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Sammanfattning 

Med papperslös menas de individer som befinner sig i landet utan uppehållstillstånd, 

antingen p.g.a. nekad asylansökan eller på grund av att de aldrig sökt asyl. Papperslösa i 

Sverige har endast rätt till akutsjukvård och förlossningsvård men saknar rätt till övrig 

sjukvård, trots att lagen strider mot HSL, etiska koden för sjuksköterskor och de 

mänskliga rättigheterna. Syftet med denna litteraturöversikt är att undersöka vilka 

barriärer papperslösa står inför när de behöver uppsöka sjukvård, på vilket sätt detta 

påverkar deras hälsa, samt vilka faktorer som kan minska dessa barriärer. Arbetet är 

utformat som en litteraturöversikt och det har använts både kvantitativa och kvalitativa 

artiklar.  

 

Resultatet är uppdelat i olika teman och subteman. De teman som har identifieras är 

känslomässiga barriärer för att söka vård, konkreta barriärer för att söka vård, upplevda 

hälsoproblem hos papperslösa, samt positiva faktorer till att söka vård och uppnå 

förbättrad hälsa.  

 

De artiklar som har använts har ett patientperspektiv och samtliga artiklar kommer från 

ett annat land än Sverige. Det senare är en utmaning i arbetet, då en önskan finns om att 

kunna omsätta resultatet till svenska förhållanden. För att kunna göra denna omsättning 

har en tolkning gjorts vilket beskrivs i resultatdiskussionen. Att dessa individer har 

sämre tillgång till vård samt upplever sin hälsa som sämre än resten av landets invånare 

tolkas som ett uttryck för en kombination av vårdlidande, sjukdomslidande men också 

ett livslidande. Sjuksköterskan kan spela en viktig roll för att skapa en trygghet och 

välbefinnande hos dessa individer när de söker vård och på så vis minska deras lidande. 

 

Nyckelord: [papperslösa, barriärer, hälsa, lidande, livsvärld] 
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INLEDNING 

Som sjuksköterska är det inte omöjligt att någon gång i sitt yrkesliv komma i kontakt 

med människor som vistas i landet utan uppehållstillstånd och som i dagligt tal benämns 

som ”papperslösa”. För att kunna bemöta dessa människor på ett bra sätt krävs det både 

en inblick i personens livssituation, kunskap om vad lagen säger, men även förståelse 

för vad sjuksköterskans etiska kod innebär.  

 

I denna litteraturstudie har författarna en önskan om att kunna omsätta forsknings 

resultat om hur situationen ser ut för papperslösa personer i Sverige till förslag om hur 

papperslösa kan bemötas inom hälso- och sjukvård. Då vi bara hittat artiklar från andra 

länder är det de artiklarna som kommer att användas i resultatet. I bakgrunden tas det 

upp lagar och riktlinjer som gäller för Sverige, medan i en bilaga beskrivs hur lagarna 

ser ut i övriga länder (se bilaga 1). I resultatdiskussionen kommer resultatet sedan tolkas 

av författarna för att kunna omsättas på svenska förhållanden.  

 

Utgångspunkten för uppsatsen är att sjuksköterskan genom att få en inblick i dessa 

personers upplevelser av att söka vård och vilka barriärer dessa individer står inför kan 

skapa ett tryggare möte och en bättre vårdrelation. 

 

Med upplevda barriärer menas i denna uppsats de hinder och svårigheterna som dessa 

personer stöter på när de behöver uppsöka vård.  

 

 

BAKGRUND  

Innebörden av att vara papperslös 

 
”En 30-årig papperslös kvinna våldtas på en gata i Stockholm. Eftersom hon 

riskerar utvisning om hon går till polisen anmäler hon inte det inträffade, och 

hon vågar heller inte gå till sjukhus. Våldtäkten leder till graviditet. 

Mödravårdscentralen vägrar att göra kontroller, eftersom hon inte kan betala 

den fulla kostnaden, 500kr, för varje barnmorskebesök. Hon bor omväxlande 

hos vänner och på gatan, mår fysiskt och psykiskt allt sämre och får allt svårare 

att överleva ekonomiskt, eftersom graviditeten gör henne alltmer begränsad i 

vilka svartjobb hon kan ta. Flera kvinnojourer kontaktas, men de vill inte ta 

emot kvinnan eftersom hon är papperslös” (Ascher, Kjellström & Lindberg, 

2008). 

 

Det här är bara ett av flera människoöden tagit ur den grupp av personer i samhället som 

i dagligt tal benämns  som papperslösa.  

 

Som papperslös är du enligt Khosravi (2006) berövad rätten att ha rättigheter. Till 

skillnad från en kriminell som är olaglig för sina handlingar, är den papperslösa olaglig i 

sin existens. En ”papperslös” individ saknar rätten till skydd från andras övergrepp, 

vilket är en grundläggande mänsklig rättighet. Den papperslösa befinner sig i en form 

av icke-existens, där han/hon osynliggörs, står utanför samhället samt ofta upplever en 

konstant känsla av sårbarhet och att vara övervakad. 

 



 6

 

6

 

Med begreppet papperslös menas de personer som lever i landet utan uppehållstillstånd, 

antingen p.g.a. avvisad asylansökan eller på grund av att de aldrig har sökt asyl 

(Björkman & Wittmeyer, 2008).  

 

 Rätten till vård  

 

Papperslösa människors rätt till vård enligt svensk lag  

 

Sverige är ett land som begränsar tillgången till hälso- och sjukvård för papperslösa i 

förhållande till landets medborgare (Socialstyrelsen, 2006). 

 

Papperslösa i Sverige har rätt till omedelbar akutvård och förlossningsvård men får stå 

för hela betalningen själva utan subventionering från staten. Barn under 18 har samma 

rätt till vård som svenska medborgare, förutsatt att de någon gång varit inne i 

asylprocessen. Annars gäller samma regler som för vuxna papperslösa personer. Det är 

vidare upp till varje landsting att avgöra hur mycket vård de vill erbjuda papperslösa 

utöver akutsjukvård, utan statlig ersättning (Björkman & Wittmeyer, 2008). 

 

Som för övriga befolkningen skyddas papperslösa personer av sekretesslagen vilket 

innebär att sjukvårdspersonal har tystnadsplikt, men enligt smittskyddslagen måste de 

anmäla allmänfarliga sjukdomar. Trots tystnadsplikten förekommer det att 

sjukvårdspersonal anmäler papperslösa till migrationsverket eller polisen vilket gör att 

en del inte vågar söka vård (Björkman & Wittmeyer, 2008). Vårdpersonal måste även 

svara på en direkt fråga från polisen om en specifik person finns på avdelningen, detta 

gäller även övriga invånare i Sverige (PICUM, 2007). 

 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763), 2 §, är det viktigt att ge en god 

hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för 

alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det 

största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården.  

 

Sjuksköterskans etiska skyldigheter  

 

Enligt ICN's etiska kod för sjuksköterskor (2007) är sjuksköterskans fyra grundläggande 

uppgifter att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Hon 

eller han ansvarar även bland annat för att ge människor vård och respektera mänskliga 

rättigheter. 

 

 Mänskliga rättigheter

Alla länder i EU har skrivit under FN:s konvention om mänskliga rättigheter som 

garanterar alla individer högsta möjliga fysiska och psykiska hälsa, och tillgång till vård 

vid sjukdom eller graviditet. Detta förutsätter såväl tillgänglighet som möjlighet att söka 

vård, men även tillgänglighet till god vård oavsett patientens betalningsförmåga 

(Romero-Ortuno, 2004). 
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Vårdvetenskapliga begrepp  

  

Hälsa och Välbefinnande 

 

Det är först när hälsan hotas som den uppmärksammas av den enskilda individen. Den 

vårdvetenskapliga hälsobilden har istället för sjukdomen människans lidande och hälsa i 

fokus. Hälsa är en subjektiv känsla som kan variera för samma person vid olika 

tidpunkter. Människans hälsa påverkas av yttre faktorer i ett socialt och kulturellt 

samspel (Wiklund, 2003). 

 

En viktig förutsättning för att uppnå välbefinnande är upplevelsen av trygghet. Även om 

en person kan uppleva ett yttre hot, som exempelvis sjukdom, kan trygghet uppnås 

genom att personen känner att han eller hon har kontroll över sin situation (Dahlberg, 

Segesten, Nyström, Susered & Fagerberg, 2003).  

 

Enligt Eriksson (1989, refererad i Wiklund, 2003) innebär hälsa en objektiv såväl som 

subjektiv upplevelse av sundhet, friskhet och välbefinnande. En individ kan alltså ha 

objektiva tecken på sjukdom men subjektivt uppleva välbefinnande. På samma sätt kan 

hon eller han erfara en subjektiv upplevelse av ohälsa men sakna objektiva tecken på 

sjukdom. Begreppet hälsa inom vårdvetenskapen innebär således mycket mer än bara 

frånvaro av sjukdom (Wiklund, 2003; Dahlberg et al., 2003). För att kunna uppleva 

välbefinnande krävs att individen erkänner och vågar möta sitt lidande (Dahlberg et al., 

2003). 

 

Lidande 

 

Lidandet bottnar ofta i någon form av förlust, hot eller kränkning av individen. Detta är 

inte något som bara handlar om observerbara symtom utan också en inre process hos 

människan. Skuldkänslor och upplevelsen av att förlora kontroll kan leda till ett lidande. 

Det är ofta svårt att förmedla sitt lidande till andra och den lidande personen vänder sig 

inåt och blir sluten. Personen känner sig då avskärmad från omgivningen (Wiklund, 

2003). 

