bestod av enstaka dagar med olika teman. Främst behövdes det kunskap 

om olika kulturer för att få en djupare förståelse till vissa beteenden, vilket skulle kunna 

underlätta mötet. 

 

6.4 Kulturella olikheter  
Denna kategori handlar om hur kulturella olikheter mellan distriktssköterska och 

asylsökande kan påverka mötet. 

 

Distriktssköterskorna upplevde ofta olika grader av kulturkrockar i arbetet. Erfarenheter 

framkom att distriktssköterskan inte värderats lika högt som läkaren och några 

misstänkte att detta ofta var könsrelaterat, då distriktssköterskan ofta var kvinna och 

läkaren ofta en man. Det kunde visa sig genom att den asylsökande inte blev nöjd förrän 

en läkare kom in för att säga sista ordet. Samtidigt upplevde en distriktssköterska som 

enbart arbetade specifikt med asylsökande att distriktssköterskeprofessionen värderades 

högt. En distriktssköterska  av manligt kön berättade om svårigheter att prata om 

könsstympning med kvinnor. En distriktssköterska av kvinnligt kön berättade att vissa 

asylsökande män inte tog henne i hand. Samma distriktssköterska tyckte att en del av 
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männen var nonchalanta och inte ville kommunicera med henne, vilket upplevdes bero 

både på könet och det faktum att hon var distriktssköterska och inte läkare. 

 

Det framkom att kulturella olikheter försvårade mötet. Ett exempel var när patienter 

från andra kulturer kommer i stora sällskap till vårdcentralen. Det framkom att beroende 

på kultur är det inte alltid självklart att klä av sig kläderna inför främlingar, vilket kunde 

bli problematiskt vid exempelvis vägning av barnet eller bedömning av hudutslag. 

Distriktssköterskan försökte bemöta det med respekt och tillmötesgå deras önskemål. 

Under ett möte med en asylsökande diabetiker som inte ville äta under Ramadan 

informerade distriktssköterskan om vikten av att äta ordentligt och regelbundet vid 

diabetes samt konsekvenserna. Den asylsökande valde ändå att inte äta under Ramadan 

och detta upplevdes problematiskt, för det går inte att köra över deras religion och säga 

vad som är rätt och fel. Här betonades vikten av en noggrann dokumentation.  

 

Det framkom hur en asylsökande familj avböjde vaccination av barnen då det inte var 

något som var givet i deras hemland. Senare i mötet visade det sig att familjen inte hade 

någon kännedom kring sjukdomarna barnen vaccineras mot eller vilka konsekvenser det 

kan föra med sig. Detta bemöttes genom att först informera muntligt och sedan skriftligt 

på familjens hemspråk och slutligen gavs möjligheten att komma tillbaka om familjen 

skulle ångra sig. 

 

”Jag vill att du läser så du iallafall vet vad det är du säger nej till sa jag till 

honom. Och så får du jättegärna säga till nästa gång eller senare med om du 

ångrar dig. Du ska iallafall veta vad det är du tackar nej till”  (6) 

 

Distriktssköterskorna beskrev en respekt gentemot andra kulturer, som innebar en 

förståelse för att asylsökande kan ha andra uppfattningar beroende på kultur. De talade 

om att vara medveten om och ibland kunna kämpa med sina egna fördomar. 

 

7 Diskussion 
7.1 Metoddiskussion  
Studiens kvalitativa, induktiva ansats passar enligt Polit och Beck (2012) då upplevda 

erfarenheter åskådliggörs. Därför ansåg författarna det vara en lämplig metod för att 

belysa distriktssköterskans erfarenheter av att möta asylsökande inom primärvården. 

