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Abstrakt
Flyktingströmmen till Sverige har ökat markant de senaste åren vilket innebär att
Sverige blivit ett mer heterogent samhälle detta påverkar såväl slutenvården som
öppenvården. Asylsökande personer har ofta ett stort omvårdnadsbehov eftersom
att de under sin flykt varit med om traumatiska händelser som påverkat dem. Att
som distriktssköterska möta asylsökande personer kommer att bli vanligare och
vanligare. Distriktssköterskan är ofta den som kommer i kontakt med asylsökande
personer först, detta för att alla asylsökande personer har rätt till en kostnadsfri
hälsoundersökning. Syftet med denna studie var att beskriva distriktssköterskors
erfarenheter av att möta personer som är asylsökande. För att få delta skulle
deltagarna ha erfarenhet av mottagningsarbete/BVC-mottagning gentemot
asylsökande personer. Datainsamlingen utfördes med hjälp av semistrukturerade
intervjuer, fem distriktssköterskor samt en sjuksköterska deltog. Intervjuerna
analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Analysen resulterade i ett
tema: Utmanande möten samt tre kategorier: Förhålla sig till kulturella
skillnader; Komplexa möten som påverkar; Tolk som en förutsättning för att
kommunicera. Distriktssköterskor beskrev att möten med asylsökande personer
var både berikande och lärorikt det, var dock svårt att som ny på sin position veta
vilket förhållningssätt de skulle använda sig av. Kulturell kompetens är av
betydelse i dessa möten, något som distriktssköterskor i studien utvecklat genom
många möten med asylsökande personer.
Nyckelord: Distriktssköterskor, erfarenheter, primärvård, asylsökande, kulturell
kompetens.
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Abstract
Flow of refugees to Sweden has increased significantly in recent years, which
means that Sweden has become an increasingly diverse society that affect both
inpatient and outpatient care. Asylum seekers are people that often have a large
need for care because during their flight they experience traumatic events that
have affected them. And as a district nurse meeting asylum seekers will become
more and more common. District nurses are often the primary care that come into
contact with asylum seekers first, this is partly due to all asylum seekers according
a free health assessment. The purpose of this study was to describe districts
nurses' experiences of meeting people who are seeking asylum. To participate,
participants would have experience in reception/paediatric work towards asylum
seekers. Data collection was performed using semi-structured interviews, whereof
five district nurses and one nurse attended. The interviews were analyzed using
content analysis. The analysis resulted in one theme: Challenging meetings and
three categories: Relate to cultural differences; Complex meetings that affect;
Interpreter as a condition for communicate. District nurses describe the meetings
with asylum seekers was both enriching and instructive, however it was also
difficult to initially know which approach is best when they were new on their
positions. Cultural competence is important in these meetings, which district
nurses in this study developed through numerous meetings with asylum seekers.
Keywords: District nurses, experiences, primary care, asylum seekers, cultural
competence.
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Närmare 60 miljoner människor befinner sig på flykt i världen, det är fler människor än
någonsin tidigare historiskt sett. Av dessa 60 miljoner är ungefär hälften barn (Förenta
Nationerna [FN], 2016). 2015 registrerades nästan 163000 asylansökningar i Sverige, under
första kvartalet 2016 var denna siffra 9174 (Migrationsverket, 2016a). Enligt
Migrationsverket (2014) är en asylsökande en person som tagit sig till Sverige eller annat land
för att söka skydd, denna person har dock ännu inte fått besked om att få stanna kvar i landet.
Asylsökande personer är en väldigt utsatt patientgrupp, det är människor som flytt sitt
hemland för att söka skydd, och tiden före, under och efter flykten utgör riskfaktorer för
hälsan som kommer att prägla dem (Norredam, Mygind & Krasnik, 2006). Det är inte alls
ovanligt att asylsökande personer uppsöker primärvården på grund av det de varit med om och
många gånger är distriktssköterskan deras första kontakt. Detta är ett möte som präglas av
både kulturella och språkliga svårigheter, och distriktssköterskans vilja att göra rätt och gott
kan skapa etiska dilemman.

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763), 2§ har alla människor rätt till vård på
lika villkor, vården skall ges med värdighet och respekt för den enskilda individen och
företräde skall ges till den som har det största behovet. Diaz (2009) förklarar att för att vården
skall betraktas som jämlik är det två begrepp som är styrande, människovärdesprincipen och
behovs- och solidaritetsprincipen. Människovärdesprincipen handlar om att all behandling
skall ges på liknande sätt till alla individer som lider av samma sjukdom eller åkomma.
Behovs- och solidaritetsprincipen innebär att vård skall ges till de individer som har det
största behovet att de som är sjukast skall erhålla vård först. Enligt Diaz (2009) skall det inte
göras skillnad på patienter från andra kulturer, vilket kön individen har eller vart individen
kommer ifrån, alla individer har rätt till samma sjukvård.

Persson (2015) förklarar att alla asylsökande personer i Sverige har rätt till vård de inte kan
vänta med, mödravård, hjälp med abort samt preventivmedelsrådgivning. Vad gäller vård som
inte kan vänta görs denna bedömning av läkare, tandläkare eller annan medicinskt kunnig
personal på den akutmottagning, hälsocentral eller specialisthälsovård där besöket äger rum.
Manninen (2015) beskriver att alla asylsökande barn under 18 år har rätt till samma hälso-och
sjukvård inklusive tandvård på lika villkor som alla andra folkbokförda barn i Sverige.
Persson (2015) klargör att alla asylsökande personer har rätt till en kostnadsfri
hälsoundersökning, lever personen det berör papperslös och eller gömd skall denna
hälsoundersökning erbjudas den dagen personen söker vård. Norredam et al. (2006) beskriver
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att i alla EU länder utom Grekland utförs en så kallad medicinsk screening på alla asylsökande
personer, dock med vissa skillnader i tillvägagångssätt. I Österrike, Spanien, Frankrike och
England utförs medicinsk screening av asylsökande personer enbart på flyktingmottagningar,
nyanlända asylsökande som inte bodde på en flyktingförläggning erhöll inte möjligheten till
medicinsk screening.