 

För sjuksköterskan är det viktigt att se helhetsperspektivet som inbegriper både lidande 

och existentiella tankegångar, samt objektiva tecken på ohälsa/hälsa. Lidandet hör ihop 

med hela människans existens i världen, och är en del av människans liv. Hälsa och 

lidande hör ihop (Wiklund, 2003). Målet med vårdandet är att motverka lidande och 

skapa möjlighet till välbefinnande, vilket förutsätter att lidandet ges utrymme och får 

någon form av mening (Dahlberg et al., 2003). 

 

Lidande kan delas upp i sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Till 

sjukdomslidande hör både de fysiska symtomen men också att personen upplever sig 

begränsad till följd av sjukdomen (Wiklund, 2003; Dahlberg et al., 2003). Det lidande 

som kan uppstå till följd av brister i vårdandet eller avsaknad av vård benämns som 

vårdlidande. Med vårdlidande menas att bli förnekad som lidande människa, och att 

fråntas rätten att ta aktiv del i sin egen hälsoprocess (Dahlberg et al., 2003). Livslidande 

hör ihop med hela personens liv och verklighet. Sjukdomen kan vara den utlösande 
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faktorn men livslidande innebär ett vidare perspektiv (Wiklund, 2003; Dahlberg et al., 

2003). 

 

Livsvärld 

 

Begreppet livsvärld har sitt ursprung i fenomenologin och innebär den upplevda 

verkligheten till skillnad från den fysiska världen. Det är genom sin livsvärld människan 

förhåller sig till sin omvärld (Wiklund, 2003; Dahlberg et al., 2003). Med ett 

livsvärldsperspektiv menas att människans levda verklighet och upplevda hälsa och 

lidande tas i beaktande. Fokus ligger då varken enbart på individen eller enbart på 

världen runtom den, utan på samspelet däremellan (Dahlberg et al., 2003). 

 

 

PROBLEMFORMULERING 

 

Papperslösa individer har enligt svensk lag inte rätt till vård på samma villkor som de 

som har uppehållstillstånd i Sverige. Förutom de lagliga hindren som papperslösa möter 

när de är i behov av sjukvård, kan det även finnas andra skäl till att de undviker att söka 

vård. Det kan således finnas fler barriärer som hindrar de papperslösa från att söka 

sjukvård. Dessa får i så fall svåra konsekvenser för individen. 

 

 

SYFTE 

Syftet med denna litteraturöversikt är att undersöka vilka barriärer papperslösa står inför 

när de behöver uppsöka sjukvård, på vilket sätt detta påverkar deras hälsa, samt faktorer 

som kan minska dessa barriärer.  

 

METOD  

Arbetet är utformat som en litteraturöversikt, där både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar har använts. Totalt har 8 kvantitativa och 4 kvalitativa artiklar använts i 

resultatet. De artiklar som har använts redovisas i bilaga 2.  

 

Litteratursökning 

 

Sökningar efter lämpliga artiklar gjordes i CINAHL och PubMed, men gav ett begränsat 

antal relevanta artiklar. Därefter utökades sökningen genom att använda Samsök-

Metasökning under kategorin ”Medicin och Hälsa”. De databaser som sedan gav 

relevanta artiklar var CINAHL, MEDLINE, Nursing Journals och Scopus. 

 

Utöver den systematiska sökningen användes även manuell/sekundär sökning, genom 

att söka artiklar från referenslistan på artiklar som kommit fram via den systematiska 

sökningen. På så vis hittades ytterligare en relevant artikel.  
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De sökord som användes för att få fram artiklarna presenteras i tabell 1. Anledningen 

till att just dessa sökord valdes var att de svarade väl mot syftet. 

 

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara av hög vetenskaplig kvalitet och att 

de hade papperslösa individers upplevelser i fokus, och inte ett samhälls- eller 

sjuksköterskeperspektiv. De skulle även vara skrivna på engelska eller svenska. Ett 

exklusionskriterium var att artiklarna inte skulle fokusera på personer som är 

asylsökande, då skillnader i upplevelser kan förekomma gentemot papperslösa individer 

p.g.a. lagliga skillnader.  

 

Kvalitetsgranskning  

 

För att säkerställa att artiklarna höll en hög vetenskaplig kvalitet användes endast 

artiklar som var ”peer review”, och samtliga artiklar var publicerade i vetenskapliga 

tidskrifter. Utöver detta genomfördes en kvalitetsgranskning som bestod av en 

granskning av de olika artiklarnas syfte, problemformulering, val av metod, 

urvalskriterier och rimlighetsbedömning av resultat.  

 

För kvalitetsgranskning av de kvantitativa artiklarna användes en mall för 

artikelgranskning, medan de kvalitativa artiklarna granskades enligt ett 

granskningsprotokoll för kvalitativa studier. Några artiklar exkluderades då de inte 

uppnådde en tillräckligt hög vetenskaplig standard. 

 

Dataanalys 

 

Vid analys av de kvalitativa artiklarna användes Evans (2002) och Friberg (2006, s.105-

114) för att analysera innehållet. Enligt dem var första steget i analysen att med fokus 

på resultatet i varje artikel hitta nyckelfynd för att sedan jämföra fynden i de olika 

artiklarna med varandra genom att sammanställa dem i nya teman och subteman. En 

överblick över de teman och subteman som hittades efter den analysen kan ses i  

Tabell 2. 

 

De kvantitativa artiklarna användes för att komplettera de kvalitativa artiklarnas teman 

och subteman, fördelen med detta är att fler personer kan tillfrågas i en statistisk 

undersökning.  
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Tabell 1: Databassökning 

 

Databas Sökord Antal träffar Använda artiklar 

CINAHL Undocumented 

immigrants + access 

health care 

 

”irregular 

immigrants” + 

qualitative study 

 

”illegal immigrants” 

+ ”health risks” 

23 

 

 

 

1 

 

 

 

3 

3 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

MEDLINE Undocumented 

immigrants + access 

health care 

 

Immigrants + fear + 

health care 

30 

 

 

 

37 

1 

 

 

 

1 

Nursing Journals Undocumented 

immigrants + access 

health care 

60 1 

Scopus ”undocumented 

migrants” + ”access 

to care” 

 

”undocumented 

immigrants” + 

”quality of health” 

9 

 

 

 

14 

2 

 

 

 

1 



 

RESULTAT 

Tabell 2: Tematisering  

Teman Subteman 

Känslomässiga barriärer 

för att söka vård 

 

 

 

 

 

 

 

Rädsla för att bli 

nekad vård eller 

diskriminerad 

 

Rädsla för 

myndigheter och att 

bli angiven 

 

Avsaknad av socialt 

stöd 

Konkreta barriärer för att 

söka vård 

Ekonomiska hinder 

 

Lagliga hinder och ej 

tillgång till sjukvård 

 

Språkliga hinder  

Upplevda hälsoproblem 

hos papperslösa 

 

Fysisk ohälsa 

 

Psykisk ohälsa 

 

Inadekvat mödravård 

Positiva faktorer till att 

söka vård och uppnå bättre 

hälsa 

 

Socialt nätverk 



 

Känslomässiga barriärer för att söka vård 

 

Rädsla för att bli nekad vård eller bli diskriminerad 

 

En vanlig återkommande upplevd barriär för att söka vård hos gruppen papperslösa var 

att de saknade uppehållstillstånd. Det yttrade sig i många olika beskrivna upplevelser 

(Heyman, Nunez & Talavera, 2009; Berk & Schur, 2001; Asch, Leake & Gelberg, 

1994; Cavazos-Rehg, Zayas & Spitznagel, 2007; Aroian, 1993; Simich, Wu & Nerad, 

2007). Vissa upplevde sig vara långt ner på den sociala hierarkin och upplevde ett 

utanförskap. De kände sig stigmatiserade från resten av samhället vilket hindrade 

personen från att söka vård (Heyman et al,. 2009; Simich et al,. 2007). 

 

I en av artiklarna från USA berättade en kvinna om sin son Gabriel som slog i huvudet 

när han lekte med sin cykel. Ett år senare led han fortfarande av huvudvärk, ont i öronen 

och nedsatt syn. När modern sökte hjälp hos två olika vårdinrättningar fick hon samma 

svar, ”We can’t attend to you if you are unable to pay”. Därefter valde hon att hand om 

alla sina barns medicinska behov hemifrån. Upplevelsen av att vara placerad långt ner 

på den sociala hierarkin blev en barriär för att söka uppföljande vård för den här 

kvinnan och hennes son (Heyman et al., 2009). 

 

I samma artikel från USA beskrev en familj där mannen hade uppehållstillstånd, men 

hans fru och två barn var papperslösa, hur de upplevde en immigrationsbaserad hierarki. 

Detta hindrade dem från att söka vård när deras son skadade sin fot i en olycka. Efter 

misslyckade försök att ta hand om pojken hemma tog de honom till akuten på ett privat 

sjukhus. Kostnaden för vården blev US$1,250. Fadern, som genom sitt 

uppehållstillstånd hade tillgång till vård, kände en stor skuld till resten av familjen över 

den orättvisa behandling som gavs familjemedlemmar emellan (Heyman et al., 2009). 

 

En kvinna i en undersökning i Canada beskrev känslan av att hon inte hade rätt till att 

vara sjuk (Simich et al., 2007). 

  
”…The nurse looked at my immigration papers, like giving them a second 

thought about giving me medical attention. She had to make a phone call, after 

seeing my papers. I felt like some discrimination about it…”  

(Simich et al., 2007). 

