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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Människor emigrerar till andra länder på grund av olika orsaker. Det kan vara till 
följd av krig, fattigdom eller av andra skäl. I samband med den ökade migrationen uppstår 
även behovet av vård för flera människor som anlänt till ett nytt land. Det leder till 
kompetensen hos sjuksköterskan ställs mot högre krav för att bemöta denna patientgrupp. 
Sjuksköterskans roll är att ge en god och patientsäker omvårdnad till alla människor som 
söker vård.  
Syfte: Syftet var att undersöka de faktorer som påverkar sjuksköterskan i mötet med 
människor som flytt till västerländska länder.  
Metod: En kvalitativ litteraturstudie med tio vetenskapliga originalartiklar som analyserats 
med en kvalitativ innehållsanalys. 
Resultat: Ur analysen framkom det tre huvudkategorier: Kommunikationsbarriärer i mötet 
med patienten, Sjuksköterskans kompetens och Konflikter i samarbetet mellan hälso- och 
sjukvård, organisationer och myndigheter. 
Slutsats: Mer utbildning och utveckling av kulturell kompetens behövs för sjuksköterskor 
men också för övrig vårdpersonal. De riktlinjer och lagar som finns idag i samband med vård 
av flyktingar och asylsökande behöver förtydligas.  
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INLEDNING  
För en människa som flyr och kommer till ett nytt främmande land kan det innebära både en 
psykisk och fysisk påfrestning. Människor reagerar olika på drastiska förändringar i livet. Då 
flyktingsituationen i Europa är högst aktuell idag, är det många av de människor som flytt i 
behov av vård. Sjuksköterskan kommer att möta dessa individer i olika vårdsammanhang. 
Tidigare forskning visar att sjuksköterskor upplever att de lagar och riktlinjer som finns för 
asylsökande och flyktingar är otydliga. Denna studie vill därför undersöka och 
uppmärksamma de faktorer som kan påverka arbetet som sjuksköterska i mötet med 
patienten. En ökad medvetenhet om de faktorer som kan påverka sjuksköterskan, kan ge en 
bättre förståelse och ge förutsättningar för att skapa kvalitetsäkrat arbete.   
  
 

BAKGRUND 
Migration och dess hälsokonsekvenser 
Världen är i ett skede av konstant förändring och detta innebär en ständig rörelse av 
människor som reser och bosätter sig i andra länder än vad de ursprungligen kommer ifrån. 
(Eriksson, 2014). Migration är en komplex process där människor ofta tvingas på flykt, undan 
krig och tortyr. Det har en stark påverkan både fysiskt och psykiskt för människan som ofta 
leder till utveckling av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) eller djup depression. Innan 
dessa personer blir diagnostiserade får de oftast problem med känslor och tankar, i form av 
apati, koncentrationssvårigheter och en ökad stresskänslighet (Shannon, Wieling, Simmelink 
McCleary & Becher,  2015).  
 
 
 
Ökad migration 
Alla människor har rätt till ett värdigt liv, frihet och rättvisa (United Nations High 
Commissioner for Refugees  [UNHCR], 2015). Totalt i världen är det 60 miljoner människor 
som är på flykt idag ([UNHCR], 2015). I Sverige år 2015 är det omkring 110 000 personer 
som har ansökt om asyl (Migrationsverket, 2015). Enligt den Statistiska centralbyrån (SCB, 
2015) är krig och oroligheter i Syrien de främsta anledningar till den ökade migrationen i 
världen idag. För att definiera och förklara olika begrepp som berör flyktingar, asylsökande, 
nyanlända och personer med annan kulturell bakgrund, redovisas dessa i tabell 
 
 
 
 
Tabell 1. Ordförklaringar  

FLYKTING 
(Refugee)  

En flykting definieras som en människa som har tvingats fly sitt hemland på 
grund av rädsla för förföljelse, krig, samhällsgrupp, sexuell och etnisk 
tillhörighet och som inte kan återvända i säkerhet till sitt hemland. 
 
Källa: (Migrationsverket, 2015) 

ASYLSÖKANDE 
(Asylum Seeker) 

Asylsökande är en människa som har kommer till Sverige och söker skydd. 
Personen har ännu inte fått ett slutgiltigt besked på sin ansökan. 
 
Källa: (Migrationsverket, 2015) 
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NYANLÄND 
(Newly Arrived) 

Nyanländ förklaras som en person som beviljats uppehållstillstånd på grund av 
flyktingskäl och är mottagen i en kommun. Begreppet nyanländ räknas så länge 
lagen om etableringsinsatser gäller för personen, vilket är två till tre år. 
 
Källa: Migrationsverket, 2015 

Kultur  Kultur är de värderingar, regler och symboler som delas av en grupp människor. 
Kultur kan påverka människans handlingar i olika situationer. Varje samhälle 
och kultur har sin syn på exempelvis hälsa, sjukdom och död och hur dessa 
uppkommer samt botas.                 
 
Källa: (Angel & Hjern, 2012) 

 
 
Mötet med västerländsk vård 
Eriksson (2014) visar att olika hinder kan uppstå för personer med annan kulturell bakgrund 
och med bristande språkkunskap när den söker vård i Sverige. Vårdkulturen mellan Sverige 
och andra utomeuropeiska länder skiljer sig åt. Därför är det mycket viktigt för sjuksköterskan 
att ha en förståelse för olika kulturella skillnader och hur de kan påverka individens syn på sitt 
hälsotillstånd (Eriksson, 2014). Sjuksköterskan har även i sitt ansvar att hjälpa de som söker 
sig till hälso- och sjukvård och att de får god omvårdnad. Den ska grunda sig på en helhetssyn 
för den enskilda människan, vilket innebär att se människan och förstå hennes subjektiva 
upplevelse av sin sjukdom eller livssituation (Dahlberg & Segesten, 2010). 
 
 
Lagar och riktlinjer 
International Council of Nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor är en internationell kod 
som hänvisar sjuksköterskor till att agera enligt ett gemensamt etisk förhållningssätt. Koden 
grundar sig på de mänskliga rättigheter och lyfter fram fyra grundstenar i sjuksköterskans 
arbete, främja hälsa, förebygga sjukdom, lindra lidande och återställa hälsa (International 
Council of Nurses [ICN], 2012). Migrationsverket har skyldighet att informera om rätten till 
vård för asylsökande samtidigt som landstingen ska erbjuda asylsökande 
hälsoundersökningar. Syftet med hälsoundersökningen är att så tidigt som möjligt att 
upptäcka eventuella sjukdomar eller symtom på ohälsa (Migrationsverket, 2015).  
 
År 2013 kom en ny lag om att även papperslösa människor har rätt till vård som inte kan 
anstå, vilket endast betyder mödrahälsovård, tandvård, vård i samband med abort och 
preventivmedelsrådgivning (Socialstyrelsen (2013:407).  
 
 

Mänskliga rättigheter 
Innebörden av de mänskliga rättigheterna är att varje människa har rätt att leva ett tryggt och 
säkert liv i samvaro med andra. Rättigheten är inräknad i många länders grundlagar, däribland 
Sverige (Fischer, 2015). De mänskliga rättigheterna gäller för alla människor där ingen 
hänsyn tas till varken hudfärg, kön, religion, språk, politiska åsikter eller sociala status. FN:s 
deklaration om de mänskliga rättigheterna påtalar även att varje människa har rätt till en god 
levnadsstandard innefattande hälsa och välbefinnande för den egna individen och tillhörande 
familj. Det som ska inkluderas är även hälsovård och trygghet vid uppkomst av sjukdom 
(Förenta Nationerna [FN], 2015). I de mänskliga rättigheterna står det även skrivet att varje 
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människa har rätt till sjukvård oavsett vart de befinner sig (World Health Organization 
[WHO], 2015).   
 
 
Sjuksköterskans roll 
Sjuksköterskan har en viktig roll när flyktingar eller asylsökande söker kontakt med vården 
för första gången. Av den anledningen kan hon fungera som en länk mellan vården och 
människan som är i behov av vård (Suurmond, Rupp, Seelman, Gossen & Stronks, 2013). 

