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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Antalet flyktingar har ökat och hälso- och sjukvårdspersonal beskriver 
erfarenheter av bristande förtroende, kommunikationssvårigheter och kulturers påverkan i 
möten med patienter. Tidigare forskning beskriver hälso- och sjukvårdspersonals 
erfarenheter av möten med patienter med flyktingbakgrund, dock behöver även patienternas 
erfarenheter belysas. Förhoppningsvis kan inhämtad kunskap från patientperspektivet 
underlätta vårdandet. Metod: En beskrivande systematisk litteraturstudie utifrån 12 
vårdvetenskapliga artiklar har analyserats enligt Evans (2002) analysmodell. Syfte: Syftet är 
att beskriva erfarenheter av möten mellan patienter med flyktingbakgrund och hälso- och 
sjukvården i det nya landet. Resultat: Ur analysen framkom tre teman; Otillräcklig vård, 
Svårigheter i kommunikationen och Hälso- och sjukvårdspersonals attityder. Otillräcklig 
vård innefattade ett ovetande om hur hälso- och sjukvården i det nya landet fungerade och att 
patienternas förväntningar på vården inte alltid uppfylldes. Patienterna erfor svårigheter i 
kommunikationen i relation till att förstå, förklara och en rädsla över vad som kunde 
förmedlas. Därtill erfor patienterna att hälso- och sjukvårdspersonals attityder varierade. 
Slutsats: Patienterna erfor huvudsakligen bristfälliga möten med hälso- och sjukvården. Ett 
gott möte grundades i att hälso- och sjukvårdspersonal visade respekt, intresse och empati 
för patienterna. 

Nyckelord: Asylsökande, Erfarenheter, Flykting, Litteraturstudie, Vårdvetenskap 



 

ABSTRACT 

Background: There are a high amount of refugees, and health personnel describe 
experiences of insufficient confidence, communication barriers and the influence of different 
cultural backgrounds in meetings with patients. Previous research describes health 
personnel’s experiences of meetings with patients with a refugee background, yet the 
patients’ experiences have to be illustrated. Gained knowledge from the patient perspective 
can hopefully facilitate the care. Method: A descriptive systematic literature review based on 
12 articles within caring science were analysed by Evans’ (2002) analytical model. Aim: The 
aim of the study was to describe experiences of meetings between patients with a refugee 
background and the health service in the new country. Result: Three themes came out of the 
analysis; Insufficient care, Difficulties in communication and Health personnel’s attitudes. 
Insufficient care involved unawareness of how the health care system in the new country 
operates and that patients’ expectations of care were not always met. The patients 
experienced difficulties in communication according to understand, express and a fear of 
what could be told. The patients also experienced differences in health personnel’s attitudes. 
Conclusion: Patients mainly experienced inadequate meetings with health services. 
Adequate meetings were based on health personnel showing respect, interest and empathy. 

Keyword: Asylum seeker, Caring Science, Experiences, Literature study, Refugee 
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1 INLEDNING 

Dagens samhälle blir alltmer mångkulturellt då många människor antingen väljer eller 
tvingas flytta från sitt hemland. En flytt kan vara frivillig då det gäller till exempel utbildning, 
arbete eller familj, men även påtvingad vid krig och otrygghet i hemlandet. Ämnet “Studera 
möjligheter och hinder i kommunikation mellan patient och sjuksköterska då patienten är 
nyanländ flykting eller asylsökande”, valdes utifrån förslag från en universitetslektor i 
vårdvetenskap vid Mälardalens Högskola. Vi ansåg ämnet vara intressant på grund av 
aktualiteten i dagens samhälle. Vården utvecklas hela tiden och människor från olika 
kulturer och med olika livserfarenheter blandas ständigt. Vi ser ett behov av att vården 
utvecklas på ett sätt som är applicerbart för alla patient- och kulturgrupper samt enskilda 
individer. Förhoppningsvis kan sjuksköterskans kunskap om den specifika patientgruppens 
erfarenheter bidra till att bemöta patienter med andra värderingar och livssyn på ett sätt som 
av patienterna upplevs gott. Ett tydligt och väl fungerande möte är en förutsättning för god 
vård, vilket sjuksköterskeprofessionen strävar efter att ge alla människor, oavsett bakgrund. 
Djupare förståelse för hur patienter med flyktingbakgrund erfar möten med hälso- och 
sjukvården i det nya landet, ger möjligheter för sjuksköterskan att bli medveten om vad som 
upplevs gott i mötet och vilka eventuella brister som finns. Detta anser vi vara värdefull 
kunskap för hälso- och sjukvården då ökad medvetenhet inom området kan utveckla och 
förbättra den vård som strävas efter att ges. 

2 BAKGRUND 

Här nedan beskrivs centrala begrepp, begreppsdefinitioner, aktuella lagar och styrdokument. 
Vidare presenteras tidigare forskning inom området och vårdvetenskapligt teoretiskt 
perspektiv, vilket avgränsas i en problemformulering som leder fram till syftet. 

