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Sammanfattning    
 
Då distriktssköterskan möter den asylsökande eller papperslösa personen på vårdcentral 
och utför bedömningen av densamme måste hon ta hänsyn till den lag som begränsar 
vården för dessa patienter. Lagen formulerar begreppet vård som inte kan anstå som en 
beskrivning av den asylsökande patientens rätt till vård. För att skapa ett bra möte är det 
inte bara denna lag distriktssköterskan behöver beakta, det behövs även förutsättningar 
för en god kommunikation såväl som kunskap för att ett förtroende skall kunna byggas 
och ett bra möte skapas. Att möta patientens förväntningar gentemot den lag som styr 
vården kan skapa konflikter för distriktssköterskan. Författarna frågar sig hur 
distriktssköterskan hanterar situationen och hur hennes upplevelse av mötet ser ut. 
Syftet med studien är att undersöka distriktssköterskans upplevelse av mötet med den 
asylsökande vuxna patienten i primärvården. För studien valdes en kvalitativ metod 
med induktiv ansats och utfördes genom halvstrukturerade livsvärldsintervjuer med åtta 
distriktssköterskor och en sjuksköterska. I resultatet framkommer att distriktssköterskan 
upplever sig ha kunskap om de lagar som finns men att hon inte främst ser till lagen 
utan till den patient hon möter med dess behov. Distriktssköterskan försöker på bästa 
sätt hantera mötet med den asylsökande patienten utifrån de förutsättningar hon har. För 
att ytterligare förbättra förutsättningarna till ett bra möte tror författarna att 
distriktssköterskan behöver fördjupad kunskap kring patientgruppen. Författarna anser 
också att en diskussion behöver öppnas kring lagen om vård för de asylsökande 
patienterna och dess relation till såväl hälso- och sjukvårdslagen som de etiska riktlinjer 
som ligger till grund för vården 
 
Nyckelord:  distriktssköterskans upplevelse, asylsökande vuxna, papperslösa, 
primärvård, möten, bedömningar, lagar. 
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INLEDNING 
Mötet med olika patientgrupper är en del av distriktssköterskans vardag, patientmöten som 
innebär att göra både mer eller mindre komplicerade prioriteringar och bedömningar är del av 
det dagliga arbetet. I mötet med den asylsökande eller papperslösa personen ställs 
distriktssköterskan inför att bemöta patienten med dess problem och behov gentemot de lagar 
som styr vården. Detta kan leda till yrkesetiska konflikter såväl som utmaningar i att vara väl 
insatt i lagtexter och riktlinjer. Denna studie syftar till att undersöka hur distriktssköterskans 
upplevelse är av mötet med den asylsökande patienten i primärvården.  
 
 
BAKGRUND 

Den asylsökande och papperslösa patienten 
Förklaring av begrepp 
Enligt lagen om hälso- och sjukvård åt asylsökande med flera (Svensk författningssamling, 
SFS 2008:344) är förklaringen av begreppet asylsökande en person som sökt skydd i landet 
som flykting eller annan skyddsbehövande. Migrationsverket (2015) förklarar att människor 
som tar sig till Sverige och söker skydd och asyl här blir asylsökande tills dess att deras 
ansökan blir avgjord. Varje persons ansökan om asyl prövas individuellt och utredningen 
utgår från människans egen berättelse om varför asyl söks. Pitman (2010, s. 94) skriver att 
utredningens resultat till stor del bygger på om den sökande själv kan bevisa att det föreligger 
ett hot för livet om denne återvänder till hemlandet. Målet för Migrationsverket är att 
utredningen inte skall ta mer än tre månader men det kan ta längre tid om den asylsökande 
inte kan styrka sin identitet eller sina skäl till asyl. Även mängden asylsökande påverkar hur 
lång tid processen tar. När processen är klar får den asylsökande besked om eventuellt 
uppehållstillstånd. Ett uppehållstillstånd leder till att den asylsökande får leva, bo och arbeta i 
Sverige med samma rättigheter och skyldigheter som en svensk medborgare och innebär att 
denne inte längre är asylsökande (Migrationsverket 2015).  
 
Förklaringen av begreppet papperslös är enligt Socialstyrelsen (2014, s. 10) personer som 
väljer att stanna kvar i landet trots att deras tidsbegränsade uppehållstillstånd har gått ut. 
Samma personer kan även kallas “personer som vistas i landet utan tillstånd” enligt 
regeringens proposition 2012/13:109 (s. 13). 
 
 

En begränsad vård 
De vuxna asylsökande har inte rätt till sjukvård som svenska medborgare utan lyder under 
lagtexten i SFS 2008:344 6§ där det framkommer att landstinget skall erbjuda asylsökande 
vård som inte kan anstå, mödrahälsovård, vård vid abort och preventivmedelsrådgivning samt 
en kostnadsfri hälsoundersökning. Denna lag gäller sedan 2013 även för papperslösa enligt 
lagen SFS 2013:407 som därmed har samma rätt till vård som de asylsökande. 
Fortsättningsvis i denna studie kommer därför enbart begreppet asylsökande användas trots att 
texten berör båda grupperna.  
 
För att förklara begreppet vård som inte kan anstå måste hänsyn tas till flera olika faktorer 
enligt Socialstyrelsen (2014, s. 35). De menar att det vid varje tillfälle patienten söker vård 
måste bedömas om det finns ett omedelbart behov av vård. Därefter skall vårdgivaren enligt 
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Socialstyrelsen begränsa vården till vård som inte kan anstå. Denna begränsning bör grundas i 
överväganden kring svårigheten i tillståndet, effekten av eventuell åtgärd och vad det leder till 
om åtgärden fördröjs.  
 
Lagen ger utrymme till landstingen att erbjuda vård utöver vård som inte kan anstå enligt SFS 
2013:407 8§. Denna vård får enligt Sandman, Broqvist, Gustavsson, Arvidsson, Ekerstad och 
Carlsson (2014, s. 1) i så fall bekostas av landstingen själva eller genom särskilda avgifter. 
Hunt (2007, s. 19) menar att samhällskostnaderna inte skulle öka nämnvärt om även 
asylsökande och papperslösa skulle inkluderas i att ha rätt till samma vård som svenska 
medborgare. Socialstyrelsen (2014, s. 13) skriver att kostnadseffektiviteten vid bedömning av 
behov av vård som inte kan anstå bör bedömas utifrån om åtgärden görs nu eller senare. I 
Tyskland är sjukvården för asylsökande uppbyggd på ett liknande sätt som i Sverige där 
asylsökande bara har rätt till akut sjukvård (Boxorgmehr & Razum 2015, s. 2).  Författarna 
menar utifrån deras studie att slutsatsen kan dras vid att det kostar mer för samhället att inte 
ge asylsökande samma rättigheter till vård som övrig befolkning i landet. De menar att den 
fördröjning det kan leda till då de asylsökande inte har samma rätt till vård i stället kan kosta 
samhället mer. Detta bland annat därför att fokus ligger på vad som är akut sjukvård istället 
för att förebygga hälsoproblem (Boxorgmehr & Razum 2015, s. 19).  
 
Sverige som land har enligt Ekblad, Linander och Asplund (2012, s. 22) fått kritik från 
Förenta Nationernas (FN) rapportör Paul Hunt för sitt sätt att prioritera kring vård för 
asylsökande. Hunt (2007, s. 19) menar att Sveriges regering behöver arbeta för att bättre 
integrera asylsökandes rätt till vård i samhället och att det nuvarande regelverket där 
asylsökande vuxna inte har rätt till samma vård som svenska medborgare strider mot Förenta 
Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (Svenska FN-förbundet 
2008).  Även Feldman (2006, s. 811) samt Asgary och Smith (2013, s. 10) påpekar vikten av 
att asylsökande och papperslösa skall ha rätt till vård och behandling genom ett strukturerat 
och rättvist omhändertagande som övrig befolkning i landet. I regeringens proposition 
(2012/13:109, s. 40) anser man det dock vara sakligt motiverat att skilja tillgång till vård för 
personer som är bosatta i Sverige och dem som befinner sig i landet utan tillstånd, såsom 
papperslösa. Detta ifrågasätts av flera instanser inom vården bland annat Röda Korset och 
Svenska barnläkarföreningen (Socialstyrelsen, 2014, s. 33) som menar att det skapar 
yrkesetiska konflikter kring mänskliga rättigheter att inte ge alla människor rätt till lika vård. 
De vill också se ett förtydligande kring hur begreppet vård som inte kan anstå skall tolkas i 
vården.  
 
 

Etik i vården 
Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763) skall vård ges på lika villkor till hela 
befolkningen. Lagen uttrycker också att “vården skall ges med respekt för alla människors 
lika värde” samt att de som har störst behov av vård också skall ges företräde. Enligt 
patientlagen (SFS 2014:821) skall vården också vara lätt tillgänglig och information som ges 
till patienten skall ges på ett sätt som är anpassad efter dennes förutsättningar så som ålder, 
språklig bakgrund eller andra individuella förutsättningar. Enligt den etiska koden för 
sjuksköterskor (ICN 2006, s. 3-4) skall alla människor behandlas jämlikt utan att begränsas av 
social status, hudfärg eller religion. Vidare beskrivs att sjuksköterskan har del i ansvaret att ge 
vård till dem i samhället som är särskilt utsatta eller svaga. Den medicinska etiken är en 
grundsten i yrkesidentiteten hos en stor del av de verksamma personalgrupperna i vården idag 
(Regeringens proposition 2012/13:109 ss. 35-36). De fyra grundläggande etiska principerna 
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som skall beaktas i all vård är enligt regeringen att göra gott, att inte skada, att respektera 
patientens rätt till självbestämmande och rättvisa. Regeringen menar att vårdpersonalen idag 
aldrig skall påverkas eller tvingas till att ta hänsyn till faktorer hos patienten som exempelvis 
kön eller ursprung för att påverka det medicinska arbetet. Vårdpersonalen skall arbeta utifrån 
den medicinska etiken då varje patient skall prioriteras, bedömas och behandlas endast utifrån 
det medicinska behovet denne har och varje patient skall behandlas likvärdigt. 
 
 

Distriktssköterskan 
Utbildning 
Distriktssköterskan är en sjuksköterska med specialistutbildning på avancerad högskolenivå 
där utbildningen idag omfattar 75 högskolepoäng. Distriktssköterskan kan arbeta inom en rad 
olika områden såsom vårdcentral, barnhälsovård, hemsjukvård eller skolhälsovård. 
Distriktssköterskan kan också specialisera sig ytterligare inom olika områden som till 
exempel astma, diabetes eller psykisk ohälsa (Distriktssköterskeföreningen, DSF 2008, s. 9-
13).  
 
Grunden för en distriktssköterskas arbete är att möta människor i alla åldrar och med många 
olika sorters hälso- och sjukdomstillstånd (DSF 2008, ss. 6-10). I distriktssköterskans arbete 
ingår att genom kompetens, förmåga och med ett hälsofrämjande synsätt stärka patienten till 
en god hälsa. DSF beskriver vidare att distriktssköterskans arbete alltid ska vara präglat av ett 
både etiskt såväl som holistiskt förhållningssätt samt att distriktssköterskans åtgärder skall ha 
sin grund i evidensbaserad vetenskap. DSF tar upp fyra områden utifrån vilka 
distriktssköterskans arbete utgår ifrån, dessa är omvårdnad/vårdvetenskap, 
folkhälsovetenskap, medicinsk vetenskap samt pedagogik och ledarskap.  
 
