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Sammanfattning    

 

Det finns en ojämlikhet i hälsan hos utsatta grupper i samhället, där nyanlända flyktingar 

är en växande patientgrupp. Syftet är att beskriva distriktssköterskans upplevelse av 

arbetet med nyanlända flyktingar inom primärvården med fokus på jämlik hälsa. Det är 

en kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats där nio intervjuer genomförts på 

vårdcentraler i Västra Götaland och Halland. Kvalitativ innehållsanalys har gjorts enligt 

Elo och Kyngäs. Resultatet presenteras i kategorierna Det viktiga mötet, Den 

helhetstänkande distriktssköterskan och Den komplicerade organisationen. Det 

framkommer att distriktssköterskan har en viktig roll i att möta den nyanlända flyktingen 

och det är viktigt att se helheten kring patienten, att i mötet uppmärksamma hela 

situationen patienten befinner sig. Där är psykisk ohälsa och den sociala situationen 

värdefull att uppmärksamma. Lyhördhet, en god kommunikation med hög kvalité på tolk 

är nödvändigt, vilket även är viktiga delar för en jämlik vård. Det behövs även 

organisatoriska förutsättningar som tillräckligt med tid avsatt och att samverkan med 

andra kring patienten fungerar, där finns det ett behov av förbättringsarbete. Det finns 

hinder för nyanlända flyktingar med att komma i kontakt med hälso-och sjukvården och 

distriktssköterskan fyller en viktig funktion att informera, vägleda och lotsa rätt. 

Distriktssköterskorna upplever att det finns ett stort behov av hälsofrämjande åtgärder.  

 

Nyckelord:  nyanlända flyktingar, primärvård, distriktssköterska, jämlik vård, kvalitativ 

innehållsanalys 
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INLEDNING 

Nyanlända flyktingar är en patientgrupp som ökat i Sverige senaste åren. Överlag har 

nyanlända flyktingar en sämre fysisk och psykisk hälsa än svenskfödda personer, och 

många har varit utsatta för traumatiska upplevelser både innan och under flykten. Hälsan 

är en grundläggande förutsättning för en lyckad integrationsprocess. Det råder skillnader 

i både hälsotillstånden och i den vård som ges för nyanlända flyktingar i jämförelse med 

andra patientgrupper i Sverige. Ojämlikhet i hälsan kan få stora konsekvenser inte bara 

för den enskilda individen utan det berör även den ekonomiska, sociala och miljömässiga 

aspekten av samhällets hållbara utveckling. 

 

  

Författarna till denna studie anser att det är ett aktuellt och viktigt ämne, då 

flyktingströmmarna till Sverige ökat senaste åren och fler nyanlända flyktingar kommer 

i kontakt med primärvården. Primärvården är ofta den första vårdinstans som en patient 

söker till för ett hälsoproblem, och distriktssköterskan kan vara den första patienten får 

kontakt med. Det tycks saknas befintlig forskning ur ett distriktssköterskeperspektiv. 

Därför vill författarna till denna studie beskriva hur distriktssköterskan upplever mötet 

med nyanlända flyktingar i primärvården med fokus på jämlik hälsa.  

 

 

BAKGRUND 

Ojämlikheter i hälsa 

Överlag är hälsoutvecklingen god i Sverige, men det skiljer sig mellan olika grupper i 

samhället. Livsvillkor och levnadsvanor skiljer sig åt och de som är mest utsatta i 

samhället har generellt en sämre hälsa (Folkhälsomyndigheten 2018, s. 11). Enligt svensk 

grundlag, WHO:s stadgar och FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna 

ska alla ha lika möjligheter till god hälsa. Hälsan är dock ojämlikt fördelat i Sveriges 

befolkning och det finns stora skillnader i hälsa, sjukdomsrisk och livslängd (SOU 

2016:55, s. 9). Trots att det är en grundläggande mänsklig rättighet att få sjukvård på lika 

villkor visar rapporter och forskning att dagens vård har stora brister både i att behandla 

och bemöta vårdtagare på lika villkor (Diskrimineringsombudsmannen (DO) 2012, s. 7).  

 

 

En del grupper har betydligt svårare än andra att få tillgång till adekvat vård. Hos 

utlandsfödda och lågutbildade män är till exempel dödstalen i behandlingsbara sjukdomar 

mycket högre jämfört med svenskfödda och högutbildade män (DO 2012, s. 9). Det finns 

omotiverade skillnader i läkemedelsförskrivning där bland annat socioekonomisk status 

har betydelse för hur dyra läkemedel patienten får. Det är även vanligare att personer 

födda utomlands av ekonomiska skäl inte kan hämta ut sin medicin jämfört med 

svenskfödda (Smirthwaite, Tengelin & Borrmans 2014, s. 75).  

 

 

Hälsa påverkas i stor utsträckning av social status och livsstil där sociala ojämlikheter 

förknippade med till exempel immigration, klass och socialt status har betydelse 

(Øversveen, Rydland, Bambra & Eikemo 2017, ss. 107–108). Hälsoproblem tycks bli 
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särskilt påtagliga för de personer som är i eller på gränsen till ekonomisk utsatthet 

(Socialdepartementet 2018, s. 123). Ekonomisk stress och ohälsosamt beteende verkar 

samverka för att påverka hälsan negativt. Ekonomisk stress kan skapa en känsla av 

ojämlikhet med bristande tilltro att ens livssituation kan förbättras. Ojämlikheter kan i sig 

skapa negativa känslor som kan leda till ett mer ohälsosamt beteende (Eisele 2017, s. 

228). 

 

 

Hos personer med annat modersmål än svenska är kränkande och diskriminerande 

bemötande mer förekommande och ofta så påtagligt att många avstår från att söka vård 

(DO 2012, s. 9). Att inte söka vård kan bero på långa väntetider, geografiska avstånd, 

komplicerad tidsbokning, att inte ha råd och inte minst bristande tillit till 

välfärdsinstitutioner. Det är vanligare med låg tillit till välfärdsinstitutionerna hos 

människor med låg socioekonomisk position och diskrimineringsorsaker som utländsk 

bakgrund, ålder och kön (Socialdepartementet 2018, s. 104). I Sverige har vi en av den 

högsta mellanmänskliga tilliten i världen. Men det finns grupper med en klart lägre social 

tillit. Det gäller mindre men välfärdspolitiskt utsatta grupper som utrikesfödda, arbetslösa 

och personer med dålig hälsa där graden av social tillit är klart lägre, en skillnad som 

dessutom ökar över tid (Holmberg & Rothstein 2015, ss. 80–81).  

 

 

Att som patient få vara delaktig och kunna påverka sin vård men även få tillfälle att berätta 

för sjukvårdspersonalen hur man upplever sin situation värderas högt (Wallström, Ekman 

& Taft 2017, s. 201). Patienter med högre inkomst upplever både bättre delaktighet och 

tillgänglighet i vården men även i högre utsträckning att de får tid hos sjuksköterska eller 

läkare samma eller nästa dag jämfört med de med lägre inkomst. Patienter med inkomst 

under medel upplever i mindre grad att vårdpersonal involverar dem i beslut och upplever 

även sämre stöd vid psykisk ohälsa (Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 2016, ss. 

77–78).  

 

 

Bemötandet inom vården får genomgående lägre betyg av patienter med annat modersmål 

än svenska jämfört med patienter med svenska som modersmål (Smirthwaite, Tengelin 

& Borrman 2014, s. 91). I en enkätundersökning med svar från 100 000 kvinnor och män 

om bemötande och information inom primärvård, psykiatrisk öppenvård och somatisk 

öppenvård framkom små skillnader mellan kvinnor och män men desto tydligare 

skillnader mellan de patienter som har svenska som modersmål och de som inte har det, 

framför allt inom primärvården (DO 2012, s. 54).  

 

 

Jämlik vård för en hållbar utveckling 

Ojämlikhet i hälsa kan ses som ett stort samhällsproblem då det berör både den 

ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekten av samhällets hållbara utveckling (SOU 

2016:55, s. 20). Det kan även leda till höga, både direkta och indirekta, kostnader där 

mycket skulle vinnas på om ojämlikhet i hälsa kunde undvikas (SOU 2016:55, ss. 23–

24). Att minska sociala skillnader i hälsa och arbeta för jämlik hälsa motiveras av både 

mänskliga rättigheter, svensk lag, internationella konventioner likväl som moraliska skäl 
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och rättviseargument. Men det handlar även om hållbar utveckling och att bättre utnyttja 

resurser (SOU 2016:55, s. 10). En ojämlikhet mellan till exempel olika 

utbildningsgrupper innebär inte bara ohälsa och för tidig död med mänskligt lidande och 

förlorade levnadsår som följd. Utan även kostnader för sjukvård, sjukskrivning och 

produktionsbortfall (SOU 2016:55, s. 23). En jämlik och god folkhälsa påverkar tillväxten 

positivt. Med god fysisk och psykisk hälsa kan arbetsuppgifter utföras effektivare, 

produktivitet ökar, det blir lägre sjukfrånvaro och färre arbetsskador. En ekonomisk 

utveckling kan även ge en förbättrad folkhälsa när hälsan hos utsatta grupper kan 

förbättras (Socialdepartementet 2018, s. 11). Abbas et al. (2018, s. 4) menar att kunna få 

flyktingar att bibehålla och förbättra sin hälsa är en viktig del i jämlik vård. Jämlik vård 

går inte att uppnå om vissa patientgrupper lämnas utanför. 

 

 

FN har i Agenda 2030 utvecklat 17 mål för hållbar utveckling, de globala målen (UN 

2015). Många av målen som till exempel målen om hälsa och välbefinnande, målen om 

jämställdhet och minskad ojämlikhet kan kopplas direkt till jämlik hälsa (SOU 2016:55, 

s. 21). Jämlik hälsa representeras sedan ytterligare genom målen ingen fattigdom, ingen 

hunger, utbildning, arbetsmiljö och arbete samt närmiljö och boende (SOU 2016:55, s. 

21). De globala målen uppmärksammar nu även migration, där målet handlar om att 

främja en ansvarsfull och säker migration (UN 2015). Hållbar utveckling är en viktig del 

i jämlik och förbättrad hälsa, vilket kan stärkas genom att primärvård och folkhälsa blir 

mer integrerad (WHO 2018).  

 

 

Nyanlända flyktingars rätt till vård  

Nyanlända flyktingar som har fått uppehållstillstånd har samma rättigheter till den 

svenska vården som andra svenska medborgare, vilket förmodligen innebär ett ökat behov 

och större krav av hälso-och sjukvårdsinsatser (Sveriges kommuner och landsting (SKL) 

2017, s. 9). Idag består cirka 20% av Sveriges befolkning av utrikesfödda personer och 

det är en växande andel. Det finns många olika anledningar till att fly till Sverige och 

olika bakgrunder och förutsättningar som kan påverka hälsan (Socialdepartementet 2018, 

s. 14). Matlin, Depoux, Schütte, Flahault och Saso (2018, s. 1) menar att under 2015 

skedde den största och snabbaste ökningen av människor som tvingats lämna sina hem 

som någonsin skett. Miljoner människor flydde konflikter i Syrien, Irak, Afghanistan, 

Ukraina samt förföljelser i Afrika söder om Sahara och Sydostasien. Detta har lett till den 

största förflyttningen av människor sedan andra världskriget (ibid.).  