2.1 Flykting 
FN:s flyktingkonvention är en överenskommelse om flyktingars rättsliga ställning från 1951. 
Konventionen kompletterades med ett tilläggsprotokoll år 1967, som definierar flyktingars 
rättigheter och skyldigheter. Enligt denna överenskommelse definieras flykting som en 
person som lämnat sitt hemland och inte har möjlighet att återvända på grund av rädsla för 
förföljelse till följd av ras, tillhörighet till samhällsgrupp, nationalitet, religiös eller politisk 
uppfattning (UNRIC, odat.). Flykting förklaras som en utlänning som ansökt om asyl och fått 
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uppehållstillstånd med flyktingstatus i Sverige med grund i FN:s flyktingkonvention 
(Migrationsverket, 2015). Asylsökande är en person som ansöker om uppehållstillstånd 
baserat på skyddsskäl, men ännu inte fått ett beslut (Migrationsverket, 2017). 

Enligt Förenta Nationernas kommissariat för flyktingar har människor på flykt på grund av 
konflikter, krig, förföljelse och brott mot mänskliga rättigheter, ökat betydligt under de 
senaste åren (UNHCR, 2017). Statistik visar att det under år 2017 fanns 68,5 miljoner 
människor som tvingats lämna sina hem och av 68,5 miljoner är 28,5 miljoner flyktingar och 
asylsökande (Sverige för UNHCR, 2017; UNHCR, 2o18). Länder som skrivit under FN:s 
flyktingkonvention har en skyldighet att ta emot människor som behöver söka skydd 
(Amnesty International, 2017). I FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, artikel 14, står 
det att varje människa har rätt att söka asyl. Deklarationen om de mänskliga rättigheterna 
utgör ett skyddsnät för flyktingar och garanterar rätten att söka asyl i annat land (UNHCR, 
2016). 

I föreliggande examensarbete inkluderas erfarenheter av patienter som är flykting eller 
asylsökande. Patienter syftar hädanefter till patienter med flyktingbakgrund. 

2.2 Hälso- och sjukvård 
Till hälso- och sjukvård hör de instanser som diagnostiserar, behandlar och främjar hälsa 
(Svensk MeSH, odat.a). Ansvaret för hälso- och sjukvården i Sverige delas mellan regering, 
landsting eller regioner och kommuner. Den svenska hälso- och sjukvårdens vårdkedja 
utgörs av primärvård, länssjukvård, regionsjukvård och nationell högspecialiserad vård 
(Enheten för kliniska studier, 2018). Hälso- och sjukvård avser åtgärder för att medicinskt 
förebygga, utreda samt behandla sjukdomar och skador, ombesörja sjuktransporter och 
omhändertagande av avlidna. Till vårdgivare hör statlig myndighet, landsting, kommuner, 
andra juridiska personer eller enskilda personer som bedriver hälso- och 
sjukvårdsverksamhet (Hälso- och sjukvårdslag [HSL], SFS 2017:30). Hälso- och 
sjukvårdspersonal definieras som personer med legitimation för yrke inom hälso- och 
sjukvård, personer verksamma inom vårdinrättningar och delaktiga i hälso- och sjukvård av 
patienter samt personer som biträder en legitimerad yrkesutövare, personer som tillverkar 
eller levererar läkemedel, personer som jobbar vid Giftinformationscentralen och 
larmcentralen samt sjukvårdsrådgivning (Patientsäkerhetslag, SFS 2010:659). 

I föreliggande examensarbete används hälso- och sjukvård enligt Karolinska Institutets 
(odat.a) förklaring och Patientsäkerhetslagens (SFS 2010:659) definition av hälso- och 
sjukvårdspersonal. 

2.3 Kommunikation 
Kommunikation består av talande och lyssnande. God kommunikation ska ha fokus på̊ vad 
som förstås snarare än vad som förmedlas. I begreppet kommunikation ingår verbal och icke 
verbal kommunikation. Icke verbala uttryck kan vara svårtolkade och är beroende av 
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situation, kultur och relationen mellan personerna. Missförstånd kan uppstå då personer 
använder liknande icke verbala uttryck på̊ olika sätt (Nilsson & Waldemarson, 2016). 
Kommunikation kan underlättas genom att sjuksköterskan är uppmärksam på patientens 
språkbruk och miljöns påverkan på patientens upplevelser (Wiklund Gustin & Lindwall, 
2012). Miljön spelar roll i kommunikationen genom att den kan skapa en viss stämning, 
förmedla känslor och förväntningar kopplat till tidigare erfarenheter. Orsaken till en persons 
reaktioner kan inte förstås korrekt utan kännedom om situationen och tidigare händelser 
(Nilsson & Waldemarson, 2016). Språk och kultur utgör grundförutsättningar för att förstå 
en människas verklighet samt upplevelse av hälsa och lidande (Fredriksson, 2012). 
Kommunikationshinder kan utgöras av faktorer som till exempel skillnader i språk, sociala 
eller kulturella förhållanden, vilka kan skapa hinder för ett meningsfullt utbyte av kunskap 
(Karolinska Institutet, odat.b). Kommunikationsbarriärer är ett övergripande begrepp för 
olika barriärer som kan försvåra kommunikationen mellan patient och vårdare. Språk- och 
kulturbarriärer kan uppstå på grund av olika språk mellan vårdare och patient eller genom 
svårigheter att tolka kroppsspråk. Patienter kan behöva längre tid för att uppfatta samtal i 
vården då det finns språkskillnader (Socialstyrelsen, 2015). 