I andra länder finns motsvarande utbildningar som distriktssköterskans, fokus ligger även där 
på det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. I exempelvis Storbritannien finns Health 
visitor som är benämningen för specialistsjuksköterskan som arbetar med alla olika 
ålderskategorier i samhället för att förebygga ohälsa och i Kanada där public health nurses har 
en liknande roll som i Sverige (Fossum 2013, s. 106-108).  
 
 

Vårdvetenskap  
Vårdvetenskap är enligt Andersson och Ejlertsson (2009, ss. 88-89) en vetenskap som 
utvecklar kunskaper om vården och som kan användas av olika professioner som vårdar 
människor. Syftet är att studera vårdandets centrala delar och därmed förstå innebörden av de 
problem som kan uppkomma när man ser till människors hälsa, ohälsa och vård samt hur 
vården utförs i olika sammanhang. Detta stöds av Dahlberg och Segesten (2010, s. 23) som 
menar att vårdvetenskapen och dess forskning grundas i dessa begrepp. De skriver att 
vårdvetenskapen består av både teoretiska och praktiska delar som samspelar. Ett 
vårdvetenskapligt perspektiv innebär att ha patienten i fokus och samtidigt beskriva vad det 
finns för kunskap om patienten, hur hälsa och vård kan utvecklas kring patienten och hur 
hälsa och vårdandet av patienten kan beskrivas på ett vetenskapligt sätt (Dahlberg och 
Segesten 2010, s. 23). 
 
Patientens delaktighet i vården är en viktig del inom vårdvetenskapen skriver Dahlberg och 
Segesten 2010, ss. 186-187). För att få fram ett vårdvetenskapligt perspektiv på patientens 
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upplevelse av delaktighet i vården menar de att vårdaren behöver leda patienten mot hälsa 
genom att skapa förutsättningar för patienten att ta egna beslut utifrån de möjligheter som 
finns. Vårdarens uppdrag är att skapa förutsättningar för patienten att ta egna beslut som 
gynnar hälsa och finnas till hands när behov finns för att stötta och hjälpa.  
 
 

Omvårdnad och hälsofrämjande arbete 
Dahlberg och Segesten (2010, s. 301) beskriver området omvårdnad som det centrala 
arbetsområdet för sjuksköterskor och därmed distriktssköterskor. Med omvårdnad menas att 
ha fokus på patienterna och deras hälsa. En distriktssköterskas arbetsområde handlar alltså om 
att utveckla och förmedla kunskap som anpassar vårdandet till patienterna och deras liv 
oavsett kulturell bakgrund, kön eller ålder. Utifrån ett omvårdnadsprespektiv menar 
författarna att distriktssköterskan måste arbeta med att ta ansvar för sin kunskap och förmedla 
budskapet om hur livsstil påverkar människors möjlighet till välbefinnande och sätta det i 
relation till hälsa och ohälsa.  
 
I samhället idag finns ett ökat fokus på hälsofrämjande arbete och Fossum (2013, s. 106-108) 
menar att detta ställer större krav på kompetens bland vårdpersonalen. I det hälsofrämjande 
arbetet behöver distriktssköterskan kunna kombinera vårdvetenskap med folkhälsovetenskap 
både i det individuella patientarbetet men också bland grupper som familjer eller bland 
befolkningen som helhet. 
 
Distriktssköterskan spelar en avgörande roll i det förebyggande arbetet för en mängd olika 
sjukdomar och tillstånd av ohälsa. Både för att förebygga att sjukdom uppstår men också för 
att lindra och förhindra att komplikationer tillstöter i de fall då sjukdom redan har uppstått 
(Eriksson & Engström 2015, ss. 77-78). Det förebyggande arbetet utförs i flera fall inom 
primärvården på distriktssköterskans specialistmottagningar inom områden som exempelvis 
astma, diabetes eller hjärta-kärl. Eriksson och Engström (2015, s. 82) beskriver att 
distriktssköterskor som arbetar med specialistmottagningar ofta får en viktig roll i 
organisationen och att arbetet kan utföras på ett sätt som distriktssköterskan upplever 
meningsfullt. 
 
 

Relationen mellan distriktssköterska och patient 
En distriktssköterska möter många patienter och varje möte är viktigt för hur den fortsatta 
relationen fortlöper. Zotterman Nygren, Skär, Olsson och Söderberg (2015, ss. 418-420) 
menar att det krävs ett bra möte för att skapa en god relation mellan patient och 
distriktssköterska. Om det första mötet får ta den tid som behövs grundas en relation som 
skapar trygghet för patienten och som i ett längre perspektiv gynnar vården av densamme. 
Även Stoddart (2012, s. 1) styrker vikten av en bra relation med patienten. Författaren 
poängterar att det finns ett samband mellan hur relationen med patienten fungerar och hur 
nöjd patienten är med vården, men att det också kan påverka hur framgångsrik vården blir. 
Zotterman Nygren et al. (2015, s. 421) beskriver svårigheter i att få en bra relation till de 
patienter som inte talar samma språk, är arga och frustrerade eller endast möter 
distriktssköterskan i telefonsamtal. Ytterligare en faktor som krävs för att få en god relation 
mellan distriktssköterskan och patienten är att det finns en öppen och ärlig dialog mellan 
patient och distriktssköterska.  
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Att vara som en advokat för sina patienter lyfter distriktssköterskor fram som ett vanligt sätt 
att arbeta på för att få en bra relation till sin patient skriver Zotterman Nygren et al. (2015, s. 
421) Genom att ta parti för patienten och finnas till hands som stöd är distriktssköterskan en 
typ av advokat för patienten i vårdsituationen. Det är också de som berättar för patienterna 
vad de har för rättigheter inom vården och hur de kan ta del av dessa. 
 
Relationen mellan patient och distriktssköterska präglas också av det bemötande som 
patienten upplever sig få i mötet. Fossum (2013, s. 35) beskriver hur viktigt vårdpersonalens 
bemötande av patienten är. Vidare beskrivs att ett dåligt bemötande kan få konsekvenser för 
den fortsatta relationen. Fossum poängterar dock svårigheten i att definiera betydelsen av ett 
gott bemötande men menar att det till stor del handlar om respekt för patienten men också att 
vårdpersonalen upplevs vara hjälpsam och ha ett engagemang i mötet med patienten. 
 
 

Distriktssköterskan och den asylsökande patienten 
Kunskap och kulturell kompetens 
Tidigare forskning betonar i flera fall vikten av att vårdpersonal som möter och arbetar med 
asylsökande och papperslösa har adekvat kunskap om patientgruppen. Studier utförda i flera 
olika länder kommer samtliga fram till att kunskap om patientgruppen såväl som kunskap 
kring kulturella skillnader kan vara avgörande för relationen mellan vårdpersonal och den 
asylsökande patienten (Ekblad, Linander & Asplund 2012, United Nations High 
Commissioner for Refugees (UNHCR) 2000, Drennan & Joseph 2005, Suurmond, Seeleman, 
Rupp, Goosen & Stronks, 2010). Suurmond et al (2010, s. 822) beskriver tre grundläggande 
faktorer som viktiga för vårdpersonal i mötet med patienter från andra kulturer. Dessa faktorer 
är enligt Suurmond et al. medvetenhet om, kunskap om och färdighet för att möta och hantera 
etniska olikheter i mötet med patienten från en annan kultur. Definitionen av dessa tre faktorer 
benämns kulturell kompetens.  
 
Drennan och Joseph (2005, s. 162) belyser vikten av att distriktssköterskor i sitt arbete med 
asylsökande har sin grund i evidensbaserad kunskap. Författarna menar att det är viktigt att 
den erhållna kunskapen delas kollegor emellan och att det även är kunskap som kan delas 
länder emellan då kunskaperna kring asylsökandes ibland specifika behov behöver 
uppmärksammas. Suurmond et al. (2010 s. 821) tar upp att vårdpersonal trots detta ofta 
upplever sig vara dåligt rustade för att möta den asylsökande patientens behov och att 
bedömningar ofta görs utifrån erfarenheter av personlig karaktär snarare än professionell. 
Fossum (2013, s. 331) belyser att det är vårdarens egen förmåga att sätta sig in i patientens 
situation som sätter gränser för i vilken grad denne kan förstå patientens berättelser om 
tidigare svåra erfarenheter. Suurmond et al. (2010, ss. 824-825) tar i sin studie från 
Nederländerna upp att distriktssköterskor upplever kulturell kompetens som en viktig faktor i 
arbetet med den asylsökande patienten. Kulturell kompetens beskrivs till exempel som att ha 
kunskap om det politiska läget i patientens hemland eller hur hälsan påverkas av att vara på 
flykt. Distriktssköterskorna beskrev också vikten av att ha kunskap om vanligt förekommande 
sjukdomar i hemlandet samt att lära sig att kunna ställa frågor kring traumatiska upplevelser 
men också att kunna förklara hur sjukvården fungerar i det nya landet.  
 
Att kunna bemöta den asylsökande patienten med kunskap såväl som respekt för att kunna 
hantera situationer som kan uppkomma på bästa sätt och inte orsaka skada är något som 
Ekblad, Linander och Asplund (2012, ss. 26-29) lyfter fram som särskilt viktigt. Detta då 
författarna belyser att denna patientgrupp bedöms vara särskilt sårbar, bland annat relaterat till 
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deras utsatta och osäkra situation under asylprocessen såväl som tidigare erfarenheter de bär 
på (Ekblad, Linander & Asplund 2012, ss. 26-29). Att vara tydlig med att informera patienten 
om att det denne berättar inom vården är sekretessbelagt och inte på något sätt kan påverka 
det beslut Migrationsverket tar kring deras uppehållstillstånd eller på något sätt 
vidareförmedlas till andra myndigheter tas upp som ytterligare en viktig faktor av Suurmond 
et al. (2010, s. 824).  
 
 

Vården ur den asylsökandes perspektiv 
I en studie i Storbritannien lyfts det fram att asylsökande i flera fall har en annan syn på vad 
akut sjukvård är (O´Donell, Higgins, Chauhan & Mullen 2007, ss. 5-7). Ett tillstånd som 
förkylning och feber kan i en del länder vara ett livshotande tillstånd vilket författarna i 
studien menar ibland kan leda till känslor av frustration och rädsla hos den asylsökande 
patienten då denne får vänta i flera dagar på en läkartid. Rädslan beskrivs som grundad i vad 
som kan hända till följd av att vänta och att ytterligare komplikationer kan tillstöta under 
väntetiden. O´Donell et al. (2007, ss. 5-7) menar att det är viktigt att de asylsökande får en 
bättre information kring sjukvårdssystemet, för att via ökad kunskap kunna få en bättre 
förståelse för bland annat de väntetider som finns och hur sjukvårdssystemet är uppbyggt. 
 