En intervjustudie är en tidskrävande metod vilket kan ses som en nackdel, men trots en 

något pressad tidsram valde författarna ändå att genomgå kvalitativa intervjuer. Detta 

för att få möjlighet att ställa följdfrågor för så uttömmande svar som möjligt, samtidigt 

som författarna kan läsa av informanternas kroppsspråk och mimik. En annan positiv 

aspekt med intervjuer är att studiens tillförlitlighet kan öka. Detta med tanke på att det 

endast är författarna som gör en tolkning av datan innan resultatet färdigställs i 

jämförelse med till exempel en litteraturstudie, där andra författare redan gjort 

tolkningar (ibid.).  

 

Det ändamålsenliga urvalet till studien ledde slumpmässigt till att endast en av 

informanterna var av manligt kön. En negativ aspekt att endast ha en man medverkande 

är att han kan identifiera sina uttalande i resultatet. Därför kontaktade författarna den 

berörda informanten för att fråga efter samtycke att använda sådan information i 

studien, vilket informanten godkände. Graneheim och Lundman (2004) skriver att en 

större variation gällande informanternas kön hade stärkt studien och att det hade bidragit 

till ett bredare perspektiv. Författarna till studien menar dock att detta inte har någon 
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påverkan i studiens resultat eftersom att kön inte påverkar engagemanget för studiens 

syfte. Fördelningen speglar organisationen där majoriteten av distriktssköterskorna är 

kvinnor.  

 

Det breda åldersspannet på informanterna mellan 27- 53 år ser författarna som en fördel 

då det ger ett brett perspektiv och olika mycket erfarenheter. Även att de har varit 

yrkesverksamma som distriktssköterskor alltifrån 6 månader till 26 år ger ett bredare 

perspektiv. Trost (2010) styrker detta och menar att i kvalitativa studier vill man 

eftersträva en så stor variation som möjligt för ett mer nyanserat resultat. Även 

Graneheim och Lundman (2004) lyfter fram denna variation som något positivt som 

stärker både studiens trovärdighet och överförbarhet. 

 

Att båda författarna var närvarande vid majoriteten av intervjuerna kändes tryggt, då en 

av författarna endast hade ytliga kunskaper av intervjuteknik, medan den andra tidigare 

har genomgått en intervjustudie på kandidatnivå. Polit och Beck (2012) menar att 

trovärdigheten minskar om författarna har liten erfarenhet av att intervjua. Detta 

försökte motverkas genom att utföra en provintervju. Författarna använde sig även av en 

intervjuguide, vilket Graneheim och Lundman (2004) menar stärker studiens giltighet. 

Trost (2010) skriver att det är en fördel att vara fler än en författare närvarande eftersom 

att man kan få stöd ifrån varandra och komma på fler följdfrågor för att få en givande 

intervju (ibid.). Författarna hade i åtanke under intervjuerna att bådas medverkande kan 

få informanten att känna sig i underläge. För att motverka det valdes placeringen runt 

informanten utefter önskemål av informanten för att denna skulle känns sig trygg och 

bekväm (Trost, 2010).  

 

Längden på de nio intervjuerna har varierat mellan 30 till 43 minuter. Trots att 

tidsspannet på intervjuerna varierade tycker författarna att informanterna fick möjlighet 

att utveckla svaren och att svaren blev uttömmande. Det varierande tidsspannet kan dels 

berott på att informanterna talade olika snabbt samt hur många konkreta exempel 

informanterna hade på patientmöten. Polit och Beck (2012) menar att det inte heller är 

kvantiteten utan kvaliteten och djupet på innehållet som är det viktiga. 

 

De nio intervjuerna genomfördes under knappt tre veckor, med max två intervjuer på 

samma dag. De intervjuer som genomfördes samma dag var efter önskemål av 

informanterna, då de arbetade på samma arbetsplats och tyckte det underlättade för 

verksamheten. Det kan anses vara negativt för studien att ha två intervjuer direkt efter 

varandra för att det blir mycket information att ta in på en gång. Det kan även medföra 

en ökad risk att blanda ihop sina tolkningar av intervjuerna. Åtta av nio intervjuer 

genomfördes under dagtid, så att författarna direkt efter hade chans att i lugn och ro 

hinna lyssna igenom intervjuerna och reflektera djupgående och transkribera intervjun. 