2.4 Begreppsdefinitioner 
Kultur - Kultur är någonting som lärs in, delas och överförs mellan människor och 
generationer. Kulturen formar människans värderingar, livsstil samt sätt att tänka och agera 
(Leininger, 2002a). Människor från samma kulturella grupp är dock inte homogena och 
därför kan vårdpersonal inte dra generella slutsatser kring deras värderingar (Jirwe, Momeni 
& Emami, 2014). 

Vårdrelation - En vårdrelation uppstår mellan patient och vårdare och är asymmetrisk på 
grund av att patienten uppsöker vård och begär hjälp av vårdaren (Snellman, 2014). 

2.5 Lagar och styrdokument 
Enligt HSL (SFS 2017:30) 3 kap. 1 § ska vården ges med respekt för alla människors lika 
värde och för den enskilda människans värdighet. Målet med hälso- och sjukvården är en god 
hälsa och vård på lika villkor för befolkningen. HSL (SFS 2017:30) 5 kap. 1 § fokuserar även 
på patientens behov av trygghet, respekt för självbestämmande och integritet. Patientlagen 
(SFS 2014:821) 3 kap. stadgar att patienten ska tillhandahållas information angående 
hälsotillstånd, behandlingsalternativ och risker. I 3 kap. 6 § tas det fasta på att informationen 
ska förstås oavsett mottagarens ålder, mognad, språkliga bakgrund samt övriga 
förutsättningar. Patientlagen 7 kap. beskriver patientens rätt till delaktighet i beslut av den 
egna vården. Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) 6 kap. 1 § ska vården ske i samråd 
med patienten och behandlas med omtanke och respekt. Sjuksköterskan ska enligt 
Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska förstå vikten av faktorer som påverkar 
patientens tankesätt, faktorer som bland annat kultur och miljö, för att bedriva jämlik och 
god vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskan ska ha respekt för patientens 
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värdighet, autonomi och integritet för att ge patienten en upplevelse av tillit, mening och 
hopp oavsett hälsotillstånd (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

2.6 Tidigare forskning 
Två studier hävdar att hälso- och sjukvårdspersonal upplever språkbarriärer som en orsak till 
att patienter med flyktingbakgrund inte förstår given information gällande hälsotillstånd 
samt hur hälso- och sjukvården fungerar i det nya landet (Chuah, Tan, Yeo & Legido-Quigley, 
2018; Suurmond, Rupp, Seeleman, Goosen & Stronks, 2013). I en studie från Malaysia 
beskriver hälso- och sjukvårdspersonal att konsekvenser av språkbarriären bland annat är att 
patienter inte kan förklara symtom, inte förstår behandlingsalternativ och signerar dokument 
i blindo (Chuah et al., 2018). I en studie från Australien beskriver hälso- och 
sjukvårdspersonal att utbildningsnivån påverkar patienters språkförståelse. I vissa fall möter 
de patienter som varken kan läsa eller skriva på det egna språket (Ogunsiji, Ng Chok, 
Mashingaidze & Wilkes, 2018). I en turkisk studie uppger hälso- och sjukvårdspersonal att de 
känner empati för patienter samtidigt som det uppstår frustration på grund av att 
kommunikationen skapar svårigheter att vårda dem (Sevinç, 2018). I studier framgår att 
hälso- och sjukvårdspersonal upplever språkbarriärer som en av de främsta orsakerna till 
missförstånd (Chuah et al., 2018; Sevinç, 2018; Suurmond et al., 2013). Två studier beskriver 
att hälso- och sjukvårdspersonal har en vilja att ge patienter information för att öka känslan 
av trygghet. Hälso- och sjukvårdspersonal hävdar dock att det inte är lätt på grund av 
språkbarriären. De beskriver att patienters brist på kunskap om hälso- och sjukvården i det 
nya landet kan ha lika stor inverkan på patienters hälsotillstånd som språkbarriären (Burchill 
& Pevalin, 2012; Suurmond et al., 2013). Studier belyser hälso- och sjukvårdspersonal och 
anhörigas upplevelser av problem i kommunikationen utan en tolk närvarande samt problem 
att få tag i en tolk vid behov (Chuah et al., 2018; Sevinç, 2018; Sevinç, Ajghif, Uzun & Gűlbil, 
2016a). Två studier belyser hälso- och sjukvårdspersonals erfarenheter av att tolkar löser 
språkbarriärer till en viss del men att medicinska termer inte alltid översätts korrekt och att 
kommunikationen därför blir ofullständig. Dessutom poängterar de att integriteten ibland 
påverkas vid frågor om personlig hälsa och traumatiska händelser då en tolk finns 
närvarande (Sevinç, 2018; Suurmond, Seeleman, Rupp, Goosen & Stronks, 2010). I en studie 
från USA betonar hälso- och sjukvårdspersonal kroppsspråkets betydelse i 
kommunikationen. De beskriver varierande känslor där bland annat svårigheter med att få 
en fullständig förståelse vid användning av telefontolk betonas, eftersom enbart den verbala 
kommunikationen då översätts (Griswold, Zayas, Kernan & Wagner, 2007). 

