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Abstrakt  
Tillvaron som papperslös präglas av otrygghet och barriärer. Även tillgång 
till hälso- och sjukvården är begränsad för denna grupp. Syftet med studien 
var att sammanställa kunskap om erfarenheter och attityder vid vård av 
papperslösa. Utifrån syftet handlade frågeställningarna om vilka 
erfarenheter papperslösa har av vården, vilka erfarenheter sjukvårdspersonal 
har av att vårda papperslösa samt vilka attityder sjukvårdspersonal har kring 
att vårda papperslösa. En integrerad kunskapsöversikt genomfördes, där den 
systematiska litteratursökningen resulterade i 22 studier som granskades och 
analyserades. Resultatet visade en bristande tillit hos papperslösa patienter 
som berodde på omedveten diskriminering och kunskapsbrist hos 
personalen snarare än negativa attityder. Detta kan göra att papperslösa inte 
alltid får den vård de behöver. Denna kunskapsöversikt kan bidra till att ge 
ökad insikt i papperslösas erfarenheter av vården och vilken roll 
sjuksköterskan kan ha i att skapa tillitsfulla relationer och främja hälsa för 
denna patientgrupp. Föreslagna interventioner är förbättrad kommunikation, 
kulturell kompetens, ökad kunskap och empowerment.  

 
Nyckelord: Papperslösa, sjuksköterska, omvårdnad, erfarenheter, attityder, 
tillit, kunskapsöversikt 
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Det finns fler människor på flykt i världen än det gjort sedan andra världskriget (Myhrvold, 

2015). Orsaker som gör att människor flyr kan vara krig, konflikter, ekonomiska kriser eller 

miljökriser och det är inte ovanligt att människor tvingas leva som papperslösa (Jönsson, 

2014). Att vara papperslös innebär att sakna tillstånd att uppehålla sig i ett land. Till gruppen 

papperslösa räknas både personer som fått avslag på sin asylansökan, personer vars visum gått 

ut eller personer som aldrig haft visum (Cuadra, 2012a; Feldman, 2016). Människor lever som 

papperslösa runtom hela världen, men deras förutsättningar skiljer sig åt mellan olika länder. I 

Thailand, Brasilien och Sydafrika får migranter enligt lag rättigheter och friheter när de 

bosätter sig i landet, vilket gör att papperslöshet undviks. I Dominikanska Republiken, 

Myanmar och Syrien har regeringarna valt att straffa migranter genom att upphäva deras 

medborgarskap, vilket gör dem papperslösa (Rajagopalan, 2015). I Nordamerika är 

papperslösa migranter en av de mest sårbara grupperna (Gilcrist, 2013). Generellt har de 

mindre ekonomiska tillgångar än andra migranter, lever under svåra förhållanden och kommer 

in i landet på riskfyllda sätt. De innehar ofta hälsovådliga arbeten (Cleaveland, 2012; Gilcrist, 

2013) och saknar politiskt inflytande (Gilcrist, 2013).  

 

I Sverige antas de flesta ha blivit papperslösa efter att de nekats asyl (Kraler & Reichel, 

2009). Enligt Socialstyrelsens (2010) senaste statistik lever mellan 10 000 och 50 000 

papperslösa personer i Sverige, medan andra källor menar att det troligtvis rör det sig om fler 

än så (Alexander, 2010; Baldwin-Edwards & Kraler, 2009). Det svenska välfärdssystemet är 

utformat efter svenska medborgare eller personer som befinner sig i Sverige med tillstånd 

(Sigvardsdotter, 2013). Att leva som papperslös i Sverige är svårare än i många länder, 

eftersom avsaknad av personnummer gör det nästan omöjligt för den papperslöse att göra 

någon formell kontakt i samhället utan att röja sin migrationsstatus (Jönsson, 2014; 

Sigvardsdotter, 2013). Medan medborgare identifieras som brottslingar på grund av sina 

handlingar, kan papperslösa ses som kriminella eller illegala helt enkelt på grund av sin 

papperslösa status (Jönsson, 2014; Khosravi, 2010). Att arbeta på laglig väg är inte möjligt 

utan personnummer eller uppehållsrätt, vilket innebär att de jobb papperslösa kan få är 

underbetalda och otrygga (Cuadra, 2012b; Jönsson, 2014; Khosravi, 2010). Tillvaron för 

papperslösa i Sverige präglas av osäkerhet och otrygghet. Eftersom de saknar rättigheter att 

bo på laglig väg tvingas de flytta ofta, vilket kan öka oron för att de nya grannarna ska bli 

misstänksamma och tillkalla polis (Khosravi, 2010). 
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När migranter kommer till ett nytt land skattar de sin hälsa högre än andra grupper i 

samhället, på grund av att det ofta är friska och unga människor som flyr (Suess, Ruiz Pérez, 

Ruiz Azarola & March Cerdà, 2014). Hälsotillståndet hos papperslösa migranter har dock 

visat sig försämras i det nya landet med begränsad tillgång till vård, senare diagnostisering, 

brist på hälsofrämjande vård och prevention samt avsaknad av vård av kroniska sjukdomar 

(Castañeda, 2009; Chernin et al., 2012; Pérez-Escamilla & Song, 2010; Suess et al., 2014). 

Att leva som papperslös påverkar också den psykiska hälsan negativt, på grund av ökad stress 

och otrygga levnadsförhållanden (Castañeda, 2009; Khosravi, 2010; McGuire, 2014; 

Myhrvold, 2015; Pérez-Escamilla, Garcia & Song, 2010; Suess et al., 2014). Social isolering, 

ångest och depression är vanliga följder av att leva med papperslös ställning (Khosravi, 2010; 

Stacciarini et al., 2015), liksom sömnstörningar och psykosomatisk smärta (Khosravi, 2010). 

Även papperslösa barn är sårbara och kan ofta drabbas av psykiska problem på grund av 

otryggheten och osäkerheten inför framtiden (Bodegård, 2005; Stacciarini et al., 2015). 

Papperslösa uppsöker hälso- och sjukvården mer sällan än andra grupper i samhället 

(Cunningham, 2006; Derose, Escarce & Lurie, 2007). Med begränsad tillgång till vård ökar 

risken för att falska identitetskort används inom vården, vilket är en patientsäkerhetsrisk 

(Suess et al., 2014). 

 

Papperslösas tillgång till vård varierar i Europa (Cuadra, 2012a; Suess et al., 2014). En 

kartläggning (Cuadra, 2012a) av papperslösas tillgång till vård i Europeiska Unionen (EU) 

visade att fem länder erbjöd papperslösa mer än akutvård. Av de 27 medlemsstaterna var det 

nästan hälften som gav papperslösa endast tillgång till akutsjukvård. I tio EU-länder stod 

papperslösa i praktiken utanför även akutvård eftersom kostnaden var alltför hög (Cuadra, 

2012a).  Sjukvård för papperslösa barn skiljer sig åt mellan de europeiska länderna, där vissa 

länder ger barn full tillgång till vård, medan andra länder endast erbjuder dem akutvård och 

vaccinationer (Suess et al., 2014). I vissa europeiska länder används sjukvården som ett sätt 

att reglera migration, genom att vårdpersonal måste anmäla papperslösa patienter till 

myndigheter (Myhrvold, 2015; Suess et al, 2014), såsom i Tyskland (Myhrvold, 2015). Att 

sjukvårdspersonal kan tvingas anmäla patienter kan ses som ett hot mot tystnadsplikten 

(Myhrvold, 2010). En studie (Suess, 2014) visar att sjukvårdens tillgänglighet för papperslösa 

begränsats ytterligare i många europeiska länder de senaste åren. Det finns dock goda 

exempel på hur lagar och riktlinjer för vård av papperslösa efterföljs i Europa, där vissa länder 

förbjuder rapportering av papperslösa patienter till myndigheter, erbjuder gratis sjukvård, tolk 

och visar kulturell förståelse. Det finns även länder som brister i detta (Suess et al., 2014).  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002965541400253X#bib34
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Enligt Ohlson (2006) saknades det tidigare ett regelverk kring vård av papperslösa i Sverige, 

vilket innebar att Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) var de enda riktlinjerna 

som fanns. Där står det att målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa på lika villkor för 

hela befolkningen och att den med störst vårdbehov ska ges företräde till vården. Lagen säger 

även att särskild hänsyn ska ges till svaga grupper (HSL, SFS 1982:763). Med detta som enda 

riktlinje blev dock den papperslöse vårdtagaren i praktiken ofta själv betalningsansvarig 

(Ohlson, 2006). År 2008 förtydligades lagen (Lag om hälso- och sjukvård åt asylsökande 

m.fl., SFS 2008:344) som begränsade landstingens ansvar för vård till papperslösa, till följd 

att papperslösa vuxna i Sverige endast hade rätt till omedelbar vård som skulle bekostas själv. 

Papperslösa barn som tidigare varit asylsökande hade rätt till vård på samma premisser som 

andra barn (SFS 2008:344). De papperslösa barn som aldrig varit asylsökande hade däremot 

inte någon reglerad rätt till vård (Ascher, Björkman, Kjellström & Lindberg, 2008). Många 

papperslösa var i praktiken utestängda från den svenska sjukvården på grund av den 

begränsade tillgången samt oförmåga att betala för vården (Ascher et al., 2008; Khosravi, 

2010). Vårdpersonal tvingades välja mellan att följa lagen och neka papperslösa patienter vård 

eller följa etiska principer och ge dessa patienter vård (Ascher et al., 2008).  

 

Mellan 2008 och 2013 beskrevs Sverige som ett av de mest restriktiva länderna i EU när det 

gällde tillgång till hälso- och sjukvård för papperslösa (Alexander, 2010; Cuadra, 2012b). År 

2013 förändrades lagen gällande papperslösas rätt till vård i Sverige, där det fastställdes att 

papperslösa barn har rätt till vård under samma omständigheter som andra barn och 

papperslösa vuxna har rätt till vård som inte kan anstå till en subventionerad avgift. Inom 

denna vård ingår både somatisk och psykiatrisk vård samt tandvård. Det är upp till 

behandlande läkare att avgöra vilken vård som inte kan anstå (Lag om hälso- och sjukvård till 

vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd, SFS 2013:407). 