 

Andra tillfrågade i samma artikel från Canada berättade om upplevelser av 

diskriminering från resten av samhället. Trots att de arbetade hårt hade de inte samma 

rättigheter till vård som resten av Canadas medborgare (Simich et al., 2007).  

 

I två amerikanska artiklar beskrevs hur många som sökte sig till vårdinrättningar gjorde 

det trots rädsla för att de skulle bli nekade vård. Flera hade upplevt det själva eller hade 

familjemedlemmar eller vänner som blivit nekade vård (Heyman et al., 2009; Berk & 

Schur, 2001).  

 

Rädsla för myndigheter och att bli angiven 

 



 

Enligt en amerikansk undersökning av tuberkulospatienter med illegal status visade det 

sig att nästan hälften av patienterna som uppgivit rädsla för myndigheterna hade dröjt 

med att söka vård 60 dagar eller mer efter sina första symtom på tuberkulos (Asch, et 

al., 1994). 

 

Tre amerikanska artiklar tog upp ett vanligt upplevt hinder för att söka vård i form av 

rädsla för att bli anmäld till polisen och sedan bli utvisad från landet (Heyman et al., 

2009; Asch et al., 1994; Cavazos-Rehg et al., 2007). Rädslan för myndigheterna kunde 

uttrycka sig i flera olika former. En person berättade att hon inte vågade röra sig fritt 

inom landet. Hon var rädd att bli stoppad på väg till vårdinrättningen och stannade 

därför hemma. Hon fick medicin för sin diabetes genom sin syster som hade 

uppehållstillstånd och därför kunde röra sig fritt till och från apoteket. På frågan om hon 

hade försökt hitta en vårdinrättning som kunde hjälpa henne svarade kvinnan (Heyman 

et al., 2009): 

 
”The reality is that I have not looked for one because of my fear of being 

deported” (Heyman et al., 2009). 

 

Personer utan uppehållstillstånd undviker således situationer där de riskerar att bli 

tillfrågade om identitetshandlingar, då avsaknad av dessa dokument kan avslöja att de 

saknar tillstånd att vistas i landet (Aroian, 1993; Heyman et al., 2009). 

 

Även om viss vård för papperslösa kunde erbjudas så kunde tidigare upplevelser och 

kulturell bakgrund påverka personernas upplevelser av att söka vård. Ett gift par som 

bodde i USA där båda saknade uppehållstillstånd berättade om två olika upplevelser av 

att söka vård i landet. Kvinnan hade tidigare goda upplevelser av att få vård på en klinik 

som gav papperslösa sjukvård och hade tidigare aldrig haft problem med 

myndigheterna. Hon återvände flera gånger till kliniken, bl.a. för mödravård. Hennes 

make å andra sidan som tidigare blivit arresterad och utvisad vägrade uppsöka kliniken. 

Rädslan för myndigheterna hindrade honom att röra sig fritt i staden och uppsöka 

hälsovård (Heyman et al., 2009). 

 

I en artikel från USA berättade personer som hoppades på att någon gång få 

uppehållstillstånd om rädslan för att obetalda sjukhusräkningar skulle påverka deras 

ansökan. Detta hindrade dem från att söka vård. De oroade sig för att de skulle bli 

utvisade p.g.a. att de inte kunde betala räkningarna. Rädsla fanns att myndigheterna 

skulle se på dem som utnyttjare av hälsosystemet och därför bli nekade 

uppehållstillstånd (Heyman et al., 2009). 

 



 

Avsaknad av socialt stöd 

 

En man som var bosatt i USA, med flera allvarliga hälsoproblem såsom svår huvudvärk, 

svimningsanfall, feber och illamående, berättade att han var orolig för att hans kollegor 

eller arbetsgivare skulle vända sig mot honom och anmäla honom till myndigheterna, 

om han missade jobb p.g.a. sjukdom. Därför undvek han att uppsöka sjukvården. Även 

känslan av att vara en belastning för sin familj gjorde att han undvek att kännas vid sin 

hälsosituation (Heyman et al., 2009). 

 

En annan undersökning från USA beskrev papperslösa individers rädsla för att personer 

i deras omgivning skulle anmäla dem till myndigheterna (Aroian, 1993). 

 

Konkreta barriärer för att söka vård 

 

 Ekonomiska hinder 

 

Två artiklar från USA tog upp att vanliga hinder som papperslösa upplevde för att söka 

vård kunde vara språkliga svårigheter, ekonomiska hinder och okunskap om var hjälp 

fanns att tillgå (Aroian, 1993; Simich et al., 2007). En man förklarade: 

 
”The main [challenge] was language and also health. [My wife] was in the 

hospital for four days and they charged 8,000 dollars. We didn't know that in 

the beginning. We were told that if we took her to the hospital we might get 

deported. I'm still paying that [bill]” (Simich et al., 2007). 

 

 

Enligt en undersökning i USA av Marshall, Urrutia-Rojas, Soto Mas och Coggin (2005) 

hade papperslösa lägre inkomst, utbildning samt språkliga och kulturella hinder som 

medförde svårigheter att få tillgång till adekvat vård. Så många som 91,1 % av de 

papperslösa saknade helt sjukförsäkring vilket innebar att de i händelse av sjukdom fick 

betala hela vårdkostnaden själva. 

 

Vissa papperslösa i Tyskland undvek att söka akutsjukvård då de saknade 

sjukvårdsförsäkring till följd av sin illegala status (Castaneda, 2009). 

 

Ett vanligt hinder som framkom i artiklar från flera olika länder var att personer avstod 

från att söka vård p.g.a. ekonomiska hinder (Heyman et al., 2009; Wolff et al., 2008; 

Simich et al., 2007). 

 

En kvinna i en amerikansk artikel upplevde att de mediciner hon köpt från hemlandet 

inte hjälpte, men hon sökte ändå inte läkare för sina problem. På en fråga om vad 

anledningen var till att hon inte sökt vård, svarade hon: 

 
”[It is] lack of economic resources” (Heyman et al., 2009). 

 

En annan kvinna bosatt i USA berättade att hon inte hade råd att ta sin son till sjukhuset 

för medicinsk uppföljning efter att han råkat ut för en olycka (Heyman et al., 2009). 



 

 

I en amerikansk artikel berättade en kvinna hur hon inte längre uppsökte vård efter att 

de på sjukhuset sagt att de inte kan hjälpa henne om hon inte kunde betala. Hon 

uttryckte att sjukvården inte ville veta av henne och hennes son, då de saknade 

sjukvårdsförsäkring och därför inte kunde betala. 

 
”They do not want us anywhere because he does not have Medicaid”  

(Heyman et al., 2009). 

 

En undersökning från Tyskland visade att förutom tillgång till vård och behandling 

mötte papperslösa även hinder i att få en regelbunden tillgång till viktiga mediciner. 

Dels genom att de inte sökte kontakt med vården, och dels genom att de saknade pengar 

till att betala medicinerna (Castaneda, 2009). 

 

Lagliga hinder och ej tillgång till sjukvård 

 

Enligt en undersökning i USA av Marshall et al. (2005) upplevde papperslösa en 

begränsad tillgång till vård i jämförelse med immigranter med uppehållstillstånd. Endast 

32,9 % av de papperslösa uppgav att de visste vart de skulle vända sig i händelse av 

sjukdom, jämfört med 56,6 % av immigranter med uppehållstillstånd. Många av de 

tillfrågade personerna i en undersökning från Tyskland hade erfarenheter av att bli 

nekade vård och/eller behandling (Castaneda, 2009). 

 

Enligt en amerikansk undersökning gjord av Heyman et al. (2009) orsakade ekonomiska 

hinder tillsammans med krav på identifikationshandlingar att många papperslösa inte 

sökte vård. En man som hade kämpat länge för att få vård uttryckte:  

 
“They [the hospital] are asking for things I cannot produce”  

(Heyman et al., 2009). 

 

En person i en amerikansk studie gjord av Aroian (1993) uttryckte angående kravet på 

identitets-handlingar: 

 
”You go into a hospital, a bank, anywhere, and you know they are going to ask 

'What's your number'” (Aroian, 1993). 

 

Språkliga hinder 

 

Språkliga barriärer uppgavs som ett annat vanligt hinder till att söka vård i flera 

undersökningar gjorda i olika länder (Acsh et al., 1994; Marshall et al., 2005; Simich et 

al., 2007; Castaneda, 2009). Enligt en undersökning från USA av Acsh et al. (1994) var 

det många papperslösa som uppgav språkliga problem, varav 10 % av de tillfrågade 

menade att språksvårigheterna hindrade dem från att söka vård.  

 

I en artikel från USA uttryckte vissa papperslösa immigranter en känsla av att inte vara 

”förstådda” på ett sätt som innebar ett större djup än bara en språkbarriär (Heyman et 

al., 2009). 

 



 

Upplevda hälsoproblem hos papperslösa 

  

Fysisk ohälsa 

 

Resultatet i flera olika artiklar visade övervägande att papperslösa personer hade en 

sämre subjektivt upplevd hälsa än personer med uppehållstillstånd oberoende av i vilket 

land undersökningen var gjord i (Heyman et al., 2009; Marshall et al., 2005; Castaneda, 

2009; Cavazos-Rehg et al., 2007; Schoevers, van den Muijsenbergh & Lagro-Janssen, 

2009). Många av de papperslösa väntade längre än övriga befolkningen med att söka 

vård vilket resulterade i att de var ”sjukare” än resterande befolkning när de väl 

uppsökte en vårdinrättning (Heyman et al., 2009; Castaneda, 2009). Ofta försökte de 

självmedicinera med mediciner de kunde få tag på vilket kunde leda till felbehandling 

och försämrat allmäntillstånd (Castaneda, 2009). 