Jonzon, Lindkvist och Johansson (2015, s. 553) beskriver att asylsökande ofta upplever den 
första tiden i Sverige som väldigt svår. Förväntningarna på det nya landet införlivas inte alltid 
och de asylsökande beskriver känslor som sårbarhet och maktlöshet samt svårighet att anpassa 
sig till ett samhälle där de inte känner igen sig. De asylsökande i studien beskriver också att 
de värderingar som de tidigare upplevt som självklara blir ifrågasatta. Även tiden under 
asylprocessen, före det att asylansökan blivit godkänd, beskrivs som en tid av ovisshet. 
Faktorer som att få flytta runt mycket och ständigt ha mycket tankar kring utfallet av 
asylansökan beskrivs som svåra att hantera. Vidare beskrivs att de asylsökande upplever en 
osäkerhet gentemot såväl Migrationsverket som den svenska sjukvården och att de även 
känner sig osäkra på relationen mellan dessa två och om vad de uppger hos sjukvården kan 
påverka utfallet av beslutet hos Migrationsverket (Jonzon, Lindkvist & Johansson 2015, s. 
553). Även Asgary och Segar (2011, s. 510) tar upp de asylsökandes rädsla för att söka vård 
och förvirringen kring om sjukvården och myndigheterna har någon form av samarbete. 
Enligt författarna är en del av de asylsökande rädda för att bli anmälda i samband med att de 
söker vård och vill därför enbart söka vård i absolut nödfall.  
 
 

En utsatt patientgrupp 
Hunt (2007, s. 19) beskriver asylsökande och papperslösa som några bland de mest sårbara 
grupperna i det svenska samhället och att de internationella mänskliga rättigheterna är till för 
att tillgodose bland annat dessa människors behov. Paqcuiao (2008, s. 190) beskriver en 
sårbar grupp som en population som inte enbart bär på många riskfaktorer för sjukdom utan 
som även har en högre sannolikhet att utveckla hälsoproblem eller få svårare konsekvenser av 
hälsoproblemen än resten av befolkningen.  
 
Även Ekblad, Linander och Asplund (2012, s. 22) belyser de asylsökandes utsatthet och lyfter 
fram forskning som visar att asylsökande ofta upplever sin hälsa sämre än flyktingar som fått 
uppehållstillstånd. De asylsökande uppvisade i fler fall besvär som vid Post Traumatic Stress 
Disorder (PTSD) samt tillstånd som ångest och depression. Suurmond et al. (2010, s. 821) tar 
också upp att asylsökande ofta har tidigare erfarenheter med sig som komplicerar 
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hälsotillståndet. Dålig tillgång till vård i hemlandet, svåra upplevelser under flykten samt 
ovissheten under asylprocessen menar Suurmond et al. kan leda till att den asylsökande 
patienten har hälsoproblem som kan skilja sig från andra invandrare. Kroniska sjukdomar 
såsom högt blodtryck och diabetes såväl som infektionssjukdomar och psykisk ohälsa är 
också vanligt förekommande bland asylsökande menar Asgary och Segar (2011, s. 507). 
Vidare poängteras att den asylsökande patienten trots detta söker vård i lägre grad än andra 
grupper av invandrare. 
 
 

Vikten av information 
Att ta upp med den asylsökande patienten hur sjukvårdssystemet fungerar i det nya landet 
beskriver Suurmond et al. (2010, s. 824) som en viktig del. Detta för att den asylsökande skall 
få en bättre förståelse för systemet och inte känna sig exkluderad vilket annars kan leda till en 
sämre relation mellan distriktssköterskan och patienten. I en studie gjord av O´Donell et al. 
(2007, s. 7) framkommer att asylsökande i Storbritannien överlag är nöjda med hur vården för 
dem erbjuds, detta gäller både mötet med distriktsläkaren liksom övriga professioner inom 
vården. Särskilt uppskattat är de health visitors, distriktssköterskor, som besöker de 
asylsökande i hemmen samt de asylsjuksköterskor som vissa av de asylsökande möter. 
Asylsjuksköterskan tar kontakt med de asylsökande och erbjuder hjälp med registrering inom 
sjukvården, ger information om sjukvårdssystemet samt utför en första hälsoundersökning. 
Detta leder enligt O´Donell et al. (2007, s. 7) i högre grad till att de asylsökande patienterna 
upplever att någon bryr sig om dem och att de känner sig mer välkomna till det nya landet än 
de som enbart träffar en distriktsläkare. Fossum (2013, s. 313) lyfter också hur viktigt det är 
att förstå att patienten kan ha erfarenheter från vården som kan skilja sig åt från vårdarens. 
Sjukvårdssystemet kan enligt författaren vara svårt att förstå för den som är ny i landet och 
hur svensk sjukvård är organiserad kan skilja sig åt från vad patienten är van vid från sitt 
hemland. Även hur vi i Sverige ser på hälsa och ohälsa såväl som behandling kan skilja sig 
från den asylsökandes syn. Fossum (2013, s. 313) lyfter också fram att i de fall då kulturella 
skillnader föreligger är det särskilt viktigt att inse att risken för missförstånd i vårdmötet är 
stor. 
 
 

Kommunikation 
Flertalet faktorer kan påverka mötet mellan distriktssköterskan och den asylsökande patienten. 
Asgary och Segar (2011, s. 516) menar att både begränsningar i tid och språkliga hinder kan 
leda till en dålig kommunikation som i sig leder till minskat förtroende mellan vårdgivare och 
patient. O´Donell et al. (2007, ss. 11-12) betonar vikten av att använda tolk i samtalet med 
den asylsökande patienten. Användandet av tolk kan också vara avgörande för att få en 
adekvat kunskap om patientens tidigare sjukdomshistoria skriver Bodenman, Althaus, 
Burnand, Vaucher, Pécoud och Genton (2007, s. 8). I de fall tolk inte används upplever 
patienterna ofta det som ett hinder för en god vård. Suurmond et al. (2010, s. 824) tar dock 
upp att det i vissa fall kan komplicera mötet att ha en tolk närvarande, exempelvis då 
distriktssköterskan och patienten berör ämnen som kan upplevas som känsliga av patienten. 
Dahlberg och Segesten (2010, s. 209) tar också upp aspekter kring tolksamtalet då de skriver 
att det kan vara viktigt att vara medveten om svårigheter som kan uppstå, exempelvis då 
patienten inte litar på tolken. Författaren menar då att vårdaren i vissa fall kan få ett bättre 
samtal utan tolk då denne istället använder sig av kroppsspråk, bilder och symboler för att 
kommunicera.  
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En god kommunikation mellan den asylsökande patienten och personal inom sjukvården är av 
största vikt och kan leda till ett bättre resultat av mötet med patienten (O´Donell et al. 2007, s. 
6). Även Jonzon, Lindkvist och Johansson (2015, s. 551-556) styrker vikten av god 
kommunikation med den asylsökande patienten och beskriver att en dålig kommunikation där 
man har ett hierarkiskt synsätt mellan vårdgivare och patient kan leda till känslor av rädsla 
och att bli utesluten. Att åstadkomma en god kommunikation, menar författarna, skulle istället 
kunna leda till ett bättre möte där vårdgivaren och den asylsökande patienten lyssnar på 
varandra. Författarna menar att det huvudsakligen är upp till vårdgivaren att uppnå den mer 
jämlika relationen gentemot patienten för att genom detta skapa en bättre grund för god 
kommunikation. Asylsökande som patientgrupp har inte samma kunskap om det svenska 
sjukvårdssystemet (Fossum 2013, s. 332) vilket kan leda till att de får ett lägre förtroende för 
vården. Författaren menar därför att vårdpersonal aktivt behöver arbeta för att skapa 
förtroende för vården vilket i sin tur leder till ökad tilltro och möjlighet till god 
kommunikation.  
 
Många asylsökande har en bakgrund av traumatiska upplevelser med sig när de söker vård 
vilket kan påverka mötet med distriktssköterskan, detta är ofta svårt att prata om skriver 
Ekblad et al. (2012, s. 28) men menar att om distriktssköterskan är medveten om detta i mötet 
med patienten kan det vara lättare att skapa en bra relation. Detta stärks även av Suurmond et 
al. (2010, s. 824) som skriver att en bra relation mellan distriktssköterska och den asylsökande 
patienten skapar en grund för att patienten lättare kan ta upp mer känsliga frågor, såsom 
problem med psykisk ohälsa, men underlättar också för distriktssköterskan att kunna ställa 
frågor om traumatiska upplevelser som patienten kan ha gått igenom. Fossum skriver (2013, 
s. 313- 314) att det är värdefullt att försöka förstå patientens perspektiv men menar också att 
vårdaren bör försöka förstå sina egna tankar och erfarenheter för att kunna bemöta patienten 
på bästa sätt. Detta styrks av Dahlberg och Segesten (2010, s. 2015) som menar att en vårdare 
som är medveten om känslor som rädsla, obehag eller ilska och har bearbetat dessa på ett 
konstruktivt sätt kan skapa ett gott vårdande. För att vårdaren skall kunna bli medveten om 
dessa känslor menar Dahlberg och Segesten att både utbildning och handledning kan vara 
nödvändigt. 
 
För att ytterligare kunna förbättra mötet mellan distriktssköterskan och den asylsökande 
patienten kan kompetens kring den specifika patientgruppen vara avgörande. Asgary & Segar 
(2011, s. 518) skriver att vårdpersonal som möter asylsökande behöver ha bättre kunskap 
kring aspekter som är utmärkande för denna patientgrupp. Sådana aspekter kan vara kulturella 
skillnader, symptom på vanliga sjukdomar relaterade till patientens bakgrund och tecken på 
tortyr. Finns medvetenhet om dessa aspekter bland vårdpersonal förbättras möjligheten till 
god vård. 
 
 
PROBLEMFORMULERING 
I mötet med den asylsökande patienten kan det finnas faktorer som skiljer sig från mötet med 
andra patientgrupper. Det kan handla om kommunikationsproblem på grund av 
språkförbistringar och bristande kunskaper hos patienten om hur sjukvårdssystemet fungerar i 
landet. Distriktssköterskan på vårdcentral kan vara en av de första personer den asylsökande 
möter inom vården och tidigare forskning poängterar vikten av att skapa en bra relation redan 
vid första mötet mellan distriktssköterska och patient. Genom att ha kunskap om hur 
patientens kulturella bakgrund och tidigare liv kan påverka dennes hälsa kan förutsättningar 
skapas för att lägga en grund för ett gott förtroende för vården. Att ta sig tid för patienten samt 
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förklara hur sjukvårdssystemet i landet fungerar är andra sätt att göra detta på. Författarna 
upplever att det inom den forskning som finns idag saknas kunskap om hur 
distriktssköterskan upplever mötet med den asylsökande patienten i den svenska vården. 
Finns det möjlighet att skapa ett bra möte? Finns det tid och resurser? 
 