Två studier beskriver att hälso- och sjukvårdspersonal strävar efter att skapa 
trygghetsingivande relationer till patienter med flyktingbakgrund (Hultsjö & Hjelm, 2005; 
Suurmond et al., 2010, 2013). I en studie från Malaysia uppger hälso- och sjukvårdspersonal 
dock att det ibland förekommer fördomar mot patienter med flyktingbakgrund (Chuah et al., 
2018). I en turkisk studie beskrivs en viss oavsiktlig diskriminering mot patientgruppen 
(Sevinç, 2018). I två nederländska studier uppger hälso- och sjukvårdspersonal att de 
anstränger sig för att patienter inte ska uppleva förhör angående deras flyktingstatus, då det 
kan påverka utvecklingen av en tillförlitlig relation. Hälso- och sjukvårdspersonal möter 
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många patienter med höga förväntningar på hälso- och sjukvården i det nya landet. Det 
beskrivs vara svårt att sänka patienters förväntningar utan att en besvikelse uppstår 
(Suurmond et al., 2010, 2013). Två studier beskriver hälso- och sjukvårdspersonals 
medvetenhet om ett ökat behov av tid för att patienter med flyktingbakgrund ska våga berätta 
om svåra upplevelser (Burchill & Pevalin, 2012; Suurmond et al., 2013). En nederländsk 
studie beskriver att en förtroendefull relation ger möjligheter att fråga patienter om tidigare 
nämnda upplevelser (Suurmond et al., 2010). I två studier beskriver hälso- och 
sjukvårdspersonal att kommunikationen är av betydelse för att skapa en förtroendefull 
relation. Viktiga beståndsdelar i den förtroendefulla relationen är förmedling av information 
till patienter och patienters information till dem (Hultsjö & Hjelm, 2005; Suurmond et al., 
2013). En svensk studie uppger att hälso- och sjukvårdspersonal har svårt att förstå 
patienters sökorsak, symtom samt bedöma behov av vård. De beskriver situationer då 
patienter som själva inte kan språket har närstående som översätter. Hälso- och 
sjukvårdspersonal beskriver en svårighet i möten då närstående inte alltid översätter 
patientens hela berättelse (Hultsjö & Hjelm, 2005). I två studier beskrivs kulturella faktorer 
påverka tilliten i möten med patienter med flyktingbakgrund. Hälso- och sjukvårdspersonal 
lyfter upp vikten av att kvinnor från vissa kulturer vårdas av kvinnor för att inge trygghet. 
Vidare belyser de också vikten av att matcha kön mellan patient och tolk för att skapa 
möjlighet för korrekt datainsamling (Griswold et al., 2007; Sevinç, 2018). En svensk studie 
beskriver hälso- och sjukvårdspersonals svårigheter i en del möten, där det enligt kulturen är 
mannen som för talan oavsett vem som är patient. Det här uttrycker hälso- och 
sjukvårdspersonal är en utmaning då de gärna skulle höra patienters egna berättelser för att 
öka trovärdigheten. Hälso- och sjukvårdspersonal lyfter dessutom upp situationer då 
patienter blivit aggressiva eller rädda när hälso- och sjukvårdspersonalen bär uniform. Detta 
har gjort att hälso- och sjukvårdspersonal varit tvungna att byta om till vardagskläder för att 
undvika att patienter uppfattar ett maktförhållande (Hultsjö & Hjelm, 2005). 