 

Istället för tidig upptäckt med tidiga insatser för att hindra allvarliga följder var det 

oftast när det gått så långt så tillståndet var mycket allvarligt som den här 

patientgruppen uppsökte vårdinrättning. I en undersökning från USA beskrev Marcela, 

en kvinna med diabetes, hur hon testade sitt b-glucos i ett shoppingcenter en dag. Då var 

nivån 27,8 mmol/l. Det var först några dagar senare när hon var på sjukhuset med sin 

dotter som hon fick medicin. Då låg nivån på 22,2 mmol/l och hon kände av symtom 

som matthet, nedsatt syn och en domnande känsla i fötterna. Hon fick insulin men också 

en räkning på US$3000. Ingen uppföljande vård erbjöds. Vid det tillfälle då studien 

genomfördes självmedicinerade hon med sin fars insulin, men först när hon kände av 

diabetessymtom. Att dela medicin med familjemedlemmar var enligt studien inget 

ovanligt förekommande bland papperslösa (Heyman et al., 2009).  

 

I en artikel från Tyskland beskrevs hur en kvinna med diabetes typ 1 inte hade tagit 

insulin på två dagar, p.g.a. att hon inte hade råd. Hennes höga blodglukosvärde visade 

att hon var nära att hamna i diabeteskoma. Hade hon blivit medvetslös hade hon blivit 

tagen till sjukhus och med stor sannolikhet blivit rapporterad till myndigheterna med 

avvisning som följd (Castaneda, 2009).  

 

Andra berättade om hur familjemedlemmar eller vänner som har uppehållstillstånd tog 

sig till läkare eller apotek och beskrev symtomen hos den papperslösa personen för att 

få mediciner (Heyman et al., 2009). 

 

En undersökning gjord i Holland bland papperslösa kvinnor visade att hypertoni, anemi 

och diabetes mellitus var de vanligaste kroniska sjukdomarna. Alla är de sjukdomar som 

är behandlingsbara med rätt medicin men som obehandlade kan ge allvarliga 

följdkomplikationer (Schoevers et al., 2009). 

 

Även om de vid en klinik för papperslösa i Berlin hade upptäckt ett behandlingsbart 

tillstånd var det inte säkert det blev behandlat. Det berodde på om personalen kunde 

hitta en läkare som var villig att ställa upp. För en 4-årig pojke vid namn Emil som 

skadade sin arm i sitt hemland så den blev förlamad tog det två år av förhandlingar med 

olika sjukhus för att få den specialistvård han var i behov av (Castaneda, 2009). 

 



 

Andra vanliga åkommor hos patienterna vid kliniken i Berlin var arbetsskador. Som 

exempel inkom två arbetare till kliniken som båda hade ramlat fem meter från en 

byggställning och brutit anklarna. En av männen behövde kirurgi och gips. Försöken att 

hitta någon kirurg som var villig att operera misslyckades. Alternativet som fanns var 

att hoppa över kirurgin och hoppas på att gipset skulle räcka som behandling 

(Castaneda, 2009). 

 

En undersökning från USA påvisade att de som var rädda för att bli utvisade också 

upplevde sig ha en sämre hälsa än personer utan den rädslan (Cavazos-Rehg et al., 

2007). 

 

Att vänta med att söka vård kan också leda till att smittsamma sjukdomar, som 

tuberkulos, sprids i större utsträckning. En undersökning bland papperslösa i USA om 

huruvida rädsla för myndigheter hindrade personer med tuberkulos att söka hjälp, 

påvisade att de som var rädda för myndigheterna dröjde längre med att söka hjälp för 

sina symtom. Att vänta med att söka vård innebar också att de utsatte fler personer i sin 

omgivning för smitta (Asch et al., 1994). 

 

Ett hälsoproblem som visade sig vanligt bland papperslösa kvinnor i två studier från 

Schweiz var oregelbundna kontroller för cervixcancer, så kallat pap-test. Många 

papperslösa kvinnor hade aldrig varit på en sådan kontroll överhuvudtaget (Wolff et al., 

2005; Wolff et al., 2008). I en studie gjord av Wolff et al. (2008) hade 29,7 % av de 

papperslösa kvinnorna aldrig heller gjort mammografi, mot 3,9 % i kontrollgruppen.  

 

Psykisk ohälsa 

 

Undersökningar från både Tyskland och Canada visade att för många innebär stressen 

av att vara papperslös och osäker i det vardagliga livet även en negativ påverkan på 

deras psykiska hälsa (Castaneda, 2009; Simich et al., 2007). Följande är några olika 

personers upplevelser av hur de upplevde osäkerheten och stressen: 

 
”The psoriasis is stress-related, I know that. It gets worse when I’m having 

problems. And it started, of course, after Selim [boyfriend who brought her to 

Germany] left me and I was stuck without a visa and the police were looking 

for me. Then some time ago I had episodes where I had this lump in my throat, 

like I couldn’t swallow. I went to the Clinic and they sent me to another doctor, 

a throat specialist. He did all sorts of tests, but he couldn’t find anything! It has 

happened a few times since then. It is like I have something stuck in my throat 

[Klosgefuhl]. It is also stress-related. One of the doctors said these things are 

not uncommon, she calls it the ’illegal syndrome’ [laughs]” (Castaneda, 2009). 

 

”It affects us all the time, because when I go to work for any reason I could be 

arrested by the police or somebody else… A little stress, every day. You wake 

up and you’re always stressed out, because you fear that something could 

happen…” (Simich et al., 2007). 

 

””No. [deep sigh]… I have problems, but the worry is about whether or not I’ll 

have to go back. That’s why I start having a lot of headaches and also the 

worry about what’s going to happen to my children… A lot of things have 

happened down there… It’s like starting all over again, to talk about it, and I 

want the past to be in the past…” (Simich et al., 2007). 



 

 

Även personalen på kliniken i Berlin bekräftade att många patienter led av 

stressrelaterade symtom. Det var inte helt ovanligt att patienterna hade diffusa symtom 

som magont. I sådana situationer kunde personalen mest erbjuda någon som lyssnade på 

dem och eventuellt gav receptfria läkemedel (Castaneda, 2009). 

 

Andra beskrivningar om känslomässig påverkan var hur brist på uppehållstillstånd 

påverkade inte bara den individuella hälsoaspekten utan hela familjen (Simich et al., 

2007). 

 
”I was working from morning to night. My son started showing signs of stress, 

because of the situation in which we were living. We didn’t know how to make 

plans for our future. We didn’t know where the future would take us. Between 

this insecure situation and my husband without work – without a social 

insurance number or a work permit – the situation in my house was one of 

nervousness. Our son started to show signs of depression… When it happened 

that we had to leave, that was terrible, he started to show symptoms of stress 

again, wetting his bed, staying home from school…” (Simich et al., 2007). 

 

I en undersökning av papperslösa i USA beskrev en man känslan av att vara en börda 

för sin familj. Därför försökte han ignorera sitt dåliga hälsotillstånd (Heyman et al., 

2009). 

 
”They think that if I call them, I will be asking them for something. There is a 

real lack of communication in my family. Because of this I remain closed up. 

What else can you do? It is a problem” (Heyman et al., 2009). 

 

För vissa blev avsaknaden av uppehållstillstånd en anledning till att isolera sig från 

andra i omgivningen för att inte väcka frågor och uppmärksamhet. Många tvingades 

lämna sin familj i hemlandet. Isolering och frånvaro av socialt stöd från 

familjemedlemmar kunde i sig orsaka depression (Aroian, 1993; Simich et al., 2007). 

 
”Because I’m far away from my family, the last couple of months I had 

depression… [she begins to cry]. That’s what I think it is. There is time I only 

wanted to sleep. …Its’s hard for me… But also, I wasn’t going to risk either 

my son’s or my life” (Simich et al., 2007). 

 

För dem som inte vågade röra sig fritt i samhället av rädsla att bli avslöjade och 

deporterade blev isoleringen en riskfaktor för depression (Heyman et al., 2009). 

 

Vid psykiska problem kunde det enligt en tysk studie vara mycket svårt att få kontakt 

med en terapeut som har de språkliga och kulturella kunskaper som krävdes, då få 

terapeuter ville jobba med tolk (Castaneda, 2009).  

  

Inadekvat mödravård 

 

I en undersökning från Tyskland behandlades frågan om hur graviditet kunde medföra 

problem för papperslösa kvinnor, om det tvingade dem att söka kontakt med 

sjukvården. Andra konsekvenser av graviditet var de ekonomiska förlusterna dels 



 

genom sjukvårdskostnader, och dels de minskade möjligheter att arbeta (Castaneda, 

2009).  

 

Papperslösa hade ofta lite kontakt med sjukvården, och fick  därför inte ta del av 

preventiva åtgärder såsom vaccinationer och information om preventivmedel (Wolff, 

Satldera, Epineyb, Waldera, Irionb & Morabiaa, 2005). Enligt två olika studier från 

Schweiz hade papperslösa kvinnor fler oavsiktliga graviditeter, och var sämre på att 

använda och hade mer bristfälliga kunskaper om preventivmedel än den övriga 

befolkningen (Wolff et al., 2005; Wolff et al., 2008).  