Socialstyrelsen (2014) beskriver att innebörden av vård som inte anstå är omdiskuterat, men 

innefattar vård och behandling som de inte kan vara utan, viktiga hjälpmedel samt preventiv 

vård för att undvika allvarliga komplikationer. I praktiken innebär det att människor som lever 

som papperslösa än idag kan nekas vård och behandling, eftersom deras rätt till vård är 

begränsad och begreppet vård som inte kan anstå kan tolkas olika. Lagen följer inte 

människovärdesprincipen och riskerar patientsäkerheten eftersom människor kan 

diskrimineras utifrån folkbokföring (Socialstyrelsen, 2014).  
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Relationen mellan sjuksköterska och patient har stor betydelse för människan i behov av vård. 

När relationen är god kan den främja patientens utveckling och när relationen inte är god kan 

den öka patientens lidande. Omvårdnad kan främja en enhet av de fysiska, psykiska, sociala 

och andliga dimensionerna hos en individ (Piredda et al., 2015). När människan är i behov av 

vård är det viktigt med delaktighet, god kommunikation och vårdens tillgänglighet för att 

möta patientens behov (Hudon, Chouinard, Diadiou, Lambert & Bouliane, 2015). 

Sjuksköterskan har en viktig roll i att främja hälsa hos marginaliserade grupper och förebygga 

etnisk diskriminering i vården genom att arbeta med kulturell medvetenhet, försvara patienten 

och arbeta för en jämlik vård (Theunissen, 2011).  

 

Papperslösa i Sverige har inte samma förutsättningar i vården som medborgare och andra 

människor som befinner sig i landet med tillstånd. Det är därför viktigt att sammanställa 

kunskap om papperslösa i vården, för att utveckla sjuksköterskans arbete med patientsäkerhet 

samt främja hälsa och en god vård för papperslösa. Syftet med studien var att sammanställa 

kunskap om erfarenheter och attityder vid vård av papperslösa. Utifrån syftet var 

frågeställningarna: 

1. Vilka erfarenheter har papperslösa personer av vården? 

2. Vilka erfarenheter har sjukvårdspersonalen av att vårda papperslösa? 

3. Vilka attityder har sjukvårdspersonal kring att vårda papperslösa? 

 
Metod 
För att sammanställa kunskap om erfarenheter och attityder vid vård av papperslösa har en 

integrerad kunskapsöversikt genomförts enligt en metod av Whittemore och Knafl (2005). 

Vid integrerade kunskapsöversikter är en väldefinierad syftesformulering och frågeställningar 

mycket viktiga för att begränsa och fokusera forskningen. Integrerade kunskapsöversikter 

inkluderar både kvalitativa och kvantitativa studier och möjliggör att evidens från olika 

metoder kan jämföras samt att teoretisk och empirisk data kan kombineras, vilket ger en mer 

holistisk översikt av ämnet (Whittemore & Knafl, 2005). 

 
Litteratursökning och kvalitetsgranskning 

Det är viktigt att litteratursökningen görs noggrant och dokumenteras, eftersom bristfälliga 

sökningar leder till ofullständiga kunskapsöversikter och felaktiga resultat (Whittemore & 

Knafl, 2005). Databaserna PubMed, Cinahl och PsycINFO har använts för att göra 

systematiska litteratursökningar. Inklusionskriterier var studier publicerade 2006-2016 samt 

forskningsstudier som svarade på frågeställningarna. Exklusionskriterier var studier som 
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endast berörde specifika kliniker för oförsäkrade och papperslösa, eftersom dessa kliniker inte 

ansågs vara jämförbara med vanliga kliniker och sjukhus då vårdpersonalen var speciellt 

inriktade på att vårda denna grupp. I PubMed användes sökorden ”Undocumented 

immigrants” både som Mesh-term och fritext, då ett stort antal artiklar försvann när endast 

Mesh-termen användes. I Cinahl användes Cinahl Headings till söktermen ”Immigrants, 

Illegal”. Begränsningarna i databaserna var artiklar på engelska som publicerats de senaste tio 

åren. I Cinahl och PsycINFO gjordes även begränsningen peer-reviewed. De artiklar som 

återfanns i flera databaser avlägsnades, vilket genomfördes manuellt istället för automatiskt 

för att inte riskera att någon artikel försvann. De artiklar som utifrån abstrakt verkade svara på 

någon av frågeställningarna lästes igenom i Fulltext. Sammantaget från de tre databaserna 

svarade 22 artiklar mot syftet. Figur 1 visar hur artiklar inkluderades i litteraturöversikten. 

Litteratursökningen i de tre databaserna presenteras i tabell 1.  

 
Figur 1. Översikt av hur artiklar valdes ut till den systematiska kunskapsöversikten 
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Tabell 1. Systematisk litteratursökning 

Syftet med sökningen: att sammanställa kunskap om erfarenheter och attityder vid vård av 
papperslösa. 

PubMed 2016 02 02 

Söknr **) Söktermer Antal Träffar Antal 
valda 

1 MSH Undocumented immigrants 7  

2 FT Undocumented migrants 317  

3 FT Immigrants, illegal 700  

4 FT  Undocumented immigrants 383  

5  1 or 2 or 3 or 4 884  

6 FT Healthcare 1 014 904  

7 FT Health care 1 483 779  

8 FT Nurs* experience 41 703  

9 FT Nurs* perspective 13 565  

10 FT Nurs* attitudes 76 744  

11 FT Health personnel experience 30 004  

12 FT Health personnel perspective 9 677  

13 FT Health personnel attitudes 135 926  

14 FT Patient experience 261 486  

15 FT Patient perspective 42 692  

16  6 or 7 or 8 or 9 or 10 or 11 or 12 or 13 or 14 or 15 445 157  

17  5 and 16 36  

18  Begränsningar*** 26 10 

CINAHL 2016 02 02 

1 CH Immigrants, illegal 288  

2 FT Undocumented migrants 44  

3 FT Undocumented immigrants 149  

4  1 or 2 or 3  399  

5 FT Healthcare 58 630  

6 FT Health care 275 528  

7 FT Nurs* experience 13 867  

8 FT Nurs* perspective 6 432  
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Tabell 1. Forts. Systematisk litteratursökning 

Söknr **) Söktermer Antal Träffar Antal valda 

9 FT Nurs* attitudes 22 057  

10 FT Health personnel experience 15 352  

11 FT Health personnel perspective 5 153  

12 FT Health personnel attitudes 20 264  

13 FT Patient experience 34  

14 FT Patient perspective 6  

15  5 or 6 or 7 or 8 or 9 or 10 or 11 or 12 or 13 or 14  372 002  

16  4 and 15 146  

17  Begränsningar*** 111 11 

PsycINFO 2016 02 02 

1 FT Immigrants, illegal 170  

2 FT Undocumented migrants 127  

3 FT Undocumented immigrants 400  

4  1 or 2 or 3  653  

5 FT Healthcare 40 099  

6 FT Health care 176 198  

7 FT Nurs* experience 4 661  

8 FT Nurs* perspective 1 684  

9 FT Nurs* attitudes 2 486  

10 FT Health personnel experience 65  

11 FT Health personnel perspective 29  

12 FT Health personnel attitudes 15 688  

13 FT Patient experience 17 231  

14 FT Patient perspective 5 077  

15  5 or 6 or 7 or 8 or 9 or 10 or 11 or 12 or 13 or 14 230 000  

16  4 and 15 114  

17  Begränsningar*** 81 2 

 
**MSH: Mesh-termer i databasen PubMed, CH: CINAHL Headings i databasen CINAHL, FT: fritext sökning. 
***Begränsningar i databasen PubMed: artiklar publicerade de senaste 10 åren, engelska. Begränsningar i 
databasen CINAHL och PsycINFO: artiklar publicerade 2006-01-01 till 2016-12-31, engelska, peer-reviewed. 
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Kvalitetsgranskning 

I integrerade kunskapsöversikter menar Whittemore och Knafl (2005) att all relevant litteratur 

ska inkluderas. Därför har valet gjorts att inte exkludera studier utifrån kvalitet, men ge 

studier av låg kvalitet mindre betydelse i det sammanvägda resultatet (Whittemore & Knafl, 

2005). Vid kvalitetsgranskningen användes granskningsprotokoll av Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011, s. 171-176) där granskningsprotokoll F använts för den systematiska 

studien, G för kvantitativa studier och H för kvalitativa studier. Studierna kvalitetsgranskades 

enskilt och diskuterades sedan tills samförstånd uppnåddes. Protokollen anpassades efter 

studierna, där frågor som inte var relevanta utifrån studien togs bort. De frågor som inte alltid 

var relevanta gällde om teori genererades eller om resultatet presenterades i förhållande till 

teoretisk referensram. De studier som hade positiva svar på 80-100 procent av frågorna i 

protokollet bedömdes vara av hög kvalitet, 70-79 procent gav medel kvalitet och 60-69 

procent resulterade i låg kvalitet (Willman et al., 2006, s. 95-96). I tabell 2 presenteras de 

utvalda studierna och deras kvalitet.   
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Tabell 2. Redovisning av valda artiklar (n=22) 

Författare/ 
År/ 
Land 

Typ av 
studie 

Antal 
deltagare 
(bortfall) 

Metod 
Datainsamling/ 
Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

(1) Biswas, 
Kristiansen, Krasnik 
& Norredam /2011/ 
Danmark 

Kvalitativ 18 Semistrukturerade 
intervjuer och 
observation/ 
Kvalitativ analys 

Att inte kunna kommunicera tillräckligt bra med läkaren, kulturella skillnader och svårigheter 
att navigera genom sjukvårdssystemet upplevdes som hinder för papperslösa. Många undvek att 
söka vård på grund av rädsla att bli deporterad och osäkerhet kring rättigheter. Papperslösa 
uttryckte tacksamhet mot dem som vårdade dem. Sjukvårdspersonal såg språkbarriärer, falska 
ID och osäkerhet kring regler som hinder vid vård av papperslösa. Sjuksköterskor såg det som 
en del av sin yrkesroll att vårda patienter oavsett migrationsstatus. 

  Hög 

(2) Castañeda & 
Melo/ 2014/ USA 

Kvalitativ 55  Semistrukturerade 
intervjuer/ Kvalitativ 
analys 

Föräldrar vars barn hade olika migrationsstatus spenderade mycket tid med att försöka få vård 
till sitt papperslösa barn, medan barnet med medborgarskap fick vård direkt. Många var osäkra 
på vilket vård de hade rätt till. De som saknade sjukvårdsförsäkring undvek att söka vård eller 
hittade alternativa behandlingsformer. 