I Sverige ska enligt SOSFS 2011:11 6 § hälsoundersökningen för vuxna asylsökande innefatta
ett individuellt hälsosamtal, provtagning samt en kroppsundersökning. Vilken provtagning
och kroppsundersökning som visar sig vara aktuell beror helt på vad som framkommer under
hälsosamtalet. Hälsosamtalet skall belysa den asylsökandes nuvarande psykiska och fysiska
hälsotillstånd. Hälsosamtalet skall även kartlägga hur den asylsökande kan ha påverkats av
traumatiska upplevelser och psykosociala situationer. Vidare skall hälsosamtalet innefatta
frågor om den asylsökandes vaccinationsstatus, exponering av smittrisk samt övrig
information som kan vara aktuell ur smittskyddssynpunkt. De frågor som ställs skall inriktas
mot den epidemiologiska situationen på de ställen/länder/platser den asylsökande befunnit sig
innan ankomst till Sverige. Enligt Folkhälsomyndigheten (2015) bedöms spridningen av
smittsamma sjukdomar vara låg i Sverige trots tillströmningen av flyktingar. Denna
bedömning baseras på uppgifter från WHO (World Health Organization), ECDC (Europeiska
smittskyddsmyndigheten), Migrationsverket samt uppgifter om sjukdomsförekomst i de
asylsökandes hemländer. De människor som är mest utsatta för smitta är inte människorna i de
mottagande länderna utan de människor som befinner sig på flykt. Det är dock av största
betydelse att asylsökande personer erbjuds möjlighet till hälsoundersökning för att erbjudas
rådgivning, vaccinationsskydd samt medicinsk behandling. På anläggningsboenden råder en
speciell situation, där är det extra viktigt med preventiva åtgärder såsom vaccination för att
undvika smittspridning av eventuella infektionssjukdomar (Folkhälsomyndigheten, 2015).
Vad gäller asylsökande barn så beskrivs det i SOSFS 2011:11 7 § att förutom
hälsoundersökningen skall hälsosamtalet innefatta frågor om hur barnet kan ha påverkats av
vårdnadshavarnas och övriga familjemedlemmars hälsotillstånd. Hälsoundersökningen skall
anpassas till barnets ålder och mognad. Kostnaderna för dessa undersökningar betalas av
Migrationsverket (Migrationsverket, 2016b).
Bäärnhielm (2013, s. 314) beskriver att språket är nyckeln till kommunikationen, språket ger
oss möjlighet att uttrycka, sätta ord på de känslor och upplevelser vi vill förmedla. För att
kommunikationen skall bli god inom sjukvården måste social, kulturell och etnisk mångfald
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tas i beaktning. Ömsesidig förståelse, normer och värderingar blir extra påtagligt mellan
vårdpersonal och patienter om de kommer från skilda kulturer. Enligt Burnett och Peel (2001)
är det viktigt för asylsökande personer att det finns utbildad tolk med vid besök inom hälsooch sjukvården. Att använda familjemedlemmar eller vänner som tolk är inte optimalt,
eftersom frågor rörande patientens sexuella hälsa, gynekologiska problem, sexuella
övergrepp, våld i nära relation eller tortyr kan ge felaktiga svar. Det kan vara så att den person
som tolkar är den person som utsatt den vårdsökande för lidande. Att använda sina egna barn
som tolk är heller inte ett alternativ enligt Burnett och Peel (2001) eftersom barnen då lätt kan
lägga skulden för föräldrarnas eventuella ohälsa på sig själva. Persson (2015) tydliggör att om
den asylsökande inte förstår svenska har vårdpersonalen en skyldighet att se till att det finns
tolk närvarande alternativt per telefon. Hultsjö och Hjelm (2005) beskriver att om tolk ej finns
att tillgå kan det uppstå stora problem. Språkförbistringar är ett återkommande problem när
asylsökande personer uppsöker sjukvården akut. Språkförbistringar gör att vårdpersonalen ej
kan förstå exakt vad den asylsökande vill förklara och vårdpersonalen kan inte förklara hur
undersökningar och så vidare skall utföras. Detta genererar i att den vårdsökande därmed inte
får fullgod vård. Strijk, van Meijel och Gamel (2010) beskriver att språket kan vara ett hinder
i mötet med vårdsökande från andra länder. När tolk inte finns att tillgå gäller det för
sjuksköterskan att använda sin intuition, erfarenhet och kunskap för att läsa av vilken vård det
är som skall rekommenderas.

För asylsökande personer kan den svenska sjukvården upplevas främmande och svår att förstå
eftersom att synen på hälsa, ohälsa och sjukdom och eventuell behandling kan skilja sig
markant åt mot vad de asylsökande är vana vid från sina hemländer (Bäärnhielm, 2013, s.
313). Jirwe, Gerrish, Keeney och Emami (2009) förklarar att i möten med människor från
andra kulturer och länder är det av betydelse att sjuksköterskorna besitter kulturell kompetens.
Själva begreppet kulturell kompetens är dock relativt nytt. Gilbert (2003) beskriver kulturell
kompetens som kunskap av att ha förmågan att bemöta människor från olika kulturer på olika
sätt beroende på deras språk, religion, vanor och vilket land de kommer ifrån. Gilbert (2003)
beskriver vidare att det är en utmaning för den europeiska sjukvården att möta dessa
människor och deras önskemål om förväntad behandling eftersom att synen på hur den
medicinska behandlingen skall ske kan skilja sig åt. Jirwe et al. (2009) beskriver att kulturell
kompetens innebär en ökad medvetenhet och respekt för människors mångfald. Att ha
kunskap om andra kulturer än den egna är av betydelse för att omvårdnaden skall bli bra, det
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går inte behandla alla asylsökande personer likadant, beroende på vilket land de kommer ifrån
så är det deras kultur och traditioner som styr behoven. Jirwe et al. (2009) menar att det finns
bevis för att vårdpersonal saknar kunskap och skicklighet i att bemöta människor från andra
kulturer. För att öka den kulturella kompetensen kan det vara av betydelse att lägga in ett
avsnitt om kulturell kompetens i kursplanen till sjuksköterska (Jirwe et al., 2009). Boi (2000)
förklarar att sjuksköterskor inte behöver ha expertkunskaper vad gäller alla olika kulturer,
utan det viktigaste är att de har förståelse och acceptans för den enskilde individen. Att vara
kulturellt flexibel och medveten om olikheter räcker långt. Boi (2000) beskriver vidare att
sjuksköterskor som är trångsynta har betydligt lättare att inta en negativ attityd gentemot
människor från andra länder. Att vara pedagogisk och tillmötesgående är mycket lättare om
det finns en kulturell acceptans.

Även inom psykiatrin skiljer det sig åt, Hickling (2012) beskriver att inom många kulturer är
den europeiska vårdkulturen inte alls accepterad, utan där är den traditionella läkekonsten det
enda rätta. Strijk et al. (2010) klargör att många flyktingar och asylsökande personer mår
väldigt dåligt psykiskt samt är väldigt nedstämda på grund av förlusten av både
familjemedlemmar och vänner. Annat som påverkar deras psykiska mående är att de lämnat
allt bakom sig, hus, hem, modersmål och hela den kultur de är vana vid, de upplever ofta att
de inte hör hemma i landet de flytt till. Det som är viktigt för dessa patienter i mötet är
förståelse för vad de genomgått. Burnett och Peel (2001) förklarar att det viktigaste för
asylsökande personer är att vårdpersonalen tar sig tid att lyssna till deras berättelse, erbjuder
vård efter deras behov och att det finns tolk på plats vid dessa möten. Att den erbjudna
psykiatriska vården och behandlingen accepteras är dock inte alls en självklarhet (Hickling,
2012).

Rational
Sjukvården i Sverige är i nuläget inne i en förändringsprocess eftersom att befolkningen har
blivit mer heterogen. Heterogen i aspekten av att den påverkas av både olika etnicitet,
kulturer, religioner samt olika syn på medicinska traditioner. Sammanfattningsvis så visar
denna litteraturgenomgång att sjuksköterskor bär ett stort ansvar i mötet med människor från
andra länder/kulturer. Distriktssköterskors arbete styrs av lagar och författningar, möten med
asylsökande personer försvåras eftersom att det förekommer språkförbistringar, kulturella
olikheter, olik syn på vård och behandling. Distriktssköterskor får inte göra någon skillnad på
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vilken vård som skall bedrivas utan alla oavsett etnicitet har rätt till vård på lika villkor.
Distriktssköterskor måste kunna möta mångfald och ha kunskap för att mötet skall bli så
gynnsamt som möjligt. Att få ta del av distriktssköterskors erfarenheter från dessa möten är
viktig kunskap för att förbättra vård och omvårdnad av personer som är asylsökande.

Syfte
Syftet med denna studie var att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av att möta personer
som är asylsökande.

Metod
Studien genomfördes med en kvalitativ ansats eftersom att syftet var att beskriva
distriktssköterskors erfarenheter av att av att möta personer som är asylsökande. Enligt Polit
och Beck (2012, s. 515) är en kvalitativ metod att föredra när syftet är att fånga verkligheten
samt få en fördjupad förståelse av ett fenomen hos en specifik population. Studien
genomfördes med hjälp av individuella semistrukturerade intervjuer med öppna frågor för att
fånga spontana nyanserade beskrivningar och upplevelser (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 175).
Data analyserades med kvalitativ innehållsanalys med manifest och latent ansats inspirerad av
Graneheim och Lundman (2004).

