
 

 

 

Magisteruppsats 

Distriktssköterskors 

erfarenheter av att vårda 

ensamkommande flyktingbarn 
En intervjustudie gjord inom primärvården 
 

Författare: Annie Karlsson 

Handledare: Marcus Granmo 

Examinator: Kristina Schildmeijer 

Termin: VT16 

Ämne: Vårdvetenskap 

Nivå: Avancerad 

Kurskod: 4VÅ02E 



  
 

 
 

Abstrakt 

Bakgrund: Sverige har det senaste året tagit emot flera tusen ensamkommande 

flyktingbarn. Arbetsbelastningen för distriktssköterskor inom primärvården har därför 

ökat drastiskt. Många av dessa barn har komplexa vårdbehov vilket ställer höga krav på 

distriktssköterskan. 

Syfte: Syftet med studien var att belysa distriktssköterskors erfarenheter av att vårda 

ensamkommande flyktingbarn inom primärvården. 

Metod: Studiens design är kvalitativ. Data samlades in genom ett bekvämlighets- samt 

snöbollsurval och därefter genomfördes åtta semistrukturerade intervjuer. 

Datamaterialet analyserades med en kvalitativ innehållsanalys där det latenta innehållet 

är kärnan. 

Resultat: Tre kategorier identifierades; ”Erfarenheter av att vårda ett ensamkommande 

flyktingbarn”, ”Hinder i det dagliga arbetet” samt ”En önskan om förändring”. Det 

som genomsyrande resultatet var att distriktssköterskorna ville ge en god och jämlik 

vård trots många hinder samt att de hade önskningar om flera organisatoriska 

förändringar. 

Slutsats: Det krävs mycket av en distriktssköterska som ska vårda ensamkommande 

flyktingbarn. Barnen har både fysiska och psykiska skador och många av dem lider av 

svår psykisk ohälsa till följd av de traumatiska händelser de tvingats genomgå. Genom 

små medel kan förändringar av organisationen göras vilket förbättrar 

distriktssköterskans arbetsmiljö, men patienten får också en mer säker och jämlik vård.  

 

Nyckelord 

Distriktssköterska, Ensamkommande flyktingbarn, Erfarenheter, Upplevelser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

Abstract 

Background: Sweden has in the past year received several thousand unaccompanied 

minors. The workload for district nurses in primary care has increased drastically. Many 

of these children have complex needs for healthcare, which places high demands on the 

district nurse. 

Purpose: The purpose of this study was to describe district nurses experiences of caring 

for unaccompanied refugee children in primary healthcare. 

Method: The design of the study is qualitative. The data was collected through a 

convenience and snowball sample and then conducted eight semi-structured interviews. 

The data were analyzed using qualitative content analysis in which the latent content is 

the core. 

Results: Three categories were identified; "The experiences of caring for an 

unaccompanied refugee children", "Obstacles in everyday work" and "A desire for 

change." The most prominent results was that the district nurses wanted to give a good 

and equal health care despite many obstacles, and that they had desires of several 

organizational changes . 

Conclusion: It takes a lot of a district nurse to care for unaccompanied refugee children. 

They have both physical and mental injuries, and many of them suffer from severe 

mental illness as a result of traumatic experiences they had to undergo. By making small 

changes of the organization the district nurse's work environment would improve and 

the patients would also get a more secure and equitable care . 
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1 BAKGRUND 

1.1 Ensamkommande flyktingbarns situation 

Antalet ensamkommande flyktingbarn som kommer till Sverige har de senaste åren ökat 

markant till följd av krig som pågår i olika delar av världen. År 2010 kom 2393 

ensamkommande barn till Sverige, år 2014 kom 7049 barn och år 2015 kom 35 369 

ensamkommande barn. De barn som anländer utan föräldrar eller annan anhörig 

definieras som ensamkommande flyktingbarn (Migrationsverket, 2015). En flykting 

definieras av UNHCR (United nations high commissioners for refugees) som ”en 

person som lever i djup rädsla av att vara förföljd på grund av orsaker som ras, religion, 

nationalitet, medlemskap i en särskild socialgrupp eller på grund av politiska åsikter 

som råder utanför hemlandet, vilket det är omöjligt att återvända till” (Sanchez- Cao, 

Kramer & Hodes, 2012). 

 

1.1.1 Flykten till ett annat land 

Många barn flyr av rädsla för krig, trakasserier, förföljelse eller ett öde som barnsoldat 

eller gatubarn. Detta lidande fortgår för många barn även under flykten. Under sin flykt 

kommer de ofta ifrån sina familjer och har därmed förlorat sin enda trygghet och 

befinner sig i en mycket utsatt situation (Sanchez-Cao, Kramer & Hodes,  2012). 

Beslutet om att fly kan vara deras eget, men det kan också vara föräldrarnas beslut. När 

de själva väljer att fly är förhoppningen att hitta en trygg plats, skapa ett bättre liv och 

kanske utbilda sig (Socialstyrelsen, 2013).  

 

Våld, hunger, förödelse och andra typer av extrema upplevelser ökar effekten av 

separationens trauma. Små förskolebarn drabbas hårdast eftersom ju yngre ett barn är 

desto mer beroende är det utav föräldrarnas omsorg och skydd för att må bra fysiskt och 

psykiskt. Ensamkommande flyktingbarn utsätts för traumatiska händelser, som till 

exempel misshandel och sexuellt utnyttjande, i större utsträckning än de som flyr till det 

nya landet tillsammans med sina familjer (Jensen, Fjermestad, Granly & Wilhelmsen, 

2015, Wallin & Ahlström, 2005). Att komma till ett nytt land utan någon anhörig är en 

stor omställning för ett barn (Socialstyrelsen, 2013). 
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1.1.2 Asylprocessen 

Det första som händer i det nya landet är att barnet, oftast på egen hand, lämnar in en 

asylansökan. Dock kan migrationsverket inte handlägga ärendet förrän barnet har fått en 

god man eller ett offentligt biträde som kan godkänna barnets asylansökan. Under ett 

möte utreder Migrationsverket asylskälen. Både barnet och god man/offentligt biträde 

medverkar. Under mötet berättar barnet om sitt liv och varför hon/han söker asyl i 

Sverige. Migrationsverket ska ta hänsyn till barnets mognad, ålder och psykiska 

tillstånd (Migrationsverket, 2016). Asylprocessen tar ofta lång tid, ibland flera år, vilket 

skapar oro och en stor stress (Strijk, van Meijel, & Gamel, 2011) 

 

1.2 Ensamkommande barns hälsa 

Barnets hälsa och utveckling ska alltid stå i centrum. I de situationer där barn är 

involverade ska speciell uppmärksamhet riktas mot de specifika problem och behov 

som det enskilda barnet har. Ett barn är samhällets svagaste länk, men representerar 

också framtiden. FN:s konvention om barns rättigheter krockar med att Sveriges har 

ökat restriktionerna för att få asyl vilket leder till allvarliga risker för barnens liv och 

hälsa. Barnen bemöts som om de inte vore välkomna vilket gör dem oerhört sårbara 

(Eastmond & Ascher, 2011). Socialstyrelsen (2000) beskriver asylsituationen för barn 

som ett värre trauma än själva flykten från ursprungslandet. 

 

1.2.1 Bestämningsfaktorer för hälsa 

Enligt Blair, Stewart-Brown, Hjern & Bremberg (2013) har ensamkommande 

flyktingbarn andra bestämningsfaktorer för hälsa än de barn som är födda i Sverige. 

Bestämningsfaktorerna delas in i tre kategorier. Den första kategorin handlar om 

”faktorer som har att göra med det samhälle och den befolkning som personen själv 

eller ens föräldrar har flyttat ifrån”. Det innebär bland annat att en del typer av svåra 

infektioner är mycket vanligare i det land barnet kommer ifrån, än vad de är i Sverige,  

t ex. Hepatit B och C, HIV samt Tuberkulos. Även bakterien Helicobacter Pylori  som 

orsakar sjukdom i tolvfingertarm och magsäck är vanligare. Indirekta och direkta 

kontakter med ursprungslandet samt kroniska bärarskap leder till att förekomsten av 

dessa infektioner fortsätter att vara hög även efter migrationen. Matvanor skiftar mycket 

mellan olika samhällen vilket i sin tur leder till skillnader i förekomst av sjukdomar i 

mag-tarmkanalen, t ex. tjocktarmscancer. Utlandsfödda män röker i större utsträckning 

än män i Sverige vilket leder till att spädbarn och barn, med utlandsfödda föräldrar, 
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oftare utsatts för passiv rökning. Många hälsoproblem orsakas av miljöfaktorer i 

samspel med en genetisk sårbarhet (Blair et al, 2013).  

 

Den andra bestämningskategorin för hälsa är ”faktorer som har att göra med 

migrationen i sig och hur migration hanteras i Sverige” (se ovan). Människor som flyr 

från sitt hemland har ofta levt en tid under stor stress där många upplevt kränkande och 

skrämmande situationer. Många familjer splittras under flykten som är kantad av hot 

och brist på förnödenheter (Ibid.).  

 

Den sista kategorin handlar om ”faktorer som har att göra med tillvaron i det svenska 

samhället efter det att personen fått uppehållstillstånd”. Ensamkommande flyktingbarn 

är nykomlingar i det nya samhället och många utsätts för diskriminering vilket gör att 

de blir socialt utsatta. Detta påverkar deras hälsa negativt och många fastnar i missbruk 

eller vårdas för psykisk ohälsa (Blair, et al., 2013).  

 

1.2.2 Fysisk och psykisk ohälsa 

En del av de ensamkommande barnen har kännedom om att deras föräldrar finns i livet 

och var de befinner sig medans andra inte har någon kontakt med föräldrar eller 

anhöriga. Om ett barn har kontakt med sin familj gynnar det den psykiska hälsan då 

barnet inte behöver oroa sig för om de närstående lever och mår bra (Röda korset, 

2010).  

 

Socialstyrelsen (2013) skriver att många ensamkommande barn har flera 

psykosomatiska besvär som sömnproblem, koncentrationssvårigheter, huvudvärk, dålig 

aptit, sorg eller yrsel. Det är även vanligt att barnen har fysiska skador som 

cirkulatoriska sjukdomar, ryggont, felläkta benbrott och dåliga knän. Detta beror ofta på 

att barnen arbetat sedan de var små. Psykiska besvär som aggressivitet, utåtagerande 

och återkommande mardrömmar till följd av sina svåra erfarenheter från sitt liv före och 

under flykten förekommer också ofta. Ett annat stort problem är att många utav barnen 

röker, tar droger och dricker alkohol. 

 

Post-traumatiskt stressyndrom (PTSD) är vanligt förekommande och innebär att barnet 

utsatts för en traumatisk händelse som barnet inte klarar av att ta sig igenom utan att 

drabbas av psykiska symtom, framförallt ångest. Det är vanligt att barnet återupplever 
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den traumatiska händelsen flera gånger och oftast i samband med sänggående. Andra 

symtom som förekommer är sömnsvårigheter, håglöshet, likgiltighet samt överdriven 

vaksamhet (Klasén MacGrath, 2013). Eastmond och Ascher (2011) menar att många 

barn drabbas så svårt av flykt och asylprocess att de blir apatiska. Ett apatiskt barn 

förlorar temporärt förmågan att gå, äta, prata och sköta sin hygien och de kan ligga i 

fosterställning i flera månader. Enligt Blair, et al., (2013) kräver flertalet av dessa barn 

omfattande stödinsatser från hälso- och sjukvården under lång tid. Bland annat kan 

sondmatning under flera månder bli aktuellt. 