Hög 

(3) Chandler, Malone, 
Thompson & Rehm/ 
2012/ USA 

Kvalitativ 26  Semistrukturerade 
intervjuer och 
observations studie/ 
Fenomenologisk 
analys 

De flesta papperslösa beskrev hur de inte togs på allvar, blev avfärdade, ignorerade och sedda 
som annorlunda av vårdpersonal. Detta gjorde att de undvek att söka vård igen. Andra beskrev 
hur de blivit bemötta med respekt av vårdpersonal.  

Hög 

(4) Cleaveland, & 
Ihara/ 2012/ USA 

Kvalitativ 57 Semistrukturerade 
intervjuer/ Induktiv 
kvalitativ analys 

Höga kostnader, språkbarriärer, personalens likgiltighet eller fientlighet var upplevelser som 
papperslösa hade från hälso- och sjukvården. Vissa kände sig illa behandlade och att de 
straffades p.g.a. deras migrationsstatus. En del undvek att söka vård av rädsla för att bli 
deporterad.  

Låg 

(5) Coffman,  Shobe 
& O'Connell/ 2008/ 
USA 
 

Kvalitativ 19 Fokusgruppsintervju/ 
Kvalitativ analys 

Papperslösa upplevde förvirring kring var de kunde få sjukvård och oro kring kostnader. 
Kommunikationssvårigheter, brister i tolkning och låg tillit till vårdpersonal var problem som de 
papperslösa upplevde i vården. Rädsla för att bli deporterad vid uppsökande av hälso- och 
sjukvård beskrevs. 

Hög 

(6) Dang, Giordano & 
Kim/ 2012/ USA 

Kvalitativ 22 Semistrukturerade 
intervjuer/ Kvalitativ 
innehållsanalys 

Rädslan för att bli deporterad vid uppsökande av vård fanns hos papperslösa och gjorde att de 
undvek att söka vård. Språkbarriärer, brister i tolkning och svårighet att navigera 
sjukvårdssystemet utgjorde hinder för papperslösa när de sökte vård. 

Hög 
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Tabell 2. Forts. Redovisning av valda artiklar (n=22) 

Författare/ 
År/ 
Land 

Typ av 
studie 

Antal 
deltagare 
(bortfall) 

Metod 
Datainsamling/ 
Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

(7) Dorn et al. /2011/ 
Nederländerna 

Kvantitativ 173(51) Tvärsnittsstudie/ 
Deskriptiv statistik 
 

24.6% av de papperslösa som sökt vård i Nederländerna hade blivit nekade vård. Hög 

(8) Dos Santos/ 2015/  
Costa Rica 
 

Kvalitativ 33 Semistrukturerade 
intervjuer/ 
Diskursanalys 
 

Läkare och sjuksköterskor menade att de hade ett ansvar att skydda systemet från papperslösa, 
att skapa ordning och hindra dem från att få vård. De menade att de papperslösa gravida 
kvinnorna var en belastning på systemet och kände misstänksamhet mot dem. De såg mamman 
som omoralisk och oförtjänt av vården, medan barnet var oskyldigt och förtjänande vården. När 
kvinnorna väl fått komma in för att få vård menade personalen att de behandlades likvärdigt. 

Låg 
 

(9) Enskär, 
Ankarcrona, Jörgense 
& Huus /2012/ 
Sverige  

Kvantitativ 166 ( 75) Tvärsnittsstudie/ 
Deskriptiv statistisk 
analys 

94.5% av sjuksköterskorna i studien hade en positiv attityd till att vårda papperslösa barn. De 
ansåg att alla barn, oavsett migrationsstatus, hade rätt till hälso- och sjukvård. 81,4% kände sig 
osäkra kring vilka regler som gällde. 
 

Hög 

(10) Gordon et al./ 
2014/  USA 

Kvalitativ 76 Semistrukturerade 
intervjuer/ Kvalitativ 
innehållsanalys 

För papperslösa dialyspatienter var språkhinder ett problem i möte med vården. De uppfattade 
att vårdpersonalen var motvilliga att ge dem information om olika behandlingsalternativ, 
eftersom de saknade försäkring och möjlighet att betala för transplantation. På grund av deras 
papperslösa status upplevde de rädsla att bli deporterade vid njurdonation samt tyckte att de fick 
sämre vårdkvalitet.  

Hög 

(11) Hacker et al./ 
2011/  USA 

Kvalitativ 52 Fokusgruppsintervju/ 
Kvalitativ analys 

Patienter upplevde rädsla när de uppsökte vården, var oroliga att behöva ge för mycket 
information till personalen och negligerade därför sina vårdbehov. 

Medel 

(12) Iten, Jacobs, 
Lahiff & Fernandez/ 
2014/  USA 

Kvantitativ 401 (10) Tvärsnittsstudie/ 
Statistisk 
sambandsanalys 
 

Ingen signifikant skillnad mellan papperslösa patienters tillit till läkare eller uppfattning om hur 
kommunikationen mellan läkare och patient varit, jämfört med andra migranter eller 
amerikanska medborgare. 

Hög 
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Tabell 2. Forts. Redovisning av valda artiklar (n=22) 

Författare/ 
År/ 
Land 

Typ av 
studie 

Antal 
deltagare 
(bortfall) 

Metod 
Datainsamling/ 
Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

(13) Jensen et al./ 
2011/ Danmark 

Kvalitativ 12 Semistrukturerade 
intervjuer/ Kvalitativ 
innehållsanalys 

Akutläkare uppgav att de gav papperslösa likvärdig behandling. Läkare beskrev att de 
papperslösa patienterna ofta kom in sent i sjukdomsförloppet, med en mer avancerad sjukdom 
och sämre prognos. Att ge behandling till papperslösa ökade det administrativa arbetet, eftersom 
de inte fanns i något vanligt journalsystem. Många läkare var osäkra på vilja regler som gällde, 
men tyckte att papperslösa skulle ha likvärdig behandling eftersom detta ingick i medicinsk etik. 

Låg 

(14) Khan/ 2014/ 
USA 

Kvalitativ Okänt. Fallstudie/ Okänd Patienten var helt nöjd med vårdens kvalitet och upplevde att han behandlades rättvist. 
Vårdpersonalen ansåg att de behandlat patienten med vänlighet, värdighet och respekt.  

Låg 

(15) Larchanché/ 
2012/ Frankrike 

Kvalitativ Okänt. Semistrukturerade 
intervjuer och 
observationsstudie/ 
Okänd 

Papperslösa upplevde otrygghet och rädsla för att söka vård och hade upplevelser av att bli 
nekade vård. Vissa läkare visade en ovillighet att skriva medicinska intyg till papperslösa p.g.a. 
fördröjd betalning. 

Låg 

(16) Maldonado et al. 
2013/ USA 

Kvantitativ 1224 
(217) 

Tvärsnittsstudie/ 
Statistisk analys 
 

Papperslösa var i genomsnitt lika nöjda med vården som andra grupper. Det var en statistiskt 
signifikant skillnad mellan tron att sjukvårdspersonal anmäler papperslösa, där färre papperslösa 
trodde det. Färre papperslösa än personer i kontrollgrupper ansåg att vårdpersonal behandlade 
papperslösa sämre. 12 % av de papperslösa var rädda att uppsöka vård p.g.a. rädsla att bli 
deporterade eller rädsla att bli nekade vård. 

Hög 

(17) Nuila/ 2012/ 
USA 

Kvalitativ 1 Fallstudie/ Okänd En läkares erfarenhet av att inte kunna erbjuda patienten palliativ vård, men att kunna följa 
patientens önskan att få dö i hemlandet med familjen. 

Låg 

(18) Poduval et al. 
/2015/ Storbritannien  

Kvalitativ 20 Semi-strukturerade 
intervjuer/ Induktiv 
tematisk analys 

Papperslösa var rädda att söka vård, blev ibland nekade och visste inte vad de hade rätt till. 
Språkförbistringar och olika krav från olika kliniker skapade förvirring bland de papperslösa 
patienterna. Sjukvårdspersonal menade att personalens stigmatisering kring papperslösa var 
stor, liksom kommunikationsbrist och okunskap bland vårdpersonal gällande riktlinjer vid vård 
av papperslösa.  

Medel 
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Tabell 2. Forts. Redovisning av valda artiklar (n=22) 

Författare/ 
År/ 
Land 

Typ av 
studie 

Antal 
deltagare 
(bortfall) 

Metod 
Datainsamling/ 
Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

(19) Raymond-
Flesch, Siemons, 
Pourat, Jacobs & 
Brindis/ 2014/ USA 

Kvalitativ 119 (58) Fokusgruppsstudie/ 
Tematisk analys 

Sjukvårdsberättigade papperslösa upplevde begränsad hälsovårdskunnighet, rädsla för utvisning 
och diskriminering på grund av etnicitet, migrationsstatus och socioekonomisk ställning när de 
sökte vård. De saknade tillit till vårdpersonal och undvek att söka vård p.g.a. begränsad tillgång 
till vård samt höga sjukvårdskostnader. 

Hög 

(20)Rodriguez, 
Bustamante & Ang/ 
2009/USA 
 

Kvantitativ 4013 
(166) 

Tvärsnittsstudie/ 
Statistisk analys 

Papperslösa latinos hade lägre sannolikhet att ha haft erfarenheter av mycket god eller god vård, 
jämfört med gruppen född i USA (p<0.05). Färre papperslösa uppgav att de fått 
hälsoinformation av sina läkare än andra grupper (p<0.01). 

Hög 

(21) Ruiz-Casares et 
al./ 2013/ Kanada 

Kvantitativ 1048 (12) Tvärsnittsstudie/ 
Deskriptiv statistisk 
analys 

Sjukvårdspersonal som var utlandsfödda tyckte i större utsträckning än kanadensisk-född 
vårdpersonal att papperslösa skulle ha full tillgång till vård, baserat på mänskliga rättigheter 
(p>0.00). Kanadensiskfödd personal ansåg i högre grad än utlandsfödd vårdpersonal (p>0.01) 
att papperslösa inte skulle ha rätt till sjukvård eller begränsad rätt till sjukvård. 61 % av den 
sjukvårdspersonal som tyckte att papperslösa inte skulle ha någon rätt till vård eller begränsad 
vård tyckte samtidigt att hälsa var en mänsklig rättighet. 83 % av dem som förespråkade 
begränsad tillgång till vård menade att systemet behövde skyddas från missbruk av papperslösa. 