Deltagare och procedur
Efter att etikansökan godkänts av etiska gruppen vid Intuitionen för hälsovetenskap vid Luleå
tekniska universitet kontaktades fem verksamhetschefer vid lika många hälsocentraler i Piteå
kommun. Kontakt med verksamhetscheferna togs genom ett personligt besök av författaren.
Verksamhetscheferna fick således både muntlig och skriftlig information om studien (bilaga
1) och samtliga verksamhetschefer lämnade ett muntligt godkännande för genomförande.
Efter godkännandet gjordes det en skriftlig förfrågan till distriktssköterskor anställda vid dessa
hälsocentraler (bilaga 2). Totalt lämnades det ut femton informationsbrev och svarstalonger.
Detta genererade i svar från tre distriktssköterskor, vilket inte ansågs tillräckligt. Eftersom att
det förflutit någon månad från första utskicket togs ny kontakt med två av hälsocentralerna där
författaren fått kännedom om att det bedrevs mottagning gentemot asylsökande personer,
detta genererade i svar från ytterligare en sjuksköterska och två distriktssköterskor. De som
valde att delta i studien lämnade skriftligt sitt informerade samtycke (bilaga 1) och därefter
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tog författaren kontakt med var och en av deltagarna för att bestämma tid och plats för
intervjun. I studien deltog totalt fem distriktssköterskor samt en sjuksköterska utan
specialistutbildning till distriktssköterska. Deltagarna var ändamålsenligt utvalda från tre
hälsocentraler i Norrbotten, samt en elevhälsomottagning där det bedrivs skolhälsovård
gentemot asylsökande barn. Inklusionskriterium var att deltagarna skulle ha erfarenhet av
mottagningsarbete/BVC-mottagning emot asylsökande personer. Deltagarna var alla kvinnor,
alla hade genomgått utbildning till legitimerad sjuksköterska och specialistutbildning till
distriktssköterska i Sverige. Deltagarna hade mellan 1,5–10 års (genomsnitt 8 år) erfarenhet
av mottagningsarbete emot asylsökande personer Kvale och Brinkmann (2014, s. 128-129)
menar att använda sig av ändamålsenligt utvalda personer genererar i att insamlat materiel
kommer nära sanningen. Att den ena deltagaren ej hade specialistutbildning till
distriktssköterska kompenserades med att denne under 1,5 år kontinuerligt arbetat med
mottagningsarbete gentemot asylsökande personer.

Datainsamling
Datainsamlingen skedde med hjälp av semistrukturerade intervjuer med en intervjuguide som
stöd (bilaga 3). Intervjuguiden bestod av bakgrundsfrågor, intervjufrågor samt avslutande
frågor, frågorna var formulerade så att de svarade mot syftet. Under intervjuerna ställdes även
följdfrågor som: Hur upplever du det?”, ”Hur menar du?” När du säger….kan du förklara?”
detta för att få uttrycksfulla svar. Enligt Polit och Beck (2012, s. 537) är semistrukturerade
intervjuer en bra metod vid datainsamling när författaren vill få deltagare att prata fritt och
med egna ord. Att använda sig av en intervjuguide med frågor i logisk följd kan enligt Polit
och Beck (2012, s. 537) vara ett bra tillvägagångssätt för att täcka in frågor som berör ett visst
ämne. Innan intervjuerna inleddes påminde författaren deltagarna muntligt om att de
närsomhelst under intervjun kunde välja att avbryta samt att intervjuerna inte skulle komma
att innehålla namn eller vilken arbetsplats deltagarna arbetade på. Intervjuerna tog mellan 1838 minuter, och ägde rum på de hälsocentraler där distriktssköterskorna var anställda samt av
en deltagare annan egen vald plats. Intervjuerna spelades in på ljudfil för att sedan
transkriberas ordagrant. All transkribering skedde samma dag som intervjuerna ägde rum,
detta för att författaren skulle få behålla känslan av det som sagts samt att det underlättande att
arbeta med färskt material. Att använda sig ljudbandspelare vid intervjuer är enligt Kvale och
Brinkmann (2014, s. 218) en fördel, eftersom att intervjuaren då helt och hållet kan fokusera
på ämnet och vad som sägs i intervjun. Polit och Beck (2012, s. 190) beskriver att en nackdel
med att använda ljudbandspelare vid intervjuer kan vara att deltagaren blir hämmad och
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känner sig obekväm. En av deltagarna i studien blev lite hämmad av att intervjun skulle spelas
in, detta märktes dock bara inledningsvis under intervjun genom att svaren blev lite
kortfattade.

Dataanalys
Insamlad data analyserades stegvis med en kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Graneheim
och Lundman (2004) detta för att det manifesta och det latenta innehållet i intervjuerna skulle
komma fram. Graneheim och Lundman(2004) beskriver att detta är en vedertagen metod inom
omvårdnadsforskning för att analysera deltagares erfarenheter. Allt nedskrivet material lästes
igenom flera gånger för att få en känsla av helheten. Vidare extraherades textenheter/meningar
som svarade mot syftet. Textenheterna/meningarna tilldelades ett nummer ett till sex som
motsvarade numret på den aktuella intervjun, detta för att det skulle vara enkelt att vid behov
återgå till ursprungsmaterialet för att kontrollera så att det stämde. För att undvika tolkning av
materialet användes en manifest ansats, eftersom att det var det faktiska som uttryckts i
intervjuerna som skulle analyseras först. Därpå kondenserades textenheterna/meningarna, det
vill säga att kärnan i textenheten/meningen bibehölls, irrelevanta ord och eventuella
upprepningar plockades bort. Efter kondenseringen gjordes en kodning och gruppering, det
innebär att ett eller några ord ska återspegla det centrala i budskapet. Kodning och
grupperingen sker genom att budskap med gemensamt innehåll sammanförs. Därefter gjordes
en första kategorisering, med att-satser. De kategorier som innehöll liknande budskap fördes
ihop i flera steg till dess att ingen kategori passade in i mer än en kategori. Tillslut framkom
det totalt tre kategorier, genom tolkning av det underliggande budskapet i kategorierna så
bildades temat Utmanande möten. Temat beskriver det som är genomgående i kategorierna
(jmf. Graneheim & Lundman, 2004).
Etiska överväganden
Som författare är det viktigt att ha ett etiskt förhållningssätt, vilket innebär en känslighet och
engagemang för moraliska frågor. Innan studien påbörjades gjordes det en forskningsetisk
prövning av etiska gruppen vid Institutionen för hälsovetenskap vid Luleå tekniska
universitet. Polit och Beck (2012, s. 157-158) förklarar att det är viktigt att göra etiska
överväganden inför studier, dessa skall inkludera bland annat informerat samtycke.
Deltagarna delgavs tydlig information om vad syftet med studien var, samt att allt det som
sagts under intervjun skulle avidentifieras så att det inte på något sätt skall gå att spåra vilka
deltagarna var, intervjuerna fick enbart ett nummer mellan ett till sex. Deltagarna informeras
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även om att de när som helst under studien kunde välja att avbryta sitt deltagande utan vidare
förklaring till varför. Denna information skedde både skriftligt och muntligt. Riskerna att
intervjupersonerna skall lida skada skall vara så liten som möjligt, det positiva med studien
skall överväga riskerna med att delta (Polit & Beck 2012, s. 156-157). Ytterligare en viktig
aspekt att ta i beaktning under studiens gång är enligt Polit och Beck (2012, s. 158)
konfidentialitet. Distriktssköterskorna som ingick i studien fick vara helt anonyma. Namn,
orter, arbetsplatser och liknande avidentifierades så att inget gick att koppla till en specifik
person. De enda som kom i kontakt med intervjumaterialet var författaren och dennes
handledare. Det inspelade materialet hölls inlåst under studiens gång så att ingen obehörig
kunde komma i kontakt med det. När studien var avslutad, godkänd och publicerad kasserades
allt inspelat materiel.

Resultat
Analysen resulterade i ett tema med tre kategorier vilka presenteras nedan (tabell 1) och
illustreras med citat från intervjuerna som ingått i analysen. I resultatet kommer deltagarna
enbart att benämnas med distriktssköterskor/na trots att en av deltagarna saknade
specialistutbildning till distriktsköterska, detta för att texten skall få ett bättre flyt.