 

1.3 Barnens behov och rättigheter 

1.3.1 Barnet i centrum 

Sverige har länge arbetat för barns rättigheter och har utvecklat många organisationer 

som ska stärka barnens hälsa och ställning i samhället (Eastmond & Ascher, 2011). 

Räddabarnen är ett exempel på en stor organisation vars arbete utgår från FN:S 

konvention om barns rättigheter. Syftet med deras arbete är att barn varaktigt ska få det 

bättre, att de blir lyssande på, att deras åsikter blir hörda samt att de får ett större 

inflytande över sina liv. Barn ska också skyddas mot våld, utnyttjande och 

infektionssjukdomar. Räddabarnen arbetar också med att försöka påverka stater att ta 

sitt ansvar för att barnens rättigheter efterlevs (Raddabarnen.se, 2016). 

 

På uppdrag av regeringen har Socialstyrelsen, genom att utgå från behovsområden i 

BBIC-systemet (Barns behov i centrum), identifierat barnens behov, problem och 

problemens omfattning. Rapporten har som intention att sätta barnens behov i centrum, 

främja deras hälsa och utveckling, göra vården och omsorgen trygg och säker, ge 

likvärdiga valmöjligheter, samt tillvarata barnens resurser med mera. Rapporten visar att 

många av de ensamkommande barnen lider av flertalet fysiska och psykiska skador 

(Socialstyrelsen, 2013).  

 

1.3.2 Rätten till tolk och god man 

Enligt förvaltningslagen ska en tolk anlitas när personen inte behärskar svenska. Det är 

mycket betydelsefullt att barnet får tala på det språk som hon/han förstår. Det är viktigt 

att barnet kan förmedla sig så att vårdaren får en uppfattning om hälsotillståndet, men 

bristen på tolkar gör det många gånger svårt. Dessutom kan barnen inte ta till sig 

information vilket leder till att de kan gå miste om välbehövlig vård och omsorg. Många 
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gånger kommer även barnet ensam till flyktingmottagningen då deras gode män inte 

kan ta ledigt från jobbet. Detta innebär att barnet många gånger ensam får ta emot 

besked om t ex. smittsamma sjukdomar som Hepatit B och Tuberkulos. En god man ska 

utses så fort som möjligt och ska vara barnets ställföreträdare (Socialstyrelsen, 2013, 

Wallin & Ahlström, 2005).  

 

1.4 Distriktssköterskans vård av ensamkommande barn 

För att kunna utreda och förstå ensamkommande barns behov krävs det att 

distriktssköterskan har en bred kunskap om deras utveckling samt hur miljö och sociala 

faktorer påverkar dem. Det är också viktigt att vara medveten om att avvikelser i 

utvecklingen kan tyda på att stödjande insatser behövs sättas in samt att barnen har 

andra erfarenheter och kunskaper om vad hälsa och ohälsa är då dessa tillstånd tolkas på 

olika sätt i olika kulturer (Socialstyrelsen, 2013; 2015). Distriktssköterskan ska också ha 

en förståelse för att en vårdnadshavare, t ex. god man, inte alltid har kunskap om hur 

specifika situationer ska hanteras eller hur ett barns normala utvecklingsförlopp ser ut 

(Socialstyrelsen, 2015). Det är också viktigt för distriktssköterskan att beakta att trots 

avslag på asylansökan har barnen samma rätt till hälso-, sjuk- och tandvård 

fortsättningsvis (Andersson, Ascher, Björnberg & Eastmond, 2010).  

 

1.4.1 Hälsosamtal 

Alla asylsökande erbjuds ett hälsosamtal och en hälsoundersökning när de kommer till 

Sverige och det är ett bra tillfälle att tala om den tidigare och nuvarande fysiska, 

psykiska och psykosociala hälsan (Blair, et al., 2013, Socialstyrelsen, 2016). 

Distriktssköterskan ska fråga om patientens bakgrund, eventuella symtom, erfarenheter 

av traumatiska händelser samt vaccinationshistorik. Distriktssköterskan ska också fråga 

om eventuell exponering för smitta samt ge information om hur den svenska hälso- och 

sjukvården fungerar (Socialstyrelsen, 2016). Ett hälsosamtal ska utgå från barnets behov 

och resurser och består av rådgivning, lärande och information (Golsäter, 2012). Den 

hälsofrämjande omvårdanden är personcentrerad och bygger på jämlikhet, dialog och 

delaktighet. Den grundar sig i den humanistiska människosynen där det centrala är hur 

patienten upplever sin situation (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Efter 

hälsosamtalet tas prover för att utesluta förekomst av HIV, Hepatit B och C, cystor och 

maskägg i faeces samt kontroll av blodvärde (Hb) (Socialstyrelsen, 2016).  
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Ett vårdande samtal innebär att distriktssköterskan skapar en dialog där hon/han är 

öppen och följsam till vad patienten vill samtala om. Patienten ska stöttas och stärkas i 

sin hälsoprocess där målet är att uppnå hälsa. Hälsofrämjande val kan göras möjliga 

genom att distriktssköterskan presenterar olika alternativ samt ger information om olika 

faktorers betydelse för hälsan (Dahlberg & Segesten, 2010). Adelswärd & Sachs (1996) 

menar att det är en balansgång för distriktssköterskor att samtala om hälsa och 

levnadsvanor och att samtidigt respektera patientens egna val och integritet. 

 

1.4.2 Distriktssköterskan ingår i barnets sociala nätverk 

Socialt stöd är viktigt, både för barnets fysiska och psykiska hälsa och är helt oberoende 

av hur många personer som ingår i det sociala nätverket. Ett socialt stöd innebär att alla 

inblandade aktörer i barnets liv ser till barnets bästa och finns som stöd när barnet 

uttrycker behov för det. Det innebär också att barnet bör ha individer i sin närhet som 

barnet känner sig trygg med, till exempel kompisar i fotbollslaget eller personalen på 

boendet (Socialstyrelsen, 2013; Wallin & Alhström, 2005, Blair et al., 2013). Genom att 

distriktssköterskan har ett nära samarbete med förskola, skola, god man och personal 

från boendet kan betydelsefulla insatser förebygga ohälsa (Blair et al., 2013). 

 

1.4.3 Utebliven vård 

Det är vanligt att barnet hinner flytta eller omplaceras under tiden som kallelser, 

vaccinationsuppdrag med mera skickas vilket leder till att hälsoundersökningen och 

uppföljningen blir ofullständig. Att inte ha rätt adress till barnet gör det svårt att få fram 

de rätta uppgifterna om vilken förskola eller skola barnet går på. Det leder till 

svårigheter för distriktsköterskan att ta reda på vilken barnavårdcentral eller skola 

journalhandlingar ska skickas till. På grund av dessa problem kan barnet gå miste om 

den vård som han/hon har rätt till och som kan  leda till en bättre eller bibehållen hälsa 

(Socialstyrelsen, 2013). 

 

1.5 Lagar och definitioner  

Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) innebär att distriktssköterskor (och övrig hälso- 

och sjukvårdspersonal) ska förebygga, utreda och behandla ohälsa, sjukdomar och 

skador. Målet är att hela befolkningen ska få vård på lika villkor och den ska ges med 

respekt för människans värdighet och för alla människors lika värde. Vidare ska hälso- 
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och sjukvårdspersonal särskilt beakta ett barns behov av råd, stöd och information om 

barnets förälder inte finns närvarande. 

 

Ensamkommande barn är enligt lagen om mottagande av asylsökande med flera 

(1994:137) barn under 18 år som är övergivna eller kommer till Sverige utan 

medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare för att ansöka om asyl. Den som 

har fyllt 16 år har rätten att själv föra sin talan i mål eller ärenden enligt denna lag.  

 

Lagen om hälso- och sjukvård åt asylsökande med flera (2008:344)  belyser att ett 

landsting ska erbjuda utlandsfödda som inte har fyllt 18 år vård i samma omfattning 

som erbjuds den som är bosatt inom landstinget. Landstinget ska också erbjuda en 

hälsoundersökning när personen har etablerat ett boende inom landstinget och för övriga 

så snart det är lämpligt. 

 

Lagen om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som saknar nödvändiga tillstånd  

(SFS 2013:407) omfattas av flyktingar som vistas i Sverige utan stöd av 

myndighetsbeslut eller författning. De föreskrifter som gäller för sådan vård som ges 

med stöd av hälso-och sjukvårdslagen (1982:763) ska tillämpas även för vård som ges 

enligt SFS 2013:407, om inte något annat föreskrivs. Läkemedel ska erbjudas och 

förskrivas i samband med vård som ges och det är läkemedel som omfattas av lagen om 

läkemedelsförmåner med mera (2002:160). 

 

2 PROBLEMFORMULERING 

Ensamkommande barn är inte någon enhetlig grupp. De är individer med olika 

bakgrund och erfarenheter. En del har kontakt med anhöriga, andra har splittrats från 

sina familjer innan eller under flykten och vet ibland inte om föräldrar och syskon är vid 

liv. Gemensamt för alla är dock en känsla av övergivenhet och ovisshet inför framtiden, 

men också längtan efter sin familj. Oavsett om asylsökande barn får en fristad i Sverige 

eller utvisas till hemlandet så har de rättigheter och de har rätt att komma till tals. 

Sverige har genom att ansluta sig till FN:s konvention om barns rättigheter åtagit sig att 

respektera, skydda och uppfylla barns rättigheter (Röda korset, 2015).  
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Distriktssköterskor inom primärvården har ett stort och utmanande ansvar när det 

kommer till vården av ensamkommande flyktingbarn. Arbetsbelastningen stiger då 

denna grupp har ökat markant bara det senaste året. Många av barnen har också 

komplexa vårdbehov som kan leda till flera vårdinsatser (Socialstyrelsen, 2013). 

Distrikssköterskor som arbetar med asylsökande träffar dagligen ensamkommande 

flyktingbarn och förväntas att ta hand om dem och bemöta dem på ett proffessionellt 

sätt. Med tanke på den höga arbetsbelastningen är det viktigt att undersöka hur 

distrikssköterskorna upplever sin situation (Zion, Briskman & Loff, 2009). Deras 

erfarenheter kan vara till hjälp för andra som arbetar inom samma område, men det kan 

även gynna vårdens utveckling och patienternas hälsa.  

3 SYFTE 

Syftet med studien var att belysa distriktssköterskors erfarenheter av att vårda 

ensamkommande flyktingbarn inom primärvården. 

 

4 METOD 

4.1 Design 

För att få svar på studiens syfte valdes en kvalitativ design vilket innebär att studien är 

byggd på samlad data från verkliga livet samt byggd på en helhetssyn som förstås 

genom att noga beskriva de enskilda små delarna. Inom kvalitativ forskning erhålls data 

i form av narrativa beskrivningar där forskaren inte bara vill beskriva världen utan även 

förbättra den. Forskaren utgår ifrån berättelser i skriftlig eller muntlig form. Genom  

semistrukturerade intervjuer fick författaren ta del av deltagarnas erfarenheter i muntlig 

form. Fördelen med semistrukturerade intervjuer är att det ges möjlighet till en mer 

öppen och fri dialog mellan intervjuaren och deltagaren. Deltagarna gavs möjlighet att 

med egna ord dela med sig av sina berättelser (Polit & Beck, 2012).  