 

Inadekvat mödravård under graviditeten var ett vanligt problem hos papperslösa 

kvinnor, och ofta sökte de inte kontakt med sjukvården förrän i den sista trimestern 

(Castaneda, 2009; Wolff et al., 2008; Reed, Westfall, Bublitz, Battagalia & Fickenscher, 

2005). En medicinsk bedömning under graviditeten kunde göra att riskfaktorer såsom 

graviditetsdiabetes, anemi och lungsjukdomar kunde upptäckas och åtgärdas för att 

minska risken för komplikationer (Reed et al., 2005). I de fall då tester gjordes visade 

det sig att det var få som kom på återbesök för att få svar på blodprover som hepatit och 

HIV, screening för anemi eller graviditetsdiabetes (Castaneda, 2009). 

 

Trots brister i mödravården var det enligt en undersökning från Schweiz gjord av Wolff 

et al. (2008) inga skillnader i komplikationer under graviditet, förlossningen och den 

efterföljande vården mellan papperslösa kvinnor och kontrollgruppen. En annan 

undersökning från USA visade dock att papperslösa kvinnor löpte större risk för 

komplikationer under graviditet och förlossning, och att missbildningar hos barnet var 

vanligare än hos övriga befolkningen. Däremot visades ingen signifikant skillnad i antal 

förtidiga födslar eller för låg födelsevikt hos barnet. Papperslösa kvinnor hade också fler 

medicinska riskfaktorer än övriga befolkningen, och gick inte upp tillräckligt i vikt 

under graviditeten (Reed et al., 2005). 

 

I en studie av Wolff et al. (2008) från Schweiz saknade en tredjedel av de gravida 

kvinnorna nödvändig information om förlossningen och uppföljande vård. Avsaknad av 

kontroller och uppföljning efter förlossningen var även vanligt för denna patientgrupp i 

en undersökning gjord i Tyskland. Ekonomiska hinder uppgavs som huvudsaklig orsak 

(Castaneda, 2009). 

 

Positiva faktorer till att söka vård och uppnå förbättrad hälsa 

 

Socialt nätverk 

 

För att trots rädslan våga söka vård vid behov behöver papperslösa få kunskap om var 

de kan vända sig och hur de kan finansiera vården. För att våga uppsöka 

vårdinrättningen behöver många känna en viss trygghet i att göra det (Heyman et al., 

2009). Två artiklar från USA respektive Tyskland tog upp att genom ett socialt nätverk 

får personerna kunskap om vart de kan vända sig och vilka de kunde lita på (Heyman et 

al., 2009; Castaneda, 2009).  

 

En 30-årig kvinna ursprungligen från Vietnam, men bosatt i Berlin förklarade: 

 



 

”There are many Vietnamese in Berlin but we all know each other. When I 

became pregnant, I came here because that is where my cousin went and also 

two girlfriends. They are very nice here” (Castaneda, 2009). 

 

Också andra betrodda institutioner såsom exempelvis barnens skola kan ge information 

till den här gruppen av människor vart de säkert kan vända sig. Ett besök hos en frivillig 

klinik inriktad på att hjälpa papperslösa kan ge information (Heyman et al., 2009).  

 

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

 

Författarnas ambition var att göra en litteraturöversikt över studier med kvalitativ 

ansats, men då det visade sig att det endast fanns ett fåtal kvalitativa artiklar om ämnet 

fick kompletteringar göras med kvantitativa artiklar. De kvantitativa artiklarnas 

funktion var att stärka de kvalitativa artiklarnas teman och subteman. Exempelvis 

användes en kvantitativ artikel, där deltagarna fick antingen bekräfta eller förneka om 

följande påstående stämde ”I have thought that if I went to a social or government 

agency I would be deported”, till att stärka resultatet från en kvalitativ artikel där en 

eller flera deltagare beskrev hur rädslan för myndigheter och att bli avvisade hindrade 

dem från att uppsöka vårdinrättning.  Genom det stärktes resultatet ytterligare. I det nya 

utgångsläget skulle de kvantitativa artiklarna användas till att stärka och komplettera de 

kvalitativa artiklarnas resultat  och inga svårigheter upplevdes i kombinationen av dessa 

två. 

 

De artiklar som användes var yngre än 10 år, med undantag av två som var något äldre. 

Att de två artiklarna var äldre än 10 år skulle kunna indikera att de var mindre 

tillförlitliga. Dock påvisade de liknande resultat som de nyare artiklarna vilket 

författarna tolkade som att de var relevanta i ämnesfrågan.  

 

Ingen av de artiklar som användes som grund för resultatet var publicerade i 

vårdvetenskapliga tidsskrifter. Detta var en utmaning då denna litteraturöversikt har en 

vårdvetenskaplig ansats. I resultatdiskussionen nedan tolkas därför resultatet utifrån ett 

vårdvetenskapligt perspektiv för att få den vårdvetenskapliga prägeln på arbetet som 

författarna eftersträvade.  

 

Samtliga av artiklarna som användes kom från ett annat land än Sverige, men för att 

kunna omsätta resultatet till svenska förhållanden gjordes en tolkning som presenterades 

i uppsatsens resultatdiskussion.  

 

Författarnas förförståelse inför uppsatsen bestod av vetskapen om att papperslösa inte 

har tillgång till vård på samma villkor som landets medborgare, och uppfattningen att de 

mänskliga rättigheterna bör gå före ekonomiska intressen.  

  

 



 

Resultatdiskussion 

 

Omsättning av resultat till svenska förhållanden 

 

Litteratursökningen inför denna uppsats gav inte några vetenskapliga artiklar som 

berörde ämnet från Sverige, och därför användes istället artiklar från andra länder i 

resultatdelen. Då det fanns en önskan om att kunna omsätta resultatet till svenska 

förhållanden tolkade författarna resultatet genom att jämföra papperslösa människors 

rätt till vård i de olika länderna mot de rättigheter de har enligt svensk lag.  

 

Tillgången till vård för papperslösa kunde se olika ut i olika länder. Utöver skillnader i 

lagar mellan de olika länderna som artiklar kom från, kunde även skillnader i 

upplevelser förekomma beroende på vilken del av världen och därmed vilken kultur 

majoriteten av den papperslösa befolkningen i ett land kom från ursprungligen. Dessa 

faktorer kunde eventuellt försvåra en omsättning av resultatet till svenska förhållanden. 

För en jämförelse i tillgång till vård för papperslösa mellan de olika länder som artiklar 

användes från, se bilaga 1.  

 

Även om sjukvårdssystemet i de olika länderna skiljde sig från det svenska 

sjukvårdssystemet, så hade de gemensamt att de liksom Sverige begränsade tillgången 

till vård för papperslösa. Tillgången till vård för papperslösa skiljde sig i teorin mellan 

de olika länderna, men i praktiken var den på många sätt lik den situation som 

papperslösa kan möta i Sverige när de söker vård. Gemensamt var att möjligheten att få 

vård var begränsad på grund av bristande rättigheter att få vård, att de var tvungna att 

stå för hela kostnaden själva eller ofta en kombination av båda. Enligt National 

Immigration Law Center (2002) saknade papperslösa individer i USA rätten till 

sjukvårdsförsäkring till skillnad från amerikanska medborgare med ekonomiska 

svårigheter, vilket beskrivs i bilaga 1. Av denna anledningen tolkades det som att 

papperslösa individer bosatta i USA möter samma särbehandling av sjukvården som 

papperslösa människor i Sverige.  

 

En annan likhet var att de papperslösa befann sig illegalt i landet vilket gjorde att de vid 

uppsökande av vård exponerade sig för myndigheter och därmed ökade risken att bli 

angivna och utvisade från landet. Utöver detta hade länderna även gemensamt att de 

bröt mot FN:s konvention om mänskliga rättigheter. 

  

Oavsett i vilket land studien var genomförd så var resultatet i de olika artiklarna väldigt 

lika. Detta tolkades som att upplevelsen av att nekas vård och det lidande det medförde 

var liknande oavsett var i världen personen befann sig.  En svensk rapport med 

kvalitativ ansats gjord av Läkare utan gränser (2005) stärkte detta antagande, då den 

beskrev liknande upplevelser hos papperslösa i Sverige som resultatet i denna uppsats 

påvisade vad det gäller tillgången till vård. 

 

 



 

Känslomässiga och konkreta barriärer för att söka vård 

 

I resultatet framkom det att papperslösa som försökte uppsöka vården stod inför flera 

olika typer av barriärer. Inte bara konkreta barriärer som exempelvis vad lagen säger 

utan även känslomässiga barriärer. 

 

Resultatet visade på hur olika människors upplevelser och erfarenheter påverkade deras 

val när det gäller uppsökande av vård. Ett exempel på detta var det gifta paret som 

omnämndes i resultatet där mannen hade negativa upplevelser av att uppsöka officiella 

inrättningar och därför vägrade uppsöka vården han var i behov av medan hans fru hade  

positiva upplevelser sedan tidigare och återvände flera gånger för att få vård (Heyman et 

al., 2009). Dessa två personer levde ett liv ihop men hade två helt olika erfarenheter 

gällande uppsökande av vård, vilket i sin tur kunde påverka deras hälsa och 

välbefinnande olika. 

 

Känslan av utanförskap och att vara stigmatiserad från resten av samhället som nämns i 

flera av artiklarna kunde vara en källa till lidande för dessa människor. Att inte bli 

bekräftade som lidande människor skapade ett vårdlidande som Dahlberg, et al. (2003) 

beskrev i bakgrunden. Detta visade sig vara vanligt beskrivande upplevelser bland 

denna patientgrupp. 