Guttman, Gesser- Edelsburg & Aycheh (2013) menar att sjuksköterskan bör ha vetskapen om 
vilka riktlinjer som finns gällande rätt till hälso och sjukvård för personer med annan kulturell 
bakgrund. Det anses vara av vikt för att kunna ge god vård, som exempelvis vilken typ av 
vård de har rätt till och vilken vård som passar dem bäst samt vilka val de har i och med det. 
Guttman, Gesser- Edelsburg & Aycheh (2013) menar även att sjuksköterskans roll i mötet är 
att informera på ett tydligt sätt så att patienten förstår vad som sägs. Ett exempel är när 
läkaren ger besked om uppkomst av sjukdom eller varför provtagning ska tas och anledningen 
till det. Det kan föreligga vissa bristande språkkunskaper, det är då viktigt att ta till hjälp av 
exempelvis en tolk. Det är sjuksköterskans bemötande som är betydelsefullt för flyktingen 
eller personer med annan kulturell bakgrund och forskning visar att det gör att fler flyktingar, 
asylsökande och personer med annan kulturell bakgrund söker sig till vården (Jonzon, 
Lindqvist & Johansson, 2015).  

Det ökande trycket på vården av patienter med annan än västerländsk bakgrund ökar i bland 
annat Sverige. Det ställs krav på sjuksköterskan att se patienten utifrån det globala 
perspektivet. Det innebär att kunna se det som händer i världen och hur detta påverkar 
människans hälsa. Globaliseringen utmanar även sjuksköterskan att inte bara göra sig 
förberedd på lokala och nationella frågor utan också globala frågor som rör vården ur ett folk-
hälsoperspektiv (Shiffer, Davis, To Dutka & Richardson, 2014). Därför är det viktigt att utöka 
kunskapen hos sjuksköterskor gällande hälsosituationen hos människor runtom i världen 
(Eriksson, 2014.). 

 

Patientsäkerhet 
Patienter som har kontakt med sjukvården ska kunna känna sig trygga och säkra. Vårdenheter 
bör sträva efter kompetensutveckling för varje medarbetare, för att en djupare förståelse och 
uppdatering ska ske på individnivå. Det kan vara en ytterligare faktor för att säkra vården för 
patienten (Dahlberg & Segesten, 2010). När vården inte är säker riskerar patienten att skadas 
och vilket kan medföra ett onödigt vårdlidande. Det som kan hota patientsäkerheten är olika 
slags faktorer som till exempel brist på information och otydlig kommunikation (Öhrn, 2014). 
Det här gäller i högsta grad flyktingar och personer med annan kulturell bakgrund som söker 
sig till Sverige. 
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TEORETISK REFERENSRAM 

Litteraturstudien utgår från ett vårdvetenskapligt synsätt, vilket är ett kunskapsområde och 
akademiskt ämne som har patienten i fokus där beskrivelse och analys av vårdandet ingår. 
Vårdvetenskapens syfte är att skapa kunskap om vårdande och hälsa för att stödja och stärka 
patientens hälsoprocesser (Dahlberg & Segesten, 2010). 
Patientperspektivet är en av vårdvetenskapens fundament, där patientens livsvärld är i fokus. 
Utifrån ett sjuksköterskeperspektiv är det grunden till att ge en god omvårdnad genom att 
stärka hälsoprocessen hos patienten, lindra lidande och främja hälsa. Vårdvetenskapen är även 
nyckeln till den goda vården eftersom empirisk forskning har lett fram till ökad kunskap om 
särskild problematik i vården för att kunna ge en individanpassad vård. För att sjuksköterskan 
ytterligare ska kunna förstå patientens livssituation behöver hen ha ett öppet och följsamt 
förhållningssätt. (Dahlberg & Segesten, 2010). Följande begrepp kommer att ligga till grund 
för litteraturstudien: 
 
 
Trygghet 
Trygghet är ett behov som alla människor har och det grundar sig i vår vilja att överleva. 
Sjuksköterskan bör förstå patientens behov av trygghet och hur viktigt det är att vårda på ett 
sätt som gör att patienten får en känsla av kontroll över sin livssituation (Dahlberg & 
Segesten, 2010). Trygghet är en grundläggande faktor som är starkt sammankopplad med 
hälsa och är så viktig att den är inskriven i hälso- och sjukvårdslagen (Dahlberg & Segesten, 
2010). Socialtjänstlagen (1982:763) menar att vården ska tillgodose patientens behov av vård 
och behandling (Socialstyrelsens författarsamling (1982:763). 
 
 
Vårdande möten 
Ett vårdande möte innebär att vårdaren ser till att mötet blir så vårdande i den bemärkelsen att 
vårdaren ser, bekräftar, lyssnar och intresserar sig för patienten. Det kan handla om att 
sjuksköterskan är öppen och följsam i mötet med patienten, då patienters livsvärld kan 
förmedlas och sjuksköterskan kan få tillgång till den. Det är också sjuksköterskans ansvar att 
ett möte blir så vårdande som möjligt oavsett om det handlar om ett par minuter. 
Sjuksköterskans engagemang och intresse för patienten och dennes livsvärld utgör 
möjligheten att identifiera hälsoproblem och risker men också stärka patientens styrkor 
(Dahlberg & Segesten, 2010). Det är framförallt viktigt hos sårbara patienter, som exempelvis 
flyktingar. 
 
 
Hälsa 
Det som har varit centralt i vårdvetenskaplig forskning är hälsa. Begreppet är 
mångdimensionellt och det finns inte bara en förklaring till hälsans betydelse och innebörd. 
Hälsa som begrepp betyder helhet eller helighet och i relation till vårdvetenskapen ses det 
som en egen resurs. Den handlande människan kan ha uppnått olika grader av hälsa genom att 
ha bättre kontroll av sin livssituation (Wärnå - Furu, 2012). Dahlberg och Segesten (2010) 
beskriver vidare att det är viktigt för sjuksköterskan att vid ohälsa hos den enskilde individen 
stödja, stärka och hjälpa patienten till att uppnå god hälsa och lindra lidandet.  
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När vården inte är vårdande 
Ett vårdlidande kan uppstå om vården inte kan ge god vård. Det innebär att ett lidande uppstår 
på grund av vårdandet. En av orsakerna kan vara vårdpersonalens brist på kunskap och 
lyhördhet ( Dahlberg & Segesten). Det är sjuksköterskans ansvar att patienten får den vård 
som denne behöver oavsett bakgrund (ICN, 2012). Det krävs således kunskap och framförallt 
respekt för att bemöta denna patientgrupp. 
 
 
 
PROBLEMFORMULERING 
Dagens sjuksköterska får möta människor med olika bakgrunder så som etniska, kulturella, 
sociala, politiska eller sexuella tillhörigheter. Sjuksköterskan och övrig vårdpersonal ställs 
inför högre krav på grund av att det kräver kunskap och erfarenhet för att kunna bemöta denna 
patientgrupp. Brist på kunskap kan medföra ett onödigt lidande och vården blir inte optimal. 
Forskning visar att sjuksköterskor upplever det svårt att följa de lagar och riktlinjer som finns 
idag för att vårda asylsökande samt flyktingar. Det som kan bli ett problem i mötet är 
språkhinder vilket kan medföra att viktig information om patienten går förlorad och leda till 
att patientsäkerheten brister. Frågan är vilka faktorer som påverkar vårdandet av patienter 
med annan bakgrund än den västerländska.  
 
 
 

SYFTE 
Syftet är att utifrån ett sjuksköterskeperspektiv undersöka de faktorer som påverkar vårdandet 
av vuxna flyktingar och personer med annan kulturell bakgrund. 
 
 
METOD 
En kvalitativ design har legat till grund för denna litteraturstudie. Det innebar att  på ett 
metodiskt sätt, söka och samla in information för att sedan ställa samman data inom det valda 
ämnet. Den kvalitativa designen är utformad för att belysa individens subjektiva upplevelse 
(Polit & Beck, 2012).  Författarna ville undersöka sjuksköterskans upplevelse av faktorer 
inom hälso-och sjukvård vid möte och vård av flyktingar och individer med annan bakgrund 
än den västerländska. Studien utformades som en litteraturstudie. 
 