Endast en intervju genomfördes en senare kväll och kunde därför inte bearbetas och 

transkriberas förrän nästa morgon. Eftersom författarna har lyssnat igenom intervjuerna 

var för sig och diskuterat sina tolkningar så anses detta inte ha påverkat studiens 

resultat. Detta stärks av Lundman och Hällgren Graneheim (2012) som menar att 

tillförlitligheten ökar om båda författarna är väl kända med intervjumaterialet och 

diskuterar och reflekterar över detta tillsammans. Det kan ha varit en risk mot 

sekretessen och etiska faktorer att ha intervjun sparad på en av författarnas smartphone, 

därför valde författaren att lösenordsskydda sin smartphone.  

 

Vald analysmetod var Lundman och Hällgren Graneheims (2012) kvalitativa 

innehållsanalys som är en användbar metod vid omvårdnadsrelaterad forskning. 
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Analysprocessen genomfördes med en strävan hos författarna att bevara studiens 

trovärdighet genom att förbigå den egna förförståelsen för att ej kunna påverka studiens 

resultat. Lundman och Hällgren Graneheim (2012) menar dock att det alltid sker en 

tolkning till en viss grad, detta för att författarna ska kunna förstå innehållet. På grund 

av detta har författarna valt att beskriva innehållsanalysen som manifest med latenta 

inslag. Wallengren och Henricson (2012) belyser vikten av en diskussion om 

förförståelse för att öka pålitlighet och bekräftelsebarhet. Därför har författarna vid 

studiens början diskuterat och reflekterat över sina olika förförståelser. Författarna har 

även kritiskt jämfört varandras analyser samt diskuterat med handledaren och hennes 

nya perspektiv, vilket har minimerat risken för att förförståelsen skulle ha färgat 

analysen (ibid.). 

 

7.2 Resultatdiskussion 
Utifrån resultatet fann författarna fyra huvudfynd som vidare kommer diskuteras, 

individanpassat bemötande, språkförbistringar som leder till problem att triagera 

vården, kulturkrockar som har inverkan på bemötandet och kreativa strategier för att 

underlätta kommunikation i mötet. 

 

Resultatet i föreliggande studie visar att distriktssköterskorna inom primärvården erfor 

att ett individanpassat bemötande var viktigt, där asylsökande ses och behandlas som 

enskilda individer och inte bara som en grupp. Att se varje patient som unik menar 

Dahlberg och Segesten (2010) vara grunden för ett individanpassat vårdande. 

Carnevale, Vissandjée, Nyland och Vinet-Bonin (2009) menar att ett individanpassat 

bemötande är av stor vikt där individuella vårdbehov ska styra oavsett kultur och sociala 

faktorer. De menar även att en god kommunikation är grunden till ett individanpassat 

bemötande (ibid.). Även Dahlberg och Segesten (2010) styrker detta genom att belysa 

kommunikationen som ett sätt för distriktssköterskan att se patientens livsvärld. Att se 

och lyssna på den asylsökande för att uppnå ett individanpassat bemötande är något som 

både föreliggande studie och studien av Zotterman, Skär, Olsson och Söderberg (2015) 

har gemensamt. Föreliggande studie visade även vikten av att vara medveten och ha 

förståelse för hur den asylsökandes bakgrund kan påverka tankar och beteende, något 

som även Zotterman et al. beskriver. Zotterman et al. framför även att denna förståelse 

ska bidra till att distriktssköterskan ska stödja och hjälpa den asylsökande i sin situation.  