Tabell 1 Tema samt översikt av kategorier (n=3)
Tema

Kategorier
Förhålla sig till kulturella skillnader

Utmanande möten

Komplexa möten som påverkar
Tolk som en förutsättning för att
kommunicera

Utmanande möten
Att personliga möten med asylsökande personer var en utmaning för distriktssköterskorna
kunde ses som en röd tråd genom kategorierna. Det framkom ett flertal faktorer som sågs som
en extra utmaning i den kliniska verksamheten, dessa möten är en process som påbörjas i det
ögonblick den/de asylsökande personerna uppsöker hälsocentralen. Mottagningsarbete
gentemot asylsökande personer ställer krav på distriktssköterskors kompetens och kunskap
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inom området. Asylsökande personer har olika erfarenheter med sig från sitt hemland och
under sin flykt till Sverige, många av dem har upplevt traumatiska händelser som påverkar
både dem själva och deras anhöriga. Möten med asylsökande personer ställer krav på att
bemöta individen med förståelse och respekt för varandras kulturella olikheter. Att i mötet
med asylsökande personer veta hur man som distriktssköterska skall vara är inget som lärts ut
utan det är kunskap förvärvad genom personliga möten.
Förhålla sig till kulturella skillnader
Distriktssköterskor upplevde att de asylsökande personerna som bott på landsbygden i sitt
hemland ofta hade väldigt låg utbildning eller ingen utbildning alls, de kan varken läsa eller
skriva. Vissa av de vuxna asylsökande personerna kan inte klockan, de vet inte vad
veckodagar är, det är vid sådana tillfällen betydelsen av en bra skolgång gör sig till känna.
Distriktssköterskor upplevde att en stor skillnad i mötet med asylsökande personer var att de
hade en annan inställning till vad tid är. I Sverige ser vi tid som viktigt, tid är något vi styrs av
och att komma i tid till inbokade möten är allmänt vedertaget. Personer som är asylsökande
har en annan respekt och förståelse för vad tid är. De vet inte hur tid värderas i Sverige utan
kom ofta försent till bokade tider eller kom på en annan tid. Redan i kallelsen till
hälsocentralen är det viktigt att vara uttrycklig med vilken tid som gäller och vad som skall
hända under besöket. Detta krävde att distriktsköterskor var tydliga redan från början och
förklarade vad det är som gäller. Fick de asylsökande en förklaring varför tid är viktigt, så
förstod de sammanhanget. En distriktssköterska förklarade:
I Sverige är vi så väldigt styrda av tid å vår tidsuppfattning, hur man passar tider och hur
man behandlar tid, det blir många gånger en kulturkrock med människor som kommer som
asylsökande för dom har inte samma förståelse för tid.

Distriktssköterskor upplevde att asylsökande personer inte var vana att bli nekade mediciner
när de sökte hjälp. Asylsökande personer hade väldigt svårt att acceptera att inte få
exempelvis penicillin utskrivet på direkten. Att bara få egenvårdsråd var något som de
asylsökande inte var vana vid från sina hemländer. Distriktssköterskor upplevde att mycket tid
gick åt till egenvårdsråd och försök till att förklara varför allt inte botas med penicillin. Visade
det sig att de trots allt behövde penicillin följdes inte alltid ordinationen för det kunde vara bra
att ha kvar penicillin till nästa gång de känner sig lite krassliga. Asylsökande personer hade
enligt distriktssköterskor väldigt svårt för att få ihop hur den svenska sjukvården fungerar, går
det verkligen att bli frisk utan penicillin:
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Dom får inte ihop det för det är ju det som är boten till allt, då jag förklarar att så är det inte.
Dom hör vad jag säger men dom är ju uppvuxen med nåt helt annat hur ska man kunna
smälta det?
Distriktssköterskor upplevde ytterligare en kulturell skillnad, när asylsökande personer
kommer akut till hälsocentralen kommer de tillsammans med hela familjen, det spelar ingen
roll vem det är som är vårdsökande utan det är ändå alltid mannen i familjen som pratar för
den sjuke. Om det exempelvis är modern i familjen som söker vård spelar det ingen roll om
distriktssköterskan vänder sig till henne för att få svar, det är ändå mannen som svarar för
henne. Detta kunde i många fall upplevas som lite besvärande och att det behövs erfarenhet
för att bemöta dessa kulturella olikheter. Att komma till insikt i hur man som
distriktssköterska skall hantera dessa situationer, att prata ärligt men bestämt med de
asylsökande kräver både rutin och erfarenhet ifrån dessa möten. Trots detta upplevde
distriktssköterskor att besöken med asylsökande personer ger en bra förståelse för hur
människor från andra länder har det. Distriktsköterskor upplevde också att asylsökande inte
har samma frågor som svenskar har. De asylsökande har lite mer frågor om hur saker och ting
fungerar i Sverige. En distriktsköterska berättade att de ensamkommande flyktingbarnen
erhåller mer stöd och handledning än de familjer som anländer.
Som jag förstått är man asylsökande å kommer som familj då har man tillgång till lots under
nån timme varje vecka, det är ju jättelite. Ensamkommande barn dom är det lättare med för
dom får ju mer tid, dom bor ju oftast på ett boende å har personal runt omkring sig som
hjälper dom å följer dom å handleder dom hela tiden dom blir ju inte lika ensamma som en
familj blir.

Distriktssköterskor upplevde att människor i Sverige är väldigt raka och ärliga i mötet med
varandra men att det i mötet med asylsökande personer krävs både varsamhet och känsla för
kommunikation. För att vinna förtroendet hos de asylsökande som söker vård gäller det att
vara lite försiktig med hur man som distriktssköterska meddelar eventuella besked. Är planen
den att den asylsökande skall acceptera det som distriktsköterska föreslår är det värt att ta god
tid på sig för att komma till det centrala i budskapet. Att gå för fort fram kan generera i att det
inte alls blir lika bra, målsättningen är enligt distriktssköterskor att båda parter skall känna sig
tillfreds.
Vi är ju så naket ärligt raka i Sverige vi gör ju inga omskrivningar, men om dom ska köpa
mina åsikter så gör jag nog lite omskrivningar för att sen komma till kärnan.
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Komplexa möten som påverkar
Distriktssköterskor beskrev att orsakerna till att asylsökande personer sökte akut till
hälsocentral var av både psykosomatisk och somatisk karaktär. Många söker på grund av
ångest, depression och sömnsvårigheter, men det var också vanligt att de sökte på grund av
virussjukdomar, feber, hudutslag och tandvärk. Distriktssköterskor upplevde att de akuta
besöken till hälsocentralerna oftast kan behandlas med hjälp av egenvård. Det är även väldigt
vanligt förekommande att asylsökande helst vill träffa en doktor.
Det ju också många av dom här som gärna vill träffa en doktor för minsta grej, det kan vara
en hudförändring eller nån vårta eller allt möjligt, dom vill ju helst träffa en doktor direkt så
är det ju, men det kan vi ju inte erbjuda.

Vad gäller vaccinationer framkom det att distriktsköterskor ofta upplevde det lite extra
komplicerat. En del asylsökande personer har varit så länge på flykt att det är svårt att veta om
de fått något vaccin överhuvudtaget. De uppger inte alltid i vilka länder de varit på flykt vilket
genererar i merarbete kring kartlägga detta. Detta leder till att mötet tar mycket längre tid än
vad som planerats. Då blir det inte ett optimalt möte eftersom att distriktssköterskan har andra
patienter som väntar. Däremot upplevde distriktsköterskor att asylsökande är väldigt
angelägna om att få vaccinera sig.
Det är ju inte riktigt så i Sverige utan man måste ju prata om hur mycket vaccin dom har fått
om dom har fått vaccin tidigare, sen ska en doktor ordinera, dom förstår inte riktigt utan det
skall ske NU! Å så jobbar ju inte jag.
Ett annat dilemma ansågs vara tillgängligheten av doktorer. I vissa fall kunde
distriktssköterskorna lösa det mesta på egen hand men när en doktor verkligen behövdes var
det inte enkelt att ordna fram en tid. Vilket genererar i att många av patienterna måste
ombokas för att återkomma en annan dag. Många av de asylsökande personerna har väldigt
långt att åka för att komma till en hälsocentral vilket gör det extra besvärligt och ställer till det
för alla inblandade.
Sen vi fick egen doktor, det är ju våran rättighet det är så det ska fungera det blev som en
lyxtillvaro, nu löser vi problemen här snabbt på en gång ingen långbänk inte komma igen
utan vi löser det här och nu!