 

I bakgrunden beskrev Khosravi (2006) att dessa människor blev kriminella genom sin 

olagliga närvaro i landet istället för att ha gjort en direkt kriminell handling. Denna 

kriminalisering skapade en rädsla för polis och vårdinrättningar som för landets 

medborgare fanns till för att skydda och vårda men istället blev ett hot för dessa 

människor. Som Dahlberg et al. (2003)  beskrev i bakgrunden är trygghet viktigt för att 

uppnå välbefinnande. 

 

För dessa människor blev all kontakt med offentliga inrättningar en otrygghet och på så 

vis skapades ett hinder för välbefinnande.  Även rädsla för att människor i personens 

direkta närhet skulle anmäla dem skapade en otrygghet hos individen och en ständig oro 

och stress. Enligt Dahlberg, et al. (2003) kunde trygghet uppnås trots yttre hot om 

personen upplevde sig ha kontroll över sin situation, vilket beskrevs i bakgrunden.  För 

landets medborgare kunde det innebära att vid sjukdom få den medicinska hjälp som 

behövdes och att kunna påverka sin behandling. För en papperslös individ fanns oftast 

inte den möjligheten och fanns den så var den begränsad vilket skapade ett hinder för att 

uppleva kontroll, trygghet och genom det välbefinnande.  

 

En del av den svenska lagen begränsar papperslösa individers tillgång till vård, vilket 

går emot både sjuksköterskans etiska kod, HSL och de mänskliga rättigheterna, vilka 

beskrevs i bakgrunden. Genom att samhället begränsar papperslösas tillgång till vård 

antingen genom att begränsa deras rättigheter eller genom ekonomiska svårigheter 

sänds en signal till dessa människor att de mänskliga rättigheterna inte gäller dem. Detta 

kan givetvis upplevas som en kränkning för individen.  

 

 



 

Upplevda hälsoproblem hos papperslösa 

 

Oberoende av vad personen upplever för barriärer till att söka vård blir deras hälsa 

lidande, då de väntar med att söka vård till deras tillstånd blir akut. Många av de 

tillfrågade i de olika artiklarna i resultatet återgav upplevelser av vad som kunde tolkas 

som ett vårdlidande när de berättade om hur de känt sig diskriminerade och 

ovälkomnade av vårdpersonalen. Ofta utsätts också denna patientgrupp för ett onödigt 

lidande när de inte får den vård de behöver, exempelvis preventiv vård vid diabetes, 

som istället kan sluta med ett livshotande tillstånd och onödiga komplikationer till följd. 

De nekas inte bara rätten till sjukvård utan också rätten till att få vara en lidande 

människa vilket innebär ett vårdlidande, som Dahlberg et al (2003) beskrev i 

bakgrunden.  

 

Att dessa människor nekades preventiv vård, många drog sig även för att söka 

akutsjukvård, vilket kunde leda till ett allvarligt vårdlidande. Brist på behandling 

försämrade dessa personers hälsotillstånd och skapade ett sjukdomslidande i och med de 

fysiska symtom som en försämrad hälsa innebar. Bara upplevelsen av att bli nekad den 

vård som personen är i behov av upplevdes som ett utanförskap och kunde bli en källa 

för livslidande då denna upplevelse kunde tolkas som en känsla av att inte ha ett 

människovärde. Ett exempel var studien gjord av Simich et al. (2009) som användes i 

resultatet där en kvinna beskrev känslan av att inte ha rätt till att vara sjuk. 

 

För att uppnå välbefinnande trots sjukdom är det enligt Dahlberg, et al. (2003), viktigt 

att våga möta och erkänna sitt lidande. Flera av personerna i resultatet förnekade sitt 

lidande för omgivningen vilket skapade ett hinder för dem att uppnå välbefinnande.  

 

Återkommande i resultatet var en sämre subjektivt upplevd hälsa hos papperslösa 

jämfört med respektive lands medborgare. Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv innebär 

hälsa mycket mer än bara frånvaro av sjukdom. En person kan subjektivt uppleva en 

dålig hälsa utan att visa objektiva tecken på sjukdom, som Wiklund (2003) beskrev i 

bakgrunden. Detta beskrevs i resultatet, både av personalen på en klinik för papperslösa 

i Berlin, men också av en kvinna som hänvisade till "Illegal Syndrome" (Castaneda, 

2009). Exempel på faktorer som resulterade i sämre subjektiv hälsa trots avsaknad av 

objektiva symtom på sjukdom var den dagliga stress och oro som många papperslösa 

upplevde.  

 

Som Wiklund (2003) beskrev i bakgrunden så kan yttre faktorer som stress påverka 

hälsan och välbefinnandet negativt. Enligt studien gjord av Simich et al.(2007) som 

användes i resultatet beskrev en kvinna hur hennes son visade symtom på stress som 

följd av deras livssituation. En annan person beskrev hur hennes psoriasis blossade upp 

på grund av stress, och hur hon även upplevde andra stressrelaterade symtom som följd 

av sin livssituation (Castaneda, 2009). 

 

Enligt Wiklund (2003) skapas lidande genom att individen upplever någon form av hot, 

kränkning eller förlust, vilket beskrevs under rubriken "vårdvetenskapliga begrepp" i 

bakgrunden. Dessa känslor kunde tolkas in hos många deltagare i de kvalitativa 

artiklarna. Denna grupp i samhället som redan var i en utsatt situation togs ifrån vissa av 

sina mänskliga rättigheter och genom att de nekades rätten till hälsa. Med detta 

skapades ett lidande. 



 

 

Det är genom kroppen och sin unika livsvärld varje person möter världen. Förändras 

kroppen p.g.a. sjukdom eller skada förändras sättet individen upplever sig själv och 

omvärlden, som Wiklund (2003) beskrev i bakgrunden. I resultatet framkom flera 

beskrivningar på hur kroppen kunde förändras genom sjukdom eller skada. I artikeln 

skriven av Castaneda (2009) berättades om 4-åriga Emil som fått en förlamad arm, och 

därmed hade en helt ny kropp att förhålla sig till världen genom. I en undersökning 

gjord av Heyman et al. (2009) som användes i resultatet beskrevs hur en kvinnas 

livssituation förändrades drastiskt när hon skulle förhålla sig till sin nydiagnostiserade 

diabetessjukdom som hon inte hade råd att få behandling för. Hon riskerade därmed 

komplikationer som bland annat kunde leda till svårbehandlade sår eller amputation.  

 

Enligt tre olika studier som användes i resultatet sökte papperslösa gravida kvinnor sig 

till sjukvården först sent i graviditeten (Castaneda, 2009; Wolff et al., 2005; Wolff et al., 

2008; Reed et al., 2005). Detta resulterade i att komplikationer som skulle kunna 

förhindras inte upptäcktes i god tid, vilket kunde skapa ett sjukdomslidande.  

 

Positiva faktorer till att söka vård och uppnå förbättrad hälsa 

 

Resultatet visade också att ett starkt och tryggt socialt nätverk underlättade för 

papperslösa att söka vård. Genom tips från personer i individens närhet, kunde han eller 

hon känna en trygghet i att våga söka sig till en vårdinrättning (Heyman et al., 2009; 

Castaneda, 2009). Trots konkreta barriärer såsom ekonomiska begränsningar kunde en 

känsla av trygghet minska de känslomässiga barriärerna och på vis uppmuntra dessa 

människor att söka vård.  

 

 Slutsats 

 

Resultatet visade att papperslösa stod inför många olika barriärer när de skulle söka 

vård, vilket resulterade i att många papperslösa individer inte sökte sig till vården och 

därmed inte fick den vård de var i behov av. Detta skapade olika former av lidande för 

dessa människor. 

 

Sjuksköterskan har en viktig uppgift att i enlighet med den etiska koden för 

sjuksköterskor, HSL och de mänskliga rättigheterna se till att även samhällets mest 

utsatta individer får uppleva välbefinnande i sin kontakt med sjukvården. Att skapa en 

trygghet för dessa personer kan göra att de vågar uppsöka vården igen och i framtiden 

minska onödigt lidande. 

 

Flera av de barriärer som papperslösa beskrev i resultatet kan sjuksköterskan påverka 

beroende på vilket bemötande hon eller han ger dessa individer. Genom att se till 

sjuksköterskans etiska kod, HSL och de mänskliga rättigheterna kan sjuksköterskan 

välja att sträva efter att erbjuda den vård personen som har rätt till och bemöta 

papperslösa på samma villkor som Sveriges medborgare. Framför allt kan 

sjuksköterskan möta dessa människor med insikt och kunskap om deras utsatta 

livssituation och skapa ett tryggt möte med sjukvården och främja välbefinnande. 

Samtidigt som en del av svensk lag begränsar tillgången till vård för papperslösa så 



 

säger HSL att vården ska ges med respekt för alla människors lika värde. De mänskliga 

rättigheterna innebär god vård oavsett betalningsförmåga.  Dessa motsägelser i svensk 

lagstiftning resulterar i ett dilemma för sjuksköterskan. 

 

Vi vill med denna uppsats skapa en inblick och förståelse för dessa människors 

livssituation och uppmuntra varje enskild sjuksköterska att på ett tidigt stadie reflekterar 

över sitt ställningstagande inför ett eventuellt möte med en papperslös individ i behov 

av vård så hon/han är väl förberedd i detta möte. 