 

I föreliggande studie framkom att distriktssköterskan kunde välkomna patienten genom 

att visa intresse för kultur, språk och människan. Zotterman et al. (2015) menar att ett 

välkomnande bemötande med ett patientfokus och ett intresse för människan ger en 

positiv attityd och en trygghet för den asylsökande. Distriktssköterskorna i nämnda 

studie menar också att deras medvetenhet om sina egna värderingar och etiska 

inställning påverkar hur individanpassat bemötandet blir (ibid.). Zotterman et al. betonar 

också respekten för patienten som en grund i ett individanpassat bemötande. 

 

En bred kunskap och förståelse för andra kulturer ses som en förutsättning för att kunna 

bemöta patienter inom primärvården från andra kulturer på ett individanpassat sätt 

(Hultsjö & Hjelm, 2005; Jirwe, Gerrisch, Keeney & Emami, 2009), vilket även 

framkom i föreliggande studie. Mer utbildning var något som distriktssköterskorna 

önskade för att kunna öka sin kulturella kompetens, vilket ansågs kunna underlätta 

bemötandet. I och med Socialstyrelsens (2015) rapport om att bemötandet skiljer sig 

beroende på etnisk tillhörighet, ser författarna att sådan utbildning skulle kunna vara av 

nytta för distriktssköterskor i primärvården. Att distriktssköterskan ska kunna anpassa 

sig efter olika samhällsförhållanden och förändrade vårdbehov 
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(Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008), anser författarna också vara ett argument 

till att mer utbildning inom området skulle kunna vara relevant för primärvårdens 

distriktssköterskor även ur ett samhällsperspektiv. 

 

Det framkom att kulturella olikheter hade inverkan på mötet. Distriktssköterskorna erfor 

olika nivåer av kulturkrock i arbetet. Jirwe, Gerrisch och Emami (2010) menar att mötet 

bygger på sjuksköterskornas inställning och kulturella kompetens. Intresset av att lära 

sig mer om olika kulturer och fraser på olika språk fanns, för att den asylsökande skulle 

känna sig välkomnad och få en känsla av att distriktssköterskan är öppen och 

intresserad. Dahlberg och Segesten (2010) styrker detta och menar att 

distriktssköterskan ska se till patientens livsvärld och ha ett öppet sinne för 

kulturskillnader. Intresset bland distriktssköterskorna av att lära sig mer om den 

asylsökandes kultur var varierande, flera efterfrågade mer utbildningar och kunskap 

gällande olika kulturer och att möta asylsökande i primärvården. Hart och Mareno 

(2014) skriver i en studie att distriktssköterskor erfor svårigheter att vårda patienter från 

andra kulturer. De belyser svårigheter att skaffa och behålla kunskap om olika kulturer. 

Gemensamt för föreliggande studie och studien av Jirwe et al. (2010) är att en bristande 

kulturell kompetens föreligger, vilket anses påverka mötet negativt. I föreliggande 

studie framkom svårigheter att möta asylsökande på grund av de kulturella skillnaderna 

och språkförbistringar. Detta bekräftar Jaeger, Kiss, Hossain och Zimmerman (2013) 

som skriver att språkförbistringar, kulturella skillnader och tidsbegränsningar försvårar 

mötet. I föreliggande studie grundade det sig i tidsbrist och att det tog längre tid då de 

inte förstod varandra och hade olika syn på hälso- och sjukvård. 

 

Vidare framkom det att de asylsökande inte sällan kom i stora sällskap när de sökte sig 

till primärvården. Nielsen och Birkelund (2009) skriver att många patienter med andra 

kulturer ofta har med sig många anhöriga vilket påverkar kvaliteten på mötet, vilket 

även distriktssköterskorna erfor. Med utgångspunkt från Dahlberg och Segestens (2010) 

livsvärldsperspektiv där närstående inkluderas ska distriktssköterskan eftersträva att få 

en bild av patientens livsvärld. Det kan därför anses vara upp till patienten att själv välja 

vilka som följer med. Att bli för många inne på undersökningsrummet kan i sin tur bli 

ett problem för distriktssköterskans arbetsmiljö om att behålla en god arbetsmiljö 

(AML, 1994:579). Distriktssköterskorna erfor att det det var svårare att göra fullgoda 

bedömningar när det befann sig flera inne i rummet. Detta är något som Kol, Ilaslan och 

Turkay (2017) bekräftar genom att skriva om hur distriktssköterskans tillfredsställelse i 

arbetet ökar genom en positiv arbetsmiljö.  