Datainsamling 
Studien baserades på vetenskapliga originalartiklar. Artiklarna söktes fram i två olika 
databaser CINAHL och PubMed som var inriktade mot medicin och omvårdnad (Polit & 
Beck, 2012). Vid insamling av data användes MESH och CINAHL headings som är 
databasernas ämnesordslistor. De ord som användes var “communication barriers”, 

“refugees”, “cultural competence”, “healthcare”, “nurse-patient relations” “nurses”,  “cultural 

diversity” och “qualitative research”. Ämnesorden kombinerades med fritextord som 
migrant*, challenges* och perspective* (se bilaga 2). För att få sökorden mer riktade mot 
syftet söktes de med Boolean operators, “AND” eller “OR” (se bilaga 2). Abstracten i de 

funna artiklarna lästes igenom för att undersöka om de svarade mot studiens syfte. För att vara 
säkra på att artiklarna var vetenskapligt granskade så skulle de vara från CINAHL och vara 
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peer reviewed. De från PubMed skulle vara granskade i Ulrichsweb. För att säkerställa god 
kvalitet så har artiklarna genomgått en granskning utifrån Forsberg och Wengström (2013) 
kvalitetsbedömningsmall för kvalitativa studier (Bilaga 3). 
Kvalitetsbedömningen baserades utifrån ja nej och vet ej frågor (bilaga 1). Svar ja gav ett 
poäng, vet ej gav 0 poäng och nej gav 0 poäng. Poängen sammanställdes till procent, där hög 
kvalité motsvarade över 80 %, medelhög var mellan 70-80 % och låg kvalité motsvarade 
under 70 %. De artiklar som inkluderades i studiens resultat består av medelhög till hög 
kvalité (Bilaga 3). 
 
Urval 
Resultatet baserades på tio vetenskapliga originalartiklar. Fyra artiklar uteslöts då de inte höll 
tillräckligt hög kvalité enligt innehållsanalysen (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). 
Således inkluderades totalt 10 artiklar (Bilaga 1).  

 
Inklusionskriterier Studien baserades på kvalitativa vetenskapliga originalartiklar. Artiklarna 
skulle vara högst åtta år gamla och vara publicerade mellan 2007-2015 och “peer-reviewed” 
Artiklarna kontrollerades ytterligare via UlrichsWeb, där vetenskapliga tidsskrifter blir 
granskade. Personer över 18 år inkluderas.  
 
Exklusionskriterier: Artiklar som inte var etiskt granskade eller inte förde en etisk diskussion. 
Artiklar med personer under 18 år och kvantitativa artiklar uteslöts också då de inte 
överensstämmer med studiens syfte. 
 
 
 
Dataanalys 
 Artiklarna som valts ut har granskats och analyserats enskilt för att få en egen uppfattning av 
innehållet. Därefter lästes artiklarna ytterligare en gång enskilt för att få fram meningsbärande 
enheter och koder. Efter det presenterade och diskuterade studiens författare det de själva 
kommit fram till. Studiens författare har enskilt läst artiklarna och markerat viktiga meningar 
och stycken för att få fram det väsentliga i varje text (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012; 
Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). Citat används i resultatet för att understryka det som 
framkommit vid uppbyggnaden av resultatet, innehållsanalys kommer finnas med i arbetet så 
att läsaren kan se de korrekta tolkningarna som gjorts (Graneheim & Lundman, 2004) 
Identifiering och urskiljning av det relevanta i texterna gjordes tillsammans och de 
meningsbärande delar som identifierades kondenserades för att därefter bilda kategorier som 
presenteras i resultatet (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012; Granskär & Höglund-
Nielsen, 2012). Koderna var en sammanfattning som redogjorde för de kondenserade 
meningsenheterna. Vidare sammanfördes liknande koder till underkategorier och sedan 
sammanfördes dessa till huvudkategorier.   
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FORSKNINGS ETISKA ASPEKTER 
Artiklarna som valts har granskats och godkänts av etiska kommittéer eller oberoende etiska 
kommittéer även förkortat IEC eller IRB. De fyra etiska huvudkraven: samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och informationskravet ska iallafall ha diskuterats i 
viss utsträckning för att studien ska bedömas vara så etiskt korrekt som möjligt (Polit & Beck, 
2012). Helsingforsdeklarationen (2013)  etiska principer ska följas vid granskning av artiklar.  
 
Författarna försökte vara medvetna om den egna förförståelsen och åsidosätta den innan 
studien påbörjades för att den inte skulle påverka analysarbetet. Lundman och Hellgren-
Granheim (2012) menar att det är genom att vara medveten om sin förförståelse som ger en 
djupare förståelse för det som har valts att undersökas. 
 
 
 

RESULTAT 
Resultatet belyser tre huvudfaktorer som påverkar sjuksköterskans bemötande av patienter 
som var flyktingar eller hade en annan bakgrund än den västerländska. Det framkommer olika 
faktorer som påverkar mötet med patienten, sjuksköterskan och hennes kompetens samt hälso 
-och sjukvårdsorganisationens påverkan på sjuksköterskans arbete. Nedan redovisas de tre 
huvudkategorier och åtta underkategorier som framkommit i resultatet.  

 

 

Tabell 3. Kategorier och underkategorier 

Kategori Underkategori 

Kommunikationsbarriärer i mötet med 
patienten 

Utmaningar med att använda tolk 
Språket som ett hinder 
Kulturella skillnader 

Sjuksköterskans kompetens Sjuksköterskans kulturella kompetens  
Vägen mot en tillitsfull relation 
Sjuksköterskan mellan lagen och etiken 

Konflikter i samarbetet mellan hälso- och 
sjukvård, organisation och myndigheter 

Saknat stöd från den egna organisationen 
och kollegor 
Bristande informationsutbyte mellan hälso- 
och sjukvård och myndigheter 
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Kommunikationsbarriärer i mötet med patienten 
Tre olika faktorer framkom i kommunikationen. Användning av tolkar, språksvårigheter och 
kulturella skillnader påverkade mötet mellan sjuksköterska och patient. 
 

Utmaningar med att använda tolk 
Sjuksköterskorna ansåg tolkar som en viktig nyckelroll i kommunikationen mellan 
sjuksköterska och patient men de var oroliga över att ha en tredje person med i vårdmötet. 
Oron uttrycktes i form av att ha oprofessionella tolkar, få felaktig översättning och riskera 
patientens integritet i samband med att familjemedlemmar fungerade som tolkar (Eklöf et al., 
2012; Kalengayi et al., 2012; Priebe et al.,2011; Sandhu et al, 2012). Ett gemensamt 
orosmoment för sjuksköterskorna var således när tolkar inte fanns tillgängliga eller när 
patienter avböjde dem, vilket oftast resulterade i att barn eller anhöriga fick översätta. Ett 
exempel var i mötet med kvinnan i familjen, då känsliga frågor uppkom kring menstruation 
och barnen blev tvungna att översätta (Degni et al., 2011; Priebe et al., 2011). 
Sjuksköterskorna kunde dock förstå varför patienter i vissa fall hade med sig anhöriga som 
översättare, detta på grund av att de gav en känsla av trygghet och tillförlitlighet. (Degni et al., 
2011).  En annan nackdel sjuksköterskor upplevde var att familjemedlemmar eller anhöriga 
kunde välja att vara selektiva i översättandet, vilket innebar att viktig information kunde gå 
förlorad (Degni et al., 2011; Priebe et al., 2011; Sandhu et al., 2012 ). Eklöf et al., (2014) 
visade att sjuksköterskorna upplevde det var svårt att använda sig av tolk då beställning och 
tillgång till tolk ansågs vara tidskrävande och gav upphov till en ökad arbetsbelastning. 
 
“Everybody talks about money, and the use of interpreter is expensive...It is challenging when 
a patient needs an interpreter, but the guidelines say he/she shoudn’t have one because of 

his/her immigrations type… My main point is the patient, not the guidline.” (Eklöf et al., 
2014) 
 
 
Språket som ett hinder 
Hendson, Reis och Nicholas (2015) visar att sjuksköterskorna upplevde språket som ett hinder 
i att förstå och kommunicera med de flyktingar de mötte i vården. I samband med de 
språksvårigheter som uppstod,  exempelvis när sjuksköterskan skulle förklara varför en 
medicinsk behandling var nödvändig (Ibid). Frustration uppstod hos sjuksköterskorna 
eftersom de inte fick direktkontakt med patienten och var oroliga för om patienten förstått 
information de gav (Hendson, Reis & Nicholas, 2015; Kalengayi et al., 2015; Taylor & 
Alfred, 2010). Även om sjuksköterskorna försökte skapa en bra kommunikation med 
patienten, kände de sig inte tillfredställda med vårdmötet på grund av språket (Hendson, Reis 
och Nicholas, 2015).  Sandhu et al. (2012) skrev mer om språket som en begränsande faktor 
vid att fastställa symptom hos en patient då översättningen var tvungen att vara 
sammanhängande för att kunna skapa en klar kommunikation. Språket ansågs även ur ett 
sjuksköterskeperspektiv som ett hinder och en utmaning i att bygga upp en tillitsfull relation 
(Hart & Mareno, 2013). 
 