Distriktssköterskor upplevde att de påverkades i många möten med personer som är
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asylsökande, möten som berörde och kunde vara väldigt känslomässigt starka. De
känslomässigt starka mötena upplevdes av distriktsköterskor jobbigast i början när de var
orutinerade. Det var frustrerande att inte veta vilket förhållningssätt som var lämpligast i
möten med asylsökande personer. Distriktssköterskor beskrev att de blev känslomässigt
berörda av att få ta del av tragiska berättelser om krig och annat elände, men det var inget som
gjorde att mötet blev dåligt eller fel på något sätt. Distriktssköterskor ansåg att det som var
viktigt att förmedla i möten med personer som har ångest och oro är att finnas där och lyssna.
De kunde inte alltid bidra med så mycket mer än att finnas till. Distriktssköterskor menade att
dessa känslomässigt starka möten gjorde att det var viktigt att klara av att lämna arbetet kvar
på jobbet vid dagens slut, annars blir det väldigt påfrestande att orka med. En annan
betydelsefull åsikt som framkom var hur viktigt det var med reflektion för att orka med att ta
del av alla dessa berättelser. Att få prata av sig med någon som har kunskap att ge stöd på rätt
sätt.
När vi reflekterar över det här kan jag tycka att ännu viktigare är att reflektera med nåt
proffs, man får sitta och lasta av sig för det här är ingen lek!

Distriktssköterskor berättade att visst var det så att alla berättelser som de asylsökande delar
med sig av framkallade känslor som var svåra att hantera när distriktssköterskor var nya på sin
position. Men erfarenhet och yrkesvana gör att hanteringen av alla dessa berättelser förändras
med tiden. Men en sak som förundrade speciellt en distriktssköterska var:
Allt är ju en vana med jobb naturligtvis men kan man vänja sig vid att höra död och
förintelse? Ja tydligen, eller så sätter man upp nåt skydd för att orka höra.
Till största del upplevde dock distriktssköterskor mötena som positiva, de uppskattade att höra
på de asylsökandes livsberättelser. Distriktssköterskor beskrev att mötena var berikande och
att det gav dem kunskap och insikt i hur människor har det i andra länder. Distriktssköterskor
upplevde också att de flesta asylsökande var tacksamma och nöjda över att få den hjälp de
blev erbjudna, att någon bara finns där tog sig tid till att lyssna, ge lite uppmärksamhet, lite
råd. Just tacksamheten var något som distriktssköterskorna verkligen reflekterade över.
Dom är oftast väldigt tacksamma å uppskattar de arbete man gör jag tycker dom är väldigt
tacksamma. Dom ska inte behöva vara tacksamma det tycker jag inte att dom ska behöva vara
men man ser att dom ändå uppskattar att dom får komma hit och att dom blir behandlade som
vilken annan patient som helst.
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Enligt distriktssköterskor finns det möten som inte alls blir som planerat. En av
distriktsköterskorna hade en speciell erfarenhet av att ha träffat ensamstående asylsökande
mödrar som anlänt till Sverige med sina barn, hur dessa mödrar inte integreras i det svenska
samhället. Barnen börjar i förskolan eller skolan och mödrarna faller på något sätt mellan
stolarna. Det blir då barnens uppgift att ta hand om sina mödrar, dessa möten med barn som
söker hjälp till sina mödrar upplevdes svåra. Distriktsköterskor upplevde också att många av
de asylsökande personerna som de träffar är bekymrade över hur saker och ting ska gå, hur
länge ska de få stanna kvar? De kanske föder barn, de kanske föder flera barn och ändå har de
inte uppehållstillstånd utan de bara sitter och väntar och vet inte när de ska få något besked.
Några av distriktsköterskorna upplevde att en del av de som var asylsökande inte var riktig
nöjda med hur Migrationsverket behandlar dem, och att dessa åsikter kommer fram under
besöken på hälsocentralen. Att dessa åsikter kommer fram under hälsobesöken upplevdes av
distriktsköterskor förståeligt eftersom att besök på hälsocentralen oftast innefattar frågor om
hur de asylsökande har det. Distriktssköterskor upplevde att då kommer alla funderingar på en
och samma gång, vilket innebär att besöket inte alls går enligt planerna och distriktsköterskan
hinner inte med allt som tiden egentligen är avsatt för. Att de asylsökandes förväntningar på
vården inte blev som tänkt, att distriktssköterskor kände att hur mycket de än ville ge hjälp så
kunde de inte bistå med någonting.

Tolk som en förutsättning för att kommunicera
Distriktssköterskor beskrev att ett hinder i mötet med asylsökande personer var språket. För
att etablera en bra kontakt är det viktigt att förstå varandra. Den som lär sig språket sist av alla
i en familj är enligt distriktsköterskor mamman. Anledningen är att mamman i familjen oftast
är den som integreras sist i det svenska samhället och därigenom lär sig språket sist av alla.
Barnen går förskola/skola och lär sig svenska genom undervisningen, mannen i familjen är
den som tar sig en promenad för att köpa cigarretter och träffa andra asylsökande män, under
tiden mamman stannar kvar i hemmet. En distriktssköterska berättade att hon tipsat
asylsökande personer om att besöka biblioteket för att låna enkla barnböcker med bilder och
enstaka ord för att lättare lära sig det nya språket, precis som våra svenska barn gör när de
skall lära sig läsa och förstå sammanhanget.
Dom måste ju hjälpa henne med allt, läsa alla ord, läsa på alla flingpaket allt. Jag sa åt dom
att gå på biblioteket och låna barnböcker såna med bilder och ord, börja där för det är ju ett
helt nytt språk.
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Distriktssköterskor upplevde att till de möten det fanns tolk inbokat var de möten som blev
bäst för alla parter. Alla parter kan uttrycka sig, få sina budskap förmedlade och missförstånd
kan på så sätt undvikas. Distriktssköterskor upplevde att möten med tolk inte blir lika
spontana, mötet kan lätt bli lite stelt och uppstrukturerat men nyttan med tolk överväger ändå.
Distriktssköterskor upplevde också att möten med tolk oftast tar mer tid i anspråk, dock är
vinsten med att förstå varandra så pass betydelsefull att den extra tiden som mötet tar vägs
upp med att alla parter går nöjda därifrån. Distriktssköterskor berättade att rutinerna kring
bokning av tolk skiljer sig åt mellan hälsocentralerna. En del hälsocentraler har
undersköterskor som ansvarar för all bokning inklusive bokning av tolk, och på de andra
hälsocentralerna är det distriktssköterskor själva som sköter all bokning. Vid bokning av tolk
är det enligt distriktssköterskor väldigt viktigt att vara noggrann, att tolken är beställd på rätt
språk samt att det avsätts ordentligt med tid för mötet, detta för att tolken avslutar när den
bokade tolktiden tar slut. Finns det tolkar med medicinsk kunnighet att tillgå upplevdes detta
ännu bättre, då går det att komma väldigt långt i mötena med asylsökande, oftast är det dock
så att det inte framgår alls vilken utbildning tolken har.
För det mesta tyck jag ändå att funnits tolktider men det är ju en stor brist har man ju hört på
radio å TV att det är svårt å få tolk å tolktider å svårt att få tolkar på utbildning.

Distriktssköterskor upplevde att det för det mesta fanns tolk att tillgå, men när besöken var
akuta eller spontana fanns inte inbokad tolk. Distriktssköterskor berättade att det går att pröva
boka tolk till akuta och spontana besök men det upplevdes vara så pass tidskrävande att det
enligt distriktssköterskor var lättare att försöka lösa kommunikationen på alternativa sätt.
Vissa asylsökande personer kunde lite engelska eller så hade de någon de kände som varit i
Sverige ett tag och kunde hygglig svenska som de hade med sig eller kunde ringa upp.
Kroppsspråket kunde vara användbart som stöd, men möten utan tolk upplevdes inte lika bra
som möten med tolk. En distriktssköterska berättade att hon hade haft väldigt stor användning
av Google translate. Hon upplevde att det tog lite längre tid eftersom att allt skulle skrivas
först, men fördelen med Google translate var att alla parter förstod varandra och det var
betydelsefullt. Distriktssköterskor tydliggjorde vikten av att det blev rätt eftersom att alla
möten och eventuella åtgärder skulle journalföras precis som vid alla andra patientmöten.
Dom googlar eller jag googlar det är ju bara fantastiskt Google translate. Jag skriver å så
kommer det på deras språk dom vet exakt vad jag pratar om, det tar ju tid men det tar ju
längre tid att inte använda det.
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Distriktssköterskor berättade att det finns tillfällen då tolk är inbokad med det av någon
anledning kommer något emellan som gör att mötet inte blir bra i alla fall. Det kan vara att
patienterna inte dyker upp i tid, de kommer hela familjer till besöket trots att tiden är bokad
till en enskild vilket gör att tiden inte är tillräcklig för att hjälpa alla.