 

Nyström och Dahlberg (2001) belyser samhällets värderingar beroende på olika kulturer 

och etnisk bakgrund. Distriktssköterskorna i föreliggande studie erfor att inte värderades 

lika högt som läkarna, och att det kvinnliga könet värderades lägre än det manliga. 

Samtidigt erfor andra att de inte hade några erfarenheter av att könet hade någon 

betydelse. Tidigare forskning tyder dock på att i flera länder skiljer sig synen på de olika 

könen, mannen anses vara mer framgångsrik i sin karriär medan kvinnan är lämpad för 

att ta hand om barnen och hushållet (Nyström & Dahlberg, 2001). Kunskaper om andra 

kulturer och en förståelse för deras syn att se på situationer underlättade, då 

distriktssköterskorna av kvinnligt kön erfor att de ej värderades lika högt som de av 

manligt kön. Det kunde förklaras av kulturella aspekter istället för att ta det personligt. 

Det är enligt Dahlberg och Segesten (2010) viktigt att ha ett förutsättningslöst 

förhållningssätt och gå in i mötet med en öppen syn, vilket även Ekebergh (2009) 

bekräftar. Ekebergh menar att synen på andra individer grundar sig i förståelse, 

kunskaper och synen på omvärlden.  
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Vidare i studien framkom att mötet med asylsökande i primärvården erfors vara 

komplicerade och tidskrävande. Detta främst på grund av bristande kommunikation. 

Detta diskuteras även i andra studier, i vilka det beskrivs att de största orsakerna varför 

ett möte blir av lägre kvalitet är på grund av språkförbistringar och kulturella olikheter 

(Jaeger et al., 2013; Nielsen & Birkelund, 2009). Distriktssköterskorna erfor på grund 

av språkförbistringar och brist på tid att det var svårt att se vårdbehovet vilket i sin tur 

kunde bli ett hot mot patientsäkerheten. Det bidrog till en inre oro, och en frustration 

över att inte förstå eller kunna göra sig förstådd. Dahlberg och Segesten (2010) 

beskriver ur ett vårdande perspektiv vikten av att kunna kommunicera och göra sig 

förstådd för att få en uppfattning om patientens livsvärld och hälsotillstånd (ibid.). I en 

studie av Strijk et al. (2010) framkommer att alla patienter inte kan uttrycka sina 

förväntningar på vården på grund av bristande språkkunskaper. Genom att i slutet av 

mötet stämma av vad som sagts minskade riskerna för brister i samförståndet. 

Distriktssköterskorna i föreliggande studie erfor nämligen att de asylsökande ibland 

nickade och bekräftade ett samförstånd men att det visade sig att de inte tagit in någon 

information på grund av språkförbistringar. I de mötena var det extra viktigt att känna in 

situationen och vara tydlig i kommunikationen. Situationen bekräftas av Dahlberg och 

Segesten (2010) som lyfter fram att distriktssköterskan kommunicerar på ett sätt så att 

patienten förstår. 

 

Distriktssköterskorna erfor att språkbarriären många gånger ledde till att mötet blev 

ytligt och opersonligt, vilket bland annat ledde till att den psykiska ohälsan sällan kom 

på tal. Jirwe et al. (2010) skriver om hur distriktssköterskor upplever mötet med 

patienter som talar andra språk som livlösa och mekaniska. Dock bör distriktssköterskan 

enligt Eide och Eide (2009) alltid hjälpa patienten oavsett om besvären är fysiska eller 

psykiska, samt möjliggöra patienten delaktig. Enligt Strijk et al. (2010) är förmågan att 

kunna uttrycka sina behov och önskemål förenat med respekt.  