“ I asked the Migration Board when I started working with this because I thought… I might 

be able to send the notice in any language. But they told me: ‘we don’t do that and we do not 
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think you should do it either, you should send notices in Swedish because they always have 
someone to ask’...” (Kalengayi et al., 2015).  
 
Kulturella skillnader 
Enligt Sandhu et al. (2011) kunde det ibland uppstå missförstånd då sjuksköterskan hade brist 
på kulturell bakgrund kring patienten. Sjuksköterskorna upplevde även att flyktingfamiljer 
hade svårt att förstå vad mental ohälsa innebar. Detta då det inom deras kultur inte fick 
uttryckas som en ohälsa för dem. Vidare sågs även brist på kunskap och utbildning som en 
störande faktor i att förklara innebörden av vad mental ohälsa var.  
 
Kalengayi et al. (2012) visar i sin studie att de kulturella faktorerna så som trosvärderingar, 
religionsutövelse, familjedynamik, kön och tidigare erfarenhet av hälso och sjukvård 
påverkade patienter i mötet för sjuksköterskan. Ovannämnda faktorer kunde påverka 
vårdmötet. Studiens resultat nämnde också hur flyktingarnas utbildningsnivå kom till att 
påverka deras vetskap kring olika sjukdomar och dess behandlingar. De som var utbildade 
exempelvis studerat vid universitet i sitt hemland ansågs vara mer kunniga medan de som 
saknade utbildning inte förstod i lika hög utsträckning. Vårdpersonal upplevde att det var 
svårt att avgöra om hur mycket de som inte hade lika mycket kunskap faktiskt förstod av det 
som de blev informerade om. Det kunde även uppstå patriarkaliska situationer där familjer 
kom för rådgivning och då mannen  ansåg sig vara familjens överhuvud . Det betydde att han 
skulle ha rätt till all den medicinska informationen för varje enskild familjemedlem. Det  
uttrycktes från vårdgivarnas sida som en frustration att mannen ansåg sig ha rätten att bli 
informerad. Vårdgivarna talade om att det utmanade den västerländska sjukvården i att kunna 
få möjlighet att kommunicera enskilt med den drabbade familjemedlemmen (Kalengayi et al, 
2012). 
 
En annan del av de kulturella skillnaderna var att religionen spelade en stor roll i en individs 
liv. Sjuksköterskorna uppgav att de kände sig frustrerade över hur religionen och religiöst 
utövande hade en sådan stark inverkan på patienterna och att det förhindrade dem från att ge 
en tillräckligt god och sammanhängande vård till sin patient. Ett exempel var när vissa 
patienter vägrade ta sin medicin eftersom de ansåg och trodde att medicinen var förbjuden 
enligt deras religion. Det uppstod även ett visst dilemma när patienter fastade och som var 
tvungna att ta sina mediciner i samband med måltid vid en speciell tid (ibid). 
 
I Hendson, Reis och Nicholas (2015) talar även sjuksköterskorna om hur de kulturella 
skillnaderna innefattade religion påverkade och försvårade relationen mellan familj och 
sjuksköterska. Det som även framkommer i studien är att när flyktingfamiljer inte kände sig 
tillräckligt trygga och säkra av hälso- och sjukvårdssystemet så valde de att ta ett steg tillbaka 
och lägga mer ansvar på vårdgivarna. Trots att sjuksköterskorna ofta kände sig hjälplösa så 
kände de ändå en stark skyldighet att hjälpa. 
 
Hart och Mareno (2013) visar att sjuksköterskorna upplevde att olika kulturer och religioner 
var komplext då det var olika normer för de olika kulturerna vilket gjorde att det emellanåt 
var svårt att särskilja vad som gällde för vilken religion. Det som blev till följd av detta var att 
sjuksköterskorna hade svårigheter med att avgöra patienters önskemål. En annan skillnad 
sjuksköterskorna som framkom var beröringen, som Degni et al., (2011) beskriver i sin finska 
studie. Sjuksköterskorna upplevde att personer från Somalien kramade sjuksköterskorna när 
de träffades och detta sågs som en kulturkrock för vissa av sjuksköterskorna förklarade att i 



  
 

10 
 

deras finska kultur är de inte mycket för fysisk kontakt. Det ansågs även som oprofessionellt 
att interagera på det sättet med sina patienter (Degni et al., 2011). I en annan studie gjord i 
Sverige ansåg sjuksköterskorna däremot att fysisk kontakt sågs som en form av tröst och 
trygghet i motsats till den finska studien.. En av sjuksköterskorna kände sig nedvärderad när 
en anhörig till en patient vägrade ta henne i hand. Patientens anhörig förklarade att det hade 
att göra med hans kultur (Faustine et al, 2015). 
 
“In the beginning , many of us were embarassed in hugging the Somali women. We Finns, we 
are not used to hugging our patients neither other people in our private life. Hugging and 
touching are not ordinary parts of Finnish culture. Now, we have learned and understood the 
cultural meaning of hugging the Somali women, so that some of us can do it more easily then 
before.” (Degni et al., 2011). 
 
 

Sjuksköterskans kompetens 
Sjuksköterskor ansåg att de saknade kulturell kompetens. Det fanns en öppenhet i att få mer 
kunskap kring hur vård kan se ut och vilka skillnader det finns i andra länder till skillnad från 
den västerländska vården. Lagar och riktlinjer skapade en personlig konflikt hos 
sjuksköterskorna.  
 
 
Sjuksköterskans kulturella kompetens 
Enligt Hendson, Reis och Nicholas (2015) kunde en relation mellan sjuksköterskan och 
patienten skapas när man valde att ta del av deras perspektiv, vad patienter själva ansåg var 
viktigt för dem i samband med vård. Sjuksköterskorna var lyhörda och ödmjuka inför vad 
patienterna hade att säga. Sjuksköterskorna upplevde en annan form av sensitivitet, genom att 
lyssna på patientens berättelse fick de en inblick i deras livsvärld. Det som framkom var 
behovet av att ständigt reflektera över mötet med patienten och att vara öppen mot 
förändringar i vården. Utifrån sjuksköterskans kompetens så fanns även behovet av utbildning 
om olika kulturer och religioner. I familjer med annan bakgrund än den västerländska skulle 
de kunnabesöka  kliniken och prata om sina kulturella normer. Ett sådant exempel var att 
deras kulturella behov kunde uppfyllas genom individuellt anpassad vård (ibid). 
 
Suurmond et al (2010) tar även upp behovet av mer utbildning gällande kulturell kompetens. 
Sjuksköterskorna behövde fördjupa sin kunskap i avseende till sin egna förmåga att vara 
lyhörd för sin patient. Lyhördheten var en viktig del för att kunna skapa en tillitsfull relation 
där patienten kunde känna sig trygg i mötet. Det som studien också visade var vikten av att 
informera de asylsökande om hur hälso och sjukvårdssystemet fungerar.  Vidare visar 
Suurmond, Seeleman, Ripp, Goosen och Stronks (2010), att sjuksköterskorna ansåg det 
värdefullt att utbyta tankar och reflektioner kring komplexa situationer där kulturella 
influenser har påverkat mötet med patienten. olika föreställningar kring sjukdomar och dess 
uppkomst (Ibid). Sandu et al (2012) visade att den kulturella kompetensen behövdes utökas 
och utvecklas bland de yrkesverksamma i vården.  