Vården för asylsökande ser olika ut i olika länder och den asylsökande patienten beskrivs i 
forskningen som särskilt utsatt och sårbar. För att prioritera den asylsökande patientens 
vårdbehov i Sverige enligt de lagar som styr behöver distriktssköterskan kunskap om dessa. 
Även här upplever författarna att det saknas tidigare forskning om hur distriktssköterskan 
upplever lagen och situationen att prioritera och bedöma den asylsökande patienten i Sverige. 
Frågan är om distriktssköterskan har kunskap om de styrande lagarna och om den kunskapen i 
sig är en viktig faktor för distriktssköterskan i mötet och bedömningen av den asylsökande 
patienten. Skapar begreppet vård som inte kan anstå konflikter för distriktssköterskan i 
bedömningen och prioriteringen av vården för den asylsökande patienten, detta utifrån de 
etiska principerna för sjuksköterskor eller upplever distriktssköterskan denna lagformulering 
som ett stöd? 
 
Genom att undersöka distriktssköterskans upplevelse av mötet med den asylsökande patienten 
ser författarna en möjlighet att få insikt och förståelse för hur distriktssköterskan tänker och 
hanterar sin situation utifrån de förutsättningar hon har. Med denna kunskap vill författarna 
lyfta fram distriktssköterskans perspektiv på hur det är att möta och prioritera vården kring 
den asylsökande patienten samt undersöka om det finns behov av förändring. 
 
 
SYFTE 
Syftet med studien är att beskriva distriktssköterskans upplevelse av att möta asylsökande och 
papperslösa patienter i primärvården. 
 
 
METOD 

Ansats 
Författarna har valt att genomföra studien med en kvalitativ ansats och analysera materialet 
med en induktiv analysprocess för att nå studiens syfte. Genom induktiv ansats menar Kvale 
och Brinkmann (2014, s. 238) att forskaren tittar på flera fall i en grupp för att ha som mål att 
komma fram till något som gäller generellt för gruppen som studeras. De menar att kvalitativ 
forskning ofta använder sig av induktiv ansats då forskaren ser på sitt ämne utan att ha färdiga 
idéer att pröva. Vikten hos forskaren ligger då i att låta svaren på frågorna leda forskningen 
vidare och i analysen koda den data som framkommit för att identifiera mönster och därefter 
sammanställa beskrivningar till dessa mönster.  
 
Data till studien samlades in genom halvstrukturerade livsvärldsintervjuer som enligt Kvale 
och Brinkmann (2014, s. 19) har som mål att beskriva informantens livsvärld. Livsvärlden 
som begrepp beskrivs som en värld som delas med andra men samtidigt är högst personlig för 
den enskilde enligt Dahlberg och Segesten (2010, s. 129). De menar att den beskriver hur en 
person ser på sig själv, på andra runtomkring både nära och i omvärlden. Livsvärlden kan 
också förklara hur personer närmar sig själva, varandra och annat i omvärlden. Genom en 
halvstrukturerad livsvärldsintervju söker forskaren få beskrivet informantens levda värld och 
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upplevda situationer. Enligt Kvale och Brinkmann (2014, ss. 45-46) följer en halvstrukturerad 
livsvärldsintervju en struktur som följer ett tema och kan innehålla förslag till frågor. 
Intervjun är inte ett öppet samtal men har heller inte stängda frågor med ett enda svar. 
Intervjuformen söker enligt Kvale och Brinkmann (2014, ss. 165-166) efter beskrivningar av 
informantens livsvärld för att tolka meningen med de fenomen som kommer fram. Den ger 
möjlighet att göra förändringar kring frågorna och dess ordning under intervjun och den ger 
även möjlighet att följa upp de svar som informanten lämnat. Denna typ av intervjuform och 
ansats anser författarna skall skapa möjligheter att nå det syfte studien har.  
 
 

Deltagare 
För att finna informanter med rätt förutsättningar för att svara till studiens syfte 
valde författarna följande inklusionskriterier; distriktssköterska på vårdcentral som i sitt 
arbete möter vuxna asylsökande, oavsett i vilket sammanhang och hur ofta. Åtta 
distriktssköterskor inkluderades i studien. Utöver dessa valde författarna att inkludera en 
sjuksköterska som arbetade på en av vårdcentralernas distriktssköterskemottagning och hade 
erfarenhet av återkommande möten med asylsökande i sitt arbete. Totalt inkluderades 
slutligen nio informanter i studien. Bortfallet var tre då två vårdcentraler valde att avstå och 
en inte svarade trots flera försök att få kontakt. Samtliga informanter var kvinnor och arbetade 
på vårdcentraler i Västsverige. Sex av informanterna arbetade på offentliga vårdcentraler och 
tre på privata vårdcentraler. Några av informanterna arbetade på vårdcentraler på landsbygden 
och några i tätort. Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008, s. 175) tar upp vikten av att ha en 
variation inom gruppen av informanter. Exempel på detta kan vara att informanterna befinner 
sig i olika geografiska områden, eller har olika arbetslivserfarenhet. Deltagarnas ålder var 
mellan 32 - 63 år samt hade arbetat som distriktssköterska mellan 2 - 35 års tid.  Samtliga 
informanter träffade asylsökande i sitt arbete vid möten på drop-in mottagning, 
distriktssköterskemottagning eller annan specialistmottagning för distriktssköterska. I 
resultatdelen används ordet distriktssköterska eller hon för att benämna samtliga informanter. 
 
 

Datainsamling 
För att komma i kontakt med informanter skickades brev till verksamhetschefer vid tolv 
vårdcentraler i Västsverige. I brevet fanns information om studiens syfte och kontaktuppgifter 
till båda författarna, studiens handledare samt kontaktuppgifter till Högskolan i Borås (bilaga 
1). Det bifogades även en bilaga med godkännande för datainsamling från verksamhetschef 
(bilaga 2). Efter drygt en veckas tid gjordes påstötning via e-post till de vårdcentraler som fått 
brev. I de fall verksamhetscheferna visade intresse för att låta sina medarbetare deltaga i 
studien bokades tid för intervju via e-post med intresserade distriktssköterskor på respektive 
vårdcentral. 
 
Informanten fick själv välja tid och plats för intervjun. Författarna erbjöd sig att komma till 
informantens arbetsplats alternativt annan neutral plats. Huvudsakligen genomfördes 
intervjuerna på informantens arbetsplats i ett ostört rum. En intervju genomfördes i 
informantens hem då hon önskade detta. Intervjuerna genomfördes i alla fall utom ett med 
båda författarna och informanten närvarande. Under intervjun var den ena författaren ansvarig 
för den tekniska utrustningen, bandspelaren, och den andra skötte till största delen 
intervjufrågorna. Före intervjun gavs information om uppsatsens syfte och mål samt att 
deltagandet var frivilligt. Informanten fick veta att intervjun skulle spelas in och att det fanns 
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möjlighet att avbryta när som helst utan att motivera varför. Slutligen gavs även information 
om anonymitet samt att deras svar i intervjuerna inte skulle gå att härleda tillbaka till dem 
(Vetenskapsrådet, VR 2003, s. 27). 
 
Intervjun inleddes med en öppen ingångsfråga och de resterande frågorna var 
halvstrukturerade (bilaga 3).  Frågorna hade som avsikt att få informanten att öppna upp för 
att berätta om sin upplevelse av mötet med den asylsökande vuxna patienten. Kvale och 
Brinkman (2014, s. 176) beskriver att den inledande frågan just kan vara ett sätt att få 
informanten att öppna upp för att ge beskrivningar kring sin upplevelse av det fenomen som 
studien syftar till att undersöka.  
 
Samma ingångsfråga ställdes till samtliga informanter men informantens berättelse styrde till 
stor del sedan intervjun och de uppföljande frågorna varierade således utifrån vad informanten 
berättade men samtliga frågor berördes vid alla intervjuer. I slutet av intervjun gavs den andra 
författaren möjlighet att ställa frågor som inte tagits upp tidigare under intervjun. Direkt efter 
varje intervju avsatte författarna en stund för reflektion utan informanten för att se utfallet av 
intervjun, både innehåll och praktiska aspekter. Samtliga intervjuer spelades in och 
transkriberades därefter ordagrant av den författare som lett intervjun.  
 
 

Dataanalys 
Dataanalysen för studien följer Elo och Kyngäs metod (2007, s. 109) i dess tre steg, förbereda, 
organisera och rapportera. I förberedelsefasen lästes samtliga intervjuer igenom av båda 
författarna vid upprepade tillfällen för att få en fördjupad förståelse för den insamlade datan 
och leta efter meningsbärande enheter. Meningsbärande enheter är enligt Elo och Kyngäs 
(2007, s. 109) utdrag ur texten som representerar innehållet och kan bestå av enstaka 
meningar, ord eller hela citat. Författarna läste igenom intervjuerna utifrån ett 
helhetssammanhang och tog i analysen inte med om informanten visat några känslomässiga 
uttryck under intervjun. I analysfasens andra steg organiserades den insamlade datan vilket 
enligt Elo och Kyngäs (2007, s. 109) sker i tre givna steg: kodning, kategorisering och 
abstraktion. I den första fasen läste författarna igenom intervjuerna igen och noterade viktiga 
tankar i marginalen samt strök under meningar i texten som var utmärkande för innehåll och 
syfte, så kallade meningsbärande enheter. De meningsbärande enheter som valdes ut skrevs 
över till ett särskilt dokument, kodningsdokument, och bestod av kortare citat och enstaka 
meningar. I analysfasens andra del kategoriserades datan genom att märka meningarna i en 
specifik färg beroende på i vilken data som hörde ihop och bildade ett sammanhang. Detta tog 
tid och vissa enheter bytte kategori flera gånger innan författarna såg vilken kategori enheten 
passade in i. Kategoriseringen av datan är ett sätt att fördjupa kunskapen och förklara studiens 
fenomen (Elo & Kyngäs 2007, s. 111). Författarna gick sedan vidare och in i analysens tredje 
fas, abstraktionsfasen. Genom att skriva upp de färgkodade meningsbärande enheterna på en 
whiteboard skapades en överblick och en generell beskrivning av studiens fenomen, 
distriktssköterskans upplevelser. Under denna fas tolkade författarna åter datan och justerade 
därmed några meningsbärande enheters kod och färg då de visade sig ha en annan betydelse 
än vad författarna tolkat från början. Utifrån vad som därefter framkom knöts delarna ihop till 
underkategorier vilka i sin tur ledde fram till mer övergripande kategorier och slutligen visade 
sig två huvudkategorier som representativa för resultatet.   
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Den sista fasen, rapportering, tydliggörs i studiens resultat i en tabell som visar de kategorier 
som beskriver resultatet. Samtliga delar av analysen från identifieringen av de 
meningsbärande enheterna till slutresultat genomfördes av båda författarna tillsammans 
(Tabell 1). 
 