 

I föreliggande studie framkom olika kreativa strategier som till exempel kroppsspråk, 

för att underlätta kommunikationen i mötet. Flera andra studier berättar också om hur 

kroppsspråk används för att underlätta kommunikationen (Eide & Eide, 2009; Fatahi, 

Mattsson, Lundgren & Hellström, 2010; Jirwe et al., 2010). Jirwe et al. beskriver också 

hur bilder samt att fysiskt instruera patienten kan underlätta. De menar att 

kommunikationen kan underlättas genom att distriktssköterskan uppmuntrar patienten 

att använda kroppsspråk. Andra strategier som framkommer är att distriktssköterskan 

försöker spegla patientens känslouttryck, till exempel genom att se missnöjd ut om 

patienten såg missnöjd ut, för att se om bekräftelsen stämmer (ibid.). Hanssen (2007) 

påpekar att kroppsspråk kan fungera bättre än talat språk när det gäller att förmedla 

tankar och känslor. Hanssen menar dock att kroppsspråket kan te sig olika beroende på 

kultur, vilket författarna i föreliggande studie ser som ännu ett behov av utbildning 

inom kulturell kompetens. 

 

Vidare framkom att kommunikationen kunde underlättas genom att ta hjälp av kollegor 

som talade samma språk som den asylsökande, och därmed kunde översätta med 

personlig närvaro. Studien av Fatahi et al. (2010) menar att flerspråkiga kollegor som 

översätter kan underlätta kommunikationen, bland annat på grund av deras medicinska 

kunskap. Det framkommer även andra aspekter av att ta hjälp av flerspråkiga kollegor, 

så som att den översättande kollegan kunde bli stressad och att tidsåtgången kunde gå ut 

över deras vanliga arbete. Översättningen kunde även bli bristfällig i de fall kollegor 

översatte trots begränsade språkkunskaper (ibid.). 
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Att enligt studiens resultat använda sig av kreativa strategier för att underlätta 

kommunikationen menar författarna kunna vara en del i att individanpassa vårdandet. 

Ett individanpassat vårdande samtidigt som distriktssköterskan ser till patientens 

livsvärld ökar enligt Dahlberg och Segesten (2010) chanserna att skapa en vårdrelation. 

De beskriver vidare hur distriktssköterskan ska informera och förklara så att patienten 

förstår, där kommunikationen kan ske bland annat med hjälp av kroppsspråk (ibid.). 

Distriktssköterskan ska ha ett etiskt förhållningssätt. Svensk Sjuksköterskeförening 

(2014) beskriver ICN:s Etiska kod, att sjuksköterskan ska ansvara för att patienten får 

en sann, tillfredsställande information som är kulturellt anpassad. Författarna menar att 

kreativa strategier här kan ses som ett komplement till att kunna ge den asylsökande 

korrekt information. 

 

8 Slutsats 
Den här studien bidrar med ökad kunskap kring distriktssköterskors erfarenhet av att 

möta asylsökande i primärvården. Studien visar att distriktssköterskan kan använda sig 

av ett personcentrerat bemötande och öka möjligheterna för att skapa en vårdrelation. 

Studien visar även att tolkanvändning och kreativa strategier kan användas för att 

motverka språkförbistring. Kulturella olikheter och omgivningens förutsättningar visade 

sig påverka hur mötet blir. Mer utbildning om olika kulturer samt generellt om att möta 

asylsökande, var önskemål som framkom, med förhoppning om att kunna förbättra 

framtida möten med asylsökande i primärvården. 