Hög 

(22) Teunissen et al./  
2015/ Nederländerna 

Kvalitativ 16 Semi-strukturerade 
intervjuer/ 
Jämförande analys 

Läkare märkte att papperslösa väntade längre än andra migranter innan de sökte psykiatrisk 
hjälp. Ofta kunde läkarna inte möta de papperslösa patienternas behov, på grund av brist på tillit 
från patienterna, andra fysiska problem som prioriterades, brist på kontinuitet och avsaknad av 
tillgång till att bli inlagda. Läkare upplevde själva en osäkerhet kring vilka regler som gällde. 
Språkbarriärer och kulturella skillnader gjorde det svårare att möta patientens behov. 

Hög 
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Analysprocessen 

Analysprocessen baserades på en metodartikel av Whittemore och Knafl (2005), som 

beskriver genomförandet av en integrerad kunskapsöversikt med analysstegen datareduktion, 

dataöversikt, datajämförelse och till sist sammanfattning och verifiering av data. Whittemore 

och Knafl (2005) rekommenderar att all data som svarar mot syftet skrivs in på ett separat 

dokument för att inte tappa någon information. Detta dokument användes tillsammans med 

primärkällorna för att verifiera fynd.  

 

Whittemore och Knafl (2005) menar att dataanalysen börjar med datareduktion, där det första 

som görs är att dela in primärkällorna i subgrupper genom ett logiskt system. Samtliga studier 

lästes igenom och sorterades i tre subgrupper utifrån frågeställning. För att göra data mer 

lättöverskådlig, extraherades den data som svarade mot syftet och dessa sammanfattades i en 

analysmatris. Data kodades med ett nummer utifrån sin primärkälla för att göra det enkelt 

kunna gå tillbaka till denna (jfr Whittemore & Knafl, 2005).  

 

När datareduktionen genomförts beskriver Whittemore och Knafl (2005) dataanalysens andra 

steg, att göra en dataöversikt. Utifrån frågeställningarna sammanfördes liknande data från de 

olika primärkällorna i underkategorier. Dessa fördes in i en översiktstabell, se exempel i 

bilaga 1. Med hjälp av kodningen kunde primärkällorna till varje underkategori enkelt 

identifieras, för att kunna gå tillbaka till dessa och säkerställa att data stämde med 

primärkällan (jfr Whittemore & Knafl, 2005). 23 underkategorier besvarade frågeställning 1, 

19 underkategorier svarade på frågeställning 2 och tio underkategorier besvarade 

frågeställning 3.  

 

Dataanalysens tredje steg är datajämförelse. Whittemore och Knafl (2005) menar att det 

innebär att likheter och skillnader mellan data undersöks och mönster, teman eller relationer 

mellan data identifieras. Översiktstabellen gjorde det lättare att få en överblick av materialet 

och se mönster. Datajämförelserna gjordes med hjälp av översiktstabellen, analysmatrisen och 

genom att läsa dokumentet med all data som svarade mot syftet ett flertal gånger. Även 

primärkällorna användes för att säkerställa att det stämde. Underkategorierna fördes samman i 

elva huvudkategorier sorterade efter frågeställning, se bilaga 2. Vid sammanförande av data 

togs hänsyn till studiernas kvalitet, där studier av låg kvalitet gavs mindre betydelse (jfr 

Whittemore & Knafl, 2005).  
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Det sista steget av analysprocessen är enligt Whittemore och Knafl (2005) sammanfattning 

och verifiering. De mönster som beskrivits tolkas mer abstrakt och skillnader och likheter 

verifieras. Innan huvudkategorier fastställdes användes kodningen för att gå tillbaka till 

primärkällan och kontrollera att det stämde med studiernas data. Det sista som görs under 

sammanfattning och verifiering är enligt Whittemore och Knafl (2005) syntetisering, som 

innebär att de samlade resultaten formar en ny kunskap med nya slutsatser. I bilaga 3 

presenteras en översikt av vilka artiklar som på något sätt berörde de olika frågeställningarna 

och huvudkategorierna.  

 

Resultat 
Det sammanställda resultatet presenteras under huvudkategorier organiserade utifrån 

frågeställning, se tabell 3.  
 

Tabell 3. Översikt av huvudkategorier utifrån frågeställning (n=11) 

Frågeställningar Huvudkategorier 

Papperslösas erfarenheter av vården Rädsla  

 Osäkerhet och begränsad tillgänglighet 

 Bristfälligt bemötande 

 Kommunikationsbrister 

Sjukvårdspersonalens erfarenheter av vården Osäkerhet 

 Brist på tillit 

 Att möta patientens behov 

 Kommunikationsbrister 

 Administrativa hinder 

Sjukvårdspersonalens attityder kring att vårda papperslösa Vård som en mänsklig rättighet 

 Ansvar att skydda systemet från papperslösa 

 

Av de 22 artiklarna som ingick i resultatet fanns 16 kvalitativa och sex kvantitativa. 14 studier 

var av hög kvalitet, tre av medel kvalitet och sex av låg kvalitet. 21 av studierna publicerades 

2011 eller senare och endast två studier publicerades innan dess. 13 av studierna publicerades 

i USA, en i Kanada, en i Costa Rica och sju i länder inom EU varav tre i Skandinavien.  

 

 



16 
 

 
 

Syntes 

Kunskapsöversiktens resultat visar att papperslösa upplever rädsla och saknar tillit till vården 

och vårdpersonal. Papperslösa upplever att de inte får likvärdig vård som andra grupper och 

har dåliga erfarenheter av vården. Detta beror inte på att vårdpersonal har negativa attityder 

kring att vårda papperslösa, snarare handlar det om att vårdpersonal inte ser bristerna i vården 

utan upplever att de ger en jämlik vård. Den bristande tilliten beror delvis på att papperslösa 

inte känner till sina rättigheter och är rädda att vårdpersonal ska anmäla dem till myndigheter. 

Även vårdpersonal känner en osäkerhet kring vilka lagar och regler som gäller vid vård av 

papperslösa. Papperslösas osäkerhet handlar om att de inte vet om eller hur de ska få vård, 

inte kan uppvisa tillräckliga dokument eller känner sig osäkra på kommunikationen med 

vårdpersonal. Osäkerheten kan leda till att de undviker att söka vård. Vårdpersonalens 

osäkerhet kan leda till att papperslösa inte får den vård de behöver. Resultatet visar en 

bristande tillit som beror på omedveten diskriminering och kunskapsbrist hos personalen 

snarare än negativa attityder. 

 

Papperslösas erfarenheter av vården 

 

Rädsla 

Resultatet visar att papperslösa har bristfällig tillit till vården och känner en rädsla för att söka 

vård, vilket leder till att de undviker att söka vård. Ett flertal studier belyste att papperslösa 

uttryckte rädsla kring att söka vård på grund av risken att vårdpersonal skulle rapportera dem 

till polis och att tilliten till vårdpersonal var bristfällig (Biswas, Kristiansen, Krasnik & 

Norredam, 2011; Chandler, Malone, Thompson & Rehm, 2012; Cleaveland & Ihara, 2012; 

Coffman, Shobe & O’Connell, 2008; Dang, Giordano & Kim, 2012; Gordon et al., 2014; 

Hacker et al., 2011; Maldonado et al., 2013; Poduval et al., 2015; Raymond-Flesch, Siemons, 

Pourat, Jacobs & Brindis, 2014). En tvärsnittsstudie av hög kvalitet (Iten, Jacobs, Lahiff & 

Fernández, 2014) visade att papperslösa hade lika stor tillit till läkare som andra patienter. 

Papperslösa undvek ofta att söka vård eller sökte vård sent i sjukdomsförloppet, på grund av 

rädsla att bli deporterad (Biswas et al., 2011; Cleaveland & Ihara, 2012; Dang et al., 2012; 

Hacker et al., 2011; Maldonado et al., 2013; Raymond-Flesch et al., 2014), svårigheter att 

betala sjukvårdskostnader (Castañeda & Melo, 2014; Cleaveland & Ihara, 2012; Coffman et 

al., 2008; Raymond-Flesch et al., 2014), osäkerhet kring rättigheter (Poduval et al., 2015), 
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tidigare erfarenheter av vårdlidande (Chandler et al., 2012), begränsad tillgänglighet till vård 

(Raymond-Felsch et al., 2014) eller rädsla att bli nekad vård (Maldonado et al., 2013).  

 

Osäkerhet och begränsad tillgänglighet 

Det framkom även att papperslösa ofta känner en osäkerhet kring vilken vård de har rätt till 

och upplever begränsad tillgång till vård som ett problem. I åtta kvalitativa studier av 

varierande kvalitet beskrev papperslösa hur begränsad tillgång till sjukförsäkring upplevdes 

som ett hinder (Biswas et al., 2011; Castañeda & Melo, 2014; Cleaveland & Ihara, 2012; 

Coffman et al., 2008; Gordon et al., 2014; Larchanché, 2012; Poduval et al., 2015; Raymond-

Flesch et al., 2014). Flera studier påvisade att papperslösa upplevde en osäkerhet kring sina 

rättigheter och hur de skulle söka vård (Biswas et al., 2011; Castañeda & Melo, 2014; 

Coffman et al., 2008; Poduval et al., 2015; Raymond-Flesch et al., 2014), medan en studie 

(Dos Santos, 2015) fann att det fanns papperslösa som visste hur de skulle få tillgång till 

sjukvård. Avsaknad av identifikationskort kunde skapa osäkerhet i kontakt med hälso- och 

sjukvården, då detta ofta krävdes för att få vård (Cleaveland & Ihara, 2012; Dang et al., 2012; 

Poduval et al., 2015). 

 

Bristfälligt bemötande 

Resultatet visar att papperslösa inte tycker att de får lika god vård som andra grupper och 

upplever diskriminering i vården. Ett flertal studier av framför allt hög kvalitet visade att 

papperslösa upplevde att de inte fick likvärdig vård (Castañeda & Melo, 2014; Chandler et al., 

2012; Cleaveland & Ihara, 2012; Coffman et al., 2008; Gordon et al., 2014; Rodriguez, 

Bustamante & Ang, 2009). Papperslösa beskrev hur de blev illa behandlade, diskriminerade 

eller inte tagna på allvar av vårdpersonal (Chandler et al., 2012; Cleaveland & Ihara, 2012; 

Dos Santos, 2015; Raymond-Flesch et al., 2014). Det fanns även exempel på hur vårdpersonal 

avrått papperslösa från att söka vård (Biswas et al., 2011; Cleaveland & Ihara, 2012) och att 

papperslösa upplevt att vårdpersonal inte ville vårda dem (Chandler et al., 2012; Cleaveland 

& Ihara, 2012). En del papperslösa hade erfarenheter av att ha blivit nekade vård (Dorn et al., 

2011; Dos Santos, 2015; Poduval et al., 2015). Två studier visade dock att papperslösa var 

nöjda med vården, varav en var en fallstudie av låg kvalitet (Khan, 2014) och den andra en 

tvärsnittsstudie av hög kvalitet (Maldonado et al., 2013). Vidare menade Maldonado et al. 