“There is hardly any attention paid to multiculturalism during the providing of education at 

the university or elsewhere.” (Sandhu et al., 2012). 
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Vägen mot en tillitsfull relation 
Det var av vikt att skapa en trygg och tillitsfull relation med patienten genom att 
kommunicera på rätt sätt. Det betydde att ha en klar och direkt kommunikation med patienten, 
exempelvis genom att undvika att använda sig av medicinska termer (Eklöf et al., 2014; 
Degni et al., 2014; Sandu et al., 2012; Suurmond et al., 2010). Sjuksköterskorna upplevde att 
det inte var lätt att skapa eller bygga en relation med patienter som inte talade samma språk, 
inte hade någon tillit till sjukvården på grund av dåliga erfarenheter och som blivit 
traumatiserade av exempelvis krig (Kalengayi et al., 2012; Sandhu et al., 2012). Kalengayi et 
al., (2012) visade hur religion kunde ses som en “störande” faktor för att skapa en tillitsfull 

och god vårdrelation (ibid). Det var genom samtal med patienten som sjuksköterskan fick en 
insikt i patienternas livsvärld och kunde förstå deras syn på människokroppen och olika 
sjukdomar (Sandhu et al., 2012; Suurmond et al., 2010). 

 

Tilliten skapades genom att boka in längre vårdmöten med patienterna eller öka frekvensen av 
vårdmöten (Sandhu et al., 2012). Många sjuksköterskor uppgav att en tillitsfull relation gav 
möjlighet för patienten att öppna upp sig. Det gavs då tillfälle att ställa känsliga frågor om 
traumatiska händelser eller personliga problem. Samtidigt ansåg sjuksköterskorna att det var 
viktigt att identifiera om patienter led av psykisk ohälsa eller fysisk ohälsa orsakat av 
traumatiska händelser. Sjuksköterskorna upplevde att traumatiska händelser var ett mycket 
svårt ämne att prata om (Sandhu et al., 2012; Suurmond et al., 2010). Kalengayi et al. (2015)  
påvisade också att sjuksköterskorna hade svårt att prata om traumatiska händelser men även 
om sexuell hälsa eftersom de inte visste hur de skulle ställa frågor kring ämnet utan att 
förolämpa patienten (ibid). Vissa sjuksköterskor upplevde att de behövde känna efter om 
patienten ville tala om traumatiska händelser och förbereda dem för frågor som i andra fall 
kunde vara känsliga att svara på. De frågor som sjuksköterskorna ansåg som känsliga för 
patienterna var frågor kring familjen, eftersom de inte visste om de var i livet eller inte 
(Sandhu et al., 2012; Suurmond et al., 2010).  

 

Sjuksköterskan mellan lagen och etiken 
Sjuksköterskor uttryckte att det fanns otydliga riktlinjer och lagar i samband med vård av 
flyktingar och asylsökande (Kalengayi et al., 2015, Priebe et al., 2011., Eklöf et al, 2014). 
Vidare framkom det att sjuksköterskorna kände en frustration över att inte kunna följa upp 
eller hjälpa de patienter med asylsökande bakgrund, eftersom lagen 2013:407 som innebar att 
endast akuta tillstånd vårdas. Ett personligt dilemma skapades hos sjuksköterskorna på grund 
av att lagen kolliderade med sjuksköterskornas etiska kod. Den etiska koden beskriver att 
sjuksköterskor ska hjälpa de som behöver vård oavsett nationalitet, etnisk tillhörighet eller 
social ställning (Faustine et al, 2015; [ICN], 2012). I samtliga studier upplevde 
sjuksköterskorna att lagen behöver förtydligas och att det rådde delade meningar om vård till 
flyktingar och asylsökande. En del upplevde att de hade tillräcklig kunskap kring den vård 
patienterna hade rättigheter till och att de alltid skulle ge akutvård om det behövdes. Många 
sjuksköterskor uttryckte även att de hade gått runt lagen för att kunna ge vård och behandling, 
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exempelvis genom att sätta prover och tester i deras eget namn och skriva ut billigare medicin 
som patienterna kunde ha råd med (Priebe et al., 2011., Kalengayi et al., 2015., Eklöf et al., 
2014).  
 

Sjuksköterskorna beskrev även att riktlinjerna inom hälso-och sjukvårdsorganisationen inte 
var tillräckliga att använda som en vägledning eller hjälpsamma alls. Exempelvis de olika 
kriterierna som måste uppfyllas för att använda tolk och när patienten inte hade dessa kriterier 
uppfyllda skapade det ett dilemma med den ledande organisationen. Sjuksköterskorna ansåg 
att deras fokus låg på patienten och inte på riktlinjerna (Eklöf et al., 2014; Priebe et al., 2011).  

“I think this is a paradox, because health is more than the absence of acute conditions”. 

(Kalengayi et al., 2015). 

 

Konflikter i samarbetet mellan hälso- och sjukvård, organisation och myndigheter 
Saknat stöd från organisation och kollegor upplevdes bland sjuksköterskor. Inblandningen av 
olika myndigheter, skapade oordning och dålig kommunikation hos sjuksköterskor.  
 

Saknat stöd från den egna organisationen och kollegor 
Flertalet sjuksköterskor upplevde brist på stöd, både på en kollegial - och på en 
organisationsnivå. Sjuksköterskorna uppmärksammade att vissa kollegor inte ville eller 
vågade ta emot asylsökande patienter. Bakomliggande orsak var att de var osäkra på 
tillvägagångssätt i samband med vårdarbete och den administrativa delen. Detta beskrivdes 
som mycket frustrerande för deras kollegor. (Degni et al.,2011., Kalengayi., 2015., Taylor et 
al., 2010). 
 

“Then you [the nurse] will say “Oh I am so busy” and they [management] will say “Well 

what are you doing?” assuming you are not doing anything. You are just doing intangibles, 

something that is not measurable. You are talking, you are reassuring, you are helping, you 
are supporting, but you are not doing (with emphasis) anything.” (Hendson, Reis & Nicholas, 
2015). 

Brist på stöd från den egna organisationen om kunskapsinhämtning i kulturellt kompetent 
vård påverkades av tid och pengar. Det sågs som en påverkande faktor för sjuksköterskorna i 
att kunna ge god vård till patienterna (Hart & Mareno, 2013). I studien av Taylor & Alfred, 
(2010) framkom det att vissa sjuksköterskor hade låg tolerans gentemot de patienter som inte 
talade engelska i vilket i studien av Kalengayi et al, (2015) visar det motsatta. 
Sjuksköterskorna menade att till exempel information om hälsoundersökningar som skickades 
ut var skrivna på svenska. Det orsakade en oro hos sjuksköterskorna eftersom de var 
medvetna om att patienterna inte skulle förstå informationen (Ibid).  Kalengayi et al (2012) 
påtalade i sin studie om hur hälso-och sjukvårdens uppbyggnad och struktur direkt eller 
indirekt påverkade asylsökandepatienter. Exempelvis om hur måna hälso- och sjukvården var 
i att erbjuda tolkar (Ibid). 
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“ We expect our nurses to treat them as one and to treat them as individuals, yet sometimes as 

an organization, I’m not sure if we provide the tools for them to fulfill that expectation. In 

order for an organization, I think, to have expectations, the organization has a sense of 
responsibility and that’s providing all the tools, whether that may be training or whether that 

may be additional interpreters. Whatever it may be, we have a responsibility.” (Taylor & 
Alfred, 2010). 