 

 

Sedan 2015 fram till november 2018 har cirka 235 000 sökt asyl i Sverige 

(Migrationsverket 2018a). Under 2015-2016 var det en markant ökning av  

asylansökningar till Migrationsverket vilket lett till längre handläggningstider. Den 

genomsnittliga handläggningstiden i asylärenden är nu 534 dagar trots att antalet 

asylansökningar minskat (Migrationsverket 2018b). År 2016 kom en tillfällig lagändring 

som begränsar möjligheten att söka asyl. Sammanfattningsvis innebär lagförändringen 

färre skyddsgrunder, fler tillfälliga uppehållstillstånd istället för permanenta samt 

begränsad möjlighet till familjeåterförening (SFS:2016:752).  
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Människor som flyr undan krig och förföljelse kallas flyktingar. År 2017 fanns det cirka 

25,4 miljoner flyktingar i världen (UNHCR 2018). En flykting definieras enligt 

flyktingkonventionen som en person som måste fly från sitt land på grund av fruktan för 

förföljelse för sin nationalitet, ras, religion, politiska åsikter eller att de tillhör en viss 

grupp i samhället (ibid.).  Nyanlända flyktingar definieras som personer som kommit till 

Sverige och som har fått uppehållstillstånd på grund av flyktingskäl eller andra 

skyddsskäl i en kommun de senaste åren, medan de omfattas av lagen om 

etableringsinsatser (Socialstyrelsen 2016a, s. 16). Anhöriga till dessa personer kan också 

räknas som nyanlända. Det är vanligast att en person anses vara nyanländ i cirka 2-3 år 

(ibid.).  Matlin, Depoux, Schütte, Flahault och Saso (2018, s. 3) menar att det trots 

tekniska definitioner kan vara problematiskt att definiera migranter. I föreliggande studie 

kommer begreppet nyanländ flykting innebära en person som nyligen fått beviljat 

uppehållstillstånd och personnummer i Sverige.  

  

Asylsökande är en person som ansökt om skydd i Sverige, men som ännu inte fått sitt 

ärende prövat av migrationsverket eller migrationsdomstolen (Migrationsverket 2015). 

Alla asylsökande och de personer som beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd 

eller tidsbegränsat uppehållstillstånd ska erbjudas en tid för hälsoundersökning, detta är 

lagstadgat sedan 2008 i Sverige. Syftet är att förebygga och uppmärksamma ohälsa hos 

den asylsökande personen (Folkhälsomyndigheten 2014, s. 10-11). Hälsoundersökningen 

kan erbjudas till fler grupper av migranter men det skiljer sig åt mellan landsting 

(Folkhälsomyndigheten 2014, s. 13).  

  

Flyktingars specifika vårdbehov 

Flyktingars hälsa är komplext och påverkas av många olika faktorer. Dels av 

sjukdomsbördan och vanligt förekommande sjukdomar i hemlandet, vaccinationsstatus, 

flykten och resväg och eventuella flyktingläger. Hälsan påverkas också i hög grad av 

ankomstlandets levnadsvillkor och tillgång till hälso- och sjukvård, utbildning och arbete. 

Även språk- och kommunikationshinder och oro inför framtiden påverkar (Abbas et al. 

2018, s. 4). Det har tidigare ansetts att flyktingar generellt sett har en god hälsa och genom 

självselektion i hemlandet innan flykten ofta räknas som både yngre och i bättre fysisk 

kondition än orginalbefolkningen. Abbas et al. (2018, ss. 3–4) menar att effekten avtar 

över tid då nyanländas hälsa försämras i det nya landet på grund av fattigdom, dåliga 

boendeförhållanden och sämre tillgång till hälso- sjukvård. Det är  viktigt att hälso- och 

sjukvårdspersonal alltid möter människan, och inte bara har en stereotyp bild av en 

flykting (Abbas et al. 2018, s. 3). 

  

 

I en studie kartlades över 1500 nyanlända flyktingars sökmönster gällande hälso- och 

sjukvård i västeuropa. Det framkom att majoriteten av flyktingarna var unga män med 

genomsnittlig ålder på 22 år. Men det största vårdbehovet fanns hos barn under 10 år, 

kvinnor och äldre (Wetzke et al. 2018, s. 3). 
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När man studerat lidande hos människor som upplevt sjukdom, olyckor, död, krig och 

katastrofer visar det sig att det ofta beskrivs på liknande sätt, som en utveckling eller ett 

förlopp. Lidande rör sig i de olika faserna förnekande, insikt och kamp där lindring är 

målet. Även om en människa ofta kan lindra, bära och utvecklas med sitt lidande är det 

inte säkert att alla kan uppnå lindrande (Arman 2017, ss. 217-218). Bjertrupa et al. (2018, 

ss. 55-58) menar att flyktingarnas lidande även måste ses ur ett större perspektiv med 

både den politiska, sociala och kulturella kontexten. Lidandet påverkas i hög grad av den 

situation flyktingarna befinner sig i där osäkerhet för framtiden, konstant oro för 

familjemedlemmar, vanmakt, isolering och avsaknad av sociala kontaktnät förvärrar 

lidandet (ibid.). 

 

 

Vid en flykt uppstår ofta negativ stress som en reaktion på de traumatiska upplevelser 

personen är med om, vilket kan leda till psykisk ohälsa. En person som flytt från sitt 

hemland lever ofta under stor stress både innan och under flykten (SKL 2017, s. 11). 

Cirka 30 procent av de som flytt hit bedöms lida av någon form av psykisk ohälsa (SKL 

2017, s. 9). I Sverige väntar sedan asylprocessen med mycket ovisshet vilket kan leda till 

ännu mer psykiskt lidande (SKL 2017, s. 14).  Trots detta saknas det ofta samtal om 

personens psykiska mående vid hälsoundersökningen (SKL 2017, s. 3). Över 80 procent 

av tillfrågade sjuksköterskor och läkare som utför hälsoundersökningar av asylsökande 

och andra migranter i Sverige uppger att de saknar utbildning i flyktingars hälsa (Jonzon, 

Lindkvist & Hurtig 2018, s. 4). En sämre hälsa kan leda till svårigheter med 

integrationsprocessen för nyanlända personer (Länsstyrelsen Stockholm 2011, s. 6). För 

att lyckas etablera sig i ett nytt land är hälsan viktig. Det finns ett starkt samband mellan 

hälsotillståndet och integrationen i samhället (ibid.).  

 

 

Minskning av stressfaktorer hos migranter även efter en flykt är viktigt för att kunna 

minska och förebygga utvecklingen av den psykiska ohälsan (SKL 2017, s. 14). Vanliga 

symtom på psykisk ohälsa som kan uppstå är ångest, nedstämdhet, sömn-och 

koncentrationssvårigheter och psykosomatiska besvär. Känslan av sammanhang och 

kontroll är väsentligt för att på bästa sätt kunna hantera den påfrestande situationen (SKL 

2017, s. 12). Detta betonar Antonovsky i sin teori, KASAM, känslan av sammanhang. 

Det innebär att upplevelsen av sammanhang och meningsfullhet är relaterat till 

upplevelsen att ha hälsa. Personens upplevelse av begriplighet, meningsfullhet och 

hanterbarhet i tillvaron är då avgörande för personens förmåga att hantera stressfyllda och 

svåra situationer (Wärnå-Furu 2017, s. 160). 

 

   

Rätten till språktolk regleras i hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1984:763) och 

förvaltningslagen (SFS 1986:223). Det finns dock begränsad tillgång till tolk, framförallt 

sjukvårdsauktoriserade tolkar, vilket i slutändan kan bli en fråga om patientsäkerhet (DO 

2012, s. 20). Kvalificerad tolk krävs för att sjukvårdspersonal ska få korrekt information 

om patientens sjukvårdshistoria likväl som att patienten ska förstå alla delar i sin 

behandling eller utredning (ibid.). Shaffer, Bakhshi, Farell och Àlvare (2019, s. 15) menar 

att när kommunikationen fungerar väl uppger flyktingar tre gånger fler symtom i mötet 

hos sjuksköterskan än när kommunikationen fungerar sämre. 
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Distriktssköterskans vårdande möte 

För att kunna uppnå en god och jämlik vård och hälsa är vårdmötet centralt. Vårdmötet 

ska kännetecknas av ett patient- och personcentrerat förhållningssätt där patientens 

psykosociala resurser stöds och där kommunikationen sker på ett sådant sätt att patienten 

förstår. Vidare ska vårdmötet genomsyras av ett icke-diskriminerande förhållningssätt 

och kontinuitet i vårdkontakten eftersträvas (Socialdepartementet 2018, ss. 104–105). Ett 

bra vårdmöte är en förutsättning för att förstå patientens problem, att kunna ställa rätt 

diagnos och erbjuda adekvat individanpassad vård men även för att patienten ska kunna 

förstå och följa behandlingen. I ett bra vårdmöte kan också patientens tilltro till sin egen 

förmåga att hantera sin sjukdom stärkas och en tillit till vården skapas 

(Socialdepartementet 2018, ss. 104–105). Om patienten har negativa erfarenheter av 

bemötande, diskriminering, brustna förväntningar och en misstro från tidigare vårdmöten 

finns det en risk att patienter trots behov söker för sent för adekvat behandling eller inte 

söker vård alls (Socialdepartementet 2018, ss. 104–105). Ofta beror skillnader i 

vårdinsatser mellan olika befolkningsgrupper på vad som händer i vårdmötet. För att 

utveckla en vård som håller samma kvalitet oavsett vårdgivare eller vem som söker vård, 

bör varje beslut fattas utefter den enskilde individens behov och vårdens innehåll avgöras 

under själva vårdmötet (Socialdepartementet 2018, s. 103).  

 

 

Distriktssköterskan är en specialistsjuksköterska med bred kompetens och arbetet ska 

utgå från ett holistiskt, hälsofrämjande perspektiv (Svensk sjuksköterskeförening 2013, 

s. 7). Utgångspunkten är att tillsammans med andra professioner i primärvården jobba 

med det grundläggande vård och rehabiliteringsbehovet (Svensk sjuksköterskeförening 

2013, s. 8). Enligt hälso-och sjukvårdslagen är primärvården den öppna del av vården 

som inte bedrivs eller kräver resurser från sjukhuset. Dock kan primärvårdens uppdrag 

skilja sig åt mellan olika landsting, då de själva har stor frihet att organisera hur 

primärvården och hälso-och sjukvården ska styras (Socialstyrelsen 2016b, s. 10).  

 

 

Vårdcentraler har ett lägre förtroende hos befolkningen än sjukhus (Myndigheten för 

vård- och omsorgsanalys, 2018, s. 10). Ett lågt förtroende för hälso- och sjukvården beror 

ofta på brister i tillgänglighet, kontinuitet och tillgång till vård men avsaknaden av 

personcentrering, att i mötet med vården inte få bli tagen på allvar och lyssnad på är också 

viktiga faktorer (Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, 2018, s. 11). Ett stort 

förtroende kan skapas av positiva erfarenheter från möten med vården, speciellt 

personalens bemötande och kompetens. Möjligheten att kunna skapa goda relationer i 

vårdkontakterna är också viktigt för förtroendet (Myndigheten för vård- och 

omsorgsanalys 2018, s. 12).  

 

 

Grunden i distriktssköterskans arbete är mötet med alla personer i vårt samhälle, genom 

olika faser i livet. Från spädbarn till ålderdomen, friska och sjuka. Preventiv vård, och 

palliativ vård. Därför är det viktigt att distriktssköterskan använder sig av ett holistiskt, 

patientcentrerat förhållningssätt för att kunna individanpassa och ge rätt stöd och vård 

(Svensk sjuksköterskeförening 2013, s. 7). Distriktssköterskan arbetar ofta självständigt 
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och ska kunna analysera och hantera nya situationer som uppkommer med ett 

reflekterande och evidensbaserat förhållningssätt (Svensk sjuksköterskeförening 2013, 

ss. 6-7). I kompetensbeskrivningen för distriktssköterskan nämns också vikten av ett 

mångkulturellt kunnande och utifrån kulturella förutsättningar kunna förstå vad som 

påverkar hälsan. Det är också viktigt att vara lyhörd och hålla sig uppdaterad för 

förändringar i vårt samhälle (ibid.). 

 

 

En patients egna berättelse om sin situation eller tillstånd är ett grundläggande riktmärke 

för att få reda på viktig information om patientens hälsostatus, även om det är en subjektiv 

beskrivning ger det en uppfattning om vad som ligger bakom lidandet hos den enskilde 

patienten (Koskinen 2017, s. 405). Patienten behöver känna att den blir tagen på allvar 

och få bekräftelse av en vårdare som verkligen lyssnar. Lyssnandet i det vårdande mötet 

bidrar bland annat till känslor av bekräftelse, följsamhet, acceptans och tacksamhet hos 

patienten (Koskinen 2017, s. 410). Distriktssköterskans vårdande hållning innebär ett 

förhållningssätt där patientperspektivet är i fokus (Ekebergh 2017, s. 84). 