 

4.2 Urval 

Inom kvalitativ forskning är målet att inkludera deltagare som har kunskaper och 

erfarenheter om det som ska studeras. Deltagarna inkluderades genom ett 

bekvämlighetsurval kombinerat med ett snöbollsurval. Ett bekvämligheturval innebär 

att forskaren direkt frågar de personer som hon känner till om de vill delta i studien. Ett 
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snöbollsurval innebär att en tillfrågad person kan ge tips om en annan person som kan 

tillfrågas om att delta i studien (Ibid.)  

 

Samtliga verksamhetschefer inom primärvården i det aktuella länet erhöll ett e-post med 

information om studien för att kunna ge sin tillåtelse att en eller flera distriktsköterskor 

från aktuell vårdcentral fick medverka i studien under arbetstid. Alla vårdcentraler, både 

privata och offentliga, inkluderas eftersom författaren inte hade någon kunskap om vilka 

vårdcentraler som arbetade med ensamkommande flyktingbarn samt för att ha en 

bredare utgångspunkt då det fanns en risk att flera vårdcentraler inte valde att medverka, 

så kallat bortfall. I e-posten bifogades information till de blivande studiedeltagarna 

(bilaga 1).  

 

Inklusionskriterierna var sjuksköterskor med genomgången specialistutbildning till 

distriktsköterska som hade erfarenhet av att arbeta med ensamkommande flyktingbarn, 

som lägst sex månaders erfarenhet. Tre andra inklusionskriterier var att 

distrikssköterskorna skulle arbeta inom valt län, inom primärvården och att de i 

dagsläget arbetade med vård av ensamkommande flyktingbarn. De verksamhetschefer 

som godkände studien ombeddes att vidarebefordra informationen till de aktuella 

distriktsköterskorna som levde upp till inklusionskriterierna. De distriktsköterskor som 

visade intresse och godkände medverkan meddelade direkt till författaren via e-post. 

Via e-post bokades även tid för intervjuerna in.  

 

Författaren skickade e-post till 26 verksamhetschefer varav två stycken svarade direkt 

att de inte hade någon distrikssköterska som arbetade med ensamkommande 

flyktingbarn. Vidare svarade fem verksamhetschefer att de hade distriktssköterskor som 

ville medverka. I ett fall fick författaren ett tips från en distriktssköterska om ytterligare 

en potensiell deltagare.  I de fall verksamhetscheferna inte svarade på e-post-

meddelandet valde författaren att skicka ut en påminnelse cirka två veckor efter första e-

post meddelandet. Påminnelsemailet gav dessvärre ingen respons. Därav blev åtta 

distrikssköterskor aktuella för att delta i studien, fem från fem olika vårdcentraler och 

tre från samma vårdcentral. En av de åtta inkluderades trots att hon inte hade sex 

månaders erfarenhet av att arbeta med ensamkommande barn. Hon hade visat ett 

intresse för att delta i studien samt så önskade författaren fler deltagare. Sju av 
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deltagarna var kvinnor och en var man och de hade arbetat mellan 4 månader och 25 år 

inom det aktuella området. 

 

4.3 Datainsamling 

Studien genomfördes utifrån en semistrukturerad intervjuguide med öppna frågor, se 

bilaga 2. Intervjuguiden utformades så att frågorna skulle besvara studiens syfte. Öppna 

frågor ger mer detaljrika svar än enbart ja- och nejfrågor, men för att nå dit är det viktigt 

att studiedeltagarna informeras om studiens syfte samt att hela tiden under intervjun 

utgå ifrån det (Kvale & Brinkman, 2014). Enligt Polit & Beck (2012) stimulerar 

strukturen informanterna att tala fritt inom ramen för de huvudfrågor som har valts ut 

vilket ger dem större möjlighet att uttrycka sina upplevelser med egna ord. 

 

Till ljudinspelningen använde författaren sin mobiltelefon för att säkerställa att inget 

material gick förlorat. Inför varje intervju säkerställde författaren att batteriet var 

fulladdat i annat fall togs mobilladdare med. Intervjuerna genomfördes i en miljö som 

deltagaren själv hade valt, där man kunde samtala ostört och där deltagaren kunde känna 

sig fri att tala öppet. Genom ljudinspelning undviker författaren feltolkningar samt egna 

tolkningar av vad som sägs. Det kan också vara svårt att komma ihåg allt det 

informanten säger varför ljudinspelning är ett bra verktyg för att minska risken att gå 

miste om värdefullt material (Patton, 2002).  

 

En pilotintervju genomfördes innan den faktiska datainsamlingen började. Dels för att 

undersöka frågornas hållbarhet och dels för att se om frågorna besvarade studiens syfte. 

Efter pilotintervjun kompletterades intervjuguiden med de följdfrågor som uppkom 

under intervjun. Pilotintervjun ansågs ha en god kvalitet så författaren valde att 

inkludera den i datainsamlingen. Totalt genomfördes 8 intervjuer som varade mellan 24 

och 29 minuter. Studiedeltagarna intervjuades på deltagarens arbetsplats eller via 

telefon (Polit & Beck, 2012).  

 

4.4 Dataanalys 

Studiens resultat analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. Det är en 

vanlig och flexibel analys inom omvårdnadsforskning där tolkningen av data, i detta fall 

intervjuer, kan resultera i olika slutsatser. Först identifierades deltagarnas erfarenheter 

av att vårda ensamkommande flyktingbarn (Graneheim & Lundman, 2004). Samtliga 
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intervjuer transkriberades och lästes som helhet  igenom flera gånger. Därefter tog 

författaren ut meningsbärande enheter som motsvarar studiens syfte. De 

meningsbärande enheterna kondenserades så att kärnan i innehållet behölls och sedan 

tilldelas de en kod. Koderna tolkades och jämfördes vad gäller likheter och skillnader 

och därefter utformades kategorier (Polit & Beck, 2012). 

 

Tabell 1. Exempel för att illustrera hur meningsbärande enheter kondenserades till en 

kod respektive underkategori och kategori. 

Meningsbärande- 

enhet 

Kondensering Kod Underkategori Kategori 

”sen har de 

mycket med sig i 

bagaget som jag 

inte kan hantera, 

upplevelser krig, 

upplevelser 

hit..vad har hänt 

på vägen.. vad har 

de flytt ifrån..” 

Jag inte kan 

hantera 

Kan inte 

hantera 

Negativa 

erfarenheter i 

mötet med 

patienten 

Erfarenheter av 

att vårda ett 

ensamkommande 

flyktingbarn 

”det kan jag 

känna rätt ofta att 

jag saknar 

handledning, vi 

får handledning i 

andra situationer, 

men inte när vi 

arbetar med 

ensamkommande 

flyktingbarn, det 

hade jag velat ha” 

Känner rätt 

ofta att jag 

saknar 

handledning, 

det hade jag 

velat ha 

Saknar 

handledning 

En efterfrågan om 

ett bättre 

samarbete och 

handledning 

En önskan om 

förändring 
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4.5 Forskningsetiska överväganden 

I denna studie utgick författaren ifrån vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

gällande forskning som involverar människor. Enligt Socialstyrelsens 

författningssamling (2003:460) behövs ingen etikprövning avseende forskning på 

människor eftersom studien bedrivs inom ramen för en högskoleutbildning. 

Individskyddskravet innebär att en individ som deltar i ett forskningsprojekt ska skyddas 

från kränkning av sin integritet samt från psykisk och fysisk skada. Genom att analysera 

vilka risker deltagarna utsätts för samt vilken nytta de kan ha av studiens resultat 

säkerställer författaren att riskerna inte överstiger nyttan av den nyvunna kunskapen 

(Polit och Beck, 2012; Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, 2002). 

 

I denna studie anser författaren att fördelarna var att distriktsköterskan fick tillfälle att 

diskutera ett högaktuellt ämne som innefattar många svårigheter i hans/hennes dagliga 

arbete. Genom reflektion samt genom diskussion av det aktuella ämnet är författarens 

förhoppningar att det resulterar i ett nytt synsätt och en ökad kunskap som underlättar 

arbetet med ensamkommande flyktingbarn. Förluster kan vara att deltagarna går miste 

om dyrbar arbetstid samt att diskussionen belyser komplexa vårdsituationer som har 

varit svåra att hantera. Dock betonas i den skriftliga informationen till deltagarna att var 

och en själva styr hur mycket de vill dela med sig av av sina erfarenheter, kunskaper 

och upplevelser. Författaren anser att nyttan deltagarna får utav resultatet överväger 

riskerna med att genomföra denna studie. 

 

När en studie ska genomföras krävs att deltagarna informeras om varför, hur, var och 

när studien ska genomföras, det så kallade informationskravet. Deltagarna ska också ge 

sitt samtycke, det är ett krav innan en studie får genomföras. I detta fall har dessa krav 

tillgodosetts genom att verksamhetscheferna på aktuella vårdcentraler, först 

informerades och tillfrågades via e-post. Därefter gav de sitt tillstånd antingen via 

telefon eller epost. Deltagarna fick först information via e-post och när de tackat ja fick 

de även muntlig information. Deltagarna informerades om att de när som helst kunde 

avbryta sin medverkan utan vidare orsaksförklaring (Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer, 2002). 

 

Konfidentialitetskravet innebär att varje deltagare kodas för att avidentifieras så att 

deras påståenden och åsikter inte ska kunna spåras till en specifik person. Deltagarna 



  
 

- 13 - 

 

informerades om detta. Författaren beaktar även nyttjandekravet genom att förvarara  

koder, ljudfiler och datamaterial inlåst under studiens gång och när studien sedan är 

godkänd raderas allt material. Endast författaren har tillgång till allt material och 

förvarar det på en säker plats för att förhindra att obehöriga får tillgång till det. 

Deltagarna får information om att studiens resultat endast ska användas till ett 

examensarbete på avancerad nivå vid Linnéuniversitetet, Kalmar (Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer, 2002). 

 

4.6 Teoretisk referensram 

Studien ska utgå från omvårdnadsteoretikern Katie Erikssons teser då författaren anser 

att hennes teori om människan och hur den ska bemötas passar bra in på 

distriktsköterskans vård av ensamkommande flyktingbarn. Eriksson menar att en 

individs upplevelser är subjektiva och aldrig kan begripas eller tolkas fullt ut av andra. 

Hälsan beskrivs som ett integrerat tillstånd mellan sundhet, friskhet och välbefinnande. 

Människan utmärks även genom sitt förhållande till andra människor och till Gud. Tron 

till något/någon och att bekräftas i det skapar utrymme för välbefinnande. Vårdande är 

en del av en relation mellan patienten och vårdaren och sker i ” en anda av tro, hopp och 

kärlek.”. Tron kan vara ett exempel på att patienten känner förtroende för en vårdare, 

hoppet är vad patienten anser som värdefullt och innebär att inte ge upp samt att hoppet 

är en ljus syn på framtiden vilket skapar livsvilja hos patienten. Kärlek innebär 

bekräftelse och omtanke till en medmänniska. En människa som kan erfara tro, hopp 

och kärlek upplever välbefinnande, hälsa och frihet. Vårdaren ska också främja 

autonomin samt  acceptera och bekräfta patienten (Eriksson, 2002; 2004). 