(2013) att papperslösa inte tyckte att de blev annorlunda behandlade och inte trodde att 

vårdpersonal skulle anmäla dem till polis. Det fanns även studier som visade att papperslösa 
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fått ett gott bemötande av vårdpersonal och kände tacksamhet över den vård de fått (Biswas et 

al., 2011; Chandler et al., 2012; Cleaveland & Ihara, 2012; Larchanché, 2012).  

 

Kommunikationsbrister 

Av resultatet framgår det att språkhinder och bristfällig information är erfarenheter som 

papperslösa har i kontakt med vården, men även kulturella hinder förekommer. I sju studier 

av mestadels hög kvalitet kom det fram att språkhinder upplevdes som ett problem vid 

uppsökande av vård bland papperslösa (Biswas et al., 2011; Cleaveland & Ihara, 2012; 

Coffman et al., 2008; Dang et al., 2012; Gordon et al., 2014; Maldonado et al., 2013; Poduval 

et al., 2015). Studier fann att papperslösa patienter upplevde att personalen gav dem felaktig 

eller bristfällig information (Cleaveland & Ihara, 2012; Coffman et al., 2008; Gordon et al., 

2014; Dos Santos, 2015; Poduval et al., 2015; Rodriguez et al., 2009), medan det även fanns 

exempel på papperslösa som tyckte att kommunikationen med vårdpersonalen fungerade bra 

(Cleaveland & Ihara, 2012; Iten et al., 2014). Tolkar upplevdes som en hjälp, men var ofta 

otillfredsställande genom att de hade bristfälliga språkkunskaper (Dang et al., 2012). Trots 

tolkhjälp kunde det upplevas svårt att uttrycka sina behov och i vissa fall erbjöds patienterna 

inte tolk (Coffman et al., 2008). Två studier pekade på att kulturella skillnader kunde försvåra 

kommunikationen mellan patient och vårdpersonal (Biswas et al., 2011; Coffman et al., 

2008).  

 

Sjukvårdspersonalens erfarenheter av att vårda papperslösa 

 

Osäkerhet  

Resultatet visar att sjukvårdspersonal känner en osäkerhet kring regler vid vård av 

papperslösa vilket gör att patienter inte alltid får den vård de behöver. Resultatet tyder även på 

att tydligare riktlinjer efterfrågas av vårdpersonal. Ett flertal studier visade att vårdpersonal 

uttryckte en osäkerhet kring vilka regler som gällde vid vård av papperslösa (Biswas et al., 

2011; Enskär, Ancarkrona, Jörgense & Huus, 2012; Jensen et al., 2011; Poduval, 2015; 

Teunissen et al., 2015), vilket i vissa fall ledde till att patienterna inte fick den vård de 

behövde (Jensen et al., 2011; Nuila, 2012; Teunissen et al., 2015) och i ett fall ledde till att 

polis kontaktades och en patient blev gripen (Biswas et al., 2011). Vårdpersonal menade att 

riktlinjer och lagar inte alltid var tydliga, vilket gjorde det svårare för dem att veta hur de 

skulle handla i mötet med papperslösa patienter (Biswas et al., 2011; Jensen et al., 2011; 

Teunissen et al., 2015), medan annan vårdpersonal menade att det var de etiska riktlinjerna 
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som skulle följas (Biswas et al., 2011; Jensen et al., 2011). En studie tog upp att patienter 

ibland nekades inläggning på psykiatrisk vårdavdelning trots vårdpersonalens försök att 

hjälpa (Teunissen et al., 2015).  

 

Brist på tillit  

Resultatet visar att sjukvårdspersonal upplever att papperslösa patienter har bristande tillit till 

dem och att otillräcklig kontinuitet försvårar vårdrelationen. Ibland kan även 

sjukvårdspersonal känna bristande tillit till de papperslösa patienterna. I två studier av hög 

kvalitet (Biswas et al., 2011; Teunissen et al., 2015) framkom det att personalen hade 

erfarenheter av att papperslösa saknade tillit till dem och därför inte vågade ge dem all 

information. En orsak till att papperslösa patienter inte kände tillit till vårdpersonal sades vara 

bristen på kontinuitet (Teunissen et al., 2015). Vårdpersonal upplevde att papperslösa ofta 

sökte vård sent i sjukdomsförloppet (Biswas et al., 2011; Jensen et al., 2011; Teunissen et al., 

2015) på grund av rädsla att blir deporterade (Biswas et al., 2011; Teunissen et al., 2015) eller 

att de inte kände till sina rättigheter (Teunissen et al., 2015). Två studier (Dos Santos, 2015; 

Teunissen et al., 2015) visade att sjukvårdpersonalen ibland saknade tillit till papperslösa och 

misstänkte att de överdrev sin sjukdomsbild för att få hjälp. Två studier av låg kvalitet (Dos 

Santos, 2015; Jensen et al., 2011) pekade på att personal kunde känna obehag över att vårda 

papperslösa. En studie (Dos Santos, 2015) beskrev hur vårdpersonal hade erfarenheter av att 

papperslösa var otrevliga mot dem och såg dessa patienter som en börda  

 

Att möta patientens behov 

Av resultatet framgår det att personalen tycker att de ger god vård till papperslösa och strävar 

efter att möta deras behov. Vårdpersonal upplevde att de gav likvärdig behandling till 

papperslösa som andra patienter när de inkommit till vården (Dos Santos, 2015; Jensen et al., 

2011; Khan, 2014) och det fanns exempel där vårdpersonal försökte möta den papperslöse 

patientens behov och önskemål (Biswas et al., 2011; Jensen et al., 2011; Khan, 2014; Nuila, 

2012).  

 

Kommunikationsbrister 

Resultatet visar att sjukvårdspersonalen anser att språkbarriärer försvårar vårdandet av 

papperslösa patienter. Flera studier visar att sjukvårdspersonal upplevde att språkbarriärer 

gjorde det svårare att vårda papperslösa (Biswas et al., 2011; Jensen et al., 2011; Poduval, 

2015; Teunissen et al., 2015) och försvårade möjligheten att ge psykosocialt stöd (Jensen et 
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al., 2011; Teunissen et al., 2015) och upprätta en fullgod anamnes (Jensen et al., 2011). 

Kulturella skillnader gjorde det svårare för vårdpersonal att ha en öppen kommunikation och 

kunna erbjuda en god vård (Teunissen et al., 2015). 

 

Administrativa hinder 

Kunskapsöversiktens resultat visar att vårdpersonal anser att dokumentation och 

patientsäkerhet äventyras eftersom papperslösa inte finns med i journalsystem. Två studier 

pekar på att vården av papperslösa innebar flera svårigheter för vårdpersonal, däribland 

bristande tillgång till journaler (Jensen et al., 2011; Teunissen et al., 2015) och ökat 

administrativt arbete, eftersom patienternas personuppgifter inte fanns lagrade i något 

datasystem (Jensen et al., 2011). Även falska eller lånade identitetskort förekom, vilket 

personalen ansåg kunde hota patientsäkerheten (Biswas et al., 2011). Behandling, diagnos och 

uppföljning kunde vara svårt för vårdpersonalen på grund av administrativa hinder (Biswas et 

al., 2011; Jensen et al., 2011; Teunissen et al., 2015).  

 

Sjukvårdspersonalens attityder kring att vårda papperslösa 

 

Vård som en mänsklig rättighet 

Resultatet visar att yrkesetiken präglar sjukvårdspersonalens synsätt och att de flesta har en 

positiv inställning till att vårda papperslösa. I studier framkom det att sjukvårdspersonal skulle 

vårda patienter oavsett migrationsstatus, eftersom det tillhörde etiken inom yrkesrollen 

(Biswas et al., 2011; Jensen et al., 2011; Ruiz-Casares et al., 2013). En tvärsnittsstudie av hög 

kvalitet visade att sjuksköterskor hade en positiv attityd till att vårda papperslösa barn (Enskär 

et al., 2012). Vårdpersonal såg hälsa som en mänsklig rättighet (Dos Santos, 2015; Enskär et 

al., 2012; Ruiz-Casares et al., 2013), men två studier visade att vårdpersonalen inte 

nödvändigtvis tyckte att denna rättighet skulle gälla papperslösa (Dos Santos, 2015; Ruiz-

Casares et al., 2013). Vidare visade studien av Ruiz-Casares et al. (2013) att utlandsfödd 

vårdpersonal var mer villiga att vårda, tyckte att papperslösa skulle få full tillgång till 

sjukvården samt såg institutionell rasism och fördomar som problem i vården av papperslösa 

än vad inhemsk personal gjorde. 

 

Ansvar att skydda sjukvårdssystemet från papperslösa 

Resultatet visar att det finns sjukvårdspersonal som ser papperslösa som oförtjänta av vården 

och menar att de behöver skydda systemet från dessa individer. Av de studier som berörde 
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negativa attityder hos vårdpersonal hade två låg kvalitet (Dos Santos, 2015; Larchanché, 

2012), en hade medel (Poduval, 2015) och en hög (Ruiz-Casares et al., 2013). Två studier 

visade att vårdpersonal kände ett ansvar att skydda systemet från papperslösa (Dos Santos, 

2015; Ruiz-Casares et al., 2013). Vidare beskrev Dos Santos (2015) att papperslösa skapade 

känslor av oförtjänthet hos vårdpersonal och sågs som omoraliska, olagliga och irrationella 

individer. Larchanché (2012) menade att vissa läkare inte ville utfärda medicinska intyg till 

papperslösa, eftersom betalningen kunde dröja. I studien av Poduval et al. (2015) framkom att 

stigmatisering av papperslösa var vanligt bland vårdpersonal.  