Diskussion
Syftet med denna studie var att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av att möta personer
som är asylsökande. Resultatet av denna studie genererade i ett tema: Utmanande möten samt
tre kategorier: Förhålla sig till kulturella skillnader; Komplexa möten som påverkar; Tolk
som en förutsättning för att kommunicera.
Resultatet visar att distriktssköterskors mottagningsarbete med asylsökande personer var
utmanande, detta gäller både de kulturella skillnader som förelåg och språkförbistringar som
förekommer. För att omvårdnaden skall bli optimal måste distriktssköterskor ges utrymme
och resurser i den kliniska verksamheten. Att som distriktssköterska vara tillmötesgående och
visa ett äkta intresse för asylsökande personer som de möter är viktigt för att relationen dem
emellan skall bli bra. Resultatet visar att det i möten med asylsökande personer gäller att vara
smidig och genomtänkt, det går inte att jämföra dessa möten varandra eftersom att
förväntningarna på vården ser annorlunda ut beroende på vilka kulturella behov som styr.
Distriktssköterskor bar med sig mycket positiva erfarenheter från dessa möten, de kände sig
uppskattade och upplevde att de hade en betydande funktion för de asylsökande personer de
mötte.
Resultatet i denna studie visade att det i möten med asylsökande personer krävdes förståelse
för kulturella skillnader för att mötena skulle bli bra. Skillnaderna upplevdes främst beröra
synen på tid och punktlighet och att erbjuda egenvård i stället för behandling med antibiotika
var en utmaning. Ekblad, Marttila och Emilsson (2000) beskriver att sjuksköterskor som
arbetar med asylmottagning ofta ställs inför kulturella utmaningar, vilket kan vara svårt. Om
sjuksköterskorna har kunskap och förståelse för vad olika kulturella traditioner har för
betydelse underlättas detta i kontakten med asylsökande personer. Distriktssköterskor
upplevde att förståelsen för kulturella olikheter var något de utvecklat genom kontinuerlig
kontakt med asylsökande personer, den byggs upp av erfarenhet och rutin. Den kulturella
förståelsen var inget distriktssköterskorna erhållit genom utbildning, utan förståelsen för hur
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det fungerar inom olika kulturer var något de skaffat sig på egen hand. Goody och Drago
(2009) beskriver i sin studie att kulturell förståelse påverkar individens värderingar och om
sjuksköterskor vill vara bättre förberedda inför mångkulturella möten kan Camphina –
Bacote´s modell vara till hjälp för att utveckla den kulturella kompetensen.
Campinha – Bacote (2002) förklarar att kulturell kompetens är en process hos en individ och
inte något man är, det handlar om att utveckla sin individuella förmåga och medvetenhet för
att på ett effektivt sätt möta personer med en annan kulturell bakgrund än den egna. Camphina
– Bacote (2002) modell består av begrepp kulturell medvetenhet, kulturell kunskap, kulturell
skicklighet, kulturmöten och kulturönskan, vilka tillsammans bildar kulturell kompetens.
Kulturell medvetenhet definieras som en utveckling hos den enskilda individen, en
självrannsakan av egna fördomar gentemot andra kulturer. Kulturell kunskap definieras som
en process där sjukvårdspersonal får en adekvat utbildning om olika kulturella grupper.
Kulturell skicklighet innebär att individen skall ha förmågan att noggrant samla in relevant
kulturell information om patienten för att en optimal bedömning skall gå att utföra. Kulturella
möten är den process som uppmuntrar sjukvårdspersonal att interagera med patienter från
andra kulturella bakgrunder och motverka stereotypa beteenden. Kulturell önskan innebär att
vårdpersonalen själva skall känna lust och motivation till att vilja engagera sig i processen för
att bli kulturellt medvetna, kunniga och skickliga, inte att vårdpersonalen skall känna att de
måste. Kulturella möten är det centrala och ligger till grund för att för att uppnå kulturell
kompetens.
En studie av Tavalli, Kabir och Jirwe (2014) som genomförts bland svenska föräldrar som
hade barn som vårdades av sjuksköterskor med annan etnisk bakgrund visar att det är lika
viktigt med kulturell kompetens om sjuksköterskan är av annat etniskt ursprung än den som
söker vård. Det som är av betydelse är att sjuksköterskan visar respekt för att individen de
möter har andra kulturella värderingar. Sjuksköterskans etnicitet hade ingen inverkan på hur
tillfredsställda föräldrarna var vid omvårdnaden, det som var av betydelse var att
sjuksköterskan anpassade sig till den svenska kulturen i själva mötet. Två andra faktorer som
föräldrarna också uttryckte var av betydelse var sjuksköterskans personliga egenskaper och
yrkeskunskap. I en studie av Jirwe, Gerrish, och Emami, (2010) beskrivs att om
sjuksköterskor har annan kulturell bakgrund än svensk har de skaffat sig kulturell kompetens
genom att de själva varit invandrare alternativt levt nära invandrare. En reflektion av mig som
författare är att det viktigaste i mötet mellan personer som inte har samma etniska bakgrund är
att visa hänsyn och förståelse för varandras olikheter. Det har stor betydelse att veta att alla
19

människor oavsett kulturell bakgrund inte vill bli behandlade på exakt samma sätt. Även när
rollerna är ombytta kan Camphina – Bacote´s modell vara ett bra hjälpmedel för att erhålla
kulturell kompetens.

Resultatet i denna studie visade också att distriktssköterskor påverkades på ett sätt de inte var
vana med i möten med asylsökande personer, de berördes känslomässigt på ett annat sätt, de
fick uppskattning och blev bemötta av väldigt mycket tacksamhet jämfört med vad de var
vana vid. Distriktssköterskor upplevde att asylsökande sökte vård på andra grunder, många av
de åkommor de sökte för kunde behandlas med egenvårdsråd. Distriktssköterskor upplevde
också att asylsökande som kommer till hälsocentralen var väldigt angelägna om att få träffa en
doktor. En studie av Ozolins och Hjelm (2003) beskriver att utländska personer som sökte
vård krävde att få träffa en läkare, att sjuksköterskans kompetens inte räknades av en del
utländska patienter. Skillnaden mellan den studien och resultatet i denna studie är att de är
utförda inom olika vårdinrättningar, Ozolins och Hjelms studie utfördes inom akutsjukvården.
Det framkom även i resultatet att många av mötena med asylsökande personer var väldigt
känslomässigt starka och att de berörde, att det var påfrestande med alla hemska berättelser,
och att det var viktigt att klara av att lämna jobbet bakom sig när arbetsdagen var slut. Enligt
Davies, Jenkins och Mabett (2013) gäller det att vara professionell i mötet med de
asylsökande som delar med sig av sina livserfarenheter. I möten med asylsökande personer
kunde det enligt distriktssköterskor vara väldigt lätt att påverkas emotionellt, då gäller det
enligt Davis et al. (2013) att ha en förmåga att kontrollera sig själv och sina känslor, detta
eftersom att sinnesstämningar lätt kan överföras mellan distriktsköterskan och patienten.
Davis et al. (2013) kallar detta fenomen för emotionell intelligens. Emotionell intelligens
skapas genom behärskning, erfarenhet, yrkesvana och reflektion. Att klara av att behärska sig
är en stor del av den emotionella intelligensen, och väldigt viktigt att klara av för att bemöta
patienterna på ett professionellt sätt (Davis et al. 2013). Studiens resultat visade att
distriktssköterskor var i behov av reflektion och eftertanke för att orka med de livsöden de
fick ta del av i möten med asylsökande personer. Studiens resultat visade även att
distriktssköterskor var väldigt positivt inställda till möten med asylsökande personer, de
upplevde att dessa möten var väldigt givande och gav mycket.
Resultatet i denna studie visade även att det var viktigt för distriktssköterskor att man i mötet
med asylsökande förstår varandra. Möten med asylsökanden där det fanns tolk inbokad var de
möten som blev bäst. Trots att möten med tolk tog lite längre tid så vägde fördelarna med att
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förstå varandra upp nackdelarna med tidsåtgången. Distriktssköterskor upplevde det lättare
med planerade besök då de visste att det fanns tolk inbokat. Enligt Morris, Popper, Rodwell,
Brodine och Brouwer (2009) är det största problemet i möten med asylsökande
språkförbistringar. Svårigheterna med att inte ha tolk tillgänglig i mötet med asylsökande gör
att det inte går att ställa relevanta medicinska frågor, klargöra vad som kommer att hända samt
vilken diagnos som eventuellt ställs. Resultatet i denna studie visade att vid spontana eller
akuta besök minimerades möjligheten att använda sig av tolk eftersom att denna behövde
bokas i god tid, vid dessa tillfällen kunde det vara anhöriga eller bekanta som skötte
tolkningen. Studier (Morris et al. 2009; Ozolins & Hjelm, 2003) menar att det kan uppstå
problem med att ha anhöriga som tolkar, vårdpersonal upplever att de känner sig osäkra på om
det blir rätt översatt samt att vårdpersonalen upplever att de bryter mot sekretessen om de
använder anhöriga som tolk. Jirwe et al. (2010) menar att när anhöriga används som tolk är
risken stor att den anhörige sätter sin egen prägel på översättningen. Däremot visar studien av
Morris et al. (2009) att de asylsökande som har anhöriga som tolkar förlitar sig helt på att det
blir rätt översatt.
I resultatet framkom även att om det inte fanns tillgång till vare sig tolk eller någon anhörig
som kunde bistå med översättningen användes både kroppsspråk och internetbaserade
översättningsverktyg. I studien av Tuohy, McCarthy, Cassidy och Graham (2008) beskrivs
hur viktigt det är med tillgängliga resurser exempelvis lexikon för att skapa förståelse när tolk
inte finns att tillgå. För att vård skall bedrivs på lika villkor i Sverige är det av betydelse att
det utvecklas enkla rutiner i den kliniska verksamheten angående vilka
kommunikationshjälpmedel som skall användas i möten med asylsökande personer. Sverige är
idag ett mångkulturellt samhälle och det är viktigt att den omvårdnad som bedrivs anpassas
till den enskilde individens behov utifrån kultur, språk och sätt att leva. Individanpassad vård
ökar tryggheten och välbefinnandet hos de personer som uppsöker vårdinrättningar.
Följaktligen finns en stor samhällsnytta med att distriktssköterskor får en djupare förståelse
för individuella behov mot bakgrund av migrational och kulturell bakgrund.