Hälso- och sjukvårdspersonal möter patienter från olika kulturella bakgrunder. Studier 
belyser att kunskap om olika kulturer är viktigt för att förstå patienter de möter, deras 
nuvarande hälsotillstånd och påverkande faktorer (Burchill, & Pevalin, 2012; Griswold et al., 
2007; Suurmond et al., 2010). Studier beskriver även att hälso- och sjukvårdspersonal ser 
tydliga skillnader i hur kulturer påverkar patienters sätt att vara och agera. Patienters 
ljudnivå upplevs högre när de kommer från vissa kulturer och ibland används dramatiska 
gester i möten. De noterar att olika kulturer använder kroppsspråk och uttrycker känslor eller 
symtom på olika sätt, vilket lätt orsakar missförstånd (Burchill, & Pevalin, 2012; Hultsjö, & 
Hjelm, 2005; Suurmond et al., 2010). Enligt en studie från USA beskrivs det i vissa kulturer 
vara oförskämt för kvinnor att ta i hand med män, vilket de menar är något de sällan är 
förberedda på i möten med patienter och deras anhöriga (Griswold et al., 2007). Studier 
belyser att det inom hälso- och sjukvården uppstår utmaningar i att hantera patienters stora 
familjer och att vårda patienter med annan kulturell bakgrund än de patientgrupper som för 
hälso- och sjukvårdspersonal är välkända (Burchill & Pevalin, 2012; Hultsjö & Hjelm, 2005; 
Sevinç, 2018). I en nederländsk studie erfars att många patienter från annan kulturell 
bakgrund har sämre kunskap om kroppen och att det även därför krävs mer av hälso- och 
sjukvårdspersonal i möten med patienter (Suurmond et al., 2013). I två studier belyser hälso- 
och sjukvårdspersonal vikten av att ha kunskap om vilka sjukdomar som finns i olika länder 
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och patienters syn på dem. De beskriver ett problem som uppkommer i relation till detta, då 
patienter inte uppfattar en del sjukdomar som betydande på grund av att en del sjukdomar är 
väldigt vanliga i landet de kommer ifrån (Griswold et al., 2007; Suurmond et al., 2010). I en 
turkisk studie uppger hälso- och sjukvårdspersonal möten med patienter med samma 
religion, i dessa möten beskriver de att kulturella skillnader inte finns närvarande och därför 
inte heller är ett problem i möten (Sevinç et al., 2016a). 

I en studie från Storbritannien beskriver hälso- och sjukvårdspersonal svårigheter med att 
visa engagemang i möten med patienter som uppvisar många diffusa och svårbehandlade 
symtom, vilka ofta visar sig vara psykosomatiska besvär orsakade av trauma (Burchill & 
Pevalin, 2012). Enligt en nederländsk studie utelämnas frågor om traumatiska upplevelser i 
vissa fall medvetet då det anses vara påträngande på patienters integritet. Hälso- och 
sjukvårdspersonal är osäkra på om det orsakar mer lidande för patienter att tala om vad de 
varit med om än att inte tala om det (Suurmond et al., 2010). I en svensk studie hävdar de att 
traumatiska upplevelser påverkar olika patienter på olika sätt (Hultsjö & Hjelm, 2005). 
Dessutom beskrivs det, i en studie från Australien, vara utmanande och överväldigande för 
hälso- och sjukvårdspersonal att lyssna till patienters erfarenheter av trauma och tortyr 
(Ogunsiji et al., 2018). Den utsatta tiden beskrivs i två nederländska studier sällan tillräcklig 
för att tala om det på bästa sätt (Suurmond et al., 2010, 2013). En studie från Israel beskriver 
att hälso- och sjukvårdspersonal känner empati för patienter och vad de varit med om. De 
medger att empatin ger dem styrka att utföra bättre vård till patienter som varit med om till 
exempel krig (Young et al., 2017). 

2.7 Vårdvetenskapligt teoretiskt perspektiv 
Madeleine Leininger betonar kulturell medvetenhet inom omvårdnad (Leininger, 2002a). 
Eftersom syftet relaterar till att olika kulturer möts i hälso-och sjukvården valdes Leiningers 
teori, vilken beskrivs nedan. 