Vidare menar Eriksson att vårdaren ska vara närvarande och delaktig i patientens 

upplevelser, tankar och känslor vilka kan upplevas obehagliga och känsliga för både 

patienten och vårdaren. Dock ska vårdaren hjälpa patienten att bli fri från de obehagliga 

känslorna genom att verkligen vara närvarande. Till exempel har ett ensamkommande 

flyktingbarn många tunga erfarenheter i sin ryggsäck som kan vara oerhört smärtsamma 

att prata om då barnet helst vill glömma dem. Då har vårdaren en mycket viktig roll för 

att kunna identifiera samtliga hälsoproblem och riskfaktorer samt att bemöta patienten 

varsamt (Eriksson, 2002).  
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4.7 Förförståelse 

När en undersökning ska genomföras är det av stor vikt att kartlägga författarens 

förförståelse och utgångspunkter. I vår omgivning och i mötet med andra människor 

träffar vi på normer och idéer som påverkar oss som individer och ger oss värderingar 

och fördomar. Människan utgår ifrån sin bakgrund som påverkar oss både medvetet och 

omedvetet. Utbildning, familj, arbetslivserfarenhet och kultur är några av de faktorer 

som påverkar en studies resultat. Läsaren ska lätt kunna förstå och tolka studiens 

resultat genom att författaren grundligt redogör för sina tidigare erfarenheter (Holme & 

Solvang, 1997). Om författaren har erfarenhet inom området som ska studeras kan 

studiens process påverkas. Därför är det viktigt att författaren är självmedveten för att 

kunna förstå och ifrågasätta sig själv samt kritiskt reflekterar över sin förförståelse som 

kan komma att påverka datainsamlingen samt tolkningen av denna (Patton, 2002). 

 

Författaren till denna studie har influerats av de akademiska miljöer hon befunnit sig i 

under samtliga studieår samt av arbetserfarenhet. Grundutbildningen till sjuksköterska 

genomfördes på Linnéuniversitetet mellan 2007 och 2010 och vidareutbildning till 

distriktsköterska tog sin början hösten 2015 också det vid Linnéuniversitetet. 

Författarens arbetslivserfarenhet som sjuksköterska innefattar 2 år på en medicinsk 

vårdavdelning, 2,5 år inom kommunal hemsjukvård samt 6 månader inom 

primärvården. Erfarenheterna från olika arbeten samt utbildningsåren och dess olika 

miljöer påverkar troligtvis författarens sätt att söka och välja litteratur samt 

uppfattningen av vad som definieras som ett problem. Erfarenheterna har också 

genererat olika kunskaper och synsätt som kan påverka studiens upplägg.  

 

Genom utbildning och arbetslivserfarenhet har kunskap om barn och ungas rättigheter 

och de ensamkommande barnens vårdbehov inhämtats. Kunskaper som saknas påverkar 

också studiens utformning, vilket i detta fall handlar om fördjupade insikter om det 

valda ämnet. Eftersom författaren aldrig tidigare har fördjupat sig i vården av 

ensamkommande flyktingbarn finns det en medvetenhet om att detta kan leda till att alla 

tänkbara teoretiska aspekter inte har beaktats. Förhoppningen och uppfattningen är 

ändå, att efter ingående studerat ämnet, kan identifiera relevanta källor och minimera 

risken för att viktig information utelämnas. 
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5 RESULTAT 

Analysen av datamaterialet resulterade i åtta underkategorier och tre kategorier. I tabell 

2 nedan redovisas sambandet mellan kategorier och underkategorier 

 

Tabell 2. Översikt över underkategorier och kategorier 

Underkategori Kategori 

Positiva Erfarenheter av mötet med 

patienten 

Negativa erfarenheter av mötet med 

patienten 

 

Erfarenheter av att vårda 

ensamkommande flyktingbarn 

Andra proffessioner påverkar vårdens 

kvalitet 

Kulturella skillnader 

Resursbrist 

Okunskap 

 

 

Hinder i det dagliga arbetet 

En efterfrågan om en mer strukturerad 

organisation 

En efterfrågan om ett bättre samarbete 

och handledning 

 

 

En önskan om förändringar 

 

Genomgående i samtliga intervjuer kunde författaren utläsa en vilja att ge dessa 

ensamkommande flyktingbarn en god och säker vård trots att distriktsköterskans 

dagliga arbete kantades av många hinder. Samtliga distriksköterskor påverkades 

känslomässigt av sitt arbete och vissa hade ibland svårt att släppa tankarna på en del 

patienter efter mötet med dem. Samtliga distriktssköterskor önskade en förändring av 

hela organisationen för att underlätta deras arbete samt för att kunna ge de 

ensamkommande barnen en god och säker vård eftersom de har samma rättigheter till 

vård som alla andra barn i Sverige. 
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5.1 Erfarenheter av att vårda ensamkommande flyktingbarn 

Distriktssköterskorna beskrev både positiva och negativa erfarenheter av att vårda 

ensamkommande flyktingbarn. De positiva erfarenheterna handlade om att de trivdes 

med sitt jobb, de kände att de gjorde nytta och att arbetet var spännande och utmanande. 

De negativa erfarenheterna handlade om svårigheten att möta dessa barn, som har 

många fruktansvärda erfarenheter med sig, vilket ledde till att många distriktssköterskor 

kände sig otillräckliga.  

 

5.1.1 Positiva erfarenheter av mötet med patienten 

Mötet med ett ensamkommande barn, för det mesta pojkar kring 16-års ålder, upplevdes 

som väldigt spännande, intressant och givande, men samtidigt utmanande. Mötet med 

olika kulturer och människor gav distriktssköterskorna nya kunskaper och insikter. 

 

”..Alltså jag tycker ju att det är intressant att få möta de här olika kulturerna, även om 

det krockar som bara den så är det ju otroligt intressant måste jag säga..” 

(Distriktssköterska 1) 

 

Uppskattningen som de flesta utav patienterna visade var drivande för samtliga av 

distriktssköterskorna och när patienterna fick förtroende för dem kände de att de gjorde 

ett bra jobb. Det var dock inte alltid lätt att bygga upp ett förtroende under ett enda 

möte, men ett skapat förtroende resulterade i att barnen öppnade upp sig mer och 

distriktssköterskan fick mer information så att hon/han kunde sätta in relevanta åtgärder 

som t ex. att skicka en remiss till barn- och ungdomspsykiatrin. Att se de barn som 

strålade av livsvilja, var engagerade i skolan och i aktiviteter på fritiden samt lärde sig 

språket snabbt gav distriksköterskorna hopp och en enorm glädje över att det skulle gå 

bra för de barnen i framtiden. 

 

”.. Han var riktigt bra på svenska bara på den korta tiden han varit i Sverige och han 

liksom strålade av livsvilja och var jätteengagerad i skolan, spelade fotboll på fritiden, 

ville utbilda sig till läkare du vet.. det är helt underbart att höra sånna saker..” 

(Distriktssköterska 1) 
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5.1.2 Negativa erfarenheter av mötet med patienten 

De flesta av de ensamkommande barnen som distriktssköterskorna hade mött hade gått 

igenom fruktansvärda saker och samtliga distriktssköterskor upplevde det svårt att 

lyssna på det patienten hade att berätta och att sedan kunna svara på det på ett bra sätt. 

 

”.. Man får ju liksom reda på hur de mår och hur de, ja.. man får ju reda på deras 

öden, fast man inte kan göra så mycket, det är lite frustrerande..” (Distriktssköterska 7) 

 

Det framkom också att distriktssköterskorna blev illa berörda av patienternas historier, 

men att de inte ville visa det utan försöka arbeta proffessionellt istället. Många upplevde 

en ledsamhet över de klasskillnader som finns i världen och att många människor får 

utstå dagliga kränkningar, möten med döden, otillräcklig sjukvård och brist på trygghet 

och kärlek. Det upplevdes svårt att hantera dessa komplexa möten och att samtidigt inte 

ha medel för att kunna bemöta och åtgärda dessa på ett bra sätt. 

 

”.. Det kan jag känna ibland.. att när man kommit in på djupet utan att vi kan göra så 

mycket inom primärvården.. om man säger så..” (Distriktssköterska 5) 

 

De barn som te x. har fått utstå misshandel och aldrig har fått uttrycka sina åsikter 

väckte tankar över hur det skulle gå för dem i framtiden och det var svårt att kunna 

släppa tankarna på dessa barn.  

 

”..man har tryckts ner och man har liksom styrts, man har inte haft något att säga till 

om på egen hand, man har utnyttjats på alla möjliga vis.. hur blir man som människa 

sen när man blir vuxen..det är väl lite sånt där som jag funderar rätt mycket på ändå.. ” 

(Distriktssköterska 6) 

 

I de fall där barnen kände misstro och inte verkade lite på distriktssköterskan orsakade 

en känsla av frustration då viktig information om barnet ej framkom. Det var svårt att få 

de barnen att öppna upp sig och berätta mer om sig själva. Distriksköterskorna beskrev 

en upplevelse av stress när de endast hade ett möte på sig att få veta hur just det här 

specifika barnet mådde. Att vara en av de första personerna som barnen möter och att 

kunna bygga upp ett förtroende på en halvtimme, timme upplevdes jättesvårt. 
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”..många av dem har ju liksom en väldigt, ja.. misstro mot myndigheter, misstro mot 

regeringar och så företräder jag ju på ett vis en myndighet när jag sitter här i vita 

kläder och så vidare.. ” (Distriktssköterska 1) 

 

Många av distriktssköterskor upplevde en känsla av otillräcklighet när de endast 

träffade barnet vid ett tillfälle, i samband med hälsoundersökningen, och sen inte får 

veta hur det har gått. Möjligheten att få feedback fanns inte, men det skulle gett dem 

respons på hur deras möte med patienten hade gått. Det framkom också att 

distriktssköterskorna önskade att de hade kunnat återkalla patienten i de fall där det 

fanns extra behov av stöd och råd, men det fanns inget utrymme för det.  

 

”.. otillräckligheten..att man träffas en enda gång.. i regel om ett barn farit illa så 

skickar vi dem vidare..men att man inte själv får vara med i den processen efteråt och 

kunna hjälpa till att stödja och så det kan jag tycka är lite jobbigt, just att man inte får 

någon feedback över hur det har gått sen efteråt..” (Distriktssköterska 7) 

 

Många av distriktssköterskorna lade mycket tid på att boka och kalla patienterna, men 

om de uteblev gick dyrbar tid till spillo. En anledning till att de uteblev upplevde 

distrikssköterskorna var att personalen på boendena inte hade några rutiner för hur de 

skulle påminna barnen att de hade en tid att passa. En annan anledning var att kallelsen 

hade gått till en adress medan barnen hade flyttat och befann sig på en annan. En av 

distriktssköterskorna lade mycket tid på att söka upp patienterna innan kallelsen 

skickades vilket resulterade i att patienterna aldrig uteblev. Det ledde å andra sidan till 

att distriktssköterskan förlorade mycket värdefull arbetstid, men det upplevdes som ett 

viktigt arbete eftersom barnen har rätt till en hälsoundersökning.  

 

5.2 Hinder i det dagliga arbetet 

Trots en god vilja att kunna ge en god och säker vård framkom det upplevelser av 

många hinder som påverkade vårdens kvalitet. Det övergripande problemet var 

resursbrist, att det egentligen inte fanns utrymme att ge barnen den vård de hade rätt till. 

Det framkom även svårigheter i att få tag på tolk, vilket är en förutsättning för att en 

hälsoundersökning ska kunna genomföras. Även avsaknad av bokningsbara tider hos  

t ex. läkare och tandläkare gjorde arbetet mer tungrott. Kulturella skillnader påverkade 

mötet med patienten då patienten kunde ha helt andra tankar och erfarenheter om vilken 
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vård som behövdes. Okunskapen om ensamkommande barns hälsa överlag, men 

framförallt om hur barnens psykiska ohälsa skulle hanteras, upplevdes stor och gav 

distriktssköterskorna en känsla av att inte ha kunnat göra allt för patienten.  