Metoddiskussion
Denna studie genomfördes med en kvalitativ metod, detta eftersom att syftet med studien vara
att beskriva upplevelser och erfarenheter hos deltagarna. Kvalitativ metod valdes eftersom att
avsikten var att få en fördjupad förståelse av deltagarnas upplevelser (jmf. Polit & Beck 2012,
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s. 515). Semistrukturerade intervjuer valdes som datainsamlingsmetod för att ge deltagarna
möjlighet att med egna ord berätta om sina upplevelser. Att använda sig av semistrukturerade
intervjuer ger författaren möjlighet att ställa följdfrågor som ger deltagarnas svar lite mer
detaljer och tydligare beskrivningar (Polit & Beck, 2012, s. 537).

Fem distriktssköterskor och en sjuksköterska rekryterades med hjälp av ett ändamålsenligt
urval. Inklusionskriterium för att få delta i denna studie var att det skulle finnas erfarenheter
av mottagningsarbete/BVC-mottagning gentemot asylsökande personer. Att använda sig av
ändamålsenligt utvalda personer genererar i att insamlad data kommer nära sanningen (Kvale
& Brinkmann, 2014, s. 128-129). En svaghet i denna studie kan vara antalet deltagare, ju fler
deltagare som ingår i en studie desto större djup och variation. Graneheim och Lundman
(2004) menar att en studies trovärdighet ökar när det finns tillräckligt många deltagare för att
få syftet uttryckligt besvarat. Däremot beskriver Polit och Beck (2012, s. 521) att kvalitén på
den information som erhålls är viktigare än deltagarantalet. I denna studie varierade kvalitén
på intervjuerna, några var väldigt innehållsrika och beskrivande och ett par av intervjuerna var
väldigt kortfattade. Det kan ligga flera orsaker bakom detta, författarens orutin av
intervjumetodik samt att intervjuerna utfördes under deltagarnas arbetstid. Intervjuerna
utförda under arbetstid kan skapa en undermedveten stress hos deltagarna som snabbt vill bli
klara för att kunna återgå till sitt arbete. Enligt Polit och Beck (2012, s. 527) finns det fler
kritiska moment vid en intervju, bland annat vilken miljö som finns runtomkring där intervjun
äger rum. Att miljön kunde vara stressande var dock inget som författaren kunde påverka då
alla deltagarna själv fick välja vart de ville att intervjun skulle äga rum och endast en av
deltagarna valde en plats utanför arbetstid.

Andra saker som påverkar kvalitén i intervjuer är enligt Polit och Beck (2012, s. 527) ålder,
kön och erfarenhet på deltagare. I denna studie efterfrågades aldrig ålder eller kön på
deltagarna, men däremot efterfrågades erfarenheten hos deltagarna eftersom det ansågs vara
relevant. Ålder på deltagarna bedöms i denna studie inte ha påverkat resultatet, däremot att
deltagarna tillsammans hade 48 års erfarenhet av mottagningsarbete gentemot asylsökande
personer var av betydelse för studiens kvalitet. För att öka en studies trovärdighet kan det
enligt Graneheim och Lundman (2004) vara av intresse att ha varierade åldrar och kön på
deltagarna. Att ingen av deltagarna var man kan enligt författaren ha påverkat utfallet i denna
studie.
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En studies tillförlitlighet kan diskuteras genom begreppen pålitlighet, trovärdighet och
överförbarhet vilket kan ses som det betydande i kvalitativa studier (Polit & Beck 2012, s.
582-585). Pålitligheten i en studie handlar om att det skall finnas en tydlighet i hur studien är
genomförd. Trovärdigheten stärks i analysarbetet, vilken påbörjades med att allt material
transkriberades i väldigt nära anslutning till själva intervjutillfället. All transkribering utfördes
av författaren själv, vilket enligt Kvale och Brinkman (2014, s. 221) minskar risken för
feltolkning. Allt transkriberat material analyserades med en kvalitativ innehållsanalys
inspirerad av Graneheim och Lundman (2004). Materialet lästes igenom flertalet gånger och
därefter extraherades meningsbärande enheter som sedan kondenserades, kodades,
kategoriserades och till sist genererade i ett tema. Under hela analysprocessen har författaren
valt att hålla sig väldigt textnära och processen i sig har inte varit spikrak, utan flertalet gånger
har författaren backat bakåt och kontrollerat ursprungsmaterialet så att syftet inte frångicks
och trovärdigheten skulle genom detta stärkas. För att ytterligare stärka trovärdigheten på
studien fördes diskussioner vid både seminarier samt tillsammans med handledare vid flertalet
tillfällen för att få en annan person insatt i ämnet. Dock kan det finnas en svaghet i
analysprocessen, det är författarens förförståelse inom ämnet, detta eftersom att författaren
själv i sitt arbete inom slutenvården kommit i kontakt med asylsökande personer och egna
upplevelser av dessa möten kan göra det lite svårt att inte lägga sin egen tolkning i resultatet.
Överförbarhet innebär att hela processen skall vara lätt att följa och det skall för läsaren vara
lätt att bedöma om resultatet av studien går att överföra till andra liknande sammanhang. Som
författare av denna studie anser jag att detta är fullt möjligt eftersom att det finns en tydlig
beskrivning av syfte, urval, deltagare, insamlad data och analysprocess. Dessutom stärks
resultatet med citat från deltagarna. En svaghet kan dock vara att det är erfarenheter som
studerats, hur olika personer upplever olika fenomen kan skilja sig åt beroende på bland annat
vana och rutin.