2.7.1 Transkulturell omvårdnad 

Inom transkulturell omvårdnad betonas kultur, hälsa och omsorg som viktiga komponenter. 
Kultur är någonting som lärs in, delas och överförs mellan människor och generationer. 
Kulturen formar människans värderingar, livsstil samt sätt att tänka och agera. Kultur 
påverkar människans liv, beslut och beteende utan att det egentligen reflekteras över. En 
kultur är inte konstant utan ändras över tid och under olika förhållanden, vilket innebär att 
det förekommer individuella skillnader i värderingar och livssyn inom samma kultur. 
Multikulturalism är ett begrepp som betonar en mångkulturell värld där kulturer behöver 
identifieras, värderas och förstås utifrån likheter och skillnader. Kulturell mångfald beskrivs 
som variationer av och skillnader i levnadssätt, språk, värderingar, normer och kulturella 
aspekter (Leininger, 2002a). Hälsa är ett tillstånd av välmående som formges, identifieras 
och definieras utifrån människans kultur (Leininger, 2002b). Sjuksköterskan behöver vara 
uppmärksam på vad patienten uttrycker som hälsa. Omsorg, caring, lyfts i Leiningers teori 
fram som kärnan i sjuksköterskans omvårdnad, nursing (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). 
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Kultur och omsorg är nära sammankopplade, vilket kräver att sjuksköterskan förstår och tar 
hänsyn till betydelsen av kultur i möten med patienten. Begreppet omsorg definieras som att 
på ett kulturellt sätt stödja, möjliggöra och underlätta för människan att på ett sympatiskt, 
respektfullt och lämpligt sätt förbättra människans tillstånd eller livsstil, samt att hjälpa 
människan möta sjukdom, död eller funktionsnedsättning (Leininger, 2002c). 
Kulturrelaterad omsorg innefattar kulturbaserade handlingar, som utförs mot en själv eller 
andra, för att uppnå hälsa (Leininger, 2002b). Soluppgångsmodellen är en modell som kan 
vara till hjälp för att förstå kulturrelaterad omsorg genom att omringa alla de faktorer som 
kan påverka omsorgen samt patientens behov och välmående (Leininger, 2002b). 
Sjuksköterskan ska sträva efter att ha människan i fokus, men de kulturella faktorerna bör 
granskas för att förstå människan. Kulturella värderingar, religion, ekonomiska faktorer, 
sociala faktorer och släkt, utbildning, teknologi, samt politiska faktorer inkluderas i 
soluppgångsmodellen. Uppräknade faktorer står inte enskilda utan utifrån 
soluppgångsmodellen ses de ur olika perspektiv och i relation till människans världssyn och 
sociala kontext. Alla faktorer bör granskas för att få en korrekt uppfattning av människan 
(Leininger, 2002d).  

Transkulturell omvårdnad definieras som ett formellt studieområde, med fokus på likheter 
och skillnader i kulturers värderingar och livsstilar för att ha möjlighet att ge en kulturellt 
motsvarande och meningsfull vård till alla människor. Inom transkulturell omvårdnad ska 
patientens kultur tas i beaktande för att ge vård som passar de specifika behov och 
förväntningar som finns. Transkulturell omvårdnad ses ge goda resultat i patientens 
återhämtning och läkningsprocess, samt tillfredsställelse över mottagen vård. Utan kunskap 
om transkulturell omvårdnad har sjuksköterskan svårt att visa hänsyn till patientens kultur 
och kan därför inte uppnå en god vård utifrån patientens unika värderingar (Leininger, 
2002c). Kulturchock är ett begrepp som används i situationer då möten blir svåra för att 
skillnader i kultur, livsstil och beteende är påtagliga (Leininger, 2002a). Ett respektfullt och 
genuint bemötande skapar en tillitsfull relation mellan sjuksköterska och patient. Tillit 
möjliggör samarbete och ett utbyte av särskild kunskap över kulturgränser (Leininger, 
2002c). Transkulturell omvårdnad innebär också att sjuksköterskan är påläst om patientens 
livsstil och värderingar. Detta är nödvändigt för att sjuksköterskan ska ha möjlighet att 
integrera patientens önskan med omvårdnadskunskapen, för att erbjuda den bästa vården 
för patienten och ofta även tillhörande familj. Alla kulturer har olika värderingar och uttryck, 
vilka behöver identifieras och förstås för att utföra transkulturell omvårdnad (Leininger, 
2002c). Sjuksköterskan bör dock påminnas om att individuella skillnader inom samma 
kultur förekommer (Leininger, 2002a). I den transkulturella omvårdnaden betonas vikten av 
att vara medveten om skillnader i verbal och icke verbal kommunikation mellan olika 
kulturer. I situationer då sjuksköterskan inte kan prata patientens språk har den icke verbala 
kommunikationen en stor roll. Kroppsspråket uttrycks som ett kulturellt mönster. 
Medvetenhet om kulturella skillnader i icke verbal kommunikation och kroppsspråk skapar 
goda förutsättningar för en god vårdrelation (Leininger, 2002d). Vikten av transkulturell 
omvårdnad i en alltmer globaliserad värld, återkommer vid upprepade tillfällen. Flyktingar 
från hela världen är i behov av vård och det är en mänsklig rättighet att bli respekterad och 
förstådd oavsett kulturella övertygelser och värderingar, samt att få dem tillgodosedda i 
vården (Leininger, 2002c). Sjuksköterskan bör ha kännedom om den egna och professionens 
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kultur samt faktorer som kan påverka patienten och vården som ges. Kännedom om detta är 
av betydelse för att förstå hur en kulturellt anpassad vård utförs, där patientens kultur och 
värderingar är i fokus (Leininger, 2002d, 2002e). Etnocentrism innebär att sjuksköterskan 
anser den egna kulturens sätt att agera och tro som bäst (Leininger, 2002a). Betydelsen av att 
visa ett genuint intresse för patientens berättelse betonas. Att lyssna till patienten och visa 
respekt är två av de viktigaste beståndsdelarna för att inge trygghet så patienten vågar delge 
sjuksköterskan de värderingar som påverkar synen på livet. Aktivt lyssnande till patientens 
berättelse skapar ett lyckat möte och ett lärtillfälle för sjuksköterskan gällande patientens 
kultur, värdering och önskan. Att ta del av sådan information gör det möjligt för 
sjuksköterskan att ge vård som når upp till patientens förväntningar. Vidare ska 
sjuksköterskan uppmärksamma patientens behov av utrymme och sätt att kommunicera. 
Sjuksköterskan ska undvika att dra slutsatser om en människas värderingar utifrån vilken 
kultur som föreligger (Leininger, 2002d). 