 

Diskussion 
Syftet med studien var att sammanställa kunskap om erfarenheter och attityder vid vård av 

papperslösa. Resultatet från kunskapsöversikten visade att papperslösa saknade tillit till 

vården. Papperslösa patienter upplevde att de inte fick lika god vård som andra patienter, 

medan sjukvårdspersonal tyckte att de gav likvärdig vård till papperslösa och hade en positiv 

attityd till att vårda dem. Resultatet visade även att sjukvårdspersonal hade bristfällig kunskap 

om vilka rättigheter papperslösa hade i vården. Kommunikationen var otillräcklig och 

kulturella skillnader kunde vara ett hinder, vilket påverkade papperslösas tillit till vården 

negativt och bidrog ytterligare till upplevelsen av att få en sämre vård. Resultatet visade att 

det fanns bristande tillit som berodde på osäkerhet kring rättigheter, 

kommunikationssvårigheter samt omedveten kunskapsbrist hos personalen snarare än 

negativa attityder.  

 

Resultatet från kunskapsöversikten visade att både papperslösa och vårdpersonal hade 

erfarenheter av att papperslösa kände en rädsla och hade en bristande tillit till vården, vilket 

kunde leda till att dessa patienter undvek att söka vård. Vårdpersonal uppgav bristande 

kontinuitet som en anledning till den bristande tilliten. Resultatet överensstämmer med en 

studie som beskriver att avsaknad av tillit till vården kan leda till att patienter undviker att 

söka vård (Thorburn, Faith, Keon & Tippens, 2013). Ytterligare en studie hävdar att brist på 

tillit mellan vårdpersonal och patient utgör ett hinder för att bygga upp en positiv 

patientsäkerhet (Liu, Liu, Wang, Zhang & Wang, 2014). En annan studie (Hillen, de Haes & 

Smets, 2011) visar att patientens tillit förstärks av vårdpersonalens kompetens, ärlighet och ett 

patientcentrerat beteende. En tillitsfull relation mellan patient och vårdare resulterar i 

förbättrad kommunikation, minskad rädsla och bättre följsamhet av behandlingen (Hillen et 
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al., 2011). Studier (Stenner, Courtenay & Carey, 2011; Williams, 2014) beskriver vikten av 

att patienten har kontinuitet med sjuksköterskan för att skapa en tillitsfull relation. 

Problematiken med att papperslösa har en bristande tillit till vården kan dock inte endast 

åtgärdas genom att främja tillitsfulla relationer. Resultatet visar att bristen på tillit även 

bottnar i en rädsla och osäkerhet inför lagar och rättigheter, en avsaknad av tillit till själva 

sjukvårdssystemet och lagstiftningen. Johns (1996) beskriver tillit ur två perspektiv, dels 

tillitsfulla relationer men även tillit till organisationen. Vi anser att det är svårare för 

sjuksköterskan att påverka patientens tillit till organisationen och väljer därför att lägga större 

fokus på den tillitsfulla relationen i denna diskussion. Eftersom resultatet visar att papperslösa 

patienter undviker att söka vård på grund av rädsla anser vi att tillit i relationer är 

grundläggande för att kunna erbjuda en god vård. Utifrån resultatet kan vi även hävda att 

kontinuitet och en fast vårdkontakt skulle öka papperslösas tillit till vården. Den papperslöses 

oförutsägbara tillvaro innebär dock att dessa personer ofta tvingas flytta (Khosravi, 2010) 

vilket vi anser kan förhindra möjligheten till kontinuitet i vårdkontakten. Även om fasta 

vårdkontakter är svåra i situationen med papperslösa patienter, menar vi att det ändå går att 

främja tillitsfulla relationer mellan sjuksköterska och patient genom ett patientcentrerat 

beteende vilket skulle främja hälsan, motverka vårdlidande och öka tilliten till vården hos den 

papperslöse patienten.  

 

Kunskapsöversiktens resultat visade att papperslösa hade erfarenheter av bristfälligt 

bemötande, där de inte alltid upplevde att de fick likvärdig vård eller den vård de behövde. De 

hade upplevelser av att de blir nekade vård, diskriminerade och inte tagna på allvar. En studie 

(Hupcey, 2000) visar att när patienten har erfarenheter av bristfälligt bemötande i vården 

medför det att de känner sig oroliga över personalen när de vårdas och att deras förtroende till 

vården skadas. Enligt Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna 

(1948) har alla människor rätt till fysisk och psykisk hälsa. Alexander (2010) menar att 

begreppet alla människor i många fall reduceras till många människor och Sverige är ett av de 

länder där gruppen papperslösa inte omfattas fullt ut av mänskliga rättigheter och nekas en 

jämlik vård. Även Ascher (2007) beskriver hur papperslösa inte ges jämlik vård, trots att 

grunden för den svenska hälso- och sjukvården är alla människors lika värde och att vården 

ska ges utifrån patientens behov, oberoende av andra faktorer. Resultatet visade att de 

papperslösa patienternas upplevelse av bristfälligt bemötande inte stämde överens med 

vårdpersonalens erfarenheter av att vårda papperslösa, där personalen menade att de gav lika 

god vård till papperslösa patienter som andra grupper. Resultatet från kunskapsöversikten 
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visade att sjukvårdspersonal hade en positiv attityd till att vårda patienter oberoende av 

migrationsstatus och ansåg att det ingick i yrkesrollens etiska principer. Dock framkom det av 

resultatet att vårdpersonal kände en osäkerhet kring vilka regler som gällde, vilket kunde leda 

till att papperslösa inte fick den vård de behövde. Sjuksköterskans etiska kod (International 

Council of Nurses [ICN], 2012) innebär att mänskliga rättigheter ska respekteras och att ingen 

ska diskrimineras utifrån kön, ålder, sexuell läggning, kultur, etnicitet, social status eller 

nationalitet (ICN, 2012). Trots att länder har olika lagstiftning som hälso- och 

sjukvårdspersonal måste förhålla sig till, har sjuksköterskan möjlighet att låta den etiska 

koden vara en vägledning och därmed bidra till alla människors rätt till hälsa (Myhrvold, 

2015). Studiens resultat påvisade att vårdpersonal och papperslösa patienter hade helt olika 

uppfattningar gällande diskriminering i vården.  Orsaken till detta var inte dåliga attityder hos 

personalen utan en omedveten diskriminering och kunskapsbrist. Vi menar att detta visar på 

vikten av att försöka förstå patientens perspektiv för att bli medveten om de omedvetna brister 

som finns i bemötandet.  

 

Resultatet visade att papperslösa upplevde språkhinder, kommunikationssvårigheter och 

bristfällig information som ett hinder i mötet med vården och att tolkhjälpen ofta var 

undermålig. Även från sjukvårdspersonalens perspektiv beskrevs kommunikationssvårigheter 

och språkbarriärer som ett hinder i mötet med papperslösa patienter. Jones (2008) menar att 

språkbarriärer påverkar alla aspekter av vården och kan beskrivas som det största problemet 

för sjuksköterskor i mötet med människor med andra modersmål. En studie (Beach, 2010) 

visar att kommunikationsproblem är särskilt utmanande för patienter med annat modersmål, 

som därför är mindre benägna att söka sjukvård.  Beroendet av familjemedlemmar eller andra 

tillfälliga tolkar resulterar ofta i ofullständig överföring av hälsoinformation mellan patient 

och vårdpersonal. God kommunikation mellan patienter och vårdpersonal, oavsett patientens 

språk, är nödvändigt för att säkerställa bästa möjliga behandlingsresultat (Beach, 2010). Att 

använda sig av en kompetent tolk gör stor skillnad för att mötet mellan patient och 

vårdpersonal ska bli givande och patienten ska känna sig förstådd och respekterad (Wiking, 

Saleh-Stattin, Johansson & Sundquist, 2009). En studie (McCabe, 2004) visar att när patienter 

får otillräcklig information eller upplever kommunikationen som bristfällig minskar deras 

tillit till sjuksköterskan. När sjuksköterskan däremot visar empatisk kommunikationsförmåga, 

ökar patientens tillit till sjuksköterskan (McCabe, 2004). Utifrån resultatet hävdar vi att 

kommunikation försvåras när patient och vårdare inte har samma modersmål, vilket kräver att 

vårdaren försöker överbrygga språkbarriärer. Att försäkra sig om att viktig information 
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uppfattas av patienten med annat modersmål ökar patientsäkerheten och är ett viktigt uppdrag 

för sjuksköterskan. Betydelsen av att ha en kvalificerad tolk för att kunna erbjuda en god vård 

kan inte underskattas. Kommunikationen är central när sjuksköterskan ska bygga tillitsfulla 

relationer med patienter och med hjälp av en kompetent tolk kan relationen och 

kommunikationen främjas mellan vårdare och patient.  

 

Resultatet visade att kulturella skillnader var ett hinder från både papperslösas och 

vårdpersonalens perspektiv och att kommunikationen försvårades ytterligare på grund av 

detta.  En studie (Becze, 2007) menar att även om det inte alltid är möjligt för sjuksköterskan 

att följa patienters kulturella seder och samtidigt kunna ge adekvat behandling, är det viktigt 

att sjuksköterskan är lyhörd och känslig inför kulturella skillnader för att patienten ska känna 

sig bekväm. På samma sätt beskriver Collins (2015) hur kulturell kompetens hos 

sjuksköterskor är viktig för att kunna ge en vård av god kvalitet till människor med olika 

bakgrund. Vårt resultat visar på vikten av att sjuksköterskan besitter kulturell kompetens i 

mötet med människor från olika kulturer, för att främja kommunikation och tillit.  