 

5.2.1 Andra proffessioner påverkar vårdens kvalitet 

En del av distriktssköterskorna upplevde svårigheter att få tag på tolk, framförallt när 

det var som högst belastning under vintern 2015-2016. I värsta fall kunde 

tolkförmedlingen inte erbjuda tolk. Dessa problem innebar att distriktssköterskorna fick 

lägga mycket tid på att avboka och omboka patienter, vilket inte alltid var så lätt på 

grund av att de talade olika språk. Det ledde också till att en del patienter hade 

försämrats när de kom tillbaka några dagar senare vilket gav deltagarna en känsla av att 

inte kunna behandla patienten rättvist. En del tyckte att vissa tolkar inte höll god kvalitet 

när de knappt kunde förstå vad de sa på svenska. 

 

”.. det var en tolk på arabiska till exempel.. jag hörde knappt när han gick över från 

arabiska till svenska.. det blir lite svårt då på något sätt..” (Distriktssköterska 1) 

 

Samtliga distriktssköterskor arbetade med tolk via telefon och det framkom att de 

generellt var nöjda med detta. Till en början upplevdes det obekvämt att samtala via 

tolk, men att de vande sig fort. Det kunde också vara svårt att få ögonkontakt med 

patienten i de fall då patienten talade direkt till telefonen. En del upplevde arbetet med 

tolk lite osäkert eftersom de inte visste om tolken översatte rätt.  

 

”.. jag har ju ingen aning om vad de pratar om… det är inte alls bra.. men överlag 

tycker jag att det har varit bra tolkar.. ” (Distriktssköterska 6) 

 

Ibland samtalade tolkarna längre tid än vad som beräknades som rimligt. I vissa fall 

ville tolken förklara något för patienten, vilket distriktssköterskorna upplevde var bra, 

men att tolken då först borde frågat om lov. Tolken borde då också beskrivit på vilket 

sätt han/hon tänkte förklara så att patienten inte fick fel information. 

 

”.. ibland så hör man att det blir nog inte riktigt rätt när man ställer en kort fråga och 

tolken pratar i två minuter.. det är en utmaning i sig, att man aldrig vet kompetensen på 

tolken.. ” (Distriktssköterska 2) 
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Ibland när distrikstsköterskorna skulle boka tolk bokades fel dialekt vilket gjorde att 

patienten inte förstod tolken fullt ut. Det kunde också handla om att patienten inte ville 

förstå tolken då dialekten härstammade från en region som patienten inte ville 

förknippas med. Detta ledde till svårigheter för distriktssköterskorna att få ut tillräcklig 

information för att kunna ge patienten en god och säker vård. 

 

”.. sen när de kommer hit säger de att de inte förstår dialekten, men sen kan det vara 

pojkarna, en del.. vid några tillfällen har tolken sagt att de inte vill förstå.. och det är 

svårt..” (Distriktssköterska 4) 

 

En del av distriktssköterskorna hade problem med att få ihop ett samarbete med läkare 

då denne inte var tillräckligt insatt i vilken vård barnen hade rätt till. En läkare trodde att 

barnen endast hade rätt till ”vård som inte kan anstå” vilket endast gäller de över 18 år. 

Bristen på läkare upplevdes som ett stort hinder. En del patienter behövde en tid till en 

läkare samma dag, vilket de inte kunde erbjuda. Det ledde till en frustration och en 

känsla av maktlöshet. 

 

”.. just det är ett stort hinder.. patienten behöver en tid idag, men vi har inga tider 

kvar.. hur ska jag kunna ta hand om honom på bästa sätt..” (Distriktssköterska 4) 

 

Många utav distriktssköterskorna var nöjda med barnens respektive god man, men en 

del av dem upplevdes som att de inte brydde sig om barnet. De svarade inte i telefon, 

bokade inte in barnet på hälsoundersökning eller till tandläkare och de följde inte med 

barnet till besöken. I de fall då det fungerade bra fick distriktssköterskan värdefull 

information om barnet och hon/han slapp lägga tid på sådant som egentligen var gode 

mannens uppgift. 

 

”.. en del gode män är ju fantastiskt bra att ha att göra med…eh.. de tar sig verkligen 

an de här barnen som de fungerar som vårdnadshavare för då..ehm.. medan andra gode 

män knappt svarar i telefon.. ” (Distriktssköterska 7) 

 

Några distriktssköterskor var missnöjda med att barnen inte alltid fått en god man inom 

någon vecka som utlovas för då ska socialsekreteraren fungera som vårdnadshavare 
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under tiden vilket en del av deltagarna inte tyckte hade fungerat bra. Många av 

distriktssköterskorna hade aldrig haft kontakt med socialsekreteraren och kunde inte 

bedöma huruvida det samarbetet hade fungerat.  

 

”.. och då ska ju socialsekreteraren gå in som ställföreträdare och det tycker jag har 

varit jättebökigt för de har inte varit så jätte tillmötesgående.. jag tror inte att de har 

riktigt kunskapen..”(Distriktssköterska 2) 

 

Många utav de barn som distriktssköterskorna hade mött hade stora problem med svår 

karies vilket de inte kan göra så mycket åt förutom att informera om hur de ska hålla 

tänderna friska. Problemet var att det inte fanns tider hos tandläkaren att erbjuda på flera 

veckor vilket skapade ett stort lidande för patienterna. Även barn och 

ungdomspsykiatrin upplevdes svåra att ha att göra med då de inte ville ta emot flertalet 

av patienterna som hade behövt en psykiatrisk bedömning. 

 

”.. det är ju jättejobbigt och svårt för BUP tar ju inte de barnen och vi har stångat oss 

blodiga för en utav alla och jag vet inte hur det har gått för nu har han flyttat härifrån.. 

det känner ju jag att vem ska göra nåt om inte BUP ska göra nåt.. ” 

 (Distriktssköterska  2) 

 

5.2.2 Kulturella skillnader 

Distrikssköterskorna upplevde att patienter från vissa kulturer inte tog en bokad tid på 

så stort allvar vilket ledde till problem i de fall telefontolk var förbokad. Det kunde 

ibland endast finnas tio minuter kvar på tolkens bokade tid och då fick 

distrikssköterskan prioritera det viktigaste vid hälsoundersökningen.  

 

”.. att man håller sina tider.. har man bokat tolk vid två så.. det finns ju liksom inte att 

jag kan jobba över eller nåt så det är ju den tiden som gäller.. så kommer de tjugo över 

så har man ju tio minuter för att ta det viktigaste.. ” (Distriktssköterska 7) 

 

Många av distriktssköterskorna upplevde det som en utmaning att förklara för patienten 

vad som ansågs som nödvändig vård i Sverige. Patienterna kunde ibland vara väldigt 

krävande och hävda att de hade rätt till vård och så vidare, men enligt den svenska 

synen på vård räckte det oftast med egenvård. Det upplevdes också svårt att försvara 
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den bedömning de gjorde. Kom patienten t ex. från ett land där malaria förekommer så 

är det en självklarhet för patienten att febern ska kollas upp och behandlas. 

 

”.. att försöka få de här olika synvinklarna att gå ihop det är en utmaning för oss som 

tar tid och det ska tolkas och det ska.. i slutändan blir ingen nöjd känns det som 

ibland..” (Distriktssköterska 5) 

 

5.2.3 Resursbrist 

Samtliga distriktssköterskor upplevde det som ett stort hinder att få tiden att räcka till. 

De beskrev att ett möte med ett ensamommande flyktingbarn tog längre tid än mötet 

med övriga patienter på grund av tolkbehovet och för att kunna ta hand om och bemöta 

patienten på bästa sätt. Trots att de ensamkommande flyktingbarnen har rätt att bli 

hälsoundersökta inom ett par veckor dröjde det över två månader, när det var som högst 

belastning, innan en kallelse kunde skickas. Flera distriktssköterskor beskrev det som att 

det inte fanns tillräckligt med utrymme för att ta hand om barnen på ett bra sätt. 

 

”.. där hade jag en väntetid på över två månader och där kan ju va människor som mår 

väldigt dåligt och ehm..så jag vill träffa de ganska snabbt så jag kan fånga upp sånt 

som behövs göras nånting åt i ett tidigt skede..” (Distriktssköterska 1) 

 

Vidare framkom det att distriktssköterskorna inte kände sig beredda på den 

arbetsbelastning som det plötsligt blev hösten 2015. Trots ett utökat patientklientel fick 

de inte in mer resurser som t ex. fler medarbetare vilket gjorde dem stressade. Många 

hade andra arbetsuppgifter också vilka blev lidande. Även kollegor beskrevs ”gå på 

knäna” eftersom flyktinghälsan helt plötsligt hade tagit så stor plats och det fanns inga 

tider kvar att boka in de listade patienterna på. Många upplevde den plötsliga 

anstormningen som omkullkastande och att hela sjukvården inte kändes dimensionerad 

för att klara av att ta hand om alla ensamkommande barn och övriga asylsökande. 

Strömmen av flyktingar upplevdes ojämn vilket resulterade i svårigheter att planera 

bemanningen. 

 

”.. De är välkomna, men vi har nog inte riktigt varit förberedda på den belastning som 

har uppstått tror jag…” (Distriktssköterska 3) 
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5.2.4 Okunskap 

Flera av distriktssköterskorna kände att de hade för lite kunskaper om ensamkommande 

barns hälsa för att kunna ta hand om barnen på ett optimalt sätt. Ingen av 

distrikssköterskorna hade arbetat med ensamkommande flyktingbarn tidigare. 

Framförallt handlade okunskapen om barnens psykiska ohälsa, hur bemötandet och 

handhavandet bör gå till. De upplevde även okunskap i början över vem som hade 

ansvar för olika saker, t ex. gode männens och boendets ansvar och så vidare, vilket 

resulterade i att de fick lägga mycket tid på att ringa runt för att få den informationen. 

Trots okunskapen var de som hade arbetat som distriktssköterska i flera år väldigt 

tacksamma över sin erfarenhet och att de inte var helt nyexaminerade sjuksköterskor. 

 

”.. hon hade under resan till Sverige blivit våldtagen eh.. av andra människor som varit 

på väg till Sverige då.. hur man bara hanterar en sån sak när man har det framför sig.. 

jag är ingen psykolog.. liksom ingen psykoterapeut (skratt).. det känns som att man 

skulle behöva vara det också förutom distriktssköterska då för att det ska bli ett bra 

möte..” (Distriktssköterska 6) 

 

5.3 En önskan om förändringar 

Många distriktssköterskor upplevde också organisationen som rörig och att det skapade 

stress och onödig tidsåtgång. Arbetet hade kunnat gå smidigare om distriktssköterskorna 

hade fått information innan flyktingarna anlände hösten 2015, men den kom efteråt. 

Samtliga distriktssköterskor efterfrågade handledning, fortbildning och ett bättre 

samarbete med övriga vårdcentraler, kommuner, skolor med mera. 

 

5.3.1 En efterfrågan om en mer strukturerad organisation 

Det uttrycktes en känsla av att ha blivit inkastad i arbetet med de ensamkommande 

barnen utan någon grundlig genomgång eller information, vilket i början skapade en 

svårighet att veta hur patienterna skulle tas om hand på bästa sätt. Samtliga fick söka 

mycket information själva, för att kunna genomföra sitt arbete korrekt, vilket ledde till 

frustration och upplevelser av stress. 