 

 

En väsentlig del i bemötandet är förmågan att kunna se, förstå och hantera de känslor som 

en lidande patient väcker. Empatin leder sedan vidare till sympati, omsorg och 

medlidande vilket behövs för att på bästa sätt kunna lindra lidandet hos en patient (Arman 

2017, s. 217). Det engelska begreppet compassion används i internationell 

vårdvetenskaplig forskning och kan jämföras med de svenska begreppen, medlidande och 

medkänsla (Wiklund Gustin 2017, s. 354). Att ha ”compassion” innebär en förmåga att 

bli berörd av en annan på ett sätt som gör att man vill hjälpa eller göra något för den 

personen (ibid.). Det finns sex aspekter som ingår i en ”compassionate hållning”. Det är 

att vara sympatisk och empatisk, vara närvarande, vara icke-dömande, vara omsorgsfull 

och ha en känslighet som innebär att vara lyhörd och uppmärksam på andras behov och 

lidande (Wiklund Gustin 2017, s. 356). Detta innebär högre vårdkvalité eftersom 

patientens blir bekräftad och det underlättar dessutom för vårdaren att upptäcka behoven 

hos patienten (Wiklund Gustin 2017, s. 359).  

  

 

Hälsolitteracitet innebär förmågan att använda sig av och förstå hälsorelaterad 

information vilket är en angelägen komponent för att uppnå god hälsa (Zdravkovic, Grahn 

& Björngren Cuadra, 2016, s. 19). Därför är det betydelsefullt att vårdaren har kunskap 

om den nyanlända patientens behov och förutsättningar i mötet (ibid.). En studie av 

Wångdahl, Lytsy, Mårtensson och Westerling (2014, s.6) undersökte hälsolitteraciteten 

hos nyanlända personer från Somalia, Irak, Syrien och Afghanistan som nyligen fått 

uppehållstillstånd i Sverige. Det framkom att cirka 60 procent uppskattades ha otillräcklig 

hälsolitteracitet, där låg utbildning var en riskfaktor. De framhävde också i sin studie att 

det finns flera dimensioner av hälsolitteracitet som innefattar både förmågan att läsa och 

förstå hälsorelaterad information, men också vikten av personens motivation och kunskap 

för att kunna göra hälsofrämjande val i det vardagliga livet. Hälsolitteracitet beskrivs som 

en viktig del för den sociala rättvisan (Wångdal et al. 2014, s. 2).    
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Hälsan är en värdefull resurs som ska eftersträvas hos alla individer (Länsstyrelsen 

Stockholm 2011, s. 6). Det är en betydelsefull aspekt av livet och cirka 90 procent av 

Sveriges befolkning skattar hälsa som mycket viktigt. Människor vill vara friska och 

kunna leva utan sjukdomar, hälsoproblem och lidande. Men en god hälsa är även en 

förutsättning för att kunna genomföra det man vill i livet oavsett om det handlar om att 

utbilda sig, att kunna arbeta och försörja sig eller på annat sätt delta i samhällslivet 

(Socialdepartementet 2018, ss. 6-7).  

 

 

Sammanfattningsvis är nyanlända flyktingar en utsatt patientgrupp vars hälsa måste 

uppmärksammas, vilket även stöds i befintlig forskning. Det finns även stöd för att 

primärvården fyller en viktig funktion i hållbar utveckling och för att uppnå jämlik hälsa. 

Dock verkar det saknas specifik information om distriktssköterskornas roll. Författarna 

har inte funnit någon aktuell studie som beskriver just distriktssköterskornas arbete med 

nyanlända flyktingar.  

 

 

PROBLEMFORMULERING 

God hälsa och vård ska ges på lika villkor till hela Sveriges befolkning. Trots detta är 

hälsan ojämlikt fördelad och det finns stora skillnader i hälsa, sjukdomsrisk och livslängd. 

Nyanlända flyktingar är en patientgrupp som har ökat betydligt de senaste åren men som 

har sämre möjligheter än andra att få tillgång till adekvat vård. Därför är det viktigt att 

uppmärksamma nyanlända flyktingar och arbeta för jämlik hälsa. Distriktssköterskan ska 

främja och skydda hälsan hos människor i alla åldrar, med olika hälsotillstånd och från 

olika bakgrunder. Distriktssköterskan inom primärvård har därmed en central roll i det 

hälsofrämjande arbetet och i bemötandet av nyanlända flyktingar, och kan i sitt arbete 

vara den första kontakt en nyanländ flykting har med svensk hälso-och sjukvård. Det finns 

få studier gjorda i ämnet och därför kan det vara värdefullt att undersöka hur 

distriktssköterskan upplever arbetet med dessa patienter.  

 

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva distriktssköterskans upplevelse av arbetet med nyanlända vuxna 

flyktingar inom primärvården med fokus på jämlik hälsa.  

 

 

METOD 

Ansats 

Författarna valde att göra en kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats eftersom det 

ansågs passa denna studie där upplevelsen ska beskrivas. En kvalitativ intervju syftar till 

att uppnå olika nyanser i berättelserna hos intervjupersonerna (Kvale & Brinkmann 2014, 

s. 47). Målet är att världen ska förstås från intervjupersonens perspektiv, det ska ske en 

utveckling av dennes erfarenheter och meningar i samtalet (Kvale & Brinkmann 2014, s. 

17). En induktiv ansats innebär att mönster och sammanhang analyseras i det insamlade 



13 

materialet förutsättningslöst, utan att utgå från en specifik teori eller mall (Lundman, 

Hällgren Graneheim 2017, s. 221). Genom en induktiv ansats kan ett antal fall säga något 

generellt om gruppen som de enstaka fallen tillhör. Med induktiv kodad data kan 

forskaren identifiera mönster och finna eventuella förklaringar till dessa mönster (Kvale 

& Brinkmann 2014, ss. 238-239). 

 

 

Deltagare 

Inklusionskriterier var specialistutbildad distriktssköterska som arbetade inom 

primärvård med erfarenhet av att arbeta med målgruppen nyanlända flyktingar. Både för 

få och för många deltagare kan leda till problem i analysarbetet (Danielsson 2012, s. 165, 

Elo et al. 2014, ss. 4-5). Ett rimligt antal är runt tio intervjuer för en vanlig intervjustudie, 

beroende på tid, resurser och när mättnad uppnås där fler intervjuer inte ger någon ny 

kunskap (Kvale & Brinkmann 2014, s. 156). Målet för denna studie var åtta till tio 

intervjuer vilket slutligen resulterade i nio genomförda intervjuer på åtta olika 

vårdcentraler.  

 

 

Det är viktigt att urvalet är representativt (Elo & Kyngäs 2007, s. 109). Det bör vara ett 

lämpligt urval som omfattar deltagare som representerar eller har kunskap om 

forskningsämnet (Elo et al. 2014, s. 4). Vårdcentralerna valdes således ut i både Västra 

Götaland och Halland med främsta fokus att de träffade målgruppen nyanlända flyktingar. 

Det eftersträvades även att få geografisk spridning med en blandning av storstad, tätort 

och landsbygd. Detta uppnåddes då fördelning av vårdcentraler slutligen blev två i 

storstad, tre i tätort, två i mindre ort och en på landsbygd. Av de åtta vårdcentralerna 

tillhörde fem Närhälsan och tre privata vårdcentraler.  

 

 

Även om intervjuer kan vara tidskrävande där urvalet av deltagare kan ta mycket tid 

(Danielsson 2012, s. 165, 173) var författarna något oförberedda på de stora svårigheter 

som möttes att finna distriktssköterskor inom Primärvård. 41 vårdcentraler behövdes 

kontaktas för att kunna genomföra nio intervjuer. 16 vårdcentraler svarade inte trots 

påminnelser. 11 vårdcentraler svarade nej direkt. Tre vårdcentraler svarade att de saknade 

eller hade för få distriktssköterskor och avböjde därför. Två vårdcentraler svarade att de, 

alternativt distriktssköterskorna inte träffade målgruppen. En vårdcentral hade redan 

andra pågående intervjuer.  

 

 

Sju av informanterna var distriktssköterskor, på grund av ovan nämnda svårigheter att 

finna distriktssköterskor inkluderades i samråd med handledare även två 

allmänsjuksköterskor som dock hade specifik erfarenhet av att arbeta med målgruppen 

nyanlända flyktingar. För enkelhets skull benämns härefter alla informanter för 

distriktssköterskor. Samtliga arbetade inom Primärvård, en var dock anställd via 

bemanningsföretag med delad placering på Vårdcentral och BVC. Samtliga 

distriktssköterskor var kvinnor med varierande yrkeserfarenhet. Ålder var mellan 28-62 

år. 
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Datainsamling 

Information om studien samt bilaga I om godkännande mailades först ut till 

verksamhetschefer på 10 vårdcentraler i Halland och Västra Götaland. Dessa 

vårdcentraler valdes då de arbetar mycket med den aktuella patientgruppen. På grund av 

dålig respons skickades påminnelsemail och försök till telefonkontakt med 

verksamhetscheferna gjordes. Fler vårdcentraler kontaktades fortlöpande då 

svarsdeltagandet var lågt. Av de 41 kontaktade vårdcentralerna svarade åtta vårdcentraler 

att de ville deltaga. Tre av informanterna blev specifikt uppringda och tillfrågades då 

författarna fick tips om att de kunde vara av intresse för studien. Totalt resulterade det i 

nio intervjuer, två genomförda på samma vårdcentral. En var pilotintervju som 

inkluderades i studien.  

 

 

Pilotintervjun genomfördes av båda författarna för att säkerställa likvärdig intervjuteknik. 

Därefter genomfördes övriga intervjuer enskilt, fyra intervjuer per författare. Åtta av 

intervjuerna gjordes på distriktssköterskornas arbetsplatser och en intervju genomfördes 

i ett enskilt studierum på ett bibliotek. Valet av plats för intervjun är viktig för att få till 

så bra inspelningsmiljö som möjligt (Polit & Beck 2017, s. 514). Samtliga intervjuer 

genomfördes i lugn, tyst miljö i stängda rum. En intervju blev avbruten vid ett tillfälle av 

distriktssköterskans kollega som knackade på dörren. Intervjuerna spelades in och 

intervjutiden varierade mellan cirka 10 min och 30 min. Intervjuerna transkriberades 

sedan ordagrant och avidentifieras. Citaten är formulerade i skriftspråk för att få en mer 

sammanhängande text (Kvale & Brinkmann 2014, s. 228),    

innehållet är således detsamma men vissa ord är omformulerade.  

 

 

Författarna använde sig av en semistrukturerad intervjuguide där fyra huvudfrågor 

ställdes som bearbetades fram tillsammans med handledaren, se bilaga III. Öppna 

följdfrågor ställdes under samtliga intervjuer för att uppnå djupare information (Polit & 

Beck 2017, s. 510). Semistrukturerade intervjuer används när författarna vill vara säkra 

på att ett visst ämne berörs under intervjuerna, utan att styra svaren för mycket. 

Författarnas roll var att se till att deltagaren talade fritt kring de olika frågor som ställdes 

(ibid.).  

 

 

Dataanalys 

Kvalitativ innehållsanalys enligt Elo och Kyngäs valdes som analysmetod. Data har 

analyserats på ett systematiskt sätt och analysen har gjorts i de tre faserna, förberedelsefas, 

organisationsfas och rapporteringsfas (Elo & Kyngäs 2007, s. 107). Analysprocessen 

skedde gemensamt under regelbundna träffar med en öppenhet och ett nära samarbete 

mellan författarna. Alla delar av materialet ska bearbetas på liknande sätt och det är en 

fördel om innehållsanalysen görs av mer än en person (Elo et al. 2014, s. 5).  
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Under förberedelsefasen läste författarna igenom intervjutexterna upprepade gånger 

enskilt för att lära känna materialet väl. Enligt Elo och Kyngäs (2007, s. 109) kan inga 

teorier eller insikter växa fram om inte forskarna kommer helt nära datamaterialet. Under 

hela processen fanns studiens syfte framför författarna, både i datorn och när 

pappersutskrift användes. Meningsbärande enheter som besvarade studiens syfte 

markerades på utskrifter av intervjuerna, först av författarna var för sig. Sedan träffades 

författarna för att gemensamt se vilka meningsbärande enheter båda strukit under.  