 

9 Förslag till framtida forskning 
Föreliggande studie har väckt fortsatt intresse och skapat fler kunskapsluckor att fylla, 

som grundar sig på distriktssköterskornas förbättringsförslag för att kunna skapa ett 

bättre möte med asylsökande i primärvården. Då flera distriktssköterskor önskade mer 

skriftlig information på olika språk för att göra vården mer tillgänglig för alla, och 

kunna nå ut med information om hur svensk hälso- och sjukvård fungerar vore det 

intressant med framtida forskning om hur den asylsökande upplever att 

kommunikationen mellan distriktssköterska och asylsökande fungerar. Vidare framkom 

ett önskemål från distriktssköterskorna om att ha en specifik mottagning i varje 

kommun endast för asylsökande, där en läkare och en distriktssköterska skulle ha 

huvudansvaret. I en kommun där distriktssköterskor arbetar som har medverkat i 

föreliggande studie arbetar på en sådan mottagning och erfor positiva erfarenheter av 

detta. Därför hade det varit intressant att forska vidare på hur detta ser ut i övriga 

Sverige och vilka möjligheter som finns på samhällsnivå att öppna fler specifika 

mottagningar för asylsökande kopplade till primärvården.  
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Bilagor 
Bilaga 1 Informationsbrev till verksamhetschefer i primärvården  

     

 

Hej!  

Vi heter Anna Jansson och Malin Olofsson och läser vår vidareutbildning till 

specialistsjuksköterska inom distrikt. I vår magisteruppsats vill vi undersöka 

distriktssköterskors erfarenheter av att möta asylsökande patienter inom primärvården.  

För att bäst kunna besvara vårt syfte önskar vi genomgå intervjuer med 

distriktssköterskor med erfarenheter om berört ämne. 

 

De senaste åren har fler människor än någonsin varit på flykt från krig, våld och 

förföljelse. Flykten till ett nytt land kan leda till försämrad social status, 

språksvårigheter och kulturkrockar. I mötet men den asylsökande har sjuksköterskan/ 

distriktssköterskan en viktig roll och ett stort ansvar för att patienten ska få god vård.  

 

Vi kommer att genomgå intervjuer med nio stycken distriktssköterskor i september 

2017, efter överenskommelse med enskild informant. Varje intervju beräknas ta 

omkring 45 minuter.  

Intervjuernas resultat kommer sedan att användas till vår magisteruppsats. Intervjuerna 

kommer att utföras på en plats där informanten önskar.  

Vi kommer att behandla intervjumaterialet konfidentiellt och se till att uppgifterna 

behålls i tryggt förvar inlåst hos oss. Resultatet kommer inte att innehålla några 

uppgifter som kan identifiera deltagaren.  

 

När magisteruppsatsen har blivit godkänd kommer den att publiceras med titeln “Mötet 

med asylsökande i primärvården - en intervjustudie med distriktssköterskor” i DIVA, 

där Linnéuniversitet publicerar uppsatser och examensarbeten.  

 

Vore din arbetsplats intresserade av att delta i vår studie återkoppla gärna till någon av 

nedanstående kontaktuppgifter senast den 8 september. 

 

 

Anna Jansson, leg. Sjuksköterska  Malin Olofsson, leg. Sjuksköterska  

E-post: xxx   xxx 

Tel: xxx   xxx 

 

Handledare: Cecilia Fagerström  

E-post: xxx 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

II 

Bilaga 2 Informationsbrev till distriktssköterskor 

 
 

Hej!  

Vi heter Anna Jansson och Malin Olofsson och läser vår vidareutbildning till 

specialistsjuksköterska inom distrikt. I vår magisteruppsats vill vi undersöka 

distriktssköterskors erfarenheter av att möta asylsökande patienter inom primärvården.  

För att bäst kunna besvara vårt syfte önskar vi genomgå intervjuer med 

distriktssköterskor med erfarenheter om berört ämne. Genom samtal med 

verksamhetschefen på din arbetsplats har vi fått tillåtelse att kontakta dig.  