Bristande informationsutbyte mellan hälso- och sjukvård och myndigheter 
Många sjuksköterskor kände även att det förväntades av dem att dela ansvar med andra 
myndigheter, vilket gav upphov till högre arbetsbelastning och resulterade i mer tidskrävande 
arbetsuppgifter (Eklöf et al., 2014; Kalengayi et al., 2015). Sjuksköterskorna ansåg även att 
inblandning av flera olika utomstående parter mynnade ut i dålig kommunikation mellan dem 
(Kalengayi et al., 2015).  Priebe et al. (2011) visade att det var viktigt att kommunikationen 
mellan myndigheter och hälso-och sjukvården var tydlig både för personal och patienterna. 
Det gällde exempelvis genom att ha vetskapen om vilka riktlinjer som gällde kring vård för 
asylsökande patienter. (ibid). Sjuksköterskorna beskrev uppstådda situationer där patienter 
inte hade använt sig av de resurser eller tjänster som fanns för att få hjälp med översättning, 
då de inte ens visste att sådant existerade. Det här upplevde sjuksköterskorna som en 
påverkande faktor i kommunikationen mellan myndigheter och vården (Kalengayi et al., 
2015; Sandhu et al.,2012).  
 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Arbetet utgick från en kvalitativ ansats i form av en litteraturstudie. Det är den subjektiva 
upplevelsen som gör den kvalitativa ansatsen till den mest lämpade metoden för att beskriva 
individens upplevelser och erfarenheter (Friberg, 2012). En litteraturstudie valdes då 
författarna ville få en samlad och bredare bild av tidigare forskningsresultat kring avsatt 
ämne.  Författarna diskuterade val av metod innan arbetets utformning. Intervjustudie valdes 
bort då författarna inte bemästrade intervjuteknik, hade svårigheter med att hitta informanter 
och brist på kännedom kring processen för att få ett godkännande från en etisk kommité. 
Självbiografier valdes även bort då den typ av metod inte kunde svara an på studiens syfte. 
 

En svaghet i studien är att författarna inte valde att genomföra en intervjustudie. Det kunde 
gett en djupare förståelse och gett en mer subjektiv bild kring sjuksköterskors erfarenheter 
och vilka påverkande faktorer det finns inom vården i mötet med patienten. Ytterligare en 
svaghet i studien är att materialet av de vetenskapliga artiklarna redan har tolkats en gång av 
författarna själva. Risken finns då att deras egna värderingar och feltolkningar kan ha 
påverkat resultatet (Axelsson, 2012) 

 De vetenskapliga originalartiklar som valdes till resultatet, hittades i databaserna Cinahl och 
Pubmed. Dessa databaser är specificerade på omvårdnad och medicin (Polit & Beck, 2012). 
För att hitta artiklar, användes sökord som kunde svara an på problemområdet. Problem 
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uppstod med att hitta artiklar eftersom sökningarna inte gav många resultat. Sökorden 
modifierades för att komma närmare ämnet. 

 

Forsberg och Wengström (2013) menar att forskaren ska vara medveten över sin förförståelse 
och ha den i åtanke under arbetets gång. Förförståelsen kan utgöra ett hinder för att se något 
nytt. Författarna till denna studie har tagit hänsyn och reflekterat över sin förförståelse och 
lämnat den åt sidan för att kunna söka ny kunskap. Vid granskning av artiklarna läste 
författarna enskilt igenom dessa flera gånger för att sedan jämföra de texter som fåtts fram. 
Kondensering, kodning och kategorisering av texter gjordes också enskilt initialt för att sedan 
föra fram ett gemensamt resultat. Enligt Lundman & Hällgren- Graneheim (2012) är 
tillvägagångssättet en styrka och ökar dess tillförlitlighet. 

För att även kunna hitta artiklar hade författarna till denna studie en ständig dialog med 
personal från universitetsbiblioteket Resultatet är baserat på tio vetenskapliga originalartiklar 
varav fyra artiklar har uteslutits eftersom de inte höll tillräckligt hög kvalité enligt 
innehållsanalysen (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Författarna bedömer även att dessa 
tio artiklar behåller en tillräckligt hög kvalité för att svara an på studiens syfte.  

Några av artiklarna är av mixade metoder, vilket innebär både kvalitativt och kvantitativt. 
Endast den kvalitativa delen valdes att analyseras, den kvantitativa delen uteslöts eftersom 
den inte lämpar sig för studiens syfte. Forsberg & Wengström (2013) beskriver att använda 
sig av artiklar som är “mixed-methods” kan ses som en fördel då man kan se fenomenet ur 

olika synvinklar och kan generera i ny kunskap då olika data korsas. 

De artiklar som är inkluderade i studiens resultat är publicerade från 2010 till 2015, vilket 
författarna anser vara en styrka eftersom de endast är fem år gamla. Mellan 2000 till 2008 så 
hittades många artiklar som svarade an på studiens syfte. Författarna övervägde att inkludera 
dessa i studien, där en del var äldre än åtta år. Efter att ha jämfört artiklarna med de från 
2010-2015 så ansågs datamängden vara mättad på grund utav liknande resultat, därför 
exkluderades artiklar från 2000-2008. Artiklarna som ingår i studien har sitt ursprung i bland 
annat Sverige, Finland, USA och Nederländerna. Artiklarna visade på många likheter och kan 
därför vara applicerbara i andra länder som har en liknande levnadsstandard som Sverige 
(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011).  

 

Resultatdiskussion 
Studiens resultat belyser de olika faktorer som påverkar mötet med patienten ur ett 
sjuksköterskeperspektiv. Ett av de viktigaste fynden är att samtliga sjuksköterskor upplevde 
sig ha för lite kunskap och brist på stöd från sina kollegor vid vård av patienter med annan 
härkomst. Det beskriver även Alpers och Hanssen (2014) och Plaza del Pino, Soriano och 
Higginbottom (2013) som visar att sjuksköterskor uttryckte att de hade för lite kännedom för 
att bemöta patienter med annan härkomst. Dahlberg och Segesten (2010) styrker att det är 
essentiellt för sjuksköterskan att implementera sin kunskap i kommunikationen med patienten 
för att mötet ska blir så vårdande som möjligt. Det är sjuksköterskans ansvar att mötet blir 
vårdande och det innebär även att mötet bör fokuseras på individens livsvärld (Ibid). 
Resultatet av denna studie visar att de flesta sjuksköterskor inte har tillräckligt med erfarenhet 
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att bemöta patienter med annan härkomst i relation till språk och religion. Ett exempel på 
otillräcklig kunskap och erfarenhet kring religion som kunde vara viktiga för patienten var 
ramadan som är en fastande period inom religionen Islam (Alpers & Hanssen, 2014). Plaza 
del Pino, Soriano och Higginbottom, (2013) hade ett liknande resultat, där sjuksköterskor 
saknade förmågan att anpassa vården efter patienten.  
 

Burchill, Pevalin & David, (2014) beskriver även den otillräckliga kulturella kunskapen och 
erfarenheten hos vårdpersonal som påverkade kommunikationen mellan vårdare och patient. 
Bristen på den kulturella kompetensen hos vårdpersonal hänförde sig till organisationens 
policy och lagstiftningar de var tvungna att följa i samband med att ge vård till papperslösa. 
Landets politik hade även inverkan på organisationens principer för vård till patienter med 
annan bakgrund än den västerländska (Ibid).  

 

Kietzmann, Hannig & Schmidt (2015) beskriver även att den kulturella kompetensen i form 
av kunskap bör organisationen vara medveten om. Vidare talas det om den professionella 
kunskapen, att i sin profession inneha ha en accepterande attityd gentemot de kulturella 
förändringar som kan uppstå i vården. Liknande resultat som brist på språkkunskaper 
orsakade missförstånd och oroligheter i mötet för sjuksköterskan  (Alpers & Hanssen, 2014; 
Plaza del Pino, Soriano & Higginbottom, 2013;Rossne, Bruijne, Suurmond, Essink-bot & 
Wagner, 2015). 

 

Faktorer som språksvårigheter påverkar relationen negativt mellan sjuksköterska och patient 
eftersom språket kan fungera som nyckel till god kommunikation (Plaza del pino, Soriano & 
Higginbottom, 2013). Det påvisar också denna studies resultat. Språk är en viktig del i en 
kommunikation men det är även lyhördheten, viljan att försöka förstå, visat intresse och 
engagemang för patienten. Dahlberg och Segesten (2010) redogör för att det finns olika sätt 
att kommunicera. Den verbala kommunikationen är den informationsöverföring vi för genom 
att tala. Den icke-verbala kommunikationen är den transparenta kontakten mellan två 
individer. Det innebär att det är viktigt att använda kroppspråket som ett verktyg i 
kommunikationen (Ibid).  

 

Genom de fynd som presenterats tidigare, kommunikationsbarriärer i mötet med patienten, 
sjuksköterskans kompetens och konflikter i samarbetet mellan hälso- och sjukvård 
organisation och myndigheter utgör de markanta faktorer som försvårar att skapa en  tillitsfull 
relation. Det kan också ha en inverkan på patientsäkerheten på ett negativt sätt. Tilliten är 
fundamental i en relation. Den skapar förutsättningar för att patientens livsvärld ska kunna 
visa sig enligt författarna till den här studien. 