 

 

Under organisationsfasen kondenserades de meningsbärande enheterna och gjordes mer 

hanterbara när antal ord kortades ner men var fortsatt textnära utan att det väsentliga i 

texten förlorats eller tolkats. Därefter skrevs de textnära och bärande ord som båda 

markerats på pappersutskrift in i intervjutexterna i datorn som kommentarer där varje 

intervju fick en egen färg. De kondenserade meningarna kodades och flyttades över till 

ett nytt dokument med färgerna kvar för att vid behov kunna gå tillbaka till 

intervjumaterialet. Därefter följde en levande process där författarna fann och diskuterade 

likheter och skillnader och där gruppering och kategorisering gjordes (Tabell 1). Under 

denna process kondenserades även vissa längre koder ytterligare en gång till mer 

kärnfulla koder. Subkategorierna uppkom och identifierades genom diskussion fram och 

tillbaka, där författarna vände och vred på begreppen tills grupperingar växte fram som 

bildade kategorier. Om författarna var osäkra på vilken kategori resultatet tillhörde 

upprepades processen tills författarna kände sig säkra. Slutliga kategorier och 

subkategorier bildades genom abstraktion, där en allmän beskrivning av 

forskningsresultatet framkom genom genererande kategorier. Kategorierna fick 

innehållskarakteristiska ord (Elo & Kyngäs 2007, s. 111).  Citat användes för att belysa 

innehållet, citaten benämndes efter färg som var kopplade till respektive intervju. 

Resultatet beskrivs i rapporteringsfasen där tre kategorier och sju subkategorier framkom.  
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Tabell 1 Exempel från analysprocessen 

 

Meningsenhet Kod Subkategori Kategori 

“Och då har man ju liksom inte 

riktigt lyssnat in patienten. Det 

är ju någonting som man 

egentligen ska göra med alla 

men det blir ännu viktigare att 

förstå med kultur och religion, 

alltså att alla ser inte saker på 

samma sätt. 

Inte lyssnat in 

patienten, 

viktigare att 

förstå med 

kultur och 

religion.  

Den lyhörda 

distriktsskötersk

an 

Det viktiga mötet  

“Men sen kan jag ju uppleva 

eftersom jag jobbar så mycket 

med tolk, så jag tycker att det 

är ett problem med kvalitén 

på tolkar” 

Ett problem 

med kvalitén 

på tolkar. 

Att förstå 

varandra 

 

 

 

Tabell 2 Subkategori & Kategori  

 

 

 

 

 

Subkategori Kategori 

Det viktiga mötet 

Den komplicerade organisationen 

Den helhetstänkande 

distriktssköterskan  

Den lyhörda 

distriktssköterskan  
Att förstå varandra 

Spindeln i nätet 

Vikten av egenvård 

Det hälsofrämjande arbetet 

 
Organisatoriska hinder 
 

Organisatoriska förutsättningar   
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Etiska överväganden 

Examensarbete på högskoleutbildning behöver inte prövas av den regionala 

etikprövningsnämnden (Högskolan i Borås 2018, s. 2). Dock gäller etikprövningslagens 

regler om information och samtycke. Inför genomförandet av empiriska studier har därför 

tillstånd hämtats från verksamhetsansvarig chef där det tydligt framgått vem som söker 

tillstånd, vilken utbildning och akademi samt ansvarig handledare (Högskolan i Borås 

2018, s. 2). Ansökan godkändes av handledare innan den skickades iväg, var god se 

Bilaga 1.  

 

 

Intervjuerna har genomförts och bearbetats utefter vetenskapsrådets fyra huvudkrav för 

individskydd och uppfyller således både informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002, s. 6). Enligt 

informationskravet har deltagarna informerats om studiens syfte och att deltagandet är 

frivilligt och att de när som helst har rätt att avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet 

2002, s. 7). Samtyckeskravet har följts och deltagarnas och ansvarig verksamhetschefs 

skriftliga samtycke har samlats in (Vetenskapsrådet 2002, s. 9). Både verksamhetschefer 

och deltagare (Bilaga II) har i förväg fått information om studien och dess syfte via mail. 

Enligt konfidentialitetskravet hanterades informanterna med största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifter behandlats så att inga obehöriga kunnat ta del av dem 

(Vetenskapsrådet 2002, s. 12). Inga namn har använts utan intervjuer och transkriberingar 

blev numrerade mellan 1-9 efter den ordning de gjordes. Orter och namn på vårdcentraler 

har i alla transkriberingar benämnts XXX. I enlighet med nyttjandekravet har uppgifter 

om enskilda personer endast används till studiens ändamål och har inte lämnats ut för 

kommersiellt bruk eller icke vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet 2002, s. 14). 

 

 

Etiska frågeställningar uppkommer under alla delar av en intervjuundersökning, inte bara 

i själva intervjusituationen (Kvale & Brinkmann 2014, s. 97). Författarna har aktivt 

arbetat med etiska frågor under hela arbetets gång (Kvale & Brinkmann 2014, s. 99–

100).    

 

 

RESULTAT 

I resultatet presenteras tre kategorier och sju subkategorier. Det framkommer att arbetet 

med nyanlända flyktingar är ett roligt, berikande och berörande arbete, men ibland 

tidskrävande och svårt att veta vad som ska göras. Huvudkategorierna är Det viktiga 

mötet, Den helhetstänkande distriktssköterskan och  Den komplicerade organisationen.  
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Det viktiga mötet  

Distriktssköterskan lyssnar in patienten, är lyhörd och uppmärksam för att psykisk ohälsa 

kan uttrycka sig på olika sätt. En förutsättning för ett bra möte är en fungerande 

kommunikation. 

 

  

Den lyhörda distriktssköterskan  

Distriktssköterskorna i vår studie belyser att alla människor har ett lika värde och ska 

behandlas utifrån det, och att det måste ingå i distriktssköterskans förhållningssätt. Det 

framhävs att jämlik vård inte alltid behöver innebära lika vård, utan att individen och 

dennes behov ska sättas i fokus.  

”Inte ha fokuset nyanländ kanske, utan mer fokus människa.”(orange) 

Det är viktigt att utgå från den nyanlända flyktingens upplevelse och arbeta utefter det. 

Försöka förstå vad just den personen varit med om och vad den personen vill ha hjälp 

med. För att underlätta i det arbetet framhävs betydelsen av en noggrann social anamnes 

och vikten av att lyssna. 

 

I mötet beskrivs det som att möta vilken patient som helst, men att det är viktigt att ha 

med sig att personerna man möter kan ha varit med om fruktansvärda händelser och att 

många mår dåligt i det nya landet de kommer till. Distriktssköterskorna i vår studie 

upplevde att det fanns viss rädsla hos vårdpersonal för att arbeta med denna patientgrupp 

vilket kan grunda sig i ovana och osäkerhet. Distriktssköterskorna uppger vikten av att 

utgå från den individ som finns framför dem i mötet, och att de arbetar patientfokuserat. 

”Tänka på att det är människan som man behandlar. Det är människan man behandlar 

oavsett om den är nyanländ eller svensk.” (blå) 

Vidare beskrivs att distriktssköterskan måste möta patienten där hen befinner sig och ta 

hänsyn till patientens utbildningsnivå, förkunskaper och förståelse. Det upplevs vara av 

betydelse att verkligen möta patienten och ta sig tid. Den sociala bakgrunden är viktig att 

uppmärksamma och att som distriktssköterska vara lyhörd, då många söker för 

annorlunda symtom. Det kan vara svårtolkad smärtproblematik, men också stress, ångest 

och trauman. Sömnsvårigheter är vanliga då många varit med om svåra händelser. 

Upplevelsen beskrivs som att det ofta är lättare att söka för fysiska symtom, och att det 

kan vara svårt att beskriva det psykiska måendet. Att inte vara rädd för att möta det 

psykiska måendet nämns därför som en angelägen del som inte får negligeras. 

”Sen ser man på sjukdom på olika sätt i olika kulturer. Så att det kan ju inte alltid vara 

så lätt att förstå vad de menar. De har en föreställning om att en åkomma beror på 

någonting och jag har en annan.” (rosa) 

Distriktssköterskan måste vara lyhörd för att kunna fånga upp psykisk ohälsa. Vikten av 

att vara noggrann och göra rätt beskrivs, att det blir som ett detektivarbete där patienten 

själv kanske inte kopplat ihop alla delar. I vissa länder är psykisk ohälsa inte ett självklart 

samtalsämne. 
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“För man måste nästan kryptera ut vad de vill. En nyanländ som söker för ont i hela 

kroppen, jamen det är ju inte ont i hela kroppen utan det är oftast en ångest eller oro” 

(blå) 

 

En viktig del i distriktssköterskans arbete med nyanlända är lyssnandet, och att även visa 

det för patienten. Genom att ge tid och lyssna på patienten så gynnas patientens 

delaktighet i vården. Att lyssna in patienten är självfallet något som ska göras med alla, 

men med hänsyn till olika religioner och kulturer kan det vara extra värdefullt. Det 

poängteras att distriktssköterskorna ser till människan och ger bekräftelse, att patienten 

blir sedd och respekterad.  

“Vi är ju lika alla människor i hela världen, vi behöver bekräftelse, och att man blir 

sedd och respekterad.” (rosa) 

 

Det skapas en trygghet att helheten uppmärksammas. Det tar längre tid, men det måste 

det få göra för annars blir inte mötet bra. Vissa behöver mer än andra. Finns behovet så 

måste det mötas. En del saker är inte helt självklara att veta som nyanländ i ett främmande 

land, därför behöver distriktssköterskan tid att förklara i lugn och ro. Ensamheten nämns 

också som en riskfaktor för psykisk ohälsa.   

”Att försöka motverka ensamhet och ge tillräckligt med tid” (rosa) 

 

Att förstå varandra 

Det som beskrivs av distriktssköterskorna som den största utmaningen i arbetet med 

nyanlända flyktingar är brist i kommunikation. För att få till en jämlik vård behöver 

kommunikationen fungera. Att patient och distriktssköterska förstår varandra är en 

grundläggande komponent för att kunna få till ett bra möte. 

“Det viktigaste är att man förstår varandra.”(gul)  

Nyanlända flyktingar som fått uppehållstillstånd har samma rättigheter till den svenska 

vården men eftersom de inte kan språket har de en annan förmåga att förmedla sig. Med 

kroppsspråk kan man komma en bit på vägen, dock leder språkförbistringar lätt till 

missförstånd.  

“De har samma rätt till vården, men kan känna att det blir fel med språket.” (blå) 

Därför blir tolkanvändning en central del i mötet med den nyanlända flyktingen. 

Distriktssköterskorna i vår studie uppgav att de är vana att arbeta med tolk. Överlag 

beskrivs det som att arbetet med tolk blivit bättre med tiden, men att det finns mycket 

som kan förbättras. Det som framkom i resultatet är att kvalitén fortfarande är av varierad 

karaktär och att det blir ett hinder om den inte är av god kvalité. Majoriteten av de 

intervjuade distriktssköterskorna uppgav att det bästa är att ha en tolk på plats istället för 

en telefontolk, men att det ibland känns jobbigt med en extra person i rummet. När det 

gäller telefontolk upplevs det som att det kan det vara svårt för tolken att tolka helt korrekt 

när kroppsspråk och nyanser i samtalet missas.  
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“Ibland känns det inte som att det jag frågar efter kommer fram till patienten och det som 

patienten svarar, ibland får jag en känsla av att det inte stämmer.” (grå) 

Distriktssköterskorna uppgav att det inte alltid känns som att all information når fram 

helt, även om det är rätt översatt kanske vissa betoningar blir fel eller liknande. Det gäller 

att vara tydlig och upprepa det som sägs för att underlätta och försäkra sig om att rätt 

information går fram. Andra brister i tolkarbetet som framkom var att minoritetsspråk 

inte alltid är tillgängligt via tolkförmedlingarna, och att det kan vara svårt att få tillgång 

till vissa språk med kort varsel. Då blir det ofta att familjemedlemmar får hjälpa till att 

tolka vilket också kan bli fel.  