 

”.. jag hade velat att man fick information naturligtvis.. öppnas ett boende måste man ju 

få reda på det, så det var väldigt rörigt.. jag blev jättestressad.. ” (Distriktssköterska 2) 
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Samtliga distriktssköterskor efterfrågade mer kunskap och att då inte behöva söka den 

själva. De kände att det krävdes väldigt mycket av dem att möta ensamkommande 

flyktingbarn. Dels ville de ha utbildning i någon form innan de började arbeta med  

flyktingars hälsa och dels mer fortbildning. Framförallt handlade önskemålet om 

utbildning om hur barn som har genomgått traumatiska händerlser och mår psykiskt 

dåligt ska bemötas, men också om hur arbetet ska läggas upp, vilka frågor som ska 

ställas och vilka undersökningar som ska göras. 

 

”.. det behövs ännu mer kan jag tycka.. just eftersom det är så mycket psykosocialt i det 

hela och så behövs det väldigt mycket kunskap om detta för att de här barnen ska känna 

att de blir bra omhändertagna”.. (Distriktssköterska 4) 

 

Några av distriksköterskorna efterfrågade även bättre information till personalen på 

boendena. De upplevde personalen som oinformerad vilket ledde till att de hjälpte 

patienterna att söka vård på flyktinghälsan trots att det inte fanns behov av det. 

Distriktssköterskorna önskade att personalen hade fått information om hur de ska gå 

tillväga vid t ex. lättare virusinfektioner och sår samt vart de kan vända sig innan de 

vänder sig till flyktinghälsan/vårdcentralen och så vidare. Det hade skapat mer utrymme 

i tidboken för dem som verkligen hade behövt komma till flyktinghälsan för att få vård. 

 

”.. kanske information och utbildning till personalen på boendet om hur det fungerar 

här och vad vi gör och vad man kan göra för tips när man är förkyld eller har nåt sår 

eller vad som helst..” (Distriktssköterska 3) 

 

Många utav patienterna saknade telefonnummer till t ex. familjehem, gode män och så 

vidare och distriktssköterskorna ansåg att det borde kunna läggas till i 

patientinformationen via Migrationsverket eller socialsekreteraren. Utan telefonnummer 

till patienten upplevde de att det uppsökande arbetet blev tungrott.  

 

”.. det är mycket som stör för att det ska flyta på smidigt.. det ska finnas telefonnummer 

har jag påpekat också, men det verkar helt omöjligt att få igenom det.. ” 

(Distriktssköterska 2) 
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Istället för att patienterna skulle listas på flera vårdcentraler önskade 

distriktssköterskorna att fler renodlade flyktingmottagningar skulle öppnas, och de som 

arbetade där skulle vara specialiserade på just ensamkommande barn och övriga 

asylsökande. De ville få en känsla av att vara professionella i sitt arbete istället för att 

flyktinghälsan kom lite vid sidan av. 

 

”.. istället för att ha en massa småmottagningar så är det bättre med en 

flyktingmottagning med bvc och allt för då blir man specialist på det, att man blir 

professionell i det man gör..” (Distriktssköterska 7) 

 

5.3.2 En efterfrågan om ett bättre samarbete och handledning 

Alla distriktssköterskor utom en, nämnde handledning som något de saknade och att det 

var något som de hade påpekat länge. I sitt vanliga arbete fick de handledning när det 

gällde t ex. otrevliga patienter i Tele Q:n (telefonrådgivningen), men inte när det kom 

till de svårt drabbade flyktingbarnen. Samtliga hade haft svåra samtal med flera barn 

som de gick och tänkte på länge i efterhand. För att orka med sitt yrke var några 

tvungna att dagligen ha någon aktivitet efter jobbet för att kunna släppa tankarna på det 

barnen hade berättat. 

 

”.. man får höra saker som helt enkelt är.. ingen människa skulle behöva gå igenom 

sånna saker.. eh...det att höra de berätta om dessa saker bör man smälta och bearbeta 

lite efteråt kan jag tycka ibland..” (Distriktssköterska 1) 

 

Samtliga distriktssköterskor upplevde nätverksträffar som positivt. Dessa träffar 

anordnades ett par gånger om året där de fick utbyta erfarenheter med varandra samt 

träffa föreläsare från Migrationsverket, psykologer, personal från ungdomspsykiatrin, 

barnläkare och så vidare. De tillfällena uppskattades mycket och upplevdes lärorika. 

Många upplevde att distriktssköterskor på olika arbetsplatser arbetade på olika sätt fast 

att det fanns vissa ramar att följa. De upplevde också att de arbetade på som de alltid 

hade gjort utan att hinna göra förändringar. De önskade fler nätverksträffar där de kunde 

träffas och utbyta erfarenheter, kunskaper och ny information. Även att de kunde 

samtala om svåra patientfall och ge varandra stöd i det. En distriktssköterska hade 

förslag på att ett forum skulle skapas där både distrikssköterskor, läkare, tandläkare, 

skolsköterska och kommun skulle träffas någon gång per år, dels för att diskutera hur 
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vissa patienter ska prioriteras eller inte och dels för att kunna förbättra verksamheten 

och driva den framåt. 

 

”.. man kunde träffa kollegorna lite mer på andra vårdcentraler och ta lärdom av 

varandra, saker jag varit med om kanske inte de har varit med om.. man kan dra 

lärdom av varandras erfarenheter..” (Distriktssköterska 1) 

 

Några av distriktssköterskorna önskade ett bättre samarbete med läkaren. För många 

utav patienterna blev det att hälsoundersökningen delades upp på tre besök. Ett besök 

för hälsosamtal och PPD-sättning (Tuberkulin-test) hos distriktssköterskan, ett besök för 

hälsoundersökning hos läkaren och ett besök för avläsning av PPD hos 

distriktssköterskan. Önskemålet var att patienten fick träffa både läkare och 

sjuksköterska samma dag. Om det då blev tal om vaccinationer kunde 

distriktssköterskan ge dem efter läkarens ordination vid samma tillfälle. 

 

”.. att de har läkarbesöket i samband med att de ändå var här, för det blir ju tre besök, 

kanske att man kunde göra det på ett annat sätt.. mer teamwork..” (Distriktssköterska 3) 

 

6 DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 

Enligt Graneheim & Lundman (2004) kan den kvalitativa innehållsanalysens 

tillförlitlighet bedömas efter dess trovärdighet, pålitlighet samt överförbarhet.  

Trovärdigheten kan exempelvis avgöras genom en granskning av hur väl deltagare,  

datamaterial samt analys speglar studiens syfte. Syftet med aktuell studie var att belysa  

distriktssköterskors upplevelser av att vårda ensamkommande flyktingbarn inom 

primärvården. Samtliga deltagare var distriktssköterskor med olika lång erfarenhet av 

vård av ensamkommande flyktingbarn.  

 

En intervjuguide utarbetades med stöd av Kvale & Brinkman (2014). En intervjugudie 

gjorde att samtliga deltagare fick svara på samma frågor som grundar sig på studiens 

syfte. En pilotintervju genomfördes för att undersöka frågornas bärighet, vilken visade 

sig vara bra eftersom svaren speglade studiens syfte. Deltagarna valde själva tid och 
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plats för intervjuerna vilket kan skapa en känsla av trygghet och lugn och kan ha 

medfört att författaren fick ut mer av intervjun. På detta sätt ökar studiens trovärdighet.  

Via semistrukturerade intervjuer fick författaren ett brett datamaterial som speglade 

distriktssköterskornas upplevelser, men det kan ha lett till att det blev svårt att tolka 

materialet eftersom svaren blev så olika. Innan distriktssköterskorna öppnade upp sig 

och berättade om sina erfarenheter och upplevelser ville de ha en uppfattning om 

intervjuaren. Därför började varje intervju med kallprat om vad distriktssköterskan 

eventuellt arbetade med mer, hur länge hon/han hade arbetat och så vidare. Intervjuaren 

visade intresse, respekt och förståelse samt lyssnade uppmärksamt.  

 

Det faktum att författaren aldrig tidigare har använt intervju som metod innebär en 

svaghet, men efter varje intervju fick författaren mer vana och innan datainsamlingen 

började läste författaren in sig på ämnet. Intervjuerna genomfördes via telefon hälften 

av gångerna. Enligt Gillham & Jamison Gromark (2008) är telefonintervjuer en nackdel 

eftersom intervjuaren endast kan utgå ifrån den muntliga konversationen. Mimik och 

kroppsspråk går förlorat vilket kan ha gjort det svårare att tolka distrikssköterskornas 

svar. Eftersom författaren inte såg intervjupersonen kan det ha lett till att författaren 

gick vidare till nästa fråga innan intervjupersonen svarat klart, men författaren försökte 

vara koncentrerad och inte gå vidare direkt vid tystnad. Telefonintervjuerna kan också 

ha lett till att författaren gick miste om värdefull information eftersom det blir svårare 

att skapa ett förtroende.  

 

Datamaterialet analyserade med en kvalitativ innehållsanalys för att kunna beskriva 

distriktssköterskornas erfarenheter av att vårda ensamkommande flyktingbarn. För att 

stärka trovärdigheten beskrev författaren analysprocessen noggrant och den 

tydliggjordes med tabeller. Eftersom författaren var ensam vid intervjutillfällena samt 

själv har transkriberat dem och läst igenom texterna, kan det ha lett till att viktigt 

material gick till spillo. Det fanns heller ingen möjlighet till diskussion, vilket i annat 

fall skulle ökat trovärdigheten enligt Graneheim & Lundman (2004). Dock kunde 

diskussion ske kontinuerligt med studiens handledare. 

 

En annan svaghet i aktuell studie är att antalet distriktssköterskor som medverkade var 

relativt få och om antalet deltagare hade varit större hade studiens bevisvärde ökat (Polit 

& Beck, 2012). Författaren kontaktade endast verksamhetscheferna via e-post, men 
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hade med fördel kunnat kontaktat dem även via telefon när svarsfrekvensen blev så pass 

låg, vilket hade kunnat resultera i fler aktuella deltagare till studien. Författaren valde att 

inkludera en distriktssköterska som endast hade 4 månaders erfarenhet. Det hade 

förmodligen gått att få tag på fler distriktsköterskor om verksamhetscheferna hade fått 

reda på att en lägre erfarenhet senare accepterades. Trots få deltagare fick författaren 

ihop material till ett resultat som speglade studiens syfte. 

  

Författarens förförståelse medvetandegjordes under hela studiens gång eftersom det är 

deltagarnas åsikter som ska speglas i resultatet och inte författarens. Genomgående i 

resultatet användes citat från olika deltagare. Både genom att medvetandegöra 

förförståelsen samt att använda citat från deltagarna ökar pålitligheten eftersom 

resultatet är skapat utifrån deltagarnas upplevelser. Samtliga deltagare fick svara på 

samma semistrukturerade frågor och om studien skulle upprepas under liknande 

förhållanden skulle resultatet kunna bli likartat denna studies resultat vilket ökar 

pålitligheten (Lincoln & Guba, 1985). 

 

Studiens överförbarhet innebär enligt Graneheim & Lundman (2004) att resultatet kan  

implementeras i andra liknande sammanhang. Då aktuell studie belyser  

distriktssköterskors vård av ensamkommande flyktingbarn kan detta resultat eventuellt  

överföras till andra landsting där samma arbete utförs, men där organisationen är i 

behov av organisatoriska förändringar. Detta för att förbättra distriktsköterskans 

arbetssituation, men även för att garantera att de ensamkommande barnen får den vård 

de har rätt till. 