2.8 Problemformulering 

Madeleine Leininger belyser vikten av kulturell medvetenhet i vården. I och med att antalet 
flyktingar och asylsökande tilltar blandas människor och kulturer vilket ökar betydelsen av 
kunskap inom området. Tidigare forskning belyser hälso- och sjukvårdspersonals 
erfarenheter av språkbarriärer som en av de främsta riskerna till missförstånd och tolkar 
anses inte alltid vara lösningen men en viktig förutsättning i möten. Tillit är enligt Leininger 
en förutsättning för att skapa en trygg vårdrelation. Hälso- och sjukvårdspersonal poängterar 
kulturers påverkan i möten med patienter och belyser skillnader i kulturers användning av 
kroppsspråk. Tidigare forskning beskriver hälso- och sjukvårdspersonals erfarenheter av 
möten med patienter med flyktingbakgrund, dock behöver även patienternas erfarenheter 
belysas. Förhoppningsvis kan inhämtad kunskap från patientperspektivet stärka vårdandet 
av patienter med flyktingbakgrund. I resultatet kommer därför erfarenheter av möten mellan 
patienter med flyktingbakgrund och hälso- och sjukvården i det nya landet beskrivas. Det ses 
relevant för sjuksköterskan då professionens mål är att bedriva jämlik och god vård för den 
unika människan oavsett bakgrund. Genom att belysa patienters erfarenheter av möten med 
hälso- och sjukvården i det nya landet, ökar medvetenheten gällande vad som kan utvecklas 
för att patienter ska uppleva möten bättre. 

3 SYFTE 

Syftet var att beskriva erfarenheter av möten mellan patienter med flyktingbakgrund och 
hälso- och sjukvården i det nya landet. 
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4 METOD 

Metoden som tillämpats är en beskrivande systematisk litteraturstudie. Litteraturstudien 
utgår ifrån vårdvetenskapliga artiklar med syfte att beskriva erfarenheter av möten mellan 
patienter med flyktingbakgrund och hälso- och sjukvården i det nya landet. En kvalitativ 
ansats fokuserar på att beskriva erfarenheter (Friberg, 2017a). Därför valdes metoden, vilken 
analyserades utifrån Evans (2002) fyra steg för en systematisk litteraturstudie. Första steget; 
samla in data, andra steget; identifiera nyckelfynd, tredje steget; skapa gemensamma teman 
och subteman utifrån nyckelfynd och det fjärde steget innebär att förklara fenomenet. 