 

I studien framkom ett behov av förbättring och utveckling av mer medicinska 

språkredskap i vården för att underlätta i kommunikationen. Google translate används 

emellanåt av både patienter och distriktssköterskor men det kan också vara svårt att få till 

ett förståeligt samtal som fungerar i medicinska sammanhang.  

“Att förbättra och använda de språkredskapen och verktygen som finns tänker jag vi kan 

göra för att få det mer jämlikt. “ (ljusgrön) 

Upplevelsen var att det hade underlättat i distriktssköterskornas arbete om det fanns 

tillgång till en kulturtolk, eller en person som hjälper till med information och 

kommunikation som rör den svenska vården och samhället. Den personen hade inte 

behövt medicinsk utbildning utan främst för att förklara hur vården fungerar i Sverige.  

“Att man kanske på vårdcentralen har en person som är lite vägledande” (mörkgrön) 

 

Tydlighet var något distriktssköterskorna betonade som viktigt. Både tydlighet när man 

informerar och förklarar men även tydlighet i vad man kan hjälpa till med och hur vården 

fungerar. Många nyanlända flyktingars förväntningar av hur vårdsystemet fungerar i 

Sverige stämmer inte överens med verkligheten. Det kan lätt bli missförstånd och 

distriktssköterskan har en viktig roll att genom tydlig och upprepad information öka 

förståelsen över hur sjukvården fungerar här. Det gäller även information om vad en 

distriktssköterska är för profession så att patienten känner en trygghet i att komma till 

mottagningen. Många kanske är vana från sitt hemland att träffa läkaren för en första 

bedömning och att få behandling direkt. Olika syn på antibiotikaanvändning och 

förskrivning är ett återkommande exempel. Det är även viktigt att förklara vad andra 

professioner gör, att det kan vara en fysioterapeut, psykolog eller arbetsterapeut som är 

rätt val beroende på tillstånd. Om inte informationen är tydlig kan patienten uppleva att 

de nekas vård.   

”Att försöka möta patienterna. Så man kommer överens, annars blir det ofta att de söker 

igen om de inte uppfattat allt korrekt, eller är osäkra vid besöket. Så kommer de ofta 

tillbaka med samma frågor igen.” (ljusgrön) 

 

Följsamheten till medicinska behandlingar och råd upplevs vara något sämre i denna 

patientgrupp vilket tycks bekräfta vikten av tydlig information från vårdens sida. Det 

underlättar även i distriktssköterskans arbete om patienterna får tillräckligt med tydlig 

information så att de inte behöver återkomma igen för samma ärende. 
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Den helhetstänkande distriktssköterskan 

Distriktssköterskans roll är mångfacetterad, där fokus är att se till hela den situation 

patienten befinner sig i. En betydande del i arbetet är att vägleda och lotsa den nyanlända 

flyktingen rätt i vården. Det upplevs finnas ett behov av egenvård och hälsofrämjande 

arbete. 

 

 

Spindeln i nätet 

Upplevelsen av att distriktssköterskan fyller en mycket viktig funktion i att vägleda, guida 

och lotsa den nyanlända flyktingen framkom tydligt. Många upplever att det är ett roligt 

och givande arbete som kräver kreativitet, pedagogik och öppenhet. De gör saker som 

egentligen inte rör hälso- och sjukvården fast i slutändan ändå gör det, exempelvis arbetet 

kring dem som inte har råd att hämta ut sin medicin. Distriktssköterskan kan bli som 

spindeln i nätet för de nyanlända patienterna, inte bara kring frågor som rör hälsan utan 

hela livet.  

“Man blir en liten spindel i nätet i deras liv ibland. Får hjälpa dem med saker, och lotsa 

rätt. De behöver ju mer stöttning och det måste man också tänka på när man jobbar så 

här” (grå) 

 

Upplevelsen var att distriktssköterskan lägger ner mycket tid på att informera, utbilda och 

förklara för den nyanlända flyktingen. En del beskriver det som att bjuda in den nyanlända 

och lägga ner lite extra tid för att kunna gå igenom det som behövs. Att förklara patientens 

rättigheter men även skyldigheter är en viktig del. Distriktssköterskorna i vår studie 

känner ofta ett ansvar och följer upp patienterna för att se att de har hamnat rätt och fått 

den vård de behöver. En viktig del i arbetet är att slussa vidare till rätt instans.  

 

“Jag hjälper till att styra vidare. Det är ju inte hos mig allt ska hamna. Men det krävs att 

man har sina tydliga gränser.” (röd) 

 

 

 

Att få träffa många människor från olika kulturer och få så många livsöden berättade 

beskrivs som berikande. Dock är det av vikt att lära sig sätta upp ramar i sitt arbete och 

vara tydlig med vad man kan hjälpa till med, både för att inte patienterna ska bli för 

beroende av en och för att det är lätt att bli för känslomässigt engagerad.  

 

”Och då blir det lättare, faktiskt. Och de väntar sig inte totalt känslomässigt 

engagemang heller. De förstår det att jag inte kan. Man har ju bara makt över den 

situationen här och nu.” (rosa)  
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En svårighet för distriktssköterskan är att som spindeln i nätet försöka få tag i 

patienterna då de flyttar och byter adresser ofta. Speciellt de som uteblivit från ett besök 

kan vara svåra att hitta i efterhand. Det är ett hinder att kallelserna per post inte kommer 

fram, och telefonkontakt blir också en utmaning. Mycket tid går således åt till saker som 

inte rör själva besöket. Det innebär även en ökad risk för nyanlända flyktingar, som inte 

får kallelser eller uteblir från besök eller provtagning, att medicinska behandlingar 

fördröjs. Många saker kan behövas följas upp efter besöket vilket kan vara svårt göra i 

efterhand. Det upplevs även vara svårt att genomföra till exempel en hälsoundersökning 

helt korrekt om det saknas information som vaccinationsdokument eller medicinlistor. 

Eftersökningsarbetet blir fyllt med svårigheter, särskilt att få tag i journalkopior om de 

bott på flera olika orter med olika journalsystem. 

 

Vikten av egenvård 

En viktig del av distriktssköterskans arbete upplevs vara vikten av att informera om 

egenvård. Distriktssköterskorna i vår studie upplever att det finns ett behov av egenvård 

hos gruppen nyanlända, både ett upplevt behov av patientgruppen själv men även ett 

behov av att sprida egenvårdsråd från vårdens sida. 

 

“Hur kan jag hjälpa individen för att den ska hjälpa sig själv, för det blir ju en mer 

bestående behandling” (Orange)  

  

Många distriktssköterskor beskriver hur avsaknaden av egenvård kan påverka hela 

vårdsystemet. Genom god information om egenvård kan onödiga vårdbesök undvikas och 

beskrivs som en mer bestående behandling. Samtidigt blir patienten mer delaktig i vården.  

Det är dock viktigt att fånga upp patientens kunskapsnivå och lägga informationen på 

lämplig nivå. Egenvård kan även vara ett helt nytt begrepp för många nyanlända vilket 

kan ta tid att förstå. Här beskrivs också hur viktigt det är med egenvårdsråd på olika språk 

och att man tar sig tid att visa tydligt hur man ska gå tillväga samt förmedla trygghet att 

komma tillbaka om de inte upplever förbättring. Egenvårdsråd för nyanlända flyktingar 

upplevs även extra viktigt då det är en utsatt grupp som ofta saknar andra att rådfråga.  

 

“Vi pratar ofta mycket om egenvård. Många som inte har släktingar här eller inte har 

någon att fråga och så de kommer till oss. Och då försöker vi informera om vad de kan 

göra själva// Så att de i slutändan kanske inte söker för allting som de kan ta hand om 

själva hemma” (turkos)  

 

 

Det hälsofrämjande arbetet 

Utöver egenvård som är en viktig del i det hälsofrämjande arbetet, framkom det även att 

distriktssköterskan måste se till helheten, uppmärksamma de nyanländas hälsosituation i 

ett bredare perspektiv. Många upplever att den delen kunde utvecklas och prioriteras mer 

i distriktssköterskans arbete och ser det som ett viktigt förbättringsområde.  

 

“Det förebyggande arbetet måste in i distriktssköterskans uppgift igen och med det 

förebyggande arbetet så kommer det här med allmän information. (röd) 
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Det ges förslag på hur riktade gruppträffar och informationsmöten kan anordnas hos 

vårdcentralen liknande det förebyggande arbetet som både folktandvården och 

ungdomsmottagningar gör. Det förebyggande arbetet med allmän information upplevs 

även vara en viktig del i arbetet för jämlik hälsa. De nyanlända måste få information som 

de kan ta till sig så fort de kommit till Sverige, många poängterar vikten av att det görs så 

tidigt som möjligt. 

 

“Hur man ska förebygga vissa saker så de inte behöver behandlas. Utan de kommer inte 

finns för man har gjort ett bra jobb från början. (orange) 

 

Några områden som distriktssköterskan återkommande möter och som särskilt 

uppmärksammats då det upplevs vara i behov av mer förebyggande arbete är rökning, 

sömn och psykisk ohälsa. Där finns det även en oro för att det finns risk att det leder till 

större hälsoproblem i framtiden. 

  

 

Den komplicerade organisationen 

Det finns svårigheter för nyanlända flyktingar med att komma i kontakt med vårdcentraler 

och en otydlighet mellan olika vårdinstanser. God samverkan och fortbildning upplevs 

vara förutsättningar för att distriktssköterskans arbete ska fungera.  

 

 

Organisatoriska hinder  

Det framkommer tydligt att organisatoriska hinder har stor betydelse för hur 

distriktssköterskorna upplever sitt arbete. Mest framträdande är de nyanlända 

flyktingarnas svårigheter att komma i kontakt med vårdcentralen. Det gäller både 

svårigheterna för nyanlända att söka vård men även för distriktssköterskorna att kunna ta 

emot dem på rätt sätt. I alla intervjuer framkom upplevelsen av hur svårt det är att möta 

patientgruppen nyanlända flyktingar per telefon. Många av vårdcentralerna har genom 

organisatoriska förändringar ändrat från telefontid till drop-in mottagning vilket upplevs 

fungera bra. Genom att träffa patienterna direkt blir det lättare att göra bedömningar och 

missuppfattningar i telefon undviks.  

 

“Det har underlättat att vi har drop in större delen av dagen, så vi kan träffa dem här. 

Och det gäller ju inte bara nyanlända utan alla egentligen” (ljusgrön) 

 

Hur mycket tid som är avsatt för patienten är en viktig faktor för upplevelsen att kunna 

göra ett gott jobb. Patientsamtal med tolk tar längre tid och det måste finnas resurser och 

organisatoriska förutsättningar för det i kalendern, både under och efter samtalet. Det 

finns organisatoriska faktorer som i hög grad upplevs ha betydelse för 

distriktssköterskans arbete men som är utanför hens kontroll. Flera nämner hur 

förändringar på Migrationsverket, både de längre handläggningstiderna och de nya 

reglerna för uppehållstillstånd och familjeåterförening påverkar deras arbete med 

nyanlända flyktingar.  
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Distriktssköterskorna upplevde även tydliga problem med ojämlik hälsa vid psykisk 

ohälsa och en ökad risk för nyanlända att hamna mellan stolarna inom vården. Många såg 

en ökad risk hos de vårdcentraler och vårdinstanser som inte träffade så många nyanlända. 