 

Genom hela resultatet framträdde tilliten som någonting som saknades hos den papperslöse 

patienten, vilket både de själva och vårdpersonal vittnade om. Detta var en av orsakerna till att 

papperslösa inte fick den vård de behövde. Meize-Grochowski (1984) beskriver att tillit är ett 

centralt begrepp inom omvårdnad och grundläggande för relationen mellan sjuksköterska och 

patient. Sjuksköterskan är i nära kontakt med patienten och har därför en viktig roll i att skapa 

tillitsfulla relationer. Pålitlighet, kontinuitet, förutsägbarhet och trovärdighet är när 

sammankopplat till begreppet. Tillit beskrivs även som den tillförsikt en person har till någon 

annan eller något annat, baserat på tidigare erfarenheter där den andra har visat sig vara 

pålitlig. Den indikerar en frihet från osäkerhet och tvivel och byggs när någon som kunnat 

svika väljer att inte göra det. Tillit är någonting skört som är svårt att återfå när den en gång 

brutits. Om en person haft erfarenheter av att sjuksköterskor tidigare varit tillförlitliga, är 

sannolikheten större att de i mötet med en okänd sjuksköterska känner tillit. När patienten 

känner tillit till sjuksköterskan kan en terapeutisk relation utvecklas som präglas av öppenhet 

och ärlighet (Meize-Grochowski, 1984). Hilfinger Messias (1996) var den första som beskrev 

papperslöshet inom omvårdnadsvetenskap och dess innebörd för sjuksköterskan. I studien 

beskrivs hur papperslöshet utgör ett hinder för att skapa en tillitsfull relation mellan 

sjuksköterska och patient, eftersom det finns en sårbarhet och ett upplevt behov av sekretess 

hos den papperslöse för att skydda sig själv (Hilfinger Messias, 1996). Utifrån vårt resultat 
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och dessa teorier  hävdar vi att en tillitsfull relation mellan sjuksköterska och den papperslöse 

patienten skulle främja vården för denna patientgrupp. Eftersom tillvaron som papperslös 

leder till osäkerhet och ökad försiktighet krävs det att sjuksköterskan möter dessa patienter på 

ett sätt som inger trygghet. Om papperslösa kände en tillit till sjukvårdspersonal skulle det öka 

förutsättningarna för att de skulle våga söka vård och uppnå en god hälsa.  

 

Interventioner 

Utifrån kunskapsöversiktens resultat diskuteras interventioner som skulle kunna förbättra 

vården för papperslösa patienter och främja tillitsfulla relationer mellan patient och 

sjuksköterska. 

 

Främja kommunikation och kulturell kompetens 

Resultatet visade att det saknades  tillitsfulla relationer mellan vårdpersonaloch den 

papperslöse patienten. En studie (Belcher & Jones, 2009) beskriver hur tillitsfulla relationer 

kan skapas när sjuksköterskan visar ett gott bemötande, är ärlig, bibehåller sekretessen och 

strävar efter att ge bästa möjliga vård. Att bygga tillit handlar om att ha en god 

kommunikation genom att vara lyhörd och ta tid att tala med patienten. När det finns 

språkförbistringar försvåras kommunikationen och byggandet av tillit. Detta kan motverkas 

genom att sjuksköterskan anpassar språkbruket efter patientens förmåga. Att ha en holistisk 

syn på patienten, låta denne få uttrycka sina rättigheter och vara delaktig i beslut främjar tillit 

(Belcher & Jones, 2009). En studie (Fryer, Mackintosh, Stanley & Crichton, 2013) visar att 

patientens förtroende till hälso- och sjukvårdspersonal ökar när de har erfarenheter av att 

vårdpersonalen försöker möta deras språkbehov med hjälp av en professionell tolk. Enligt 

Hilfinger Messias (1996) utgör papperslösheten ett hinder för att en tillitsfull relation ska 

kunna byggas upp mellan patient och vårdpersonal, eftersom patienten har ett behov av inte 

utelämna information för att skydda sig själv. Vi menar därför att om kommunikationen 

präglas av lyhördhet och respekt kan den papperslöse känna sig tryggare i mötet med 

sjuksköterskan och därigenom kan tilliten främjas. Vi anser att sjuksköterskan har en viktig 

roll i att bygga tillitsfulla relationer med papperslösa och att detta kan göras  genom attfrämja 

kommunikationen.  Att en god kommunikation är nära sammankopplad med att kunna ge 

psykosocialt stöd och därmed bygga en relation framgick av resultatet. Som resultatet visade 

på så kunde patienter vara rädda att delge uppgifter till sjukvårdspersonal och ofta var även 
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språkförbistringarna stora. Att främja kommunikationen mellan sjuksköterskan och den 

papperslöse patienten är därmed en stor och viktig utmaning för sjuksköterskan. 

 

Resultatet visade även att kulturella skillnader kunde utgöra ett hinder för tillit i mötet med 

vården. När sjukvårdspersonal utbildas i kulturell kompetens förväntas vårdkvaliteten 

förbättras för patienten (Alexander, 2010; Nápoles et al., 2012; Powell Sears, 2012). En studie 

(Morton & Konrad, 2009) beskriver hur kulturell kompetens handlar om att sjukvårdspersonal 

har ett uppriktigt intresse för att utveckla kulturell förståelse och granska sin egen 

förförståelse samt en vilja att möta patienten där den är. Att arbeta med kulturell kompetens är 

viktigt för omvårdnaden och kräver ett ödmjukt förhållningssätt till människan. Det 

förebygger fördomar, stigmatisering och marginalisering av patienter med annan bakgrund. 

Kulturell kompetens är viktigt för omvårdnaden och behövs för att bygga upp tillitsfulla 

relationer (Morton & Konrad, 2009). Därför menar vi att kulturell kompetens är någonting 

som sjuksköterskan har stor nytta av i mötet med människor. Vi ser ett tydligt samband 

mellan kulturell kompetens och tillit, eftersom kulturell kompetens innefattar att ha gediget 

intresse för att möta människan och en lyhördhet inför patienten. Enligt teorin av Meize-

Grochowski (1984) är trovärdighet en viktig komponent för att bygga tillitsfulla relationer. Vi 

menar att när sjuksköterskan visar ett uppriktigt intresse för patienten kan trovärdighet och 

därigenom tillit skapas. Om patienter har upplevelser av att sjuksköterskan har en vilja att 

möta dem och försöker lyssna kan också grunden för en tillitsfull relation växa fram. 

 

Främja kunskap och empowerment 

I kunskapsöversiktens resultat framkom det att vårdpersonal kände en osäkerhet kring vilka 

lagar som gällde vid vård av papperslösa och att detta kunde utgöra en patientsäkerhetsrisk. 

En studie (Chang, Huang, Chiang, Hsu & Chang, 2012) visar att när sjuksköterskor får mer 

kunskap leder det till ökad patientsäkerhet och förbättrad vård. Resultatet visade även att 

papperslösa kände sig osäkra på vilka rättigheter de hade. En studie (Chen, Wang, Lin, Hsiu, 

Chen, 2015) visar att när patienten stärks i empowerment och kunskap förbättras deras 

egenvård och livskvalitet. Därför menar vi att både sjukvårdspersonal och papperslösa skulle 

gynnas av ökade kunskaper om papperslösas rättigheter i sjukvården. Såsom 

kunskapsöversiktens resultat visat att osäkerheten kunde leda till att patienter inte fick den 

vård de behövde menar vi att avsaknad av kunskap om patienters rättigheter kan vara en 
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patientsäkerhetsrisk, eftersom patienter kan nekas vård på felaktiga grunder. Resultatet visade 

även att vårdpersonal efterfrågade tydligare riktlinjer kring vilka papperslösas rättigheter, 

vilket tyder på att det är ett stort behov hos vårdpersonal i mötet med papperslösa. Vi menar 

att när sjukvårdspersonal känner sig tryggare i vilka lagar som gäller vid vård av papperslösa 

ökar möjligheten att kunna erbjuda en god vård till denna patientgrupp. Vi anser även att 

papperslösa patienters kunskap behöver främjas och att sjuksköterskan kan ha en betydelsefull 

roll i patientundervisning om vad lagändringen 2013 innebär. Empowerment skulle 

därigenom stärkas och patientens delaktighet skulle öka. Enligt Meize-Grochowski (1984) 

indikerar tillit en frihet från osäkerhet och tvivel. Om den papperslöse patienten har kunskap 

om sina rättigheter anser vi att osäkerhet och tvivel kan undvikas och tilliten främjas. 

 

Metoddiskussion 

Målet med den systematiska sökningen är att all relevant litteratur ska komma med, vilket i 

praktiken är mycket svårt att genomföra (Whittemore & Knafl, 2005). Trots att försök gjorts 

för att få med de relevanta sökorden med synonymer är det möjligt att andra söktermer kan ha 

använts, med risk för att relevant litteratur kan ha förbisetts (jfr Whittemore & Knafl, 2005). 

Det är tänkbart att studier som svarar på syftet inte kommit med eftersom ett flertal studier 

exkluderats utifrån titel eller abstrakt, vilket kan ses som en brist. Whittemore och Knafl 

(2005) menar att kvalitetsbedömningen vid en integrativ kunskapsöversikt är en komplex del 

av metoden, eftersom olika typer av studier jämförs. Olika granskningsprotokoll för 

kvalitetsbedömning har därför använts utifrån studiernas design, vilket ökar trovärdigheten av 

kvalitetsbedömningen (Whittemore & Knafl, 2005). Ett riskmoment i metoden integrerad 

kunskapsöversikt är extraheringen, där noggrannhet är viktig för att inte missa någon del. 

Eftersom vi haft en väldefinierad frågeställning är risken mindre att relevant data missats vid 

extraheringen (jfr Whittemore & Knafl, 2005). Vid datajämförelse är det viktigt med kritisk 

analys av data för att identifiera relevanta slutkategorier (Whittemore & Knafl, 2005). Enligt 

Polit och Beck (2008, s. 550-551) är författarna en del av instrumenten för datainsamling och 

analys, vilket gör det svårt att frångå att deras förförståelse och erfarenheter kommer påverka 

studien. Det viktiga är att författarna är ärliga om detta och att processen är transparent för att 

läsaren ska kunna bilda sig en uppfattning om studiens trovärdighet (Polit & Beck, 2008, s. 

551). Vi är medvetna om att vi har egna erfarenheter som präglar vår förförståelse, vilket 

väckt vårt intresse för studieområdet. Förförståelsen har dock diskuterats och även analysen 

har kritiskt granskats för att undvika att styras av vår förförståelse i skapande av slutkategorier 

och analysprocessen (jfr Whittemore & Knafl, 2005). För att försäkra att syntetiseringen 



28 
 

 
 

stämde med primärkällorna användes kodningen med syftet att gå tillbaka till primärkällan 

och verifiera exakthet (jfr Whittemore & Knafl, 2005). Whittemore och Knafl (2005) menar 

att det är en utmaning att hantera motsägelsefull data, vilket gjordes genom att jämföra 

studiernas kvalitet men även genom att räkna antalet artiklar som stärkte de olika 

perspektiven, för att se vad som var mest förekommande.  