 

Underkategori Övergripande 
kategori 

Huvudkategori 

Känna frustration  
Känslor i mötet 

 
Att möta den asylsökande 

patienten 

Uppleva acceptans  
 

 
Tabell 1. Exempel från abstraktionsfasen 
 
 

Etiska överväganden 
Då studien genomfördes vid Högskolan i Borås gjordes ingen prövning av någon 
forskningsetisk nämnd dock bedömdes studiens etiska lämplighet vid högskolan (Högskolan i 
Borås 2015, s. 2). Samtliga informanter informerades inför varje intervju om att insamlat 
material skulle behandlas konfidentiellt och att ingen av de medverkande informanterna 
kunde spåras via resultatet av studien (Vetenskapsrådet, VR 2003, s. 27). Inför intervjun fick 
informanterna vetskap om att de när som helst under intervjun kunde välja att avbryta och att 
de kunde ångra sin medverkan under eller efter intervjun utan att ange orsak. De fick också 
information om att intervjun spelades in och att intervjun därefter transkriberades till text av 
den person som lett intervjun (Bilaga 4).  
 
Enligt Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008, ss. 203-205) är det viktigt att vara medveten 
om att en intervjusituation kan väcka mycket känslor och tankar hos den som blir intervjuad. 
Författarna menar att det är viktigt som intervjuare att kunna hantera dessa situationer för att 
få informanten att känna sig bekväm. Kvale och Brinkman (2014, ss. 99-102) tar också upp 
vikten av att informera om att det som sägs under intervjun är konfidentiellt.  I ovanstående 
intervjusituationer var författarna medvetna om att tankar och personliga värderingar som 
kunde vara svåra att hantera både för informanten och intervjuaren kunde uppstå. För att möta 
detta avslutades varje intervju med en möjlighet för informanten att berätta om förväntningar 
hon haft inför intervjun eller tankar som kommit fram under tiden. 
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Förförståelse 
Enligt Dahlberg och Segesten (2010, ss. 184-185) påverkar tidigare erfarenheter allt som 
upplevs vilket skapar en förförståelse kring tolkningar av alla olika situationer. Förförståelsen 
kan både leda rätt och fel vilket påpekas som viktigt att ha en medvetenhet kring. För att 
medvetandegöra förförståelsen har författarna i studien valt att avsätta tid för reflektion kring 
den egna förförståelsen av studiens ämne och dess påverkan på resultatet under studiens gång 
såväl som inför dess start. Författarna har sedan tidigare själva arbetat på vårdcentral och mött 
asylsökande i det dagliga arbetet. Således hade författarna upplevelser och känslor kring detta 
möte och vad det kan innebära. Författarna hade även erfarenheter av hur kollegor upplevde 
möten med den asylsökande patienten vilket också togs i åtanke vid dessa reflektionstillfällen. 
Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2011, s. 286-287) menar att reflektion kring förförståelsens 
eventuella påverkan under en studie är av stor vikt för att kunna bedöma dess påverkan under 
både analys och datainsamling. De påpekar att det alltid finns perspektiv som utgår från 
tidigare erfarenheter men genom att vara öppen gentemot dessa och uppmärksamma dem 
tidigt under studiens gång menar Dahlberg, Dahlberg och Nyström att förförståelsen kan 
hanteras på ett mer konstruktivt sätt. Att bli förvånad och få sin förförståelse motbevisad är 
också något som understryks som viktigt för att påvisa att förförståelsen kan vara felaktig 
(Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2011, s. 336). Under studiens gång och via de intervjuer som 
gjordes upplevde författarna vid flera tillfällen att förförståelsen kring distriktssköterskans 
upplevelser väckte förvåning och motbevisade på flera plan författarnas tankar och 
föreställningar. 
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RESULTAT 
I resultatet visar sig från början tolv underkategorier som knyts ihop till fem övergripande 
kategorier. Dessa fem binds sedan samman i två huvudkategorier som utmärker 
distriktssköterskans upplevelse av att möta asylsökande patienter. Att möta den asylsökande 
patienten och När systemet inte håller hela vägen representerar komplexiteten i 
vårdsituationen där distriktssköterskan skall bedöma, prioritera och bemöta den asylsökande 
patienten utifrån dess behov och samtidigt följa de praktiska förutsättningar som finns att 
tillgå i organisationen. De kategorier som framkommit visas nedan i tabellform (Tabell 2).  
 
 

Underkategorier Övergripande 
kategorier 

Huvudkategorier 

Möte med många kulturer  
Möta det annorlunda 

 
 
 

 

Att möta den asylsökande 
patienten 

Se likheter 

Känna frustration  
Känslor i mötet 

Uppleva acceptans  

Respektfullt bemötande Mötet med patienten 

Att bemöta förväntningar 

Att inte kunna kommunicera  
Arbeta utan språk 

 
 
 
 
 

När systemet inte håller hela 
vägen 

Hitta lösningar för 
kommunikation 

Ta sig tid  
 

Hur det fungerar i 
praktiken 

Praktiska utmaningar 

Prioritera vårdbehov 

Att hantera lagen 

 
Tabell 2. Presentation av underkategorier, övergripande kategorier samt huvudkategorier.  
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Att möta den asylsökande patienten 
I mötet med asylsökande patienter upplever distriktssköterskan i studien både likheter och 
olikheter i jämförelse med andra patientgrupper. Likheter så tillvida att alla är människor 
oavsett ursprung och alla skall behandlas lika. Olikheter i att ha olika livserfarenheter och 
komma från olika kulturer. Oavsett bakgrund hos patienten framkommer en vilja hos 
distriktssköterskan att respektera den man har framför sig.  
 
 

Möta det annorlunda 
Möte med många kulturer 
Det finns ett intresse hos distriktssköterskan för att möta den asylsökande patienten och allt 
denne bär med sig. Hon upplever att många av patienterna är rädda och har kommit till något 
främmande, kanske till något som de inte ens velat själva och som de inte vet någonting om. 
En distriktssköterska belyser vikten av att ha ett intresse för patienten och kunskap och 
utbildning kring vad de kommer från och varför de söker asyl.  
 
I mötet med den asylsökande patienten upplever många av distriktssköterskorna att patienten 
ofta har hälsoproblem som de väntat länge med att söka för och att de har en eftersatt hälsa. 
Hon beskriver också att det vid första mötet ibland är svårt att förstå vad patienten egentligen 
söker för men att det återkommande framkommer att där finns mycket outtalad tragik och 
psykisk ohälsa.  
 
En asylsökande som kommer från ett annat land och har mycket med sig det är svårare för 
oss att förstå 
 
Distriktssköterskorna beskriver att de upplever att det ofta finns något annat bakom det 
patienten söker för. Ibland då patienten söker för smärta och värk i kroppen är känslan hos 
distriktssköterskan att det i grund och botten handlar om den utsatta situation patienten 
befinner sig i som orsakar symptomen Det faktum att det är kris i deras liv och allt de har med 
sig i bagaget är en stor orsak till varför patienten söker sig till vården. En distriktssköterska 
beskriver att det är få som kommer till vårdcentralen för akuta besvär utan att de flesta söker 
för allmän värk och att de befinner sig i ett tillstånd av kris. Något som återkommer hos flera 
av distriktssköterskorna är att det inte finns möjlighet att hjälpa patienten med hela 
livssituationen men att det handlar om att se patienten och bemöta denne med respekt. Att 
göra det bästa av den situation som uppstår och hjälpa patienten med det som det finns 
utrymme för.  
 
Distriktssköterskan beskriver att det är en utmaning att möta patienten som kommer från en 
annan vårdkultur där de ofta fått träffa läkare för att få behandling direkt. 
Distriktssköterskorna menar att vården i Sverige i högre grad bygger på egenvård, vad 
patienten kan göra själv. Flera distriktssköterskor upplever att det är en utmaning att ge 
egenvårdsråd och få patienten att följa dessa, då de upplever att det inte ligger i patientens 
egen kultur. Det framkommer också att det upplevs svårare att bedöma en patient från en 
annan kultur och att detta i sig gör prioriteringen svårare. En distriktssköterska påpekar dock 
att hon upplever att många gör det svårare än vad det är att möta asylsökande. Hon menar att 
om vi bemöter den asylsökande med respekt och vinner dennes förtroende skapas möjligheter 
för ett samtal där patienten känner att det finns utrymme för att berätta om sina känslor och 
upplevelser.  
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Se likheter 
Även om lagen gör skillnad på asylsökande patienter och andra patientgrupper beskriver 
distriktssköterskan att hon inte gör det. Upplevelsen som framkommer hos 
distriktssköterskorna är att alla skall ha rätt till samma vård och att asylsökande inte skall 
särbehandlas på något sätt.  
 
Ja, fast det gör man ju ingen skillnad på om du är asylsökande eller om du är en gammal tant 
på 95 eller ett barn på 5 
 
I de fall den asylsökande söker akut sjukvård skall de få hjälp snabbt berättar 
distriktssköterskan men hon betonar också att detta gäller för alla patientgrupper. De 
asylsökande patienterna är bara ytterligare en kategori av patienter som skall behandlas som 
alla andra. Finns det behov av läkarundersökning så bokar distriktssköterskan en tid. I de fall 
hon upplever att patienten kräver en läkartid, även om det inte är distriktssköterskans åsikt, 
ordnar hon i vissa fall det då hon upplever sig behöva stöd i sin bedömning från läkaren. Vad 
gäller den medicinska bedömningen använder distriktssköterskan samma bedömningskriterier 
för alla patienter, det görs ingen skillnad på patientgrupp.  
 
Om jag känner mig osäker just på grund av att de är asylsökande så tänker jag: hur hade jag 
gjort om det varit en svensk  
 
Distriktssköterskorna upplever inte att det är annorlunda eller svårare att möta eller bemöta en 
asylsökande patient i jämförelse med en patient från en annan patientgrupp. En 
distriktssköterska beskriver dock att hon upplever att andra tycker att det är ett problem att 
bemöta asylsökande patienter men håller själv inte med om detta. 
 
 

Känslor i mötet 
Känna frustration 
Att de asylsökande patienterna ofta kommer utan att ha bokat någon tid och bara dyker upp på 
vårdcentralen, ibland väldigt många på en gång, skapar känslor av frustration och 
otillräcklighet hos distriktssköterskan. Det uttrycks en frustration hos distriktssköterskan över 
de situationer då hon upplever sig inte kunna kommunicera med patienten. Att inte veta om 
patienten förstått vad som sagts och att inte vara säker på att själv ha förstått det patienten 
förmedlat skapar en känsla av frustration över att inte äga situationen. Något som ytterligare 
beskrivs bidra till att skapa frustration är när patienter dyker upp för att få hjälp utan att ha 
bokat tid, detta blir än svårare då tolk upplevs svårt att få tag på i den oplanerade situationen.  
 
det beror ju inte på att man inte vill hjälpa människorna utan kanske för att man faktiskt vill 
hjälpa människorna så känns det ju ganska frustrerande när man inte räcker till 
 
Det finns också en oro hos flera av distriktssköterskorna kring hur det skulle bli om det 
kommer ännu fler asylsökande. Känslor av hjälplöshet och frågor kring hur de skall räcka till 
och vem som skall ta hand om alla som mår dåligt, framför allt psykiskt, uppkommer. Önskan 
om att få mer resurser framför allt i form av tid uttrycks. Detta för att hinna se människan 
bakom de symtom denne söker för men också för att själv få handledning i arbetet. Hon 
beskriver att det fanns tid för detta tidigare men inte nu längre. 
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Uppleva acceptans 
I motsats till känslorna av frustration och hjälplöshet berättar även flera av 
distriktssköterskorna i studien hur de upplever att det fungerar på arbetsplatsen och uttrycker 
känslor av acceptans, att situationen är som den är. De berättar att det inte finns möjlighet att 
ge alla asylsökande patienter läkartider utan att det är det mest akuta som prioriteras och 
längre utredningar får vänta vilket de är medvetna om att även lagen säger.  
 