 

“När det gäller psykisk ohälsa, både asylsökande och nyanlända hamnar oftast mellan 

stolarna. För det är egentligen ingen som vill ta tag i dem. //Det blir en bollning mellan 

primärvården och specialistpsykiatrin. Man måste faktiskt konkretisera vem är det som 

ska ta dem.” (blå) 

 

Det upplevs finnas en otydlighet angående nyanländas psykiska ohälsa och hos vem 

ansvaret gäller. Distriktssköterskan möter hos nyanlända flyktingar många olika former 

av psykisk ohälsa men upplevs ha stora svårigheter att kunna hjälpa patienterna vidare. 

Extra tydligt blir glappet mellan primärvård och psykiatrin. Faktorer som rör gruppen 

nyanlända flyktingar som att det kan vara ett pågående trauma, en otrygg tillvaro utan fast 

adress eller att de flyttar mellan landsting, upplevs försvåra ytterligare.   

 

 

Organisatoriska förutsättningar 

Fortbildning till personal är ett återkommande tema. Det gäller då både i generella termer 

om hur kommunikationen kan underlättas och hur man bemöter människor från olika 

kulturer. Även specifika utbildningsområden där kvinnlig omskärelse framkom som ett 

ämne som det önskas mer kunskap inom.  

 

“När man pratar med familjer om omskärelse på flickor, hur ska man ha ett sånt samtal 

på ett bra sätt? För det är ju faktiskt primärvården det gäller” (mörkgrön) 

 

 

Flerspråkig personal med utländsk bakgrund kan vara en viktig del i jämlik hälsa då de 

kan öka förståelsen och förklara hur hälso- sjukvårdssystem fungerar i andra länder. Ökad 

kunskap och fortbildning är även värdefullt för att motverka den rädsla och otrygghet 

många upplever finns hos andra vårdcentraler och vårdinrättningar som inte möter 

nyanlända eller använder tolk regelbundet.  

 

“Vi tycker att många är väldigt rädda..eller inte rädda men tycker det är besvärligt med 

nyanlända. Kanske för att de inte är vana med det. Men vi tycker inte det är besvärligt." 

(turkos) 

 

 

Distriktssköterskorna betonade vikten av god samverkan både inom vårdcentralen och 

med andra myndigheter och instanser. Upplevelsen är att det är viktigt för 

distriktssköterskorna att se till helheten och då måste samarbetet med andra professioner 

som läkare, barnmorska, psykolog, kurator och rehabilitering fungera väl. Samarbetet 

upplevs som viktigt för att kunna göra ett bra jobb.  

 

“Att man gör det tillsammans, det är ju ett samarbete. Samverkan.”(orange) 
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Distriktssköterskorna uppger att det även krävs samverkan utanför vårdcentralen, med 

andra myndigheter och verksamheter, vilket kan vara svårt. En del distriktssköterskor ger 

exempel från den stora flyktingvågen under 2015/2016 och beskriver hur en bristande 

samverkan på flera olika plan försvårade deras arbete. Det efterfrågas bland annat bättre 

dialog med kommunen. Upplevelsen är att utan samverkan var många vårdcentraler inte 

rustade för att möta ett stort antal nyanlända flyktingar och centrala delar i 

distriktssköterskans förebyggande arbete gick förlorat. Det upplevs även vara en 

balansgång mellan att distriktssköterskan ska kunna samverka med olika instanser och 

myndigheter och samtidigt lyckas få både sig själv och patienten att känna sig trygga.  

 

“Många olika system som vi inte känner oss bekväma med. Migrationsverket, 

arbetsförmedlingen, försäkringskassan som vi inte vet allting om. Kan vara mycket frågor 

om sådana saker. ” (gul) 

 

Distriktssköterskan kan även möta de som inte har en positiv syn på myndigheter och det 

är därför extra viktigt att informera om sekretess och förklara vad det innebär inom 

sjukvården.   

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Ett forskningsresultats tillförlitlighet, reliabilitet, rör ofta frågan om resultat kan 

reproduceras av andra forskare. Särskilt påtagligt blir detta under intervjun om det 

avsiktligt eller oavsiktligt ställs ledande frågor som kan påverka svaren (Kvale & 

Brinkmann 2014, s. 295). Författarna är noviser i intervjusammanhang men har försökt 

vara medvetna om intervjuteknik och noga följt intervjuguide. Båda författarna deltog 

därför under pilotintervjun för att säkerställa så likvärdig intervjuteknik som möjligt. På 

grund av bristande erfarenhet upplevde författarna det som svårast under första 

intervjusamtalet men att det blev lättare och kändes mer naturligt efter att ha genomfört 

pilotintervjun. Konsten att intervjua är något som växer med antalet intervjuer som 

genomförs, och kvalitén i den data som framkommer värderas efter innehåll (Kvale & 

Brinkmann 2014, s. 33). Variationen i tidslängden bedöms inte ha någon större betydelse 

då det fanns kvalitativt innehåll som passade syftet i samtliga intervjuer.  Citat från 

samtliga informanter är representerade i resultatet, vilken ökar resultatens trovärdighet.  

 

 

Validitet, giltighet i kvalitativ forskning beskrivs ofta som ett mått för om en metod i en 

studie undersöker det den är ämnad att undersöka, och innebär en bedömning av kvalitén 

i det som producerats fram (Kvale & Brinkmann 2014, ss. 296-297). Validering och 

kvalitetskontroll rör alla steg i forskningsprocessen och bygger på att forskaren ständigt 

ifrågasätter, kontrollerar och teoretiskt tolkar resultaten. Det är även viktigt att aktivt 

arbeta för att motverka snedvriden tolkning (Kvale & Brinkmann 2014, s. 298). Ledord 

har varit trovärdighet, rimlighet och tillförlitlighet (Kvale & Brinkmann 2014, s. 298-

299), vilket författarna tycker har varit en givande process då de skrivit tillsammans och 

aktivt diskuterat frågorna. Tillförlitlighet har varit viktigt för författarna under hela 

arbetets gång, med återkommande dialoger författarna emellan. De flesta frågor som 
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uppkommit kring tillförlitlighet rör urvalet. Samtliga informanter är kvinnor. Hade 

resultatet blivit annorlunda om det varit en jämn fördelning mellan könen? Vidare har 

majoriteten av de distriktssköterskor som deltagit i studien specifika arbetsuppgifter som 

rör gruppen nyanlända flyktingar. Även om det var ett inklusionskriterie att ha erfarenhet 

av att arbeta med målgruppen finns det en risk att det kan påverka resultatet.   

 

 

Enligt Socialdepartementet (2018, s. 102) är tillgång till personal en viktig faktor för att 

kunna ge jämlik vård och en stor utmaning för hälso- och sjukvården är därför brist på 

rätt kompetens, framför allt sjuksköterskor och läkare med allmänspecialistkompetens i 

primärvården. Intressant nog visade vår kontakt med vårdcentraler, när vi sökte 

distriktssköterskor som informanter i både Västra Götaland och Halland, att 

förvånansvärt många saknade distriktssköterskekompetens alternativt hade alltför få. 

Andra var underbemannade och kunde inte avvara 20-30 minuter för en intervju. Hos två 

vårdcentraler svarade vårdcentralscheferna med autosvar att de på grund av hög 

arbetsbelastning inte kunde svara på mail. Generellt var det svårt och tidskrävande att få 

tag på både vårdcentralerna och vårdcentralschefer, på en del fanns inga andra 

kontaktvägar än att ringa via telefonrådgivningen. Efter 41 kontaktade vårdcentraler 

framkommer således en bild av en icke välfungerande primärvård med brist på 

distriktssköterskekompetens. Myndigheten för vård och omsorgsanalys (2017, s. 97) 

uppger att samtliga landsting saknar distriktssköterskor och att sjuksköterskor saknas i 13 

av 20 landsting.  

 

 

En svårighet i artikelsökningen var att skilja mellan nyanländ och asylsökande då de flesta 

nyanlända varit asylsökande. En del artiklar berör således mer de asylsökandes situation 

än nyanlända men har ändå inkluderats då det varit relevanta även för nyanlända 

flyktingar. Nyckelord i de vetenskapliga artiklarna har främst varit immigrants eller 

refugees enstaka asylum seekers. En del av informanterna pratade växelvis mellan 

nyanlända och asylsökande då de arbetar med båda patientgrupper.  

 

 

En forskares förförståelse, integritet, kunskap, hederlighet och erfarenhet har stor 

betydelse för resultatet (Kvale & Brinkmann 2014, s. 111). Båda författarna har erfarenhet 

av att möta nyanlända, dock inte inom primärvård. En av författarna har nyligen börjat 

arbeta inom primärvård men på en vårdcentral med relativt få nyanlända flyktingar. Den 

andre av författarna har lång erfarenhet av att arbeta med flyktingar och arbetar på en 

specialistmottagning för nyanlända flyktingar men har inte arbetat på vårdcentral.  

 

 

Resultatdiskussion 

Det som urskiljer sig i resultatet är utbildning och samverkans betydelse, utmaningarna 

med kommunikationen, den psykiska ohälsan och olika förväntningar på vård. Därför 

belyses vikten av distriktssköterskans patientcentrerade och holistiska förhållningssätt. 

Distriktssköterskan har en central roll i mötet med en nyanländ patient och kan hjälpa 

denne genom att upplysa om olika hälsoaspekter och hur vården fungerar i Sverige, detta 

är också något som underlättar för en hälsosam etablering i Sverige. Vilket på sikt kan 
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gynna både den enskilda individen och samhället. Det finns dock organisatoriska hinder 

som komplicerarar arbetet, vilket också kan försvåra möjligheten för jämlik vård.  Det 

som lyfts fram från resultatet diskuteras under rubrikerna Det vårdande mötet, Att möta 

den psykiska ohälsan, Organisationen och Jämlik hälsa för en hållbar utveckling.  

 

 

Det vårdande mötet 

Ett återkommande tema i resultatet var att se till hela den situation den nyanlända 

flyktingen befinner sig i och hur det kan påverka hälsan. Det framkom att 

distriktssköterskan beskrivs som en ”spindel i nätet” i patientmötet. Den benämningen 

upplever vi speglar distriktssköterskans holistiska ståndpunkt, där empati och ett 

respektfullt bemötande är viktiga komponenter. Här vill vi dock belysa vikten av att 

distriktssköterskan vet var nätet slutar för att inte ta på sig mer än vad som är hanterbart, 

samt att vara tydlig med vad hen kan hjälpa till med. 

 

 

I bemötandet av lidande patienter är det viktigt att vårdpersonal lär sig hantera det 

medlidande som patientens situation väcker och bevara ömheten och en vilja att lidandet 

lindras (Arman 2017, s. 217). En vänlig, respektfull attityd och medlidande hos 

vårdpersonal samt en känsla av att vara accepterad uppgav många flyktingar som särskilt 

viktigt när de sökte vård inom primärvård (van Loenen et al. 2018, s. 85). Det mest 

betydelsefulla i patientmötet är att sjuksköterskan inbjuder till mötet med empati och 

respekt, och att patienten blir sedd och lyssnad på. Även upplevelsen av att känna sig 

delaktig och inkluderad i sin vårdsituation är en väsentlig del i uppbyggnaden av en god 

vårdrelation (Hemberg & Vilander 2017, s. 825). 

  

  

I en holländsk studie där hälsan hos nyanlända asylsökande utan uppehållstillstånd 

jämförts med de som fått uppehållstillstånd framträder mötet med ny kultur, 

jobbsituationen, stöd av familj/ socialt stöd och den sociala positionen som särskilt viktiga 

faktorer. Upplevd ensamhet och avsaknad av meningsfulla aktiviteter hade stor påverkan 

på hälsan (Lamkaddem, Essink-Bot, Devillé, Gerritsen & Stronks 2015, s. 919-921). 

