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1.

Van Loenen, T.,
Van den
Muijsenbergh, M.,
Hofmeester, M.,
Dowrick, C., Van
Ginneken, N.,
Aggelos Mechili,
E ... Lionis, C.
(2017).

Primary care for
refugees and newly
arrived migrants in
Europe: a qualitative
study on health
needs, barriers and
wishes

Studien syftar
till att få insikt i
flyktingars
hälsobehov,
hinder och
önskemål om
primärvård

89 flyktingar
och 25
vårdpersonal

De vanligaste hälsoproblemen orsakades av krig, våld och
olyckor under resan eller en ohälsosam levnadsstandard
under flykten. Det vanligaste hälsoproblemen var
depression, sömnlöshet och ångest. Språkskillnaderna var
problematiska.
Tolkar var tillgängliga men var inte alltid användbara.
Tidsbrist för vårdpersonal att bygga en vårdrelation.

Grad I
Hög

The European
Journal of Public
Health, 28(1) 82–
87
Nederländerna,
Storbritannien,
Grekland,
kroatien,
Slovenien,
Österrike, Ungern

Design:
Kvalitativ
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Intervjuer
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2.

Degni, F.,
Suominen, S.,
Essén, B., El
Ansari, W &
VehviläinenJulkunen, 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

Syftet med
studien var att
utforska läkares,
sjuksköterskors
och
barnmorskors
kommunikation
när de ger
modersjukvård
åt somaliska
kvinnor i
Finland.

10 Läkare, 7
sjuksköterskor
och 8
barnmorskor

Svårt att kommunicera även med tolk, då tolkarnas
kunskap varierade. Tolkarna hade svårt att översätta
medicinska ord på grund av låg kompetensnivå. Manliga
läkare uppfattade att de somaliska kvinnorna inte ville
kommunicera eller undersökas av dem pga att de var män
vilket försvårade informationsutbytet och vårdandet. Köns
aspekterna skildrades i alla typer av omvårdnad.
Sjuksköterskorna ansåg att integrering av de somaliska
kvinnorna genom att ta del av deras religiösa övertygelser,
kultur och normer var nödvändigt för kommunikation.
Sjuksköterskorna upplevde
att de somaliska kvinnorna led av svåra depressioner,
posttraumatisk stress, sömnbrist och stress till följd av det
tidigare inbördeskriget i Somalia och integrationen till
Finland. Läkarna uppfattade det som att de somaliska
kvinnornas män var beslutsfattande när det gäller vilken
omvårdnad som skall ges,framförallt rörande gynekologisk
vård. Preventivmedel var kontroversiellt. Vårdpersonalen
tyckte att de somaliska patienterna skulle sätta sig in i och
ha förståelse för det finska sättet att bedriva vård. Läkare
hade inte tid att skapa en relation till patienterna.

Grad I
Hög

Journal of
Immigrant and
Minority Health,
14(2) 330-343
Finland
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Kvalitativ
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Intervjuer
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3.

Ogunsiji, O.,
Chok, H.,
Mashingaidze, G
& Wilkes, L.
(2017).

“I am still
passionate despite
the challenges”:
Nurses navigating
the care for refugees

Att rapportera
de utmaningar
som
vårdpersonalen i
flyktinghälsan
står inför.

6 stycken
legitimerade
sjuksköterskor
som arbetat med
flyktinghälsovår
d.

Resultat:
Att lyssna på berättelser om trauma och tortyr var
krävande. Behov av akut vård som personalen inte var
vana vid, ex trauman av krigsskador.
Uppmärksammade att flyktingarna var oroliga över
familjemedlemmar som var kvar i hemlandet. Vård av
flyktingar var tidskrävande och orsakade betydande
arbetsproblem. De trivdes med sitt jobb och ansåg sig ha
en stor positiv skillnad i flyktingarnas liv.
Annan hälsouppfattning än sjukvårdspersonal.
Språkbarriärer var ett hinder för omvårdnaden.

Grad I
Hög

Journal of
Clinical Nursing,
27(17-18) 33353344
Australien

Design:
kvalitativ
Datainsamlings
metod:
Semistrukturera
d intervju med
ett
frågeformulär
angående deras
erfarenheter av
att vårda
flyktingar. Detta
gjordes över
telefon
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4.

Dumit, N-Y &
HoneinAbouHaidar, G.
(2019).

The impact of the
Syrian Refugee
Crisis on Nurses and
the Healthcare
System in Lebanon:
A Qualitative
Exploratory Study

Att undersöka
sjuksköterskors
perspektiv på
den syriska
flyktingkrisen
inom sjukhus
och primärvårds
kliniker i
Libanon.

6 sjuksköterskor
som jobbar i
primärvården
och 6
specialistsjukskö
terskor som
arbetar i
regioner med ett
högt antal
syriska
flyktingar.

Resultat:
Dålig hälsokompetens hos flyktingar.. Vårdpersonalen
uppfattade att flyktingar hade dålig hygien då de ofta
bodde i tält med dålig hygien. De hade även inte tillgång
till drickbart vatten vilket påverkade deras hälsa negativt.
Hög arbetsbelastning som bidrog till utbrändhet vilket
resulterade i uppsägningar.
Lärorikt arbete. Dåligt förberedda för att möta
flyktingkrisen. Den syriska flyktingkrisen drabbade
vårdpersonalens fysiska, psykiska och ekonomiska status.
Fick uppleva nya/andra hälsobesvär som dem inte var vana
vid. Vårdpersonalen fick öva på krishantering.