 

Trovärdighet 

Polit och Beck (2008, s. 539) beskriver fyra kriterier för att säkerställa trovärdighet. Dessa är 

tillförlitlighet, pålitlighet, bekräftbarhet och överförbarhet. Tillförlitlighet berör studiens 

genomförande, hur resultatet redovisats samt om data stämmer med tolkningar (Polit & Beck, 

2008, s. 539-545). För att öka tillförlitligheten och ha transparens i analysprocessen har 

anteckningar gjorts genom hela processen och delar av analysprocessen har presenterats i 

bilagor (jfr Whittemore & Knafl, 2005). Pålitlighet handlar om resultatens stabilitet och om de 

skulle bli samma om de gjordes om under liknande förutsättningar. Detta kräver att 

forskningsprocessen är tydligt redovisad. Att någon utifrån granskar studien stärker 

pålitligheten (Polit & Beck, 2008, s. 539-549). Vi anser att pålitligheten förstärks av en 

grundlig redovisning av den systematiska litteratursökningen och analysmetoden. Eftersom vi 

haft seminarium och handledning har vår studie granskats under processen, vilket höjer 

pålitligheten. Bekräftbarhet berör datas överensstämmelse med primärkällan istället för att 

styras av forskarens egna motiv. Att ha en noggrann dokumentation samt bearbeta sin 

förförståelse är sätt att stärka bekräftbarheten (Polit & Beck, s. 539-549). Vi har använt oss av 

kodning och under hela analysprocessen och gått tillbaka till primärkällan för att verifiera att 

data stämmer, vilket vi anser stärker bekräftbarheten. Vi har diskuterat vår förförståelse och 

varit medvetna om den under processen, för att vara öppna och inte låta förförståelsen styra 

vårt resultat. Överförbarhet syftar till om fynden är överförbara till andra sammanhang. För att 

bedöma studiens överförbarhet krävs det att datainsamlingen finns tydligt beskriven (Polit & 

Beck, 2008, s. 539, 544). Eftersom vi tydligt presenterat litteratursökningen blir det möjligt 

för läsaren att bedöma överförbarheten. Vi tror att delar av resultatet kan överföras till 

asylsökande och EU-migranter som också har begränsad tillgång till vård. De delar av 

resultatet som handlar om kommunikationsbrist och kulturskillnader skulle även kunna 

överföras på migranter i allmänhet. Vi bedömer att kunskapsöversiktens trovärdighet är 

relativt hög. 
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Slutsats 
Resultatet av denna studie kan användas för att öka förståelsen för papperslösas erfarenheter 

av vården och uppmärksamma sjuksköterskan på att denna patientgrupp ofta upplever en 

rädsla för kontakt med vård och saknar tillit till vårdpersonal. Genom att bli uppmärksam på 

detta kan sjuksköterskan arbeta för att den papperslöse patienten ska kunna känna tillit till 

vården. Resultatet kan ge insikt i att sjukvårdspersonal upplever en osäkerhet kring vad som 

gäller vid vård av papperslösa. När sjuksköterskan har kunskap om vilka rättigheter 

papperslösa har i vården kan osäkerhet förebyggas och tryggheten öka för både patient och 

sjuksköterska, vilket främjar tillitsfulla relationer. Resultatet kan även öka sjuksköterskans 

medvetenhet om att papperslösa patienter ofta upplever att de får en sämre vård, trots att 

vårdpersonalen själva upplever att de ger en likvärdig vård. Det är en insikt som kan påminna 

sjuksköterskan om att möta patientens individuella behov och försöka förstå patientens 

perspektiv och upplevelser. Resultatet kan även användas för att uppmärksamma att det råder 

bristande kommunikation mellan papperslösa patienter och sjukvårdpersonal, både språkligt 

och kulturellt, vilket ytterligare påverkar patientens tillit till vården och hotar 

patientsäkerheten. Interventioner som syftar till att främja tillitsfulla relationer mellan den 

papperslöse patienten och sjuksköterskan skulle kunna leda till förbättrad hälsa och vård för 

denna patientgrupp. Dessa interventioner kan vara att främja kommunikation, kulturell 

kompetens samt ökad kunskap om patientens rättigheter och främjande av empowerment.  

 

Denna studie är begränsad och vi anser att det behövs mer forskning om papperslösa i det 

svenska sammanhanget för att se om papperslösas erfarenheter, sjukvårdspersonalens 

erfarenheter och attityder har förändrats sedan lagändringen 2013. 
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Bilaga 1. Exempel från analysprocessens dataöversikt, underkategorier 

Underkategorier utifrån frågeställning 1: 
Vilka erfarenheter har papperslösa personer av vården? 

Kodning utifrån primärkälla  
(jfr tabell 2) 

Inte lika god vård som andra grupper 2, 3, 4, 5, 10, 20 

Osäkerhet kring rättigheter och hur de söker vård 1, 2, 5, 18, 19 

Språkbarriär ett hinder 1, 4, 5, 6, 10, 16, 18 

Avråddes av vårdpersonal att söka vård  1, 4 

Saknade tillit till vården 1, 5, 19 

Rädsla att bli anmäld till polis 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 16, 18, 19 

Begränsad tillgång till sjukförsäkring  1, 2, 4, 5, 6, 10, 15, 18, 19 

Undvek att söka vård  1, 2, 3, 4, 11, 16, 19 

Kulturella skillnader 1, 5 

Kände tacksamhet för vård och gott bemötande 1, 3, 4, 14 

Tillräcklig information 2, 4 

Illa behandlade, diskriminerade, inte tagna på allvar 3, 4, 15, 19 

Vårdpersonal ville inte vårda 3, 4 

Gavs felaktig eller bristfällig information från vårdpersonal 4, 5, 10, 15, 18, 20 

Krävdes på ID som de saknade  4, 6, 18 

Otillräcklig tolkhjälp 5, 6 

God kommunikation med sjukvårdspersonal 4, 12 

Erfarenheter av att bli nekad vård 7, 15, 18 

Lika god tillit till läkare 12 

Nöjd med vården 14, 16 

Visste hur de skulle få tillgång till vård 15 

Tyckte inte att de blev annorlunda behandlade 16 

Trodde inte att vårdpersonal skulle anmäla 16 
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Bilaga 2. Exempel på analysprocessens datajämförelse, huvudkategorier 

Huvudkategorier Underkategorier utifrån frågeställning 1: 
Vilka erfarenheter har papperslösa personer av vården?  
(Kodning utifrån primärkälla, jfr tabell 2) 

Rädsla Rädsla att bli anmäld till polis (1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 16, 18, 19) 

 Undvek att söka vård (1, 2, 3, 4, 11, 16, 19) 

 Saknade tillit till vården (1, 5, 19)  

 Lika god tillit till läkare (12) 

Osäkerhet  Osäkerhet kring rättigheter och hur de söker vård (1, 2, 5, 18, 19) 

 Visste hur de skulle få tillgång till vård (15) 

 Begränsad tillgång till sjukförsäkring (1, 2, 4, 5, 6, 10, 15, 18, 19) 

 Tillräcklig information (2, 4) 

 Krävdes på ID som de saknade (4, 6, 18) 

Bristfälligt bemötande Inte lika god vård som andra grupper (2, 3, 4, 5, 10, 20) 

 Illa behandlade, diskriminerade, inte tagna på allvar (3, 4, 15, 19) 

 Avråddes av vårdpersonal att söka vård (1, 4) 

 Vårdpersonal ville inte vårda (3, 4) 

 Erfarenheter av att bli nekad vård (7, 15, 18) 

 Nöjd med vården (14, 16) 

 Kände tacksamhet för vård och gott bemötande (1, 3, 4, 14) 

 Tyckte inte att de blev annorlunda behandlade (16) 

 Trodde inte att vårdpersonal skulle anmäla (16) 

Kommunikationsbrister  Språkbarriär ett hinder (1, 4, 5, 6, 10, 16, 18) 

 Gavs felaktig eller bristfällig information från vårdpersonal (4, 5, 10, 15, 18, 20) 

 Otillräcklig tolkhjälp (5, 6) 

 Kulturella skillnader (1, 5) 

 God kommunikation med sjukvårdspersonal (4, 12) 
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Bilaga 3. Översikt av vilka frågeställningar och huvudkategorier som berörs i vilka artiklar 
Artikel Papperslösas erfarenheter av vården 

 
Sjukvårdspersonalens erfarenheter av att 

vårda papperslösa 

 Sjukvårdspersonalensattityder kring 

att vårda papperslösa 

 

 Rädsla 

 

Osäkerhet 
och 

begränsad 
tillgänglig

het 

Bristfälligt 

bemötande 

 

Kommunikations-

brister 

 

Osäkerhet 

 

Brist på tillit Att möta 

patientens 

behov 

 

Kommunikations-

brister 

 

Administrativa 

hinder 

 

Vård som en mänsklig 

rättighet 

 

Ansvar att skydda 

systemet från 

papperslösa 

 

1. Biswas et al. (2011) X X X X X X  X X X  

2. Castañeda & Melo (2014) X X X         

3. Chandler et al. (2012) X  X         

4. Cleaveland & Ihara (2012) X X X X        

5. Coffman et al. (2008) X X X X        

6. Dang et al. (2012) X X  X        

7. Dorn et al. (2011)   X         

8. Dos Santos (2015)     X X X   X X 

9. Enskär et al. (2012)     X     X  

10. Gordon et al. (2014) X X X X        

11. Hacker et al. (2011) X           

12. Iten et al. (2014)       X   X        

13. Jensen et al. (2011)     X X X X X X  

14. Khan (2014)   X    X     
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Bilaga 3.  Forts. Översikt av vilka frågeställningar och huvudkategorier som berörs i vilka artiklar 
Artikel Papperslösas erfarenheter av vården 

 
Sjukvårdspersonalens erfarenheter av att 

vårda papperslösa 

 Sjukvårdspersonalensattityder kring 

att vårda papperslösa 

 

 Rädsla 

 

Osäkerhet 
och 

begränsad 
tillgänglig

het 

Bristfälligt 

bemötande 

 

Kommunikations-

brister 

 

Osäkerhet 

 

Brist på tillit Att möta 

patientens 

behov 

 

Kommunikations-

brister 

 

Administrativa 

hinder 

 

Vård som en mänsklig 

rättighet 

 

Ansvar att skydda 

systemet från 

papperslösa 

 

15. Larchanché (2012)  X X X       X 

16. Maldonado et al. (2013) X  X X        

17. Nuila (2012)     X  X     

18. Poduval et al. (2015) X X X X X   X   X 

19. Raymond-Felsch et al. (2014) X X X         

20. Rodriguez et al. (2009)   X X        

21. Ruiz-Casares et al. (2013)          X X 

22. Teunissen et al. (2015)     X X  X X   

 
 

 

 