Flera andra källor betonar att sjukvårdspersonal måste vara medvetna av hur social 

isolering påverkar flyktingars hälsa, då cirka två tredjedelar av tillfrågade flyktingar 

upplevde ensamhet (Lubin Lobo, Jonzon & Hurtig 2016, s. 7; Abbas et al. 2018, s. 3).  Vi 

tror att mycket kan vinnas på att arbeta för en hälsofrämjande etablering. Faktorer som 

kan bidra till det är individanpassad vård, hälsolitteracitet och att stärka individens 

egenmakt (Al Adhami 2015, s. 9). Samtliga faktorer framhävs i vårt resultat som delar 

som distriktssköterskan arbetar med i mötet med nyanlända flyktingar. Vikten av 

patientcentrerad vård, att utgå från individens behov, och arbetet med att vägleda och 

undervisa egenvård framkom i alla intervjuer. Även van Loenen et al. (2018, s. 85) 

betonar vikten av att anpassa information efter patientens kunskapsnivå. 

  

  

Det framträdde också i resultatet att distriktssköterskan har en mycket central lotsfunktion 

i mötet med den nyanlända flyktingen. Både genom en orientering i den svenska 

sjukvården men också att verka som en brygga till det svenska samhället. Flera 
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distriktssköterskor i vår studie nämner dock att tillgängligheten till en så kallad kulturtolk, 

en person som kan förklara och guida i det svenska samhället hade varit till stor hjälp i 

deras arbete. En undersökning visar att 81 procent av tillfrågade sjuksköterskor inom 

hälso- och sjukvård tycker att de har arbetsuppgifter som andra yrkesgrupper kan och 

borde utföra så att deras kompetens som sjuksköterska skulle komma till större nytta 

(Myndigheten för vård och omsorgsanalys 2017, s. 114). Vi anser att om 

distriktssköterskorna hade haft denna hjälp eller samverkan kring denna patientgrupp, så 

kanske mer tid hade kunnat frigöras till att arbeta ännu mer hälsofrämjande vilket hade 

gynnat både individen och verksamheten. Det sparas också mycket resurser och lidande 

om en patient söker rätt från början. Egenvård och hälsofrämjande åtgärder beskrivs som 

viktiga delar i resultatet. Hälsofrämjande insatser är även något som flyktingar själva 

efterfrågar stort enligt forskning (van Loenen et al. 2018, s. 83). 

 

  

Att möta den psykiska ohälsan  

I resultatet framkom det att distriktssköterskorna upplevde en ojämlikhet i vården när det 

rör psykisk ohälsa hos nyanlända flyktingar. Det finns en risk att nyanlända flyktingar 

med psykisk ohälsa hamnar mellan stolarna, då det upplevs vara otydligt vem ansvaret 

ligger på. Detta tror vi kan bero på otydlighet från organisationerna och resursbrist. 

Okunskap eller ovana att jobba med denna patientgrupp kan också vara en riskfaktor, då 

det kanske även saknas utarbetade riktlinjer. Myndigheten för vård och omsorgsanalys 

(2017, s. 66) påtalar brister i samordning och att det finns oklara ansvarsgränser mellan 

primärvård och specialistvård. Ökad kulturkompetens och kunskap kring hur 

vårdpersonal kan bemöta den psykiska ohälsan hos flyktingar anses vara nödvändiga 

förbättringsåtgärder (Delilovic, Kulanem, Marttila & Lönnroth 2018, ss. 5-6). 

  

 

I vissa länder är psykisk ohälsa stigmatiserat och kunskapen om psykisk ohälsa kan vara 

begränsad. Därför anser vi att det är av stor vikt att distriktssköterskan är lyhörd för att 

patienter kan beskriva sitt mående på olika sätt, och kanske inte alltid kan beskriva det 

psykiska måendet tydligt. Kulturell kompetens blir då extra värdefullt. För att skapa 

delaktighet och en vårdande samhörighet är lyssnandet en viktig del. Lyssnandet 

motverkar känslan av ensamhet (Koskinen 2017, s. 410). Att lyssna på någon kan hjälpa 

den personen till att lättare återhämta sig, eller hjälpa den personen att orka leva vidare 

(Koskinen 2017, s. 411).  Oro, stress och ångest kan bli lindrat av att någon lyssnar, det 

ger andrum och kraft (Koskinen 2017, s. 410). Även om lidande är av ondo och saknar 

mening, kan en människa gå igenom lidande och ge det mening åt sitt liv och sig själv. 

Varje lidande formas av den som lider och dess omgivning och varje lidande blir unikt 

(Arman 2017, s. 215). 

 

  

Hälsoundersökningar som erbjuds till asylsökande i Sverige är till för att upptäcka 

psykisk och fysisk ohälsa. Men som tidigare beskrivits så är den psykiska hälsan ofta 

något som inte diskuteras. Deltagare i en studie som arbetade med hälsoundersökningar 

uppgav att fokus till största delen var att upptäcka infektionssjukdomar. Vilket då innebär 

att den psykiska ohälsan lätt kan missas. Det framkom också att mer tid behövs till att 

uppmärksamma även den psykiska ohälsan (Delilovic et. al 2018, s. 4). Tillräckligt med 
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tid har också framkommit i vårt resultat som en grund i mötet för att hinna lyssna in 

patienten och kunna ge ett så bra bemötande som möjligt. 

 

  

En annan studie undersökte skillnader i den psykiska hälsan hos asylsökande flyktingar 

och de som inte behövt söka asyl men som kommer från samma länder, då till exempel 

via anhöriginvandring. I den studien framkom det att flyktingar som genomgått 

asylprocessen hade sökt primärvården i större utsträckning för symtom relaterade till 

psykisk ohälsa. Detta tyder på att den svåra, ibland livshotande migrationen, men också 

att den ovissa, stressfulla asylprocessen påverkar det psykiska måendet (Straiton, 

Reneflot & Diaz 2017, s. 583). Det kan också tyda på att flyktingarna som genomgått 

asylprocessen under tiden fått mer information om hälso-och sjukvårdssystemet och 

därför har lättare att söka för sina symtom. Det uppmärksammades därför att den grupp 

som till exempel kommit via anhöriginvandring kanske inte får samma tillgång till 

information om hälso- sjukvårdssystemet (ibid.). 

  

 

Kvinnor, flickor som genomgått en flykt kan vara extra viktigt att uppmärksamma då 

sexuellt våld, diskriminering och förtryck förekommer i krigsdrabbade länder. Forskning 

visar också att postpartum depressioner är dubbelt så vanligt hos kvinnor som migrerat 

men det är sällan de söker hjälp för sina psykiska symtom (Socialstyrelsen 2015, s. 11). I 

vår studie framkom även behovet av kompetensutveckling kring kvinnlig könsstympning. 

Författarna anser därför att det är av stor vikt att vara lyhörd och uppmärksam på 

nyanlända kvinnors situation och hälsa. Även här tänker vi att samverkan har en viktig 

roll exempelvis med kvinnohälsovården. 

 

  

Organisationen 

I vår studie framkom att distriktssköterskorna upplevde varierad kvalité på tolkar och att 

många patienter hade höga förväntningar på den svenska hälso- och sjukvården. Här 

föreställer vi oss en bekymmersam kombination av dessa två problem. Hade 

kommunikationen fungerat bättre kanske patienternas förväntningar varit mer realistiska 

samtidigt som delaktigheten och känsla av kontroll ökat. Även Krupic, Sadic och Fatahi 

(2016, s. 143) fann i sin studie att deltagarna som nyligen immigrerat till Sverige hade 

väldigt höga förväntningar på den svenska vården, men upplevde istället att de möttes av 

en otillräcklig hälso- och sjukvårdsorganisation med långa väntetider, stressad personal 

som inte lyssnade och bristfälliga tolksamtal. Tolksamtal inom svensk hälso- sjukvård 

upplevs av många immigranter som undermåliga och oprofessionella, där den svenska 

medicinska terminologin är svår att tolka (Krupic, Hellström, Bisveciv, Sadic & Fatahai 

2016, s. 4).  

 

 

Vårt resultat visar att tillräckligt med avsatt tid är en viktig faktor för upplevelsen att 

kunna göra ett bra jobb. Här tror vi att det kan vara en stor skillnad på de vårdcentraler 

som möter nyanlända flyktingar regelbundet och är vana vid att besöken kan ta längre tid 

och att det behövs bokas tolk och de som inte möter patientgruppen regelbundet. Flera 

studier betonar även vikten av att det finns tillräckligt med tid avsatt (Zotterman et al. 
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2014, s. 421), speciellt i mötet med den som flytt (van Loenen et al. 2018, s. 83; Lubin 

Lobo, Jonzon & Hurtig 2016, s. 8-9).  

 

 

Vi blev positivt överraskade att flera av distriktssköterskorna i vår studie gjort 

förbättringsarbeten på vårdcentralerna för att bättre möta gruppen nyanlända. Det var 

exempelvis direktkontakt med sjuksköterska istället för telefonrådgivning, och längre 

besökstider avsatta när tolk användes. Zotterman et al. (2014, s. 421) beskriver just hur 

rådgivning per telefon och språkförbistringar är vanliga orsaker till att vårdmöten 

försämras. 

 

 

Det framkommer även i vår studie att distriktssköterskorna kan möta många patienter som 

är frustrerade och uppgivna, som upplever att de inte får hjälp. En del i detta kan vara att 

nyanlända flyktingar kan ha svårt att navigera rätt och då kan söka vård på fel vårdinstans. 

Vi vill här belysa att det kan vara svårt att hamna rätt i den svenska hälso- sjukvården 

även som svensk men att nyanlända flyktingar ställs inför ytterligare hinder. Det är inte 

ovanligt att flyktingar i kontakt med hälso- och sjukvård möter både strukturella och 

organisatoriska hinder (Lubin Lobo, Jonzon & Hurtig 2016, s. 3) men också 

administrativa hinder (van Loenen et al. 2018, s. 85).  

 

 

Majoriteten av distriktssköterskorna i vår studie uppger att det är viktigt att nå ut med 

information om hälso- sjukvård tidigt, så snart de nyanlända kommit till Sverige. En 

studie med fokus på flyktingars upplevelse av primärvård utefter deras resväg genom sju 

Europeiska länder visar att det finns ett stort behov av mer information om hälso- 

sjukvårdssystemet, dess olika procedurer och organisation samt hur man hittar vägen till 

rätt instans (van Loenen et al. 2018, s. 85).  

 

 

Kompetensutveckling och utbildning uppgavs vara värdefullt av samtliga 

distriktssköterskor i vår studie. Flera studier belyser även vikten av utbildning hos 

vårdpersonal som möter flyktingar (van Loenen et al. 2018, s. 85; Abbas et al. 2018, s. 8; 

Lubin Lobo, Jonzon & Hurtig 2016, s. 13; WHO 2016, s. 16; Hemberg & Vilander 2017, 

s. 822). Betydelsen av kulturkompetens betonas särskilt. Vi vill här poängtera att det är 

något som måste ske kontinuerligt hos alla vårdcentraler och vårdinrättningar, oavsett 

patientklientel. Många distriktssköterskor i vår studie upplevde att det är hos dem som 

inte möter patientgruppen regelbundet som den största rädslan och okunskapen finns.   

 

 

Jämlik hälsa för en hållbar utveckling 

I vårt resultat ser vi tydliga kopplingar till hållbar utveckling och flera distriktssköterskor 

beskriver vilka fördelar förbättringsarbete gett även i ett större perspektiv, även om det 

varit små förändringar. Exempelvis gör drop in mottagning det lättare att göra 

bedömningar än per telefon och att osäkerheten minskas. Distriktssköterskan kan då 

lättare se vad de kan göra själva vilket leder till att det bokas färre onödiga läkarbesök 

och det kan frigöras läkartider till dem som behöver det. Svårigheter med att söka vård, 
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onödig väntan eller att nekas vårdinsatser på primärnivå kan i slutändan leda till ett akut 

behov där patienter istället behöver söka akutvård på sjukhus (SOU 2011:48, s. 91). 