  

6.2 Resultatdiskussion 

Studiens resultat visade på både positiva och negativa erfarenheter av att arbeta med 

ensamkommande flyktingbarn. Det som deltagarna upplevde positivt var mötet med den 

enskilde patienten och den kunskap om nya kulturer som det gav. De upplevde det även 

positivt när barnen utvecklades och lärde sig språket. De negativa aspekterna handlade 

om svårigheterna att bemöta de barn som mådde psykiskt dåligt på grund av 

fruktansvärda upplevelser samt hur de skulle bygga upp ett förtroende, men även att 

arbetsplatsens organisation var en aspekt som behövdes ses över. Trots dessa negativa 

upplevelser fanns en stark önskan om att hjälpa individen och ge honom/henne en god 

och säker vård.  
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Något som deltagarna efterfrågade var utbildning och handledning. De önskade även ett 

bättre samarbete med framförallt övriga kollegor, då de upplevde att arbetsmetoderna 

skiljde sig åt och gav patienterna en ojämlik vård. Enligt Biswas, Toebes, Hjern, Ascher 

& Norredam (2010) har Sverige fått kritik från FN på grund av att konventionen om 

sociala, ekonomiska samt kulturella rättigheter inte har följts. Vård på lika villkor har 

inte erbjudits alla som befinner sig i Sverige, vilket är samma sak som när 

flyktingmottagningarna inte har samma upplägg.  

 

Om distriktssköterskorna hade haft mer kunskaper kunde det ha lett till att de utstrålade 

mer förståelse, lugn och harmoni vilket i sin tur lättare skapar ett förtroende. Kulturella 

skillnader och resursbrist krockar i aktuell studie. De ensamkommande barnen har inte 

kontroll över vårdmötet då de inte alltid förstår distriktssköterskornas agerande och de 

behandlingar som erbjuds. Känslan av att inte ha kontroll skulle kunna undvikas genom 

att distriksköterskorna tilldelades mer tid som i dagsläget upplevdes för liten. Då hade 

de hunnit informera barnen om hur svensk sjukvård fungerar och vilken rätt till vård de 

har. Det hade skapat en trygghet för patienten och distriktssköterskan hade varit mer 

tillfreds med sitt arbete. Enligt Eriksson (2002) är en individs upplevelser subjektiva 

och kan aldrig fullt uppfattas av av andra medmänniskor.  

 

I Suurmond, Seeleman, Rupp, Goosen & Stonks artikel från 2010, framkom det att 

sjuksköterskor ofta kände sig inkompetenta när det gällde hantering av de multipla 

medicinska problem som asylsökande har. De upplevde att generell kulturell kunskap 

var viktig, men även kunskap om hur den politiska situationen ser ut i patientens 

hemland, vilka sjukdomar som är vanliga där samt kunskap om hälsan hos asylsökande. 

Annan kunskap som ansågs vara viktig var hur asylprocessen fungerar, möjlighet att 

kunna möta barn som genomgått traumatiska händelser genom att på ett professionellt 

sätt ställa känsliga frågor samt att ha kunskap om hur sjukvårdssystemet fungerar i det 

land där barnet söker asyl för att kunna förmedla det till barnen.  Det framkom också att 

hälso- och sjukvårdspersonal ofta utarbetade egna strategier istället för att utarbeta 

strategierna professionellt. Sjuksköterskorna betonade att de dock kände sig kulturellt 

kompetenta, men att detta berodde på många års erfarenhet av att arbeta med 

asylsökande.  

 



  
 

- 30 - 

 

Enligt Tellep, Chim, Murphy & Young Cureton (2001) bör sjuksköterskan visa 

tålamod, empati, känslighet samt ha viljan att sätta sig in i en människans livssyn.  

Eriksson (2002) menar att distriktssköterskan ska vara delaktig och närvarande även om 

patientens berättelse kan upplevas obehaglig och svår att hantera. Samtidigt så förväntas 

det av distriktssköterskan att hon ska hjälpa patienten att bli fri från de smärtsamma 

upplevelser och erfarenheter som hon/han bär på. Det ställer höga krav på 

distriktssköterskan och det fordras utbildning, fortbildning och handledning för att orka 

arbeta med denna typ av vård under en längre tid. Självklart ger erfarenhet mera 

kunskaper vilket i sin tur ger en högre upplevelse av trygghet i arbetsrollen, men för att 

barnen ska få en god och säker vård  bör kunskapen finnas där redan från början. Det 

gör ockå att vårdpersonalen kan känna sig trygga i att de utför ett bra jobb vilket främjar 

deras psykiska hälsa. Framtidens utbildning för sjuksköteskor bör fokusera på att lära ut 

den typ av specifik kunskap som efterfrågas i Suurmonds, Seeleman, Rupp et al. studie 

från 2010.  

 

Deltagarna i Ekblad, Linander & Asplunds studie från 2012 var tacksamma för att de 

hade blivit bemötta med professionell kunskap, omtanke och respekt samt att de fick 

tillfälle och plats att hinna bli sedda och hörda. Detta bör alla patienter få uppleva, 

framförallt i enighet med de mänskliga rättigheterna. De ensamkommande 

flyktingbarnen har ingen familj eller annan anhörig utan har enbart främmande 

människor att förlita sig på. För att de ska kunna skapa sig ett nytt, stabilt och hälsosamt 

liv krävs det att de blir bemötta med kunskap, respekt och omtanke vilket ställer höga 

krav på distriktssköterskan, men också på övrig vårdpersonal, gode män, boende 

personal med mera. 

 

Tellep et al. (2001) skriver att arbetet med människor från andra kulturer upplevs 

utmanande. Avsaknad av kunskap om olika kulturer samt känslor av att inte kunna ge 

vård med ett helhetsperspektiv framkom tydligt i resultatet. Sjuksköterskorna önskade 

kunna bemöta patienterna och ge dem kurativ vård samt vård som de förstod utifrån sin 

kultur. De sjuksköterskor som upplevde att de hade förtroendefull relation med 

patienten påpekade att det hade tagit lång tid och tålamod att uppnå. Vidare visade 

studien på att de familjer som agerade med ilska och som inte vågade öppna sig 

speglades av känslor av skam, rädsla, oro samt svår stress. De ensamkommande 

flyktingbarnen kommer utan familjen och då kan dessa känslor säkert upplevas i dubbel 
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omfattning. Här har distriktssköterskan en svår uppgift i att försöka få dessa barn att 

känna förtroende och att öppna upp sig.  

 

Enligt Eriksson (2002; 2004) beskrivs hälsa som ett integrerat tillstånd mellan 

välbefinnande, sundhet och friskhet. Likaså tron på t ex. Gud skapar utrymme för 

välbefinnande. De ensamkommande barnen har sällan en upplevelse av hälsa och de har 

endast ett val och det är att förlita sig på distriktssköterskan för att rätt vård ska kunna 

erbjudas. Distriktssköterskan ska försöka skapa ett förtroende, förmedla trygghet samt 

ge patienten omtanke och bekräftelse. Detta är vad Eriksson (2002) kallar en vårdande 

relation och den sker i ”en anda av tro, hopp och kärlek”. De ensamkommande barnen 

får förhoppningsvis en ljusare syn på framtiden tack vare distriktssköterskans vård. 

 

I aktuell studie framkom det att kulturella skillnader var ett hinder i det dagliga arbetet. 

Till exempel hade de ensamkommande flyktingbarnen en annan syn på vad nödvändig 

sjukvård var och där skulle det behövas mer tid så att distriktssköterskorna kunde 

utbilda patienten i hälsa och ohälsa, men även i hur Sveriges sjukvårdssystem fungerar. 

Det skapar trygghet hos patienten, men det har även ekonomiska vinster i det långa 

loppet eftersom färre söker vård för åkommor som inte kommer att behandlas på plats. 

Enligt Tellep et al. (2001) är det viktigt att vårdpersonal utbildar patienten om hälsa och 

ohälsa, ger stöd, visar ett vänligt ansikte samt är nåbar och lyhörd. 

 

I aktuell studie upplevde distriksköterskorna att det var svårt att arbeta med tolk då de 

inte hade kontroll över vad som sas. Att inte tala samma språk skapar en barriär i 

kommunikationen och kan leda till att patienten inte får den vård han/hon har rätt till 

(Yelland, Riggs, Szwarc, Casey, Duell-Piening, et al., 2015). Likt denna studies resultat 

om att patienterna ibland inte ville förstå en tolks dialekt framkom det i  Yellands et al. 

studie (2010) att det är vanligt förekommande med olika dialekter på tolkarna och att 

det gör det svårt för patienten att förstå allting. En lärdom som kan dras utav detta är att 

patienten bör tillfrågas vilken dialekt som önskas innan tolken beställs. På detta sätt 

säkerställs att patienten får den information och vård som han/hon har rätt till och 

distriktssköterskans upplevelse av att ha utfört ett bra arbete ökar. 

 

I många länder har antalet asylsökande ökat markant det senaste året vilket har orsakat 

brist på tolkar. Bristen på tolkar kan leda till försenad eller utebliven vård eftersom 
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vårdpersonalen får reda på symtom för sent eller att patienten inte förstår hur 

behandlingen ska gå till. Likaså att patienten inte kan vara delaktig i hur behandlingen 

utformas (Yelland, Riggs, et al., 2015). Att det finns tolkar tillgängligt minskar risken 

för att allvarliga fel begås och ökar chanserna för en säkrare vård. Distriktssköterskorna 

i aktuell studie hade ofta svårt att få tag på tolk vilket de upplevde tog mycket tid och 

samma resultat framkom i en studie från Finland. Sjuksköterskorna i den studien 

upplevde att det tog dubbelt så lång tid att arbeta med tolk jämfört med ett vårdmöte 

utan tolk närvarande (Eklöf, Hupli, & Leino-Kilpi, 2014). 

 

I en studie från Schweiz visade resultatet på vikten av en god tillgänglighet på tolkar 

relaterat till minskade vårdkostnader. Hos de patienter som upplevde språkbarriärer var 

konsumtionen av vård och antalet besök på en hälsocentral två till tre gånger så hög än 

för de patienter som inte upplevde språkbarriärer (Bischoff & Denhaerynck, 2010). 

Detta tyder på ytterligare en aspekt av hur viktigt det är att tolkar är lättillängliga. 

Ekonomiska vinster kan i så fall investeras i bättre flyktingmottagningar där 

specialiserad personal arbetar. Det i sin tur kan generera ytterligare ekonomiska vinster 

eftersom personalen har kunskap om hur flyktingbarnen med dess komplexa situation 

ska bemötas och tas om hand, vilket sparar tid. När kunskap finns och när tidspressen 

minskar kan den specialiserade personalen undvika ohälsa i form av stress och känslor 

av otillräcklighet vilket också till slut kan bli en ekonomisk faktor. 

 

6.3 Kliniska implikationer 

Det krävs mycket av en distriktssköterska som ska vårda ensamkommande flyktingbarn. 