  

En kvalitativ empirisk studie med ansatts på vidare lösningar till de problem som 

framkommit i denna litteratursammanställning efterlyses. Vad kan göras för att 

underlätta och uppmuntra papperslösa till att uppsöka den vård de har rätt till i större 

utsträckning? Vad anser papperslösa att sjukvårdspersonalen kan göra för att bemöta 

denna patientgrupp på bästa sätt och på så vis minska deras lidande?  
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BILAGOR 

Bilaga 1: Papperslösas rätt till vård i olika länder* 

 

Sverige USA Canada Neder-

länderna 

Tyskland Schweiz 

Tillgång: 

Papperslösa i 

Sverige har 

endast rätt 

till 

omedelbar 

akutvård och 

förlossnings-

vård 

(Björkman & 

Wittmeyer, 

2008). 

 

 

 

 

Ekonomi: 

De får stå för 

hela vård-

kostnaden 

själva, utan 

subventioner 

från staten 

(Björkman & 

Wittmeyer, 

2008). 

 

 

Tillgång: 

Papperslösa 

har främst 

rätt till 

akutsjukvård, 

men kan på 

vissa typer 

av sjukhus 

även 

erbjudas 

övrig vård 

(National 

Immigration 

Law Center, 

2002).   

 

Ekonomi: 

De har rätt 

till akut- 

sjukvård till 

reducerat 

pris om de 

saknar 

möjlighet att 

betala. För 

övrig vård 

måste de 

betala fullt 

pris då de 

saknar rätten 

till hälso-

försäkring  

(National 

Immigration 

Law Center, 

2002).  

Tillgång: 

Det saknas 

någon 

generell 

policy om 

vilken vård 

som ska 

erbjudas till 

papperslösa. 

Istället är det 

upp till den 

enskilda 

läkaren att 

besluta 

(Elgersma, 

2008).  

Ekonomi: 

Papperslösa 

har inte rätt 

till 

sjukvårds-

försäkring 

vilket gör att 

de själva får 

betala hela 

vård-

kostnaden 

(Elgersma, 

2008). 

Tillgång: 

De har endast 

rätt till vård 

som räknas 

som 

”medicinskt 

nödvändig” 

samt 

behandling 

av 

smittsamma 

sjukdomar 

(PICUM, 

2007). 

 

 

Ekonomi: 
De har inte 

rätt till hälso-

försäkring, 

vilket gör att 

de får stå för 

hela vård-

kostnaden 

själva 

(PICUM, 

2007). 

Tillgång:  
De har 

endast rätt 

till akut-

sjukvård, 

mödravård, 

förlossnings-

vård och 

behandling 

vid HIV-

infektion.     

(PICUM, 

2007). 

 

 

 

Ekonomi: 

Erbjuds sub-

ventionerad 

akut- 

sjukvård 

(PICUM, 

2007). 

Tillgång: 

De har 

tillgång till 

vård på 

samma villkor 

som övrig 

befolkning, 

förutsatt att de 

har sjukvårds-

försäkring 

(Läkare i 

världen, 

2009). 

 

 

 

Ekonomi:   
Sjukvårds-

försäkring är 

dyrt, vilket i 

praktiken gör 

att få 

papperslösa 

har tillgång 

till vård 

(Läkare i 

världen, 

2009). 

 

* Skillnader i lagar och praxis kan förekomma inom länderna, så tabellen bör ses som 

en generell överblick.  



 

Bilaga 2 - Översikt över vald litteratur 

 

 Perspektiv Problem och 

Syfte 

Metod Resultat 

Titel: 

Self-rated health 

and health 

problems of 

undocumented 

immigrant 

women in the 

Netherlands: A 

descripitive 

study. 

Författare: 

M.A. Schoevers, 

M.E.T.C van 

den 

Muijsenbergh 

and A.L.M. 

Lagro-Janssen 

Tidskrift: 

Journal of 

Public Health 

Policy 

Årtal: 

2009 

Land: 

Nederländerna 

 

Patient- 

perspektiv. 

Det saknas 

kunskap om de 

hälsoproblem 

som 

papperslösa 

kvinnor bosatta 

i Nederländerna 

upplever.  

 

Syftet var att 

undersöka hur 

papperslösa 

kvinnor i 

Nederländerna 

upplever sin 

hälsosituation 

och vilka 

specifika 

hälsoproblem 

de upplever. 

Kvantitativ 

studie.  

 

100 papperslösa 

kvinnor 

intervjuades om 

deras 

hälsoproblem. 

 

  

 

65 % av de 

papperslösa 

kvinnorna 

rankade sin hälsa 

som dålig, och 35 

% rankade den 

som god.  

 

92 % svarade att 

de hade någon 

form av 

hälsoproblem.  

  

Psykosociala och 

gynekologiska 

problem var 

vanligt, men 

nämndes sällan 

spontant.  

 

Papperslösa 

kvinnor hade 

enligt studien 

betydligt sämre 

hälsa än legala 

immigranter. 

 

Titel: 

Status and 

Health Security: 

An Exploratory 

Study of 

Irregular 

Immigrants in 

Toronto 

Författare: 

Laura Simich, 

Fei Wu och 

Sonja Nerad. 

Tidskrift: 

Canadian 

Journal of 

Public Health 

Patient- 

perspektiv. 

Papperslösa 

saknar ofta 

hälsoförsäkring, 

och använder 

sig av hälso- 

och sjukvård i 

liten 

utsträckning.  

 

Syftet är att 

utforska 

upplevelser av 

att vara 

papperslös och 

vad det ger för 

konsekvenser 

Kvalitativ 

studie. 

  

Djupgående, 

semistrukturella 

intervjuer, med 

öppna frågor 

som inkluderade 

vissa vanliga 

teman såsom 

exempelvis 

hälsostatus och 

hälso- och 

sjukvårds-

erfarenhet.  

Nästan alla 

deltagare beskrev 

hälsoproblem och 

känslomässigt 

lidande till följd 

av kronisk stress, 

depression, 

trauma och 

familje-

separationer.  

 

Konsekvenser av 

att inte ha legal 

status var att de 

upplevde ökad 

stress, ökad risk 



 

Årtal: 

2007 

Land: Canada 

 

för hälsan. för hälsoproblem 

som följd av sin 

”papperslöshet”, 

inkonsekvent 

behandling, 

känsla av 

diskriminering, 

osäkerhet kring 

var de kan få 

vård, och 

ekonomiska och 

språkliga hinder 

som gjorde det 

svårt att söka 

vård.  

Titel: 

Mental Health 

Risks and 

Problems 

Encountered by 

Illegal 

Immigrants 

Författare: 

Karen Aroian 

Tidskrift: 

Issues in Mental 

Health Nursing 

Årtal: 

1993 

Land: USA 

 

Patient- 

perspektiv 

Immigranter är 

en riskgrupp för 

fysisk och 

psykisk ohälsa, 

och de 

papperslösa 

antas vara ännu 

mer utsatta.  

 

Syftet är att 

dokumentera de 

känslomässiga 

svårigheter som 

irländska 

illegala 

immigranter 

upplever.  

Kvalitativ 

studie. 

 

Djupgående 

intervjuer av 17 

illegala 

irländska 

immigranter 

bosatta i 

Boston.  

Rädsla för att bli 

anhållen/utvisad 

var vanligt.  

 

Osäkerhet om 

framtiden gör det 

svårt att planera 

livet, och svårt 

att föra ett 

familjeliv, måste 

leva en dag i 

taget.  

 

De begränsar 

sina aktiviteter 

till situationer där 

ingen ställer 

frågor, och 

undviker statliga 

myndigheter. 

 

Utsatthet för 

brott och 

exploatering från 

arbetsgivare 

skapade 

sårbarhet.  

Titel: 

Birth outcomes 

in Colorado's 

undocumented 

immigrant 

population 

Författare: 

Patient- 

perspektiv. 

Det har saknats 

någon 

omfattande 

systematisk 

analys av 

förlossnings-

statistik av 

Retrospektiv, 

deskriptiv 

studie. 

 

Samman-

ställning av data 

från 5961st 

Papperslösa 

kvinnor hade inte 

lika ofta för tidig 

förlossning/låg 

födelsevikt som 

övrigt 

befolkning.  



 

Mary M Reed, 

John M 

Westfall, 

Caroline 

Bublitz, 

Catherine 

Battaglia and 

Alexandra 

Fickenscher. 

Tidskrift: 

BMC Public 

Health 

Årtal: 

2005 

Land: USA 

papperslösa 

kvinnor.  

 

Syftet är att 

kartlägga 

förlossnings-

statistik hos 

papperslösa 

kvinnor i 

Colorado, under 

en 2-årsperiod.  

papperslösa 

kvinnor som 

förlöstes på 

Colorado 

Hospital mellan 

1998 och 1999.  

 

 

 

De papperslösa 

hade mer 

förlossnings-

komplikationer. 

 

Papperslösa hade 

fler medicinska 

riskfaktorer, och 

använde sig 

mindre av 

mödravård.  

Titel:  

Legal Status, 

Emotional Well-

Being and 

Subjective 

Health Status of 

Latino 

Immigrants 

Författare: 

Patricia A. 

Cavazos-Rehg, 

Luis H. Zayas, 

and Edward L. 

Spitznagel. 

Tidskrift: 

Journal Of The 

National 

Medical 

Association. 

Årtal: 

2007 

Land: USA 

 

 

Patient- 

perspektiv.  

Oro över legal 

status och att bli 

utvisad kan öka 

risken för 

psykisk ohälsa.  

 

Syftet i studien 

är att utforska 

socio-

demografiska 

och 

hälsorelaterade 

särdrag 

specifika för 

legala och 

illegala 

latinamerikansk

a kvinnor. 

Kvantitativ 

studie. 