Slutsats
Sverige är ett land under förändring och blir mer och mer heterogent vilket påverkar hela
samhället inklusive vården. Distriktssköterskors arbete med personer som är asylsökande kan
vara en utmaning, detta beror till stor del på språkförbistringar men även på kulturella
skillnader som kan förekomma. Distriktssköterskor har både lagar, författningar och
förordningar som de måste förhålla sig till, samtidigt som de måste visa stor förståelse för alla
de olikheter som mångkulturella möten kan innebära. Att som distriktssköterska klara av att
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ge professionell omvårdnad till asylsökande personer innebär att det behövs både tid,
erfarenhet och rutin. I studien framkom att distriktssköterskorna upplevde möten med
asylsökande personer som väldigt berikande och lärorikt men att det är svårt att veta hur man
som ny på sin position ska förhålla sig i möten med asylsökande. För att öka
distriktssköterskors kompetens inom den mångkulturella omvårdnaden behöver verksamheten
avsätta tid och resurser för att ge distriktssköterskor optimala kunskaper så att de
mångkulturella mötena blir så bra som möjligt. Behovet av kulturell kompetens inom
omvårdnaden är av betydelse eftersom att flyktingströmmen i Sverige ökat. Att använda sig
av Campinha – Bacotes (2002) modell i utbildningssyfte för att öka den kulturella
kompetensen hos distriktssköterskor kan vara ett bra alternativ. Framtida forskning inom detta
kan vara att jämföra skillnaden mellan att använda Campinha – Bacotes modell som
utbildningsinstrument kontra att erhålla kunskap genom erfarenhet. Vilken kunskap upplever
distriktssköterskor att de behöver?
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Bilaga 1

Förfrågan om förmedling av informationsbrev till distriktssköterskor
Inom primärvården möter distriktssköterskor många människor inom alla åldrar med
varierande sjukdomsbild. Det är även vanligt att möta personer som kommer från olika länder
och som har andra kulturella bakgrunder. Distriktssköterskan är ofta den person en
vårdsökande individ först träffar vid sin kontakt med hälsocentralen, antingen vid ett
direktbesök eller genom telefonsamtal. Vårdsökande från andra länder har ofta ett stort behov
av sjukvård, inte minst vad gäller de eventuellt traumatiska upplevelser de varit med om under
sin flykt hit utan även händelser de upplevt i sitt hemland.

Kunskap om distriktssköterskors upplevelser och erfarenheter av dessa möten är viktigt för att
kunna skapa så goda möten som möjligt. Syftet med denna studie är att beskriva
distriktssköterskors upplevelser och erfarenheter av att möta personer som är asylsökande.

Med detta informationsbrev vill jag fråga dig om du kan vidarebefordra förfrågan om
deltagande till distriktssköterskor som är anställda vid din hälsocentral. Jag söker 5-6
distriktssköterskor i Norrbotten som har erfarenhet av att möta asylsökande personer, det kan
gälla både barn och vuxna. Intervjun beräknas att ta 30-45 minuter och kommer att utföras
under våren/försommaren/sensommaren 2016, intervjuerna kommer att spelas in på ljudfil och
hållas inlåsta under studiens gång. Deltagandet är frivilligt och kan närsomhelst under
studiens avbrytas utan att ytterligare förklaring behöver anges.
Vid ytterligare frågor eller funderingar tag gärna kontakt med någon av nedanstående.
Vänliga hälsningar:
Annica Baudin Leg. Sjuksköterska
Geringsgatan 11, 945 31 NORRFJÄRDEN
Tel. 070-000 00 00, annbau-8@student.ltu.se
Handledare:
Birgitta Lindberg universitetslektor i omvårdnad
Institutionen för hälsovetenskap, Luleå Tekniska Universitet
Tel. 0920-491000 vx
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Bilaga 2

Förfrågan till distriktssköterskor om medverkande i en intervjustudie
Inom primärvården möter distriktssköterskan många olika människor, de har olika
sjukdomsbild, kommer från olika länder och kulturer. Distriktssköterskan är ofta den person
en vårdsökande individ först träffar vid sin kontakt med hälsocentralen, antingen vid ett
direktbesök eller genom telefonsamtal. Vårdsökande från andra länder har ofta ett stort behov
av sjukvård, inte minst vad gäller de eventuellt traumatiska upplevelser de varit med om under
sin flykt hit utan även händelser de upplevt i sitt hemland.

Genom att redogöra för distriktssköterskors upplevelser och erfarenheter av dessa möten kan
de hinder och resurser som framkommit under studien bli ett hjälpmedel att använda för att
skapa så goda möten som möjligt. Syftet med denna studie är att beskriva distriktssköterskors
upplevelser och erfarenheter av att möta personer som är asylsökande.

Med detta informationsbrev vill jag fråga dig om du vill delta i denna intervjustudie. Jag söker
5-6 distriktssköterskor som har erfarenhet av att möta asylsökande personer, det kan gälla
både barn och vuxna. Intervjun beräknas att ta 30-45 minuter och kommer att utföras under
våren/försommaren/sensommaren 2016 på din arbetsplats eller annan av dig vald plats.
Intervjuerna kommer att spelas in och hållas inlåsta under studiens gång, de enda som
kommer att ha tillgång till intervjuerna är författaren d.v.s. undertecknad samt handledaren för
arbetet. Resultatet kommer att presenteras så att ingen av deltagarna kommer att kunna
identifieras. Deltagandet är frivilligt och du kan närsomhelst under studiens gång avbryta utan
att ytterligare förklaring behöver anges. Studien är ett examensarbete som genomförs inom
specialistutbildningen till distriktssköterska vid Luleå Tekniska Universitet. Det färdiga
examensarbetet kommer att finnas till förfogande på institutionens hemsida
http://www.ltu.se/edu/studentwebben under länken examensarbeten/uppsatser.

Om du väljer att delta så önskar jag att du fyller i svarstalongen nedan och sänder den tillbaka
till mig i bifogat svarskuvert senast 2016-08-30. Efter att jag emottagit ditt svar kommer jag
att kontakta dig så vi kan komma överens om tidpunkt och plats för mötet.
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Vid ytterligare frågor eller funderingar tag gärna kontakt med någon av nedanstående.
Vänliga hälsningar

Annica Baudin Leg. Sjuksköterska
Geringsgatan 11, 945 31 NORRFJÄRDEN
Tel. 070-000 00 00, annbau-8@student.ltu.se

Handledare:
Birgitta Lindberg universitetslektor i omvårdnad
Institutionen för hälsovetenskap, Luleå Tekniska Universitet
Tel. 0920-491000 vx
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Svarstalong om medverkan i intervjustudie
Jag har fått information om studien och är härmed intresserad av att ställa upp som
intervjuperson. Jag har fått information om att studien är helt frivillig och att jag närsomhelst
kan avbryta utan att behöva lämna någon ytterligare förklaring. Jag är även införstådd i att
intervjun kommer att spelas in samt att all data kommer att makuleras så fort studien är
godkänd och publicerad.
□ Ja tack, jag önskar delta i studien
□ Jag önskar få mer information om studien.

Namn:_____________________________________
Tel: _______________________________________
Email:_____________________________________

Vänligen returnera denna svarstalong i bifogat svarskuvert till författaren Annica
Baudin som vid ett jakande svar kommer att kontakta dig.
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Bilaga 3

Intervjuguide
Bakgrundsfrågor:
1. Hur länge har du arbetat som distriktssköterska?
2. Hur länge har du arbetat inom primärvården?
3. Hur länge har du inom din profession fortlöpande mött asylsökande personer?

Intervjufrågor:
4. Kan du berätta om dina upplevelser hur det att det är att möta asylsökande som söker vård?
5. Vilken är den vanligaste orsaken till att asylsökande söker vård på hälsocentralen?
6. Kan du berätta om hur dessa möten ser ut. Planering och genomförande?
7. Kan du ge något/några exempel på när dessa möten har upplevts positivt? Berätta vad som
hände.
8. Finns det något/några exempel på när dessa möten upplevts negativt/inte alls blev som det
skulle? Berätta gärna vad som hände.
9. Finns det några hinder och eller möjligheter som påverkar förutsättningarna för dessa
möten?

Avslutande frågor
10. Är det något du vill tillägga?
11. Är det något du vill fråga mig?
12. Kan jag återkomma till dig om ytterligare frågor uppstår?
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