Barnen har både fysiska och psykiska skador och många av dem lider av svår psykisk 

ohälsa tilll följd av de traumatiska händelser de tvingats genomgå. I studiens resultat 

framkom många negativa erfarenheter som med små medel skulle kunna vändas till 

något positivt. Författarens förhoppning är att primärvårdens verksamhetschefer ser 

över de förändringar som kan behöva göras inom organisationen. Om t ex. handledning 

och utbildning tillsätts skapas en bättre arbetsmiljö för distriktssköterskan och det leder 

också till att barnen får den vård som de har rätt till vilket skapar förutsättningar för en 

bättre hälsa. Studien kommer förhoppningsvis ha betydelse för de distriktssköterskor 

som deltar i studien, de ensamkommande flyktingbarnen och även för andra 

distriktssköterskor/verksamhetschefer som tar del av resultatet och utifrån det 

implementerar förändringar i vården.  
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6.4 Förslag till vidare forskning 

Vidare forskning inom området skulle kunna vara en kartläggning av hur upplägget av 

vården ser ut på Sveriges flyktingmottagningar. Författaren tror att det finns mycket att 

göra och att vården i dagsläget inte är jämlik och säker i alla aspekter.  

 

6.5 Slutsats 

Distriktssköterskorna upplevde det som svårt att bemöta dessa ensamkommande 

flyktingbarn som genomgått traumatiska händelser och de saknade även resurser som 

tid och personal. Distriktssköterskorna uttryckte även en önskan om utökade kunskaper 

inom området. 
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INFORMATION TILL STUDIEDELTAGARE 

 
Jag heter Annie Karlsson och är student på Distriktsköterskeprogrammet i Kalmar. Som 

examensarbete ska jag skriva en magisteruppsats som belyser distriktsköterskors 

upplevelser av att vårda ensamkommande flyktingbarn inom primärvården. 

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna studie. 

 

Bakgrund 
Antalet ensamkommande flyktingbarn som kommer till Sverige har de senaste 

månaderna ökat markant. De kommer från en tillvaro bestående av krig, tortyr samt 

fysisk och psykisk utnyttjande. Under sin flykt har de kommit ifrån sin familj och har 

därmed förlorat sin enda trygghet. Att komma till ett nytt land utan någon anhörig är en 

stor omställning för ett barn. Många har fysiska och framförallt psykiska skador, 

dessutom har de ingen fast bostad, inga pengar, ingen trygghet eller kunskap om det nya 

landet.  

 

Det krävs mycket av en distriktssköterska på en flyktingmottagning för att kunna 

bemöta ensamkommande flyktingbarn på rätt sätt för att förhindra mer lidande och för 

att kunna främja hälsa. Barnen har helt andra erfarenheter och kunskaper om vad hälsa 

och ohälsa är då dessa fenomen tolkas på olika sätt i olika kulturer. 

 

Syfte 
Syftet med studien är att belysa distriktssköterskors erfarenheter av att vårda 

ensamkommande flyktingbarn.  

 

Hur går studien till?  

Studien kommer att genomföras inom primärvården i Region Kronoberg under vecka 4-

22. Kontakt har tagits med verksamhetschefen på din vårdcentral. Du tillfrågas om att 

delta i denna studie eftersom du arbetar som distriktsköterska inom primärvården. Det 

enda kravet är att du har minst sex månaders erfarenhet av att arbeta med 

ensamkommande flyktingbarn. Jag kommer att kontakta dig via telefon eller mail för att 

få ett samtycke om att du vill delta i studien. Om du väljer att delta i studien kommer 

jag att göra en enskild intervju med dig. Tid och plats för intervjun bestäms när jag 

kontaktar dig. 

 

Intervjun sker via ett personligt möte, men via skype eller telefon går också bra. 

Intervjun genomförs under vecka 9-14 och tar cirka 60 minuter. Intervjun kommer att 

spelas in för att jag inte ska gå miste om viktig information. Intervjun kan göras under 

arbetstid på din arbetsplats, men om du föredrar en annan plats går det också bra.  
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Vilka risker och fördelar finns det med att medverka? 
Jag ser inga direkta risker för dig att delta i studien. Men under intervjun är det tänkbart 

att vi diskuterar ämnen som du kan uppleva som känsliga, men du väljer själv vad du 

vill berätta. Du har full rätt att själv bestämma över vad du vill berätta om dina 

erfarenheter, kunskaper & upplevelser under intervjun. Vad just du har sagt kommer 

inte att kunna identifieras i det färdiga resultatet. Fördelarna är att du får göra din röst 

hörd och diskutera en högaktuell fråga. Men jag hoppas också att du genom att 

reflektera över ämnet kommer få en ökad kunskap och ett nytt synsätt som underlättar 

ditt arbete. 

 

Hantering av data och sekretess 
Den inspelade intervjun kommer att skrivas ut ordagrant och förvaras tillsammans med 

ljudinspelningen på ett sätt så ingen obehörig kommer i kontakt med materialet. Det du 

säger kommer att behandlas konfidentiellt. Inget utav det du har sagt kommer att kunna 

kopplas ihop med dig och efter att uppsatsen blivit godkänd av en examinator kommer 

allt insamlat material att förstöras. 

 

Hur får jag information om studiens resultat? 
Resultatet kommer att presenteras i form av en magisteruppsats på avancerad nivå vid 

Linnéuniversitetet i Kalmar. Om du önskar ta del av resultatet kan du kontakta någon av 

nedanstående personer. 

 

Frivillighet 
Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande 

utan att motivera varför. Det kommer inte att få några negativa konsekvenser för dig. 

 

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta någon av de ansvariga för 

studien: 

 

Sjuksköterska/student                         Handledare 

Annie Karlsson                                      Marcus Granmo 

Tel: xxxx-xxxxxx                                   xxxxx.xxxxxx@lnu.se  

xxxxxxx@student.lnu.se 
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INFORMATION TILL VERKSAMHETSCHEF 

 
Jag heter Annie Karlsson och är student på Distriktsköterskeprogrammet vid 

Linnéuniversitetet. Som examensarbete ska jag skriva en magisteruppsats som belyser 

distriktsköterskors upplevelser av att vårda ensamkommande flyktingbarn inom 

primärvården. 

 

Jag skulle vilja intervjua sjuksköterskor med specialistutbildning till distriktssköterska 

som i dagsläget arbetar med ensamkommande flyktingbarn. Sjuksköterskan ska helst ha 

sex månaders erfarenhet av detta. Om du ger ditt godkännande till att studien kan 

genomföras skulle jag vara tacksam om du kunde utse lämpliga distriktssköterskor och 

vidarebefordrar ”information till studiedeltagare” till dem du anser är lämpliga (se 

bifogad fil). Filen innehåller information till distriktssköterskorna om hur studien går 

till, vilka fördelar, nackdelar som finns samt sekretess och frivillighet. Maila mig sedan 

information om vad distriktssköterskan heter samt hans/hennes 

telefonnummer/mailadress så kommer jag att kontakta vederbörande för att ge 

information om studien samt be distriktssköterskan om ett godkännande om att delta. 

 

Bakgrund 
Antalet ensamkommande flyktingbarn som kommer till Sverige har de senaste 

månaderna ökat markant. De kommer från en tillvaro bestående av krig, tortyr samt 

fysisk och psykisk utnyttjande. Under sin flykt har de kommit ifrån sin familj och har 

därmed förlorat sin enda trygghet. Att komma till ett nytt land utan någon anhörig är en 

stor omställning för ett barn. Många har fysiska och framförallt psykiska skador, 

dessutom har de ingen fast bostad, inga pengar, ingen trygghet eller kunskap om det nya 

landet.  

 

Det krävs mycket av en distriktssköterska på en flyktingmottagning för att kunna 

bemöta ensamkommande flyktingbarn på rätt sätt för att förhindra mer lidande och för 

att kunna främja hälsa. Barnen har helt andra erfarenheter och kunskaper om vad hälsa 

och ohälsa är då dessa fenomen tolkas på olika sätt i olika kulturer. 

 

Syfte 
Syftet med studien är att belysa distriktssköterskors upplevelser av att vårda 

ensamkommande flyktingbarn.  

 

Hur går studien till?  

Studien kommer att genomföras inom primärvården i Region Kronoberg under vecka 4-

22.  

Jag kommer att intervjua distriktssköterskor via ett personligt möte men via Skype eller 

telefon går också bra. Intervjun kommer att spelas in och beräknas ta cirka 60 minuter. 

Intervjun kommer att ske mellan v.9-14 under arbetstid, men det går bra med annan tid 

och plats också om du eller sjuksköterskorna föredrar det. Distriktssköterskorna som 
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valts ut utav dig som verksamhetschef får information om studien genom att du 

vidarebefordrar ”information till studiedeltagare” till dem, se bifogad fil. 

 

Vilka risker och fördelar finns det med att medverka? 
Jag ser inga direkta risker för sjuksköterskan att delta i studien. Men under intervjun är 

det tänkbart att vi diskuterar ämnen som sjuksköterskan kan uppleva som känsliga, men 

vederbörande väljer själv vad han/hon vill berätta. Sjuksköterskan har full rätt att själv 

bestämma över vad han/hon vill berätta om sina erfarenheter, kunskaper & upplevelser 

under intervjun. Fördelarna är att sjuksköterskan får göra sin röst hörd och diskutera en 

högaktuell fråga. Men jag hoppas också att sjuksköterskan genom att reflektera över 

ämnet kommer få en ökad kunskap och ett nytt synsätt som underlättar sitt arbete med 

de ensamkommande flyktingbarnen. 

 

Hantering av data och sekretess 
Den inspelade intervjun kommer att skrivas ut ordagrant och förvaras tillsammans med 

ljudinspelningen på ett sätt så ingen obehörig kommer i kontakt med materialet. Det 

sjuksköterskan säger kommer att behandlas konfidentiellt. Inget utav det 

studiedeltagaren har sagt kommer att kunna kopplas ihop med honom/henne och efter 

att uppsatsen blivit godkänd av en examinator kommer allt insamlat material att 

förstöras. 

 

Hur får jag information om studiens resultat? 
Resultatet kommer att presenteras i form av en magisteruppsats på avancerad nivå vid 

Linnéuniversitetet . Om du önskar ta del av resultatet kan du kontakta någon av 

nedanstående personer. 

 

Frivillighet 
Deltagandet i studien är helt frivilligt. Distriktssköterskan kan när som helst avbryta sitt 

deltagande utan att motivera varför. Det kommer inte att innebära några negativa 

konsekvenser. 

 

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta någon av de ansvariga för 

studien: 

 

Sjuksköterska/student                         Handledare 

Annie Karlsson                                      Marcus Granmo 

Tel: xxxx-xxxxxx                                   xxxxxx.xxxxxx@lnu.se  

xxxxxxx@student.lnu.se 
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INTERVJUGUIDE 
 

Beskriv hur du upplevde ett av dina första möten du hade med ett ensamkommande 

flyktingbarn 

 

På vilket sätt påverkas du känslomässigt av ditt arbete? 

 

Hur ser du på dina kunskaper om ensamkommande flyktingbarn? 

 

Berätta om en gång då du kände dig riktigt nöjd med ett möte med ett ensamkommande 

flyktingbarn. 

 

Berätta om en gång då du kände dig missnöjd med ett möte med ett ensamkommande 

flyktingbarn. 

 

Vilka hinder stöter du på i ditt arbete med ensamkommande flyktingbarn? 

 

Vilka positiva uppleveler får du i ditt arbete? 

 

Beskriv hur det är att arbeta med tolk 

 

Hur fungerar samarbetet med gode män, boende personal och socialsekreterare? 

 

Om du fick ändra på något i ditt arbete, vad skulle det vara? 

 

Är det något som du skulle vilja berätta som jag inte har tagit upp? 

 

 

 

Stödord/följdfrågor 

 Hur tänker du då? 

 Berätta mer! 

 Kan du beskriva? 

 Hur gick det till? 

 

 

 

 

 