 

De som deltog i 

studien fick 

svara på 29 

strukturerade 

frågor om 

demografisk 

information, 

rädsla över 

utvisning, 

känslomässiga 

problem, 

immigrant-

relaterad stress, 

och subjektiv 

hälsostatus.   

 

 

39 % svarade att 

de trodde att de 

skulle bli 

utvisade om de 

gick till en statlig 

eller social 

verksamhet.  

 

De som uppgav 

att de var rädda 

för att utvisas 

kände sig arga 

och frustrerade, 

samt mer 

stressade kring 

ekonomi, bostad 

och andra 

problem utanför 

familjen.   

 

De papperslösa 

immigranter som 

oroade sig över 

att bli utvisade 

hade sämre hälsa 

än de som inte 

oroade sig i 

samma 

utsträckning. 

Titel: 

Health care and 

illegality: a 

survey of 

undocumented 

Patient- 

perspektiv. 

Graviditet kan 

medföra 

allvarliga 

sociala och 

hälsorelaterade 

Kvantitativ 

studie. 

 

134 papperslösa 

kvinnor som 

På den öppna 

frågan om vad 

som är deras 

största svårighet i 

livet svarade de 



 

pregnant 

immigrants in 

Geneva 

Författare: 

Hans Wolff, 

Hans Staldera, 

Manuella 

Epineyb, Angela 

Waldera, Olivier 

Irionb, och 

Alfredo 

Morabiaa 

Tidskrift: 

Social Science 

& Medicine 

Årtal: 

2005 

Land: Schweiz 

 

 

problem för 

papperslösa 

som är en utsatt 

grupp i 

samhället.  

 

Syftet i studien 

är att beskriva 

socio-

demografisk 

status och 

hälsostatus hos 

gravida, 

papperslösa 

kvinnor i 

Genève. 

kontaktats 

genom 

Woman's 

University 

Hospital fick 

svara på 19 

frågor om bland 

annat socio-

demografisk 

information, 

utbildning, 

hälsoförsäkring 

och slutligen en 

öppen fråga om 

vad som var 

deras 

huvudsakliga 

svårighet i livet. 

 

 

flesta avsaknad 

av legal status.  

 

83 % angav att 

graviditeterna var 

oavsiktliga. 70 % 

av dem hade inte 

använt någon 

form av 

preventivmedel.  

 

Papperslösa hade 

lite kontakt med 

sjukvården och 

saknade kunskap 

om 

preventivmedel. 

  

Vanligaste 

hälsoproblem var 

oavsiktliga 

graviditeter, brist 

på 

cervixcancertest 

och rubella- 

vaccination.  

Titel: 

Undocumented 

migrants lack 

access to 

pregnancy care 

and prevention 

Författare: 

Hans Wolff, 

Manuella 

Epiney, Ana P 

Lourenco, 

Michael C 

Costanza, 

Jacqueline 

Delieutraz-

Marchand, 

Nicole Andreoli, 

Jean- Bernard 

Dubuisson, 

Jean-Michel 

Gaspoz och 

Olivier Irion. 

Tidskrift: 

Patient- 

perspektiv. 

Mödravård och 

förlossning kan 

se olika ut för 

papperslösa 

jämfört med 

landets 

invånare. 

 

Syftet var att 

jämföra 

preventiv vård 

och mödravård 

hos papperslösa 

kvinnor mot 

kvinnliga 

invånare i 

Genève, 

Schweiz.  

Prospektiv, 

Kohort studie 

 

161 papperslösa 

kvinnor & 233 i 

kontrollgruppen 

intervjuades. 

Papperslösa 

kvinnor fick 

första kontrollen 

av graviditeten i 

genomsnitt 4 

veckor senare än 

resten av 

kvinnorna. 

 

Papperslösa var 

mer utsatta för 

våld under 

graviditeten. 

 

Komplikationer 

under och efter 

förlossningen var 

liknande i båda 

grupper. 

 

75 % av de 

papperslösas 

graviditeter var 



 

BMC Public 

Health 

Årtal: 

2008 

Land: Schweiz 

oplanerade mot 

21 % i kontroll-

gruppen. 

Titel: 

Illegality as risk 

factor: A survey 

of unauthorized 

patients in a 

Berlin clinic. 

Författare: 

Castaneda, H. 

Tidskrift: 

Social Science 

& Medicine 

Årtal: 

2009 

Land: Tyskland 

Patient- 

perspektiv. 

Många illegala 

invandrare får 

sämre eller 

ingen vård 

jämfört med 

landets 

invånare. 

 

Syftet var att 

utforska hur 

avsaknad av 

legal status 

påverkar 

upplevelsen av 

hälsa, sjukdom 

och 

tillfrisknande. 

Kvalitativ och 

kvantitativ 

studie. 

 

Etnografisk 

metod med 

kvalitativa 

intervjuer av 

papperslösa. 

De flesta kvinnor 

kom till kliniken 

för mödravård 

först i sista 

trimestern. 

  

Bristande 

ekonomi gör att 

medicinering av 

exempelvis 

diabetes uteblir. 

 

Språk och olika 

kulturer kan vara 

en barriär för 

tillgång till vård. 

 

Dålig uppföljning 

av vård var 

vanligt.  

Titel: 

Health Status 

and Access to 

Health Care of 

Documented 

and 

Undocumented 

Immigrant 

Latino Women 

Författare: 

Marshall, K., 

Urrutia-Rojas, 

X., Mas, F., 

Coggin, C. 

Tidskrift: 

Health Care for 

Women 

International 

Årtal: 

2005 

Land: USA 

Patient- 

perspektiv.  

Individens hälsa 

påverkas inte 

bara av biologi 

utan också av 

kulturella och 

sociala faktorer 

så om etnicitet, 

språk, ekonomi, 

social 

tillhörighet och 

utbildning m.m. 

 

Syftet var att 

undersöka hur 

migrationsstatus

, hälsostatus och 

tillgång till vård 

påverkar 

varandra både 

hos kvinnor 

med legal status 

och 

papperslösa. 

Kvantitativ 

studie. 

 

Andrahands-

data av en 

korssektionell 

studie av 325 

vuxna latino-

amerikaner.  

6,3 % av de 

papperslösa 

uppgav att deras 

hälsa var mycket 

dålig mot inga 

bland den legala 

gruppen. 

 

Fler av de 

papperslösa 

uppgav att de inte 

åt medicin för 

sina 

hälsoproblem. 

 

Oberoende av 

legal status 

uppgav de med 

högre utbildning 

att de hade 

tillgång till vård. 



 

Titel: 

Healthcare 

Access and 

Barriers for 

Unauthorized 

Immigrants in 

El Paso County, 

Texas 

Författare: 

Heyman, J., 

Nunez, G., 

Talavera, V. 

Tidskrift: 

Fam 

Community 

Health 

Årtal: 

2009 

Land: USA 

 

Patient- 

perspektiv.  

Papperslösa 

stöter på flera 

olika barriärer 

för att söka vård 

som i slutänden 

kan påverka 

hälsan negativt. 

 

Syftet var att få 

insikt i 

papperslösas 

uppsökande av 

vård, barriärer 

de stöter på och 

hur de får 

vetskap om 

tillgänglig vård. 

Kvalitativ 

studie. 

 

Snöbollsmetod. 

Den vanligaste 

nämnda barriären 

var ekonomin. 

 

Vid avsaknad av 

legal status kan 

personen nekas 

vård. 

 

Många uppgav 

rädsla att ta sig 

till vård-

inrättningen. 

 

Rädsla för 

deportering är en 

av de viktigaste 

barriärerna en 

papperslös står 

inför. 

Titel: 

The Effect of 

Fear on Access 

to Care Among 

Undocumented 

Latino 

Immigrants 

Författare: 

Berk, M., Schur, 

C. 

Tidskrift: 

Journal of 

Immigrant 

Health 

Årtal: 

2001 

Land: USA 

Patient- 

perspektiv.  

Hur ser 

tillgången till 

vård ut för den 

grupp i 

samhället som 

dagligen 

benämns 

papperslösa? 

 

Fungerar 

personens 

illegala status 

och rädsla som 

en barriär till att 

söka vård? 

Kvantitativ 

studie. 

 

Undersökning 

av 973 

papperslösa 

latino- 

amerikaner. 

39 % uppgav 

rädsla att inte få 

vård p.g.a. sin 

legala status. 

 

Det fanns en 

koppling mellan 

rädsla att bli 

nekad vård och 

upplevda 

svårigheter att få 

vård. 

Titel:  

Does Fear of 

Immigration 

Authorities 

Deter 

Tuberculosis 

Patients From 

Seeking Care? 

Författare: 

Asch, S., Leake, 

B., Gelberg, L. 

Tidskrift: 

Patient- 

perspektiv.  

Hindras 

personer med 

illegal status att 

söka vård och 

leder det till att 

smittsamma 

sjukdomar som 

Tuberkulos 

sprids till 

omgivningen? 

  

Syftet var att 

Kvantitativ 

studie.   

1/10 uppgav 

språket som en 

anledning till att 

dröja med att 

söka vård. 

 

71 % uppgav att 

deras Tuberkulos 

upptäcktes när de 

sökte för symtom 

istället för 

upptäckt genom 



 

West Journal 

Medicin 

Årtal: 

1994 

Land: USA 

 

undersöka 

kopplingen 

mellan 

personers 

immigrations 

status, symtom 

och fördröjning 

av att söka vård. 

screening. 

 

20 % med 

Tuberkulos 

väntade 60 dagar 

eller mer att söka 

vård. 

  