Annars hade man ju gärna tagit in alla som ville och man skulle vilja hjälpa alla som söker, 
men den… så är ju inte verkligheten  
 
I de flesta möten med den asylsökande patienten beskrivs ett behov av att hinna med att göra 
en bedömning på kort tid, denna tid behöver användas så effektivt som möjligt. 
Distriktssköterskan beskriver att erfarenheten och den kliniska blicken i mötet är viktig för att 
göra det bästa av situationen. Hon beskriver att hon mer eller mindre vet vilka frågor hon skall 
ställa i detta möte för att snabbt kunna ta ett beslut om vidare åtgärd. Utrymmet för att ta sig 
mer tid finns sällan och en av distriktssköterskorna uttrycker att det inte heller är något hon 
önskar.   
 
Och liksom...så man bjuder inte in till så mycket mer. Utan man… här och nu, precis vad är 
det som är ditt bekymmer 
 
 

Mötet med patienten 
Respektfullt bemötande 
Distriktssköterskan upplever att det är viktigt att lyssna på patienten och vara öppen för vad 
de asylsökande patienterna vill ha hjälp med. Hon uttrycker att det är viktigt att redan vid 
första mötet skapa ett förtroende, att ta emot och lyssna på patienten för att visa att denne kan 
lita på henne, hon uttrycker också att hon tycker det är viktigt att se varje person som unik. 
 
Jag tycker att det är lättare att man tar in, visar att man vill hjälpa och bemöter med respekt 
så som vi möter andra med respekt här i Sverige 
 
För att vinna patientens förtroende upplever distriktssköterskorna att det handlar om att ta sig 
tid. Att bemöta på ett sätt så att patienten känner sig lyssnad på. Det upplevs också som viktigt 
att skapa tillit, vilket hon upplever sällan sker direkt utan kan kräva flera möten. 
 
 
Att bemöta förväntningar 
Att hantera den asylsökande patientens förväntningar på den svenska sjukvården är något som 
samtliga distriktssköterskor tar upp. Många upplever att patienten har samlat på sig 
hälsoproblem under en längre tid och när de väl kommer till Sverige vill de få hjälp och träffa 
en läkare. Distriktssköterskan upplever att många patienter blir upprörda när de inte får träffa 
en läkare som de hade förväntat sig och flera tar upp att många patienter blir besvikna när de 
bara får träffa en sjuksköterska. Distriktssköterskan beskriver att detta dilemma är något hon 
ofta får hantera i mötet med den asylsökande patienten. 
 
Jag tycker inte att det är någon som blir utan vård… sedan hur den asylsökande upplever det 
är ju en helt annan sak 
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Distriktssköterskan berättar att det är ett dilemma att förklara för patienten vad som anses med 
akut sjukvård då patienten ofta har förväntningar på att få hjälp med det de söker för. Hon 
upplever i flera fall att det är svårt för den asylsökande patienten att förstå det svenska 
sjukvårdssystemet och anser att detta är något som är viktigt att förklara för patienten. 
Distriktssköterskan och patienten har inte alltid samma syn på när patienten behöver söka 
vård, detta är något som flera distriktssköterskor tar upp och ser som ett problem då en del 
patienter blir upprörda när de inte får träffa en läkare direkt. 
 
 

När systemet inte håller hela vägen 
Gemensamt upplever alla distriktssköterskor att många praktiska saker är svårare i arbetet 
med den asylsökande patienten i jämförelse med andra patientgrupper. Det kan handla om 
svårigheter att nå fram till varandra genom språket, att ha lagar att förhålla sig till, att tiden 
inte alltid räcker till och en oro för hur framtiden skall bli. 
 
 

Arbeta utan språk 
Att inte kunna kommunicera 
Bristen på ett gemensamt språk upplevs som den största skillnaden och den svåraste delen i 
mötet med den asylsökande patienten enligt samtliga distriktssköterskor, detta för att ingen av 
parterna kan göra sig förstådd inför den andra. 
 
att vi inte får fram vad vi vill och att de inte får fram vad de vill, det är det som är det svåra 
 
Även i de fall då tolk används berättar en distriktssköterska att det ändå inte är samma slags 
förmedling som i en direkt kommunikation. Det faktum att det även är svårt att få tag på tolk 
då patienten dyker upp spontant är något som återkommer hos flera distriktssköterskor. De 
uttrycker också att det är svårt att göra ett bra arbete utan att ha tolk närvarande. En 
distriktssköterska tar upp att den asylsökande patienten har svårare att stå på sig i mötet med 
sjukvården då denne inte kan göra sig förstådd på samma sätt som en person som talar samma 
språk och därmed kan föra sin egen talan. 
 
 
Hitta lösningar för kommunikation 
I de fall då den asylsökande patienten och distriktssköterskan inte har ett gemensamt språk 
eller tolk att tillgå hittar distriktssköterskan ändå ofta vägar för att nå fram till patienten. 
Distriktssköterskan berättar om användandet av kroppsspråk och teckenspråk för att kunna 
kommunicera men även om tekniska hjälpmedel som Google translate. Distriktssköterskan 
beskriver också att det ibland kan vara lite spännande att kunna lösa problem utan att ha 
språket. 
 
Man skriver ibland på Google translate, ibland blir det ganska bra men man vet inte alltid 
 
En annan lösning som flera av distriktssköterskorna berättar om är att man bokar ett besök 
längre fram, ofta ett läkarbesök, då man bokar tolk och på så sätt löser det språkliga 
problemet. Distriktssköterskan beskriver att patienten i sin tur ofta är nöjd med att få ett 
papper i handen och en tid längre fram för att träffa läkaren.  
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När distriktssköterskan har möjlighet att använda sig av tolk beskriver hon att det blir lättare 
att få nyanser i samtalet med patienten och hon får ut mer av mötet när en tolk är närvarande. 
En distriktssköterska berättar om känslan hon har av att ha ett slags samhällsansvar då hon har 
hjälp av en tolk i mötet med patienten. Detta ansvar innebär enligt henne att hjälpa till och 
lösa andra problem som patienten eventuellt kan ha när det ändå finns en tolk närvarande. En 
distriktssköterska beskriver att det ofta är lättare när en tolk är närvarande då allt som sägs 
översätts men tillägger trots detta att hon upplever att tolk ändå inte alltid behövs då 
problemet ofta går att lösa ändå.  
 
 

Hur det fungerar i praktiken 
Ta sig tid 
Hos flera av distriktssköterskorna finns en önskan om att kunna ta sig tid för att lyssna och 
intressera sig för den problematik och de berättelser patienten har. Många upplever dock att 
det är svårt att ta sig den tiden. Det är avgörande när patienten kommer till mottagningen om 
tiden och utrymmet finns.  
 
Har man tiden tycker jag ibland att det är fascinerande med deras berättelser. Men det är inte 
ofta man har den tiden och liksom börjar fråga mer 
 
En distriktssköterska beskriver att det inte är bra att sätta av för kort tid i början då det kan 
leda till ett dåligt möte. Hon upplever att det är bättre att sätta av dubbelt så lång tid i början 
för att bygga upp ett förtroende med den asylsökande patienten då hon vinner på det i 
slutändan. Hon menar att detta leder till att framtida möten kan kräva mindre tid under 
förutsättning att ett förtroende skapats med patienten i det första mötet. 
 
 
Praktiska utmaningar 
Distriktssköterskan beskriver flera faktorer som kan upplevas som hinder eller utmaningar i 
arbetet med den asylsökande patienten. Faktorer som nämns är att dokumentationen försvåras 
på grund av att det är svårare att registrera den asylsökande patienten i datajournalerna, något 
som också gör att mötet tar längre tid och medför att det praktiska arbetet upplevs som 
krångligare. En annan faktor som nämns är att vårdcentralen för många asylsökande blir något 
av en serviceinstans dit de vänder sig för att få hjälp med saker som egentligen berör andra 
myndigheter. Patienten har svårt att förstå hur vården fungerar i Sverige och vad 
vårdcentralen kan hjälpa till med. En distriktssköterska upplever att vårdcentralen är det enda 
stället dit de asylsökande hittar till för att få hjälp med allt, exempelvis kontakt med 
Migrationsverket eller andra myndigheter. En annan beskriver att hon själv tar på sig rollen 
som någon form av serviceperson för att lotsa patienten till rätt myndighet.  
 
Jag tycker ofta som det verkar som de kommer till vårdcentralen även om sådant som inte 
gäller… som vi inte kan göra något åt 
 
Ytterligare en faktor som en distriktssköterska beskriver är att hon upplever att arbetet kring 
den asylsökande patienten skulle bli mer effektivt om patienten skulle få hjälp i sitt boende. 
Då skulle inte patienterna behöva komma till vårdcentralen i samma omfattning och 
resurserna skulle på så sätt användas på ett bättre sätt.  
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Prioritera vårdbehov 
I distriktssköterskans arbete ingår dagligen att prioritera patientens vårdbehov. Detta kan ske 
på distriktssköterskemottagning såväl som på olika specialistmottagningar eller drop-in 
mottagning på vårdcentralen. I prioriteringen handlar det om att kunna se patientens behov 
och bedöma vad som behöver åtgärdas akut respektive vad som kan vänta. Distriktssköterskan 
gör en bedömning om patienten är i behov av en läkarbedömning eller om distriktssköterskan 
själv kan åtgärda det patienten behöver hjälp med. Flera distriktssköterskor i studien berättar 
att om de bedömer att patienten har behov av träffa läkare för vård eller om patienten har 
besvär som behöver utredas på något plan, så bokar de en läkartid. Detta i vissa fall oavsett 
vad lagen säger kring om det är akuta problem eller inte.  
 
och då självklart får de ju det, läkartider. Det är ju helt självklart att de skall få det om de har 
ett vårdbehov 
 
Vidare beskriver distriktssköterskan att det faller på läkaren att ta beslut om patientens 
vårdbehov är akut eller inte då en läkartid har bokats. Distriktssköterskan beskriver att hon 
själv i mesta möjliga mån gör en snabb bedömning om vad som kan göras här och nu i det 
första akuta skedet för att eventuellt avstyra ett besök till läkaren. Är det något hon kan 
åtgärda så gör hon det genom exempelvis råd om egenvård eller genom att boka en tid till 
exempelvis sjukgymnast. En distriktssköterska beskriver att hon upplever att det ibland kan 
vara enklare att möta en asylsökande patient då denne inte ifrågasätter vården och de råd de 
får i samma utsträckning som någon från en annan patientgrupp, i många fall på grund av 
språkförbistringar. Hon upplever att de är tacksamma för den hjälp de får och nöjda med en 
bokad tid på en papperslapp med information som de kanske inte helt förstår. 
 