 

Vidare stärker också Alpers och Hanssen (2014), Priebes et al., (2011) fynd om att 
sjuksköterskor blev oroade över att ha barn närvarande som tolkar för patienten (Ibid). 
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Kietzmann, Hannig & Schmidt (2015) beskriver till skillnad från Eklöf et al., (2014) tolkarnas 
betydelse som oerhört viktigt i att kunna kommunicera och bygga upp en relation med sin 
patient. Det gällde även att kunna få information om deras hälsa för att kunna ställa rätt 
diagnos. Vårdgivarna uppgav även att det var viktigt för den egna kulturella kompetensen att 
kunna ge god omvårdnad till de patienter de möter med annan kulturell bakgrund i vården. 
Det gäller också att kunna känna sig stärkt i sin yrkesroll samt att samarbeta med andra 
yrkeskategorier. Det som även tas upp är de könsnormer som finns, som yttrar sig i att 
patienten har i önskan att få kommunicera med en tolk av samma kön (ibid). 

Sippel, Marchmann, Ndzie Atangana & Strech (2015) stärker det som beskrivs i Hart & 
Mareno (2013) om hur brist på stöd från den egna organisationen vad gäller träning i kultur 
kompetent vård och kunskapsinhämtning om olika kulturers normer är ett problem för den 
egna professionen. Brist på stöd uttrycks även i att personal inte får tillräckligt med träning i 
att kunna ge kulturellt kompetent vård och uttrycks bland sjuksköterskorna som ett etiskt 
dilemma. Sjuksköterskan har en snedvriden syn på den egna organisationen och menade  att 
den är på ett alltför högt politiskt plan. När det inte finns någon kontinuitet i den egna 
organisationen löper det en större risk att samarbetet på kollegial nivå fallerar. I Sippel et al 
(2015) framkom det även att det kunde uppstå en ansträngd relation mellan sjuksköterska och 
patienten, i de fall som patienten är på hälsokontroll är patienten mer benägen om att veta 
kostnaden för besöket än själva diagnosen/medicinsk behandling.  

Brist på stöd från den egna organisationen återfanns i Plaza del Pino, Soriano & Higginbotton, 
(2013). Sjuksköterskorna önskade mer intern utbildning från organisationen angående 
kulturellt kompetent vård (Ibid). Resultatet av denna uppsats pekar även på att 
organisationens ledning ska förutsätta utbildning och vidareutveckling för sina medarbetare.  

 

Denna studie belyser faktorer som påverkar mötet med patienten med annan bakgrund än den 
västerländska. Studien vill lyfta fram de bristfälliga faktorer som finns, för att kunna förbättra 
vården och kunna ge en patientsäker vård för alla patienter. 

 

 

Slutsats 
 Det finns flera betydelsefulla faktorer som behöver beaktas ur ett sjuksköterskeperspektiv för 
att kunna ge så god vård till patienter. De slutsatser som dras utifrån studien är att 
sjuksköterskor har en brist på kulturell kompetens och att det behövs mer utbildning om andra 
kulturer. Organisationen är en viktig faktor för att detta ska genomföras. Genom att erbjuda 
sina medarbetare så kallade “work- shops” inom kulturell kompetens, ges tillfälle för 
reflektion. En viktig slutsats är också att riktlinjer och lagar behöver förtydligas för 
vårdpersonal. 
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och patienten. 
Vårdgivarna uttryckte 
att det behövdes 
strategier gällande 
kulturellt kompetent 
vård. 
 
 
 
 

Ja Hög 
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Författare, År  
Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(n=) 
Bortfall 

Resultat Etiskt 
över- 
vägande 

Kvalitet 

Kalengayi, F, 
Faustine, K, 
Hurtig, A-K, 
Ahlm, C, Ahlberg 
M. B. 
 
2012 
 
BMC Health 
Services 
Research 

“It is a challenge 

to do it the right 
way”: an 

interpretive 
description of 
caregivers 
experiences in 
caring for migrant 
patients in 
Northern Sweden 

Syftet var att 
undersöka 
vårdgivares 
perspektiv och 
erfarenheter i att 
vårda migrant 
patienter i norra 
Sverige. För att 
förstå 
utmaningarna de 
står mot och 
generera kunskap 
till den kliniska 
praktiken 

Kvalitativ metod. 
Observation och 
intervju 

2 
(8) 

Tre teman framträdde, 
sociokulturella 
skillnaderna, 
språkbarriärerna, och 
de utmaningar som 
migranterna står inför 
gällande att förstå 
svensk hälso- och 
sjukvård. Språket 
uttrycktes som en av 
de största barriärerna i 
att kunna ge god vård. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ja Hög 
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Författare, År  
Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(n=) 
Bortfall 

Resultat Etiskt 
över- 
vägande 

Kvalitet 

Faustine, K., 
Kalengayi, N., 
Hurtig, A-K., 
Nordstrand, A., 
Ahlm, C. & 
Ahlberg B.M. 
 
2015 
 
Global Health 
Action 

“It is a dilemma: 

Perspectives of 
nurse practioners 
on health 
screening of 
newly arrived 
migrants 

Utforska 
vårdgivares 
erfarenheter 
gällande 
hälsokontrollerna 
av nyligen anlända 
migranter. För att 
generera kunskap 
som kan hjälpa 
hälso- och 
sjukvårds riktlinjer 
samt klinisk praktik 

Kvalitativ metod 
med intervju med 
öppna och slutna 
frågor med 
följdfrågor 

15 
(0) 

Sjuksköterskor 
beskrev olika 
utmaningar som 
påverkar bemötandet. 
De beskrev att de 
sociokulturella 
skillnaderna skapade 
problem då 
migranterna trodde 
vårdarna var från 
migrationsverket. 
Ansvar förväntades 
delas med 
utomstående 
myndigheter. 
Avslutningsvis så 
påpekar de även att de 
riktlinjer som finns är 
förvirrande och kan 
medföra etiska 
dilemman i samband 
med vård för patienter 
med olika 
migrationsstatus. 

Ja Hög 
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Författare, År  
Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(n=) 
Bortfall 

Resultat Etiskt 
över- 
vägande 

Kvalitet 

Priebe, S, 
Sandhu, Dias, S, 
Gaddini, A, 
Greacen, T, 
Loannidis, E … 

Bogic, M 
 
2011 
 
BMC Public 
Health 
 

Good practice in 
health care for 
migrants: views 
and experiences 
of care 
professionals in 
16 European 
countries 

Syftet var att belysa 
svårigheterna som 
de yrkesverksamma 
i vården upplever i 
samband med att ge 
vård till migranter  
samt vad de anser 
är god praktisk 
vård 

Kvalitativ metod. 
Strukturerad intervju 
med öppna frågor.  

44 
(196) 

Åtta typer av problem 
identifierades. 
Språkproblem, brist på 
förtroende till hälso- 
och sjukvård gjorde 
det svårt för vårdarna 
att vårda. Även 
kulturella skillnader, 
olika syner på 
sjukdom och negativa 
attityder bland 
personal och patienter 
framkom. En annan 
viktig punkt som 
personalen upplevde 
var otillgängligheten 
till patienternas 
medicinska historia.  
 
 
 
 

Ja Hög 
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Författare, År  
Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(n=) 
Bortfall 

Resultat Etiskt 
över- 
vägande 

Kvalitet 

Sandhu, S, Bjerre 
V. N, Dauvrin, 
M, Dias, S, 
Gaddini, 
Greacen, T … 

Priebe, S 
 
2012 
 
Social Psychiatry 
Epidemiology 

Experience with 
treating 
immigrants: a 
qualitative study 
in mental health 
services across 16 
European 
countries 

Syftet var att 
utforska 
vårdgivares 
erfarenheter som 
vardagligen möter 
och vårdar 
immigranter. 
Belysa deras 
reflektioner över 
svårigheter som 
kan tänkas uppstå 
och hur de tar sig 
an dessa inom 
psykiatrin.   

Kvalitativ metod. 
semistrukturerade 
intervjuer 

48 
(0) 

Det fanns utmaningar 
i att ge vård inom 
kommuner där det 
fanns många 
immigranter för 
vårdgivare. Det kunde 
ske praktiska 
förbättringar i form av 
träning i att 
bygga tillitsfulla 
relationer.  