Grad I
Hög

Journal of
Nursing
Scholarship, 51(3)
289-298
Libanon

De som deltog
var legitimerade
sjuksköterskor.
Design:
Kvalitativ
Datainsamlings
metod:
Semistrukturera
de intervjuer.
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5.

Kallakorpi, S.,
Haatainen, K &
Kankkunen, P.
(2018).

Nurses’ Experiences
Caring for
Immigrant Patients
in Psychiatric Units

Syftet med
denna studie
var att beskriva
sjuksköterskorna
s erfarenheter av
att bedriva vård
till patienter
med
invandrarbakgru
nd i
psykiatriska
enheter.

Deltagarna
bestod av 5
sjuksköterskor
som jobbar på
en
vuxenpsykiatris
k avdelning.

Resultat:
Flyktingar har upplevt förluster och trauman. Vikten av att
bedriva familjefokuserad omvårdnad. Brister i
kommunikation. Konflikter uppstod mellan sjuksköterskor
och familjemedlemmar på grund av olika syn på sjukdom.
Familjemedlemmar kunde hjälpa patientens återhämtning.
Sjuksköterskorna var osäkra på om de kunde lita på
patienternas historier vilket gjorde det svårare att ställa en
diagnos.Tolkar användes mer av läkare.

Grad I
Hög

International
Journal Of Caring
Sciences, 11(3)
1802-1811
Finland

Kriterier: Har
vårdat patienter
med
invandrarbakgru
nd.
Design:
Kvalitativ
Datainsamlings
metod:
Genom
intervjuer 4060minuter och
observationer av
omvårdnaden.
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6.

Sevinç, S. (2018).

Nurses’ Experiences
in a Turkish Internal
Medicine Clinic
With Syrian
Refugees

Beskriva
sjuksköterskors
erfarenheter av
att vårda syriska
flyktingar på en
internmedicin
avdelning.

10
sjuksköterskor
som arbetar på
en
internmedicinsk
klinik
Sjukhus i
Turkiet.
Inklusionskriteri
er: 6 månaders
arbete på
avdelningen och
har vårdat
syriska
flyktingar.

Resultat:
Resultatet visade att det fanns svårigheter i
kommunikationen. Problematiskt med tolkar. Kvinnor ville
inte vårdas av manlig vårdpersonal. Religiös tro försvårade
omvårdnaden. Sjuksköterskorna upplevde en ökad
arbetsbelastning på grund av patienternas familjer. Uppgav
att de kände både medlidande och hat av att vårda
flyktingar.
Annan syn på döden.

Grad I
Hög

Journal of
Transcultural
Nursing, 29(3)
258–264
Turkiet

Design:
kvalitativ
Datainsamlings
metod:
Genom
frågeformulär
och intervjuer på
45-60min.
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7.

Sandblom, M &
Mangiro, E.
(2017).

The experience of
nurses working
within a voluntary
network: a
qualitative study of
health care for
undocumented
migrants

Sjuksköterskors
upplevelser av
att tillhandahålla
hälso-och
sjukvård till
papperslösa
migranter.

7 legitimerade
sjuksköterskor
som har
erfarenhet av att
ge vård åt
papperslösa
migranter.

Resultat:
Sjuksköterskorna upplevede att flyktingar inte tog emot
den sjukvård som de borde. Sjuksköterskorna upplevde att
de fick vara mer stöttande i omvårdnaden av papperslösa
migranter. Sjuksköterskorna kände en plikt av att sprida
säkerhet och lugn till migranterna. Sjuksköterskorna
uppfattade det tidskrävande att få patienterna att känna sig
hörda och sedda.
En välkomnande attityd i omvårdnaden var viktigt. Var
mer krävande att vårda migranter. Sjuksköterskorna kände
ett stort personligt ansvar och press att vårda migranter.
Mötet och samtalen viktiga. Tidsbrist för sjuksköterskapatient relation.

Grad I
Hög

Scandinavian
Journal of Caring
Sciences, 31 285292
Sverige

Design:
Kvalitativ
Datainsamlings
metod:
Intervjuer
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8.

Suurmond, J.,
Seeleman, C.,
Rupp, I., Goosen,
S & Stronks, K.
(2010).

Cultural competence
among nurse
practitioners
working with
asylum seekers

Undersöka den
kulturella
kompetensen
bland
sjuksköterskor
som jobbar med
asylsökande

89
sjuksköterskor
med erfarenhet
att vårda
asylsökande.

Resultat:
De flesta sjuksköterskorna ansåg det som nödvändigt att
vara medveten om följande:
Den politiska situationen i patientens hemländer och att få
insikt i hur medicinska problem kan vara ett direkt resultat
av den politiska situationen.
Kunskap om epidemiologi och manifestation av sjukdomar
i asylsökandes ursprungsland.
Kunskap om hur flykten från hemlandet påverkade
patientens hälsa.
Viktig att ha förmågan att ställa frågor om traumatiska
händelser och personliga problem..
Det framkom även att den kulturella kompetensen bör
utvecklas hos sjuksköterskor och det genom att få
erfarenhet av att vårda fler asylsökande och - genom
utbildningar.
Tillförlitligt förhållande mellan sjuksköterska och patient
var viktigt. Användningen av tolk kunde göra att patienten
inte öppnade upp sig.

Grad I
Hög

Nurse Education
Today, 30(8) 821–
826
Nederländerna

Design:
Kvalitativ
Datainsamlings
metod:
Frågeformulär
och intervjuer.
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