 
Att hantera lagen 
När det kommer till frågor kring hur distriktssköterskan upplever att det är att ha en lag som 
styr vården kring den asylsökande patienten upplever de flesta att lagen är ett stöd. Framför 
allt i de situationer som upplevs som mer komplicerade och där bedömningen egentligen inte 
föranleder ett läkarbesök men där patienten upplever att det behövs. Då kan 
distriktssköterskan hänvisa till vad som sägs i lagen och luta sig mot det i sin bedömning. 
 
“Det är ju ingenting så... men jag tycker att det är lättare att säga: Nej det här kan jag hjälpa 
dig med och det andra får vi vänta med”.  
 
I flera fall berättar distriktssköterskan att man inte alltid följer lagen utan att prioriteringen 
och bedömningen görs utifrån personen, patienten, de har framför sig. De upplever att det 
behöver finnas tydliga och klara riktlinjer för vad som gäller på arbetsplatsen så att det inte 
blir konflikter i arbetsgruppen men att det ibland ändå måste anpassas, vilket görs, utefter 
patientens behov. Någon menar att hon bedömer de asylsökandes vårdbehov olika om de bor 
på ett transitboende eller om de bor under en längre tid i området. Hon förklarar att vissa kan 
bo på samma ställe i ett år i väntan på asyl medan de på ett transitboende kan flyttas inom 
några dagar. Då måste de få olika bedömning till vård och behov av utredning även om de är 
asylsökande och lika inför lagen, hon menar att patientens behov styr. 
 
Känslor kring att det finns olika uppfattningar och kunskaper kring lagen inom yrkesgruppen 
är också något som framkommer hos distriktssköterskorna. De flesta har en upplevelse av att 
vissa kollegor är mer pålästa kring lagar och riktlinjer än andra, att kunskapen varierar inom 
arbetsgruppen. De beskriver också att det kan vara jobbigt att möta asylsökande patienter om 
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man som distriktssköterskan inte har kunskapen kring vad de har för rättigheter och om man 
inte är van att jobba med dem. Distriktssköterskorna i studien har dock kunskap om att 
asylsökande har rätt till akut sjukvård och att längre utredningar får vänta. En 
distriktssköterska beskriver att hon upplevt det som lättare sedan hon fått kunskap kring att 
det bara är akut vård som den asylsökande patienten har rätt till. Men hon upplever att 
konflikten nu istället hamnar i att bedöma vad som är akut sjukvård vilket stöds av flera av de 
andra distriktssköterskorna. 
 
“Följa lagen och tänka med sitt hjärta är svårt... verkligen”.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Författarna valde att genomföra studien enligt kvalitativ metod för att beskriva fenomenet av 
distriktssköterskans upplevelse av mötet med den asylsökande patienten.  Analysmetod med 
induktiv ansats valdes då Elo och Kyngäs (2007, s. 114) menar att innehållsanalys med 
induktiv ansats är en metod som passar den vårdvetenskapliga forskningen där ett fenomen 
undersöks via kvalitativ metod och där det finns lite eller ingen tidigare forskning, dessa 
utgångspunkter stämde väl överens med studiens ämne. Kvale och Brinkman (2014, s. 312) 
menar att en studies generaliserbarhet bland annat bygger på om resultatet kan vara 
vägledande för andra liknande situationer och vad i dessa situationer som är likt respektive 
olikt. Distriktssköterskorna i studien arbetade på olika vårdcentraler, både på tätort och 
landsbygd, och mötte samtliga asylsökande patienter dagligen men i olika forum på 
vårdcentralen vilket författarna menar bidrar till en styrka överförbarheten i resultatet. En 
svaghet i studien som kan leda till en risk för felkällor är det faktum att de distriktssköterskor 
som valt att deltaga i studien kan ha valt att deltaga grundat i att de inte upplever några direkta 
problem med mötet med den asylsökande patienten. En distriktssköterska som upplever att det 
är problematiskt eller tycker sig ha dåliga kunskaper kan eventuellt välja att avstå medverkan.  
 
För att styrka resultatets tillförlitlighet, reliabilitet, har författarna valt att använda sig av citat 
vilket enligt Kvale och Brinkman (2014, s. 330) är ett sätt att förtydliga innehållet i 
intervjuerna såväl som påvisa vilket material författarna använt i analysen. För att ytterligare 
styrka reliabiliteten i resultatet valde författarna att under hela analysarbetet arbeta 
tillsammans vilket Granskär och Höglund Nielsen (2007, s. 170) bekräftar reliabiliteten. 
Författarna valde även att utgå från samma ingångsfråga vid samtliga intervjuer vilket 
Graneheim och Lundman (ss. 109-110) skriver kan vara ytterligare ett sätt att styrka studiens 
reliabilitet. Vidare menar Graneheim och Lundman att valet av informanter och datainsamling 
påverkar studiens externa validitet, överförbarhet. En grupp av informanter med olika 
erfarenheter menas skapa större möjligheter för ett bredare perspektiv på fenomenet. För 
författarna förefaller det som att de halvstrukturerade livsvärldsintervjuerna möjliggör för att 
sätta fokus på informantens upplevelse av fenomenet vilket var studiens syfte. Gruppen av 
informanter kan ses som en svaghet då samtliga var kvinnor och något perspektiv från någon 
manlig distriktssköterska därför inte förekommer. Som tidigare nämnts möter 
distriktssköterskorna i studien dock de asylsökande patienterna i olika praktiska sammanhang 
och befolkningsunderlaget i vårdcentralernas upptagningsområde varierade vilket enligt 
författarna leder till att styrka studiens validitet. 
 
 

Resultatdiskussion 
I resultatet framkommer två huvudkategorier: att möta den asylsökande patienten och när 
systemet inte håller hela vägen. Dessa två visar hur vården kring den asylsökande patienten 
består av två olika delar som i vissa fall upplevs kollidera med varandra. 
Distriktssköterskornas berättelser tyder på att mötet med patienterna innefattar både det 
praktiska, fysiska mötet men också att se patienten och möta dennes livsvärld. Det fysiska 
mötet handlar om att som distriktssköterska förhålla sig till faktorer som språkliga 
utmaningar, att göra prioriteringar utifrån den lag som styr vården samt att få tiden att räcka 
till. Det mellanmänskliga mötet präglas av att se patienten, dess behov, bakgrund och kultur 
vilket stöds av Dahlberg och Segesten (2010, s.190) och deras syn på en mellanmänsklig 
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relation. De menar att patientens tidigare erfarenheter påverkar allt som sker i mötet och 
vårdaren måste anpassa sig och vara följsam utifrån patientens behov och bakgrund. 
 
För att skapa ett bra möte som innefattar båda delarna behöver distriktssköterskan ha kunskap 
och en vilja att se hela människan bakom den asylsökande patienten. De två delarna upplevs 
av distriktssköterskorna som svåra att kombinera i vissa fall då patienten med sina behov, 
tidigare upplevelser och förväntningar ställs emot den lagtext som begränsar vården. 
Distriktssköterskan upplever att det trots detta ibland kan vara ett stöd att ha en lag att luta sig 
mot när bedömningarna kring vilken vård som skall anstå är svåra. Samtidigt berättar 
distriktssköterskan att hon i många fall helt väljer bort att följa lagen då detta inte 
överensstämmer med vad som är god vård. En patient med ett vårdbehov bortprioriteras inte 
oavsett vad lagen säger. Lagen och vårdsystemet håller således inte hela vägen. 
Socialstyrelsen (2014, s.16) menar att en patient som bedöms ha ett vårdbehov bör erbjudas 
vård på samma villkor som alla andra. Därmed menar de att definitionen vård som kan anstå 
kan anses vara onödig och därmed inte skall ges till någon. Behöver patienten vård skall den 
få vård. 
 
I resultatet framkommer att distriktssköterskan upplever känslor av frustration och hjälplöshet 
i mötet med den asylsökande patienten men också känslor av acceptans. Detta är något som 
författarna upplever som utmärkande. Distriktssköterskan har i vissa fall accepterat att hon 
inte alltid kan hjälpa patienten och att hon behöver använda den tid hon har så effektivt som 
möjligt. Frågan författarna ställer sig är om distriktssköterskan sätter upp en fasad av 
acceptans för att hantera de prioriteringar hon behöver göra. Då arbetsbelastningen ökat och 
tiden för handledning minskat behöver distriktssköterskorna hitta andra sätt att hantera sin 
vardag och de svåra situationer de hamnar i. Detta kan enligt författarna också vara en faktor 
som påverkar att distriktssköterskorna accepterar de ramar som finns men som hon ändå i 
vissa fall upplever som frustrerande. Ett exempel på detta är frågan om tiden i mötet med 
patienten. Några av distriktssköterskorna i studien beskriver att det är viktigt att ta sig tid för 
att få ett bra möte med den asylsökande patienten medan andra beskriver att de inte vill ha 
mer tid, det räcker som det är. Distriktssköterskorna som beskriver att de inte vill ha mer tid 
med den asylsökande patienten uttrycker ett intresse för att höra och få veta mer men väljer att 
inte fråga mer då tiden inte finns för att lyssna. Dahlberg och Segesten (2010, s. 202) skriver 
att utsatta patienter ofta väntar på att en vårdare skall ge dem tid för samtal för att bli lyssnade 
på så att de skall få berätta vad de har varit med om och hur de ser på sin egen hälsa. Ett 
vårdande samtal är särskilt viktigt för en utsatt och sårbar patient och vårdarens ansvar ligger i 
att bemöta patienten på ett sätt som stärker både dennes välbefinnande och hälsa. Författarna 
anser att Dahlberg och Segestens resonemang kring patientens bästa i det vårdande samtalet 
inte överensstämmer med hur distriktssköterskan ser på mötet och tiden med patienten och att 
de inte i första hand ser patientens behov utan sina egna begränsningar i arbetssituationen.  
 