 

De senaste åren har fler människor än någonsin varit på flykt från krig, våld och 

förföljelse. Flykten till ett nytt land kan leda till försämrad social status, 

språksvårigheter och kulturkrockar. I mötet men den asylsökande har sjuksköterskan/ 

distriktssköterskan en viktig roll och ett stort ansvar för att patienten ska få god vård.  

 

Vi kommer att genomgå intervjuer med nio stycken distriktssköterskor i september 

2017. Varje intervju beräknas ta omkring 45 minuter. Intervjuernas resultat kommer 

sedan att användas till vår magisteruppsats. Intervjuerna kommer att utföras på en plats 

där informanten önskar. Vi kommer att behandla intervjumaterialet konfidentiellt och se 

till att uppgifterna behålls i tryggt förvar inlåst hos oss.  Resultatet kommer inte att 

innehålla några uppgifter som kan identifiera dig som deltagare. Ditt deltagande är 

frivilligt och du får när som helst välja att hoppa av din medverkan till studien. 

 

När magisteruppsatsen har blivit godkänd kommer den att publiceras med titeln: “Mötet 

med asylsökande i primärvården - en intervjustudie med distriktssköterskor” i DIVA, 

där Linnéuniversitet publicerar uppsatser och examensarbeten.  

 

Är du intresserad av att delta i vår studie, hör av dig till någon av nedanstående 

kontaktuppgifter. Vi ser gärna att ha svar senast den 8 september.  

 

 

 

Anna Jansson, leg. Sjuksköterska  Malin Olofsson, leg. Sjuksköterska  

E-post: xxx   xxx 

Tel: xxx   xxx 

 

Handledare: Cecilia Fagerström  

E-post: xxx 

 

 

 

Jag vill delta i studien: 

Namn: ………………………………………………………………………………….. . 

Tel: ………………………………………………………………………………………. 

Arbetsplats:……………………………………………………………………………… 

E-post: …………………………………………………………………………………. . 

 

 

 



  
 

III 

Bilaga 3 Samtyckesformulär  

 
 

Samtyckesformulär      

      

Jag har tagit del av informationen om studien “Mötet med asylsökande i primärvården”, 

fått tillfälle att ställa frågor, fått dem besvarade och samtyckt till deltagande. 

      

Jag har även fått information om att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst 

kan av- bryta min medverkan utan att ange orsak. 

      

_________________________________________________________  

Underskrift av forskningsperson 

      

_________________________________________________________  

Namnförtydligande, ort, datum 

      

_________________________________________________________  

Underskrift av informationsgivare 

      

_________________________________________________________  

Namnförtydligande, ort, datum  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

IV 

Bilaga 4 Intervjuguide  
 

INTERVJUGUDIE 

 

- Ålder? 

- Kön? 

- År som yrkesverksam distriktssköterska? 

- Antal månader/ år av erfarenhet av att arbetat med asylsökande? 

- Ev utbildning om att vårda asylsökande? 

 

1. Hur upplever du att kontakten mellan distriktssköterska och asylsökande fungerar? 

 

2. Vad har du för erfarenheter av att möta asylsökande? 

 

3. Vilka svårigheter möter du i mötet med asylsökande?  

 

4. Hur upplever och hanterar du eventuella svårigheter som uppstår gällande 

språkförbistringar i mötet?  

 

5. Vad tycker du ingår i ett positivt bemötande i mötet med asylsökande? 

 

6. Hur upplever du som distriktssköterska mötet med de asylsökande som har 

traumatiska upplevelser från till exempel flykt och krigstrauman? 

 

7. Vilka möjligheter finns att förbättra distriktssköterskans bemötande av asylsökande i 

vården? 

 

Följdfrågor:  
- Berätta mer… 

- Hur tänker du då?  

- Vill du utveckla det?  

- Hur upplevde du det? 

- Hur hanterade du det? 

- Hur gick du tillväga då? 
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