Istället för att förebygga handlar mycket av det allmännas resurser idag om att 

kompensera och reparera i efterhand. Ett exempel är att regioner i Tyskland som inte 

investerat i hälso- och sjukvård till flyktingar i slutändan får betala en högre kostnad 

(Abbas et al. 2018, s. 8). Även Matlin, Depoux, Schütte, Flahault och Saso (2018, ss. 3-

4) menar att en av utmaningar i arbetet med flyktingar är att det inte bör ses från ett 

kortsiktigt perspektiv som det ofta görs idag med akuta lösningar. I vårt resultat framkom 

att distriktssköterskorna uppmärksammat att hälso- sjukvården behöver tänka mer 

långsiktigt för att bättre möta nyanlända flyktingars vårdbehov. Här tror vi att mycket kan 

vinnas på fler hälsofrämjande åtgärder för att ta tillvara de nyanlända flyktingars styrkor 

och livskraft.  

 

 

Flera källor betonar vilken viktig roll primärvården har för att arbeta för jämlik hälsa 

(WHO 2008; WHO  2016, s. 19; Abbas et al. 2018 ss. 4-8; Myndigheten för vård och 

omsorgsanalys 2017, s. 7; van Loenen et al. 2018, s. 82). Det som framkommer i vår 

studie är hur mycket av detta arbete som görs i det tysta av distriktssköterskor. 

Distriktssköterskorna har uppmärksammat att nyanlända flyktingar er en utsatt 

patientgrupp och lägger ner mycket arbete på att informera patienterna om deras 

rättigheter, majoriteten följer även upp så de verkligen får tillgång till den vård de har rätt 

till. Zotterman et al. (2014, s. 421) beskriver just att en viktig del av distriktssköterskans 

arbete är att förstå patientens behov och stå upp för och  informera om dennes rättigheter. 

Flera av distriktssköterskorna som deltog i vår studie uppgav att detta är särskilt viktigt 

för patientgruppen nyanlända flyktingar eftersom upplevelsen är att ingen annan verkar 

göra det. En uppenbar risk blir dock bristen på distriktssköterskor. Myndigheten för vård 

och omsorgsanalys (2017, s. 79) menar att bristande kompetensförsörjning minskar 

möjligheten för jämlik vård och personalbrist är ofta större i glesbygd och socio- 

ekonomisk utsatta områden. 

 

 

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2013, s. 6) är det viktigt att distriktssköterskan har 

ett mångkulturellt kunnande, är lyhörd och håller sig uppdaterad för förändringar i vårt 

samhälle. Vi vill här belysa hur betydelsefull denna del av distriktssköterskans arbete 

inom primärvård är. Flera av de intervjuade distriktssköterskorna uppgav vilka 

utmaningar de ställs inför genom att möta och hantera de snabb ökade 

flyktingströmmarna. Vår uppfattning är att de distriktssköterskor vi talat med 

uppmärksammat de delar som fungerat mindre bra och kontinuerligt gjort ändringar i sitt 

arbete för att möta de patienter som behöver extra stöd. Det tror vi är viktigt för jämlik 

hälsa. Dock upplever vi att personligt engagemang och fallenhet är en stor del i det 

förbättringsarbete som gjorts snarare än uttalade arbetsuppgifter. Vår upplevelse är att 

arbetet runt denna patientgrupp i stor utsträckning är välfungerande hos de intervjuade 

distriktssköterskor. Detta tycks mer bero på att distriktssköterskorna är flexibla och 

kreativa snarare än att det är prioriterat och etablerat i verksamheten.   

 

 

Shaffer, Bakhshi, Farell och Àlvarez (2019, s. 10-11) belyser hur sjuksköterskor kan ha 

en avgörande roll i hållbar utveckling och för att de globala målen ska kunna uppfyllas. I 
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vår studie nämndes det under en intervju att man som ensam distriktssköterska kanske 

inte tror att man kan göra någon skillnad, men att det i varje möte faktiskt går att göra 

skillnad, bara genom att lyssna. Som framkom i vår studie har distriktssköterskorna en 

framträdande roll både i arbetet och i förbättringsområden som genomförts kring 

nyanlända flyktingars hälsa. Detta anser vi är en god förutsättning för att uppnå jämlik 

hälsa och hållbar utveckling. Avslutningsvis stämmer resultatet väl överens med ett citat 

från Myndigheten för vård och omsorgsanalys sammanfattande bedömning av 

primärvården, 

 

“Vården måste bli mer jämlik, det förebyggande och proaktiva arbetet måste stärkas och 

samordning, helhetssyn samt anpassning till individuella behov och förutsättningar blir 

allt viktigare” (Myndigheten för vård och omsorgsanalys 2017, s. 5). 

 

 

Kliniska implikationer 

Studiens resultat kan vara användbara för distriktssköterskor och personal inom 

primärvård då det är en patientgrupp som vården kommer i kontakt med kontinuerligt. 

Distriktssköterskan möter den nyanlända patienten genom olika faser i livet. Kunskap och 

förståelse är centrala delar i distriktssköterskans arbete vilket också framkommit i vårt 

resultat.  Författarna till denna studie anser därför att resultatet kan vara av intresse för 

både personal och primärvårdsledning då organisatoriska hinder och förbättringsområden 

uppmärksammats. Många aspekter som framkom i resultatet involverar även högre 

beslutsfattares delaktighet som till exempel behovet av fortbildning, mer tid och resurser. 

Dock kan mycket göras på lokal nivå som schema-tekniska ändringar, flexibilitet och 

underlätta för nyanlända flyktingar att komma i kontakt med vårdcentralerna. Samt 

utarbeta tydliga riktlinjer vid till exempel tolkanvändning. Delar av resultatet rör även 

organisation och samverkan vilket kan vara av intresse för andra aktörer även utanför 

primärvården. I resultatet påvisas att nyanlända flyktingar har ett behov av övergripande 

information om svensk hälsosjukvård och egenvård. Detta är något som egentligen inte 

behöver falla under primärvårdens ansvar, utan det kan med fördel göras i ett tidigare 

skede, redan vid ankomst till Sverige. Vi anser också att det hade varit intressant att 

undersöka nyanlända flyktingars upplevelse av den svenska primärvården för att få 

ytterligare kunskap om eventuella förbättringsmöjligheter.   

  

 

SLUTSATS 

Vår studie belyser distriktssköterskans betydelsefulla arbete med den nyanlända 

flyktingen. Det upplevs finnas förbättringsområden som hade bidragit till en mer jämlik 

hälsa. Väsentliga delar i detta kan vara bättre samverkan och resurser angående den 

psykiska ohälsan, välfungerande tolkverksamhet där extra tid behöver avsättas vid 

tolksamtal. Tidiga insatser med fokus på hälsofrämjande åtgärder och mer tid avsatt även 

för detta. Nyanlända är en utsatt patientgrupp där hälsan kan vara komplex. Det behövs 

kontinuerlig kompetensutveckling, inte minst för att uppmärksamma ojämlik hälsa. Även 

om det under de senaste åren forskats kring flyktingströmmar, migranters hälsa och 

primärvård anser författarna till denna studie att det saknas befintlig forskning kring 
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distriktssköterskornas roll. Vår studie har synliggjort vilket viktigt arbete 

distriktssköterskan gör för den nyanlända flyktingen.  
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Bilaga I 

Till verksamhetschef för godkännande av datainsamling 
Vi är två sjuksköterskor, Karin Lagerkvist och Henrietta Landin som studerar på 

specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssjuksköterska vid Högskolan i Borås. Som 

en del i utbildningen gör vi ett examensarbete på avancerad nivå. 
Syftet med examensarbetet är att erhålla fördjupade kunskaper inom ett område som distriktssköterskan 

kommer i kontakt med i sitt arbete. Vi avser att undersöka vilka erfarenheter distriktssköterskor inom 

primärvården har av att arbeta med nyanlända patienter som fått uppehållstillstånd. Vi skulle uppskatta 

din hjälp att hitta intresserade distriktssköterskor till vår studie. Förhoppningen är att hitta åtta till tio 

distriktssköterskor totalt sett. 
Distriktssköterskor har en viktig roll i bemötandet av nyanlända patienter. Syftet med vår studie är att 

med fokus på jämlik vård beskriva distriktssköterskans upplevelse av arbetet med nyanlända vuxna 

patienter inom primärvården. Vår förhoppning är att kunna kartlägga vilka eventuella 

vårdhinder/svårigheter som föreligger och vilka förbättringsmöjligheter som finns. 
Metoden i examensarbetet kommer att vara kvalitativ innehållsanalys baserad på halvstrukturerade 

intervjuer. Datainsamling kommer att ske genom bandade intervjuer med distriktssköterskor inom 

primärvård. Vi vänder oss till distriktssköterskor med erfarenhet av denna patientgrupp. Intervjuerna 

kommer att ske tidig höst 2018 och kan gärna ske på arbetsplatsen eller enligt överenskommelse. 

Tidsåtgången beräknar vi till ca 30 minuter. Att medverka i studien är frivilligt och kan när som helst 

avbrytas utan förklaring. Allt material hanteras konfidentiellt och kan inte spåras till deltagarna vid 

publiceringen. 
För att underlätta för oss att komma igång med våra intervjuer uppskattar vi svar om deltagande så snart 

som möjligt. Bifogar formulär om godkännande som mailas till angiven adress. 
 

 

 

 
Vänliga hälsningar 
Karin Lagerkvist & Henrietta Landin                                         
                                                                                                                   Handledare Laura Darcy 
Universitetslektor Institutionen för vårdvetenskap Högskolan i Borås 
E-post: xxx 
Telefon: xxx 
Godkännande 
Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Karin Lagerkvist och Henrietta Landin genomför 

datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits. 
Ort och datum                                                                                           Titel/Verksamhet 
________________________                                                        _______________________________ 
Namn                                                   
_________________________ 
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Bilaga II 

Samtycke till insamling och behandling av uppgifter om dig 

Vi är två sjuksköterskor Karin Lagerkvist och Henrietta Landin som studerar på 

specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska vid Borås högskola. Som en del 

av kursen Examensarbete med inriktning mot distriktssköterskans arbete vid Högskolan i Borås utför vi 

en studie med syftet att beskriva distriktssköterskans upplevelse av att arbeta med vuxna nyanlända 

patienter. 

Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 6.1 (a) i 

dataskyddsförordningen (samtycke). 

Uppgifterna kommer att användas av oss samt vara tillgängliga för lärarna på den aktuella kursen och 

centrala administratörer vid högskolan. Uppgifterna kan dock vara att betrakta som allmänna handlingar 

som kan komma att lämnas ut i det fall någon begär det i enlighet med offentlighetsprincipen. 

Uppgifterna kommer att lagras inom EU/EES eller tredje land som EU-kommissionen beslutat har en 

skyddsnivå som är adekvat, dvs. tillräckligt hög enligt dataskyddsförordningen. Uppgifterna kommer att 

raderas när de inte längre är nödvändiga. 

Resultatet av studien kommer att sammanställas i avidentifierad form och presenteras så att inga uppgifter 

kan spåras till dig. 

 Du bestämmer själv om du vill delta i studien. Det är helt frivilligt att lämna samtycke, och du kan när 

som helst ta tillbaka ett lämnat samtycke. Dina uppgifter kommer då inte att användas mera. På grund av 

lagkrav kan högskolan dock vara förhindrade att omedelbart ta bort uppgifterna. 

Jag samtycker till att deltaga i denna studie samt att uppgifter om mig behandlas enligt ovan. 

 
________________________ 
Underskrift  
_________________________                               
Namnförtydligande   
_________________________                              
Ort och datum 
  
Fylls i av ansvarig lärare eller handledare  
 __________________________  
Studenternas namn 
__________________________ 
Kurs och kurstillfälle 
__________________________  

Kursansvarig (namn, avdelning) 
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    Bilaga III 

 

      Intervjuguide 

 

● Kan du beskriva hur ditt arbete med nyanlända flyktingar ser ut? 

 

● Upplever du några hinder/svårigheter i arbetet med nyanlända flyktingar? 

 

● Hur kan distriktssköterskan inom primärvård bidra till en jämlik hälsa för 

nyanlända flyktingar? 

 

● Har du några tankar om förbättringsarbete, vad skulle underlätta i ditt arbete? 

 

 

 

 

 

 

 