Distriktssköterskorna i studien beskriver en oro inför framtiden kring de asylsökandes 
psykiska ohälsa och i vilken omfattning de kan få vård och hjälp med den. De uttrycker att 
dessa har svårt att få hjälp i nuläget och är rädda för att situationen kan försämras ytterligare 
om flyktingströmmarna ökar. Socialstyrelsen (2015, ss. 10-17) skriver att så många som 20 - 
30 % av de människor som söker asyl i Sverige förväntas lida av någon form av psykisk 
ohälsa. För att bättre hantera denna situation och möta de asylsökandes behov menar 
Socialstyrelsen bland annat att personalen inom vården behöver ha högre grad av kulturell 
kompetens. Kulturell kompetens benämns kulturkompetens av Socialstyrelsen som menar att 
detta blivit ett erkänt begrepp inom vården. Begreppet innebär att ha en medvetenhet kring 
hur den egna kulturen påverkar bland annat värderingar, tankar och beteende men också hur 
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det kan påverka hur en person agerar i händelse av sjukdom. Socialstyrelsen skriver att i de 
fall då patientens uppfattning om sjukdom, både fysisk och psykisk, inte överensstämmer med 
den västerländska vården påverkar det både diagnos och behandling. Ett vårdande arbete som 
har sin grund i kulturell kompetens kan därmed skapa möjligheter för vårdpersonalen att 
upptäcka hur patienten ser på sin kulturella identitet och kunskap om hur den påverkar 
patientens tolkning av sina besvär. Det är även viktigt att vårdpersonal har kunskap om hur 
patientens kulturella bakgrund kan påverka dess föreställningar om psykisk sjukdom och 
behandling. Dessa tankar stöds av Dahlberg och Segesten (2010, s. 189) som påpekar att det 
är viktigt att förstå att människor har olika värderingar och att detta påverkar deras 
förhållningssätt till omvärlden, människor omkring sig och livet i stort. Även om 
Socialstyrelsen menar att kulturkompetens är ett begrepp som är erkänt inom vården är 
begreppet som sådant inget som framkommer i distriktssköterskans beskrivningar. Författarna 
anser att kulturkompetens skulle kunna hjälpa och styrka distriktssköterskan i hennes 
bedömningar av den asylsökandes eventuella psykiska ohälsa och därmed skapa en hållbar 
utveckling av omhändertagandet av dessa patienter. Kulturkompetens skulle kunna hjälpa 
distriktssköterskan att hitta de patienter som verkligen är psykiskt sjuka så att dessa får den 
hjälp de behöver och samtidigt ge stöd till distriktssköterskan att ställa de frågor hon behöver 
för att hjälpa patienten här och nu. Med denna kompetens skulle distriktssköterskan också få 
en djupare förståelse för de asylsökandes reaktioner och upplevda symptom. 
 
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982: 763) belyser att vård skall ges på lika villkor och med 
respekt för alla människors lika värde. Detta skall gälla hela befolkningen. De etiska 
riktlinjerna för sjuksköterskor (ICN 2006, ss. 3-4) menar att hudfärg, religion eller social 
status inte skall påverka hur en människa behandlas inom vården. De tar också upp att 
sjuksköterskan eller distriktssköterskan bär en del av ansvaret i att vårda samhällets utsatta 
svaga personer. I studiens resultat framkommer att distriktssköterskan inte gör skillnad på 
asylsökande patienter och andra patientgrupper utan menar att alla skall ha rätt till samma 
vård även om lagen säger att de endast har rätt till vård som inte kan anstå (SFS 2008:344). 
Distriktssköterskorna i studien vet att de har en lag att förhålla sig till och ser den som ett stöd 
när patienten har svårt att acceptera distriktsköterskans bedömning att den vård de söker kan 
vänta. I andra situationer kan distriktssköterskan välja att bortse från lagen och själv göra den 
bedömning och prioritering hon anser vara korrekt.  
 
Som författarna bedömer det fyller lagen en relativt liten funktion i distriktssköterskans 
dagliga arbete. Hon kan välja att använda sig av lagen när hon anser det vara lämpligt men 
också att bortse från lagen i de fall då hon inte upplever den vara tillämpbar. Att lagen 
hanteras på detta sätt belyser lagens otillräcklighet men också dess otydlighet. Just dessa 
faktorer kan, som författarna ser det, dock vara avgörande för att distriktssköterskan skall 
kunna utföra sitt arbete med den asylsökande patientens bästa i fokus. Detta kan vara ett sätt 
för distriktssköterskan att förhålla sig till den etiska konflikt som kan uppstå när hon vill göra 
gott för patienten och samtidigt följa lagen. Som författarna ser det hade en lag med tydligare 
ramar kunnat försvåra arbetet för distriktssköterskan då hennes nuvarande fokus på patientens 
bästa hade blivit åsidosatt för att istället sätta lagen främst. Ur författarnas perspektiv är 
frågan om det verkligen skall finnas en lag som reglerar vem som skall få vård och exkluderar 
en utsatt patientgrupp från den vård som är tillgänglig för andra patientgrupper i samhället. 
 Hälso- och sjukvårdslagen är tydlig med att vården skall gälla hela befolkningen och vara på 
lika villkor vilket lagen om vård för asylsökande (2008:344) inte är. Som författarna ser det 
krockar innehållet i lagarna med varandra och detta sätter också distriktssköterskan i en 
konfliktsituation där hon enligt ena lagen skall behandla alla lika men enligt den andra 
behandla en grupp människor i samhället annorlunda. Då lagen exkluderar patienter från 
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rätten till vård behöver distriktssköterskan också göra avkall gentemot de etiska riktlinjer som 
skall vara en av grundstenarna i omvårdnadsarbetet. I de etiska riktlinjerna för sjuksköterskor 
(ICN 2006, ss. 3-4) lyfts liksom i hälso- och sjukvårdslagen alla människors lika värde och att 
vården inte skall begränsas av faktorer som social status, nationalitet eller hudfärg. De etiska 
riktlinjerna styrker även vikten av att ge alla människor vård och särskilt de i samhället som är 
utsatta eller sårbara. Lagen sätter således distriktssköterskan i en situation där hon behöver 
välja mellan lagen, de etiska riktlinjerna och de egna värderingarna kring hur hon vill utföra 
sitt arbete och vad hon ser som god vård.  
 
 
SLUTSATS 
Allt vårdande måste bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. Författarna menar att de 
flesta vetenskapliga studier tittar på grupper av människor och att hälso- och sjukvården 
därför har en svår uppgift i att kunna använda den generella forskningen så att den kommer 
till nytta för den enskilda patienten. För att sedan kunna se till att det skapas ett möte mellan 
den vetenskapliga världen och patientens värld. Det är sedan upp till varje vårdare att med sin 
generella kunskap möta patientens individuella kunskap. Författarna anser att detta är viktigt 
både utifrån den speciella situation en asylsökande eller papperslös person är i men också 
utifrån den situation distriktssköterskan befinner sig i när hon möter dessa personer. 
Förhoppningen är att studien skall ge insikt i och öka medvetenheten om hur 
distriktssköterskan arbetar med den asylsökande patienten.  
 
Studien visar att distriktssköterskan har kunskap om lagen som styr vården för den 
asylsökande patienten men i det dagliga arbetet är den inte viktig. Hennes främsta fokus är att 
se människan hon har framför sig och bedöma dennes behov av vård.  Hon beskriver mötet 
med den asylsökande patienten som vilket annat patientmöte som helst skillnaden kan vara att 
inte kunna kommunicera och nå fram till patienten i samma grad som hon skulle önska. Trots 
att lagen vill separera de asylsökande patienterna från andra patientgrupper låter inte 
distriktssköterskan detta hända. Hon visar att de mänskliga behoven går före en lagtext.  
 
Fortsatt forskning inom området behövs inte minst för en vidare insikt kring den kulturella 
kompetensens värde i vårdandet av den asylsökande patienten. Att låta den kulturella 
omvårdnaden vara en del av distriktssköterskans utbildning eller fortbildning tror författarna 
skulle kunna berika och utveckla vården. Författarna skulle också önska  fortsatt forskning om 
lagen för de asylsökande och hur den används inom vården. Att se hela människan och dess 
livsvärld med allt vad det innebär är och behöver alltid vara någonting distriktssköterskan 
strävar mot i ett samhälle som fokuserar allt mer på produktivitet och effektivitet.  
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Bilaga 1. 

 

     
Till verksamhetschef för godkännande av datainsamling 
 
Vi är två sjuksköterskor, Elin Klämberg och Erica Castilla, 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. Detta examensarbete avser undersöka 
vilka erfarenheter distriktssköterskor inom Närhälsan har av att möta och prioritera vårdbehov 
hos asylsökande och papperslösa. Vi skulle uppskatta din hjälp att hitta intresserade 
distriktssköterskor till vår studie, förhoppningen är att hitta åtta till tio distriktssköterskor 
totalt sett.  

I vår magisteruppsats har vi valt att undersöka vilka upplevelser distriktssköterskor inom 
Närhälsan har av att prioritera och bemöta vårdbehovet hos asylsökande och papperslösa. 
Metoden i examensarbetet kommer att vara kvalitativ innehållsanalys baserad på 
halvstrukturerade intervjuer. Datainsamling kommer att ske genom bandade intervjuer med 
distriktssköterskor inom primärvård. Intervjuerna kommer att ske hösten 2015 och kan gärna 
ske på arbetsplatsen eller enligt överenskommelse. Tidsåtgången beräknar vi till mellan 40 
och 60 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 senast 25/9-2015. Vi kommer höra av oss via telefon för att få besked från er.  

Bifogat formulär om godkännande skickas till angiven adress så snart som möjligt.  
 
Vid frågor eller eventuella funderingar är Du välkommen att kontakta oss eller vår handledare 
 
Hälsningar 
Elin Klämberg   Erica Castilla    
elin.klamberg@gmail.com   erica.s.castilla@gmail.com 
telefon. 0705-202435   telefon. 0706-384885  

Handledare: 
Anders Jonsson 
Anders.Jonsson@hb.se 

Annikki Jonsson, Universitetslektor 
Institutionen för vårdvetenskap 
Högskolan i Borås 

mailto:elin.klamberg@gmail.com
mailto:elin.klamberg@gmail.com
mailto:erica.s.castilla@gmail.com
mailto:erica.s.castilla@gmail.com
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Bilaga 2. 

 
Godkännande 
Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Erica Castilla och Elin Klämberg 
genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits. 
 
Borås  /  - 2015 
 
 

____________________________ 
Namn 
Titel/Verksamhet/Ort 
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Bilaga 3. 
 
INTERVJUFRÅGOR 
 
Hur upplever du att det är att möta asylsökande i din yrkesroll? 
 
Är det något särskilt du tänker på i mötet med en asylsökande i jämförelse med en svensk 
medborgare?     
 
Kan du beskriva hur du tänker kring att prioritera och bedöma vårdbehovet hos den 
asylsökande?  Kan du ge något exempel? Finns det en rädsla för att göra fel? Rädsla för 
reaktionen hos patienten? Vad är dina upplevelser kring det?   
 
Om du varit tvungen att neka vård, kan du ge exempel på någon reaktion som det har väckt 
hos dig? Har du flera exempel på det? Finns det etiska svårigheter med prioriteringen?  
 
Vad skulle du önska att det fanns för information på din arbetsplats om 
asylsökande/papperslösa? 
 
Finns det något du funderat över i ditt möte med patienterna som du skulle vilja få fram som 
du inte tidigare idag fått berätta?  
 
UPPFÖLJNING  
Jag har inga fler frågor, har du något mer att ta upp innan vi avslutar?  



 33 

Bilaga 4.  
 
Information till informanterna inför intervjutillfället. 
 
 
Intervjun bygger på ett samtal där frågorna är öppna för att du själv ska få berätta så mycket 
som möjligt om dina erfarenheter. Du har rätt att när som helst avbryta intervjun och du har 
även rätt att dra dig ur under eller efter att intervjun är klar om du skulle ångra din 
medverkan. Du som informant är anonym och det kommer därmed inte gå att spåra dig i 
resultatet. Detta samtal kommer spelas in och därefter skrivas av på papper och 
avidentifieras av den person som intervjuar dig, ingen annan kommer höra vad som sägs.  
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