Ja Hög 

Suurmond, J, 
Seeleman, C, 
Rupp, I, Goosen, 
S, Stronks, K 
 
2010 
 
Nurse Education 
Today 

Cultural 
competence 
among nurse 
practioners 
working with 
asylum seekers 

Syftet var att 
undersöka 
sjuksköterskors 
upplevda kulturella 
kompetens och 
dess viktiga 
faktorer i samband 
med att vårda asyl- 
sökande patienter.  

Kvalitativ metod. 
Semistrukturerade 
intervjuer. 

36 
(53) 

De flesta 
sjuksköterskorna 
upplevde sig kulturellt 
kompetenta. På grund 
av att de hade jobbat 
på asylsökande 
centrum eller hade 
haft träning och 
utbildning. 

Ja Medel 
hög 
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Författare, År  
Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(n=) 
Bortfall 

Resultat Etiskt 
över- 
vägande 

Kvalitet 

Taylor, R. A, 
Alfred, V. M 
 
2010 
 
Western Journal 
of Nursing 
Research 

Nurses 
perceptions of the 
organizational 
supports needed 
for the delivery of 
culturally 
competent care 

Syftet var att 
undersöka 
sjuksköterskors syn 
på stödet från deras 
organisation 
gällande att ge 
kulturellt 
kompetent vård 

Kvalitativ metod. 
Intervjubaserad 

20 
(0) 
 

Resultatet påvisade att 
det fanns brist på stöd 
från organisationen, 
träning och svårt med 
kulturella skillnader, 
språkbarriärer samt 
förtroende för de 
kollegor som har 
annan kulturell 
bakgrund. 

Ja Hög 
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Databas Datum Sökord Träffar Lästa 
abstract  

Valda 
artiklar 

PubMed 20151003 “Refugees” 

[Mesh]  
1261   

  AND 
“Communication 

Barriers” 

29   

  AND "Qualitative 
Research" 
[Mesh] 

4 4 1 

Cinahl 20151015 (MM "Nurse-
Patient 
Relations") 

4492   

  AND (MM 
"Communication 
Barriers") 

16   

  AND 
("Refugees") 

1 1 1 

PubMed 20151017 Health 
Services"[Mesh] 

30551   

  "Qualitative 
Research"[Mesh] 

5652   

  Migrant* 20 20 1 
PubMed 20151102 ”Nurse” [Mesh] 42,338   
  AND 

perspective* 
1238   

  +cultural 
competence 

29   

  +challenges 5 5 2 
Cinahl 20151125 Communication 

barriers (MW) 
1226   

  AND cultural 
diversity 
 

125   

  AND  Nurs* 29   
  AND Challenges 7 7 1 
Cinahl 20151129 Cultural 

competence 
(MM) 

1134   

  AND Nurs* 226   
  AND Refugees 4 4 2 



   
  

 
 

PubMed 20151215 “Nurse - Patient 
relations” [Mjr] 

2554   

  “Communications 

Barriers” [Mesh] 
53   

  Migrant* 5 5 2 

       
Artikelsökningar i samtliga databaser har avgränsats till åren mellan 2010 till 2015.  
Artiklar från Cinahl har kontrollerats med Peer Review. 
Artiklar från PubMed har kontrollerats på Ulrichsweb.  
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Kvalitetsgranskningsmall - Forsberg & Wengström, 2013 

 

1. Vad är syftet med studien och vilken metod har använts? 

2. Är designen av studien relevant för att besvara 

frågeställningen? 

JA (1p) 

NEJ (0p) 

VET EJ (0p) 

3. Är urvalskriterierna för undersökningsgruppen tydligt 

beskrivna? - Inklusions och exklusionskriterier ska vara beskrivna. 

JA(1p) 

NEJ(0p) 

VET EJ (0p) 

4. Är undersökningsgruppen beskriven och lämplig? 

JA(1p) 

NEJ(0p) 

VET EJ(0p) 

Om ja: Demografisk data_________________________ 

5. Metod av datainsamling, är fältarbetet tydligt beskrivet? 

JA(1p) 

Vilken urvalsmetod: 

NEJ(0p) 

VET EJ (0p) 

Om ja, vem skötte datainsamlingen? 
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6. Är data systematiskt insamlade, finns intervjuguide/studieprotokoll? 

JA(1p) 

NEJ(0p) 

VET EJ(0p) 

7. Är analys och tolkning av resultatet diskuterade? 

JA(1p) 

NEJ(0p) 

VET EJ(0p) 

8. Är resultaten trovärdiga? Källor bör anges 

JA (1p) 

NEJ (0p) 

VET EJ (0p) 

9. Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskningens trovärdighet) 

JA(1p) 

NEJ (0p) 

VET EJ (0p) 

10. Finns stabilitet och överensstämmelse, är fenomenet konsekvent beskrivet? 

JA (1p) 

NEJ (0p) 

VET EJ (0p) 

11. Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? 

JA(1p)       

NEJ (0p) 

VET EJ (0p) 
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12. Är teorier och tolkningar som presenterats baserade på insamlad data? 

JA (1p)            

NEJ(0p) 

VET EJ (0p) 

13. Kan resultatet återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? 

JA(1p) 

NEJ(0p) 

VET EJ(0p) 

14. Stödjer insamlade data forskningens resultat? 

JA(1p) 

NEJ(0p) 

VET EJ(0p) 

15. Har resultaten klinisk relevans? 

JA(1p) 

NEJ(0p) 

VET EJ (0p) 

16. Diskuteras metodologiska brister och risken för bias? 

JA(1p) 

NEJ(0p) 

VET EJ(0p) 

17. Är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 

JA(1p)       

NEJ(0p) 

VET EJ(0p) 
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18. Finns det någon risk för bias? 

JA(0p) 

NEJ(1p)            

VET EJ(0p) 

19. Håller du med om slutsatserna i artikeln? 

Om ja(1p) 

varför:______________________________________________ 

Om nej(0p) 

varför:______________________________________________ 

Vet ej(0p) 

Totalt: 18poäng. 

0 – 6 poäng = Låg 

7 – 12 poäng = Medel 

13 – 18 poäng = Hög 
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Meningsenhet 
 

Kondensering Kod Underkategori Kategori 

They further 
described their 
frustration for not 
being able to help or 
follow up asylum 
seekers who had 
mental health 
problems or other 
chronic conditions 
because of the 
migration law. They 
expressed facing a 
dilemma because 
this law conflicted 
with their code of 
ethics. 

Sjuksköterskorna 
beskrev sin 
frustration över att 
inte kunna hjälpa 
eller följa upp de 
asylsökande på 
grund av lagen. Ett 
dilemma skapades 
mellan lagen och 
sjuksköterskornas 
etiska kod. 

Frustration över 
att inte kunna 
hjälpa enligt 
etisk kod. 

Sjuksköter- 
skan mellan 
lagen och 
etiken. 

Sjuksköterskans 
kompetens. 

Participans further 
argued that the 
involvement of many 
people and services 
was not well 
coordinated. This 
resulted in 
breakdown in 
communication. 
They indicated that 
information about 
arriving migrants 
and requests for 
screening emanted 
from different 
sources. 

Sjuksköterskorna 
uttryckte att 
inblandningen av 
många personer och 
tjänster var dåligt 
planerade. Brist på 
kommunikation och 
dålig information om 
de anlända 
migranterna. 

Dålig planering 
och brist på 
kommunikation. 

Komplexi- 
teterna i 
samarbetet 
mellan hälso-
och sjukvård 
och 
myndigheter. 

Otillräckligt 
informations- 
utbyte mellan 
organisation och 
myndigheter. 

“ There was a father 
who did not want to 
shake my hand. This 
was a remarkable 
experience. I could 
not help feeling 
undervalued, though 
he kindly explained 
to me that it is to do 
with his culture”. 

En anhörig vägrade 
ta i hand med mig. 
Jag kunde inte hjälpa 
att känna mig 
undervärderad, trots 
förklaring av 
kulturella skäl.   

Att känna sig 
undervärd 
-erad trots 
förklaring. 

Kulturella 
skillnader. 

Kommunika- 
tionsbarriärer i 
mötet med 
patienten. 

 
 