4.1 Urval och datainsamling 
Första steget i metoden innebär att samla in data (Evans, 2002). Datainsamlingen började 
med att skriva ner relevanta sökord för syftet, valda sökord och kombinationer redovisas i 
Bilaga A. Svensk MeSH är en hemsida för att identifiera bra sökord att använda i 
databassökningar (Karolinska Institutet, 2016). MeSH-termerna Hospitalization, Health 
Services och Transcultural care användes i en del sökningar som utfördes i databaserna 
CINAHL Plus och MEDLINE. CINAHL Plus och MEDLINE är speciellt användbara för 
sjuksköterskor (Polit, & Beck, 2017). I CINAHL Plus kombinerades sökorden health service, 
healthcare system eller healthcare seeking med refugees OR asylum seeker. I MEDLINE har 
liknande sökningar utförts som i CINAHL Plus. I MEDLINE användes dessutom sökorden 
health service access* AND health care. Inklusionskriterier var patientperspektiv, att 
artiklarna handlade om flykting eller asylsökande, att artiklar var skrivna på engelska, peer 
reviewed och publicerade mellan 2008 och 2018. Exklusionskriterier var artiklar inom 
specialistsjuksköterskans områden, kvantitativa artiklar och artiklar som inte var tillgängliga 
i fulltext i CINAHL Plus, MEDLINE eller Google Scholar. De flesta sökningar har 
kombinerats med qualitative. Då sökningar kunde få många träffar utanför 
allmänsjuksköterskans område användes NOT mental health OR mental illness OR mental 
disorder OR psychiatric illness, NOT reproductive health och NOT maternal health OR child 
health OR pregnancy. Användning av redovisade sökord gjorde att antalet träffar minskade 
till rimligt antal att granska utifrån syftet. Titeln ger ett första intryck på vad som sorteras 
bort och vad som analyseras vidare (Östlundh, 2017). Under litteratursökningens första urval 
lästes därför inledningsvis titlarna och därefter de titlars abstract som verkade relevanta för 
syftet. Abstract som stämde överens med syftet lästes i fulltext. Av 14 artiklarna som lästes i 
fulltext kunde 12 svara på syftet (Bilaga- B). Artiklarna genomgick en kvalitetsgranskning 
(Bilaga C) inspirerad av Friberg (2017b). Fribergs förslag på kvalitetsgranskning gjordes om 
till ja och nej frågor. Artiklarna poängsattes utifrån hur många frågor som besvarades med ja. 
Ja gav 1 poäng och nej gav 0 poäng. Kvalitetsgranskningen delades upp i låg, medel och hög 
kvalitet utifrån givna poäng. Tio artiklar höll hög kvalitet (9–13 poäng) och två var av 
medelkvalitet (6–8 poäng) men svarade på syftet och inkluderades i den fortsatta analysen. 
Kvalitetsgranskningen gjordes för att säkerställa att endast artiklar av tillräckligt hög 
vetenskaplig kvalitet inkluderades i analysen. 
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4.2 Genomförande och analys 
I steg två identifieras nyckelfynd (Evans, 2002). Examensarbetets författare läste enskilt 
igenom de utvalda artiklarna flera gånger. Genom att läsa igenom utvalda artiklar upprepade 
gånger skapas en helhetsförståelse för enskilda artiklar samt en övergripande förståelse för 
det insamlade analysmaterialet (Evans, 2002; Friberg, 2017b; Polit & Beck, 2017). Därefter 
lästes artiklarnas resultat med fokus på syftet att beskriva erfarenheter av möten mellan 
patienter med flyktingbakgrund och hälso- och sjukvården i det nya landet. Utifrån 
artiklarnas resultat samlades nyckelfynd in som kunde svara på syftet. Examensarbetets 
författare träffades och gick gemensamt igenom nyckelfynden och diskuterade dem för att 
säkerställa att de svarade på syftet. Totalt sammanställdes 134 nyckelfynd i ett enskilt 
dokument som färgkodades utifrån artikeltillhörighet. Avsikten med att färgkoda var att 
identifiera rätt artikel för att under fortsatt arbete referera korrekt. 

I tredje steget skapas gemensamma teman som utgår ifrån nyckelfyndens likheter och 
skillnader (Evans, 2002). Likheter och skillnader identifierades genom att nyckelfynden var 
utskrivna för analys. Nyckelfynd med liknande innehåll bildar kategorier (Evans, 2002). 
Nyckelfynden placerades i olika kombinationer med andra nyckelfynd. Tre teman bildades 
och under vardera tema granskades nyckelfynden för att säkerställa att innehållet 
överensstämde med varandra. Teman delas upp i subteman som beskriver fenomenet 
närmare (Evans, 2002). Utifrån de tre teman som bildades identifierades sju subteman. 
Slutligen granskades teman och subtemans tillhörighet till varandra. Under hela 
analysprocessen fanns syftet i fokus. Exempel på analysprocessen ses i tabell 1.  

I fjärde steget beskrivs teman utifrån originalartiklarnas resultat. Teman och subteman utgår 
ifrån originalartiklarnas resultat och analysens resultat skrivs i en sammanhängande text där 
respektive tema och subtema stärks av citat från originalartiklarna (Evans, 2002). I sista 
steget i analysen beskrevs tre teman och sju subteman i löpande text. Teman och subteman 
knöts an till originalartiklarna genom referenser. Alla sju subteman skrevs med citat från 
originalartiklarna. 
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Tabell 1-Exempel på analysprocessen 

Nyckelfynd Subtema Tema 

” Of course, it is 
inappropriate not to tell why 
a blood test is done. Without 
information and 
communication, I was not 
able to be a part of my own 
health assessment.” (5) 

Att vara ovetande 

Otillräcklig vård 

” …unsure about how to 
behave and what was 
expected of them…” (7)  

“...refugee families perhaps 
expected access to care to be 
prompt. When their 
expectations were not met, 
they were disappointed.” 
(11) Att inte få förväntad vård 

“...women expressed 
dissatisfaction with health 
services due to not being 
able to choose female 
doctors…” (9) 

4.3 Etiska överväganden 
Det är av stor vikt att inte förvränga data eller göra tolkningar som förvränger resultatet. 
Genom att använda artiklar som är peer reviewed ökar resultatets trovärdighet då studierna 
blivit granskade (Codex, 2018). Enbart artiklar vilka blivit peer reviewed inkluderas. Genom 
att vara medveten om förförståelsen minskar risken för feltolkningar och missvisande 
resultat (Kjellström, 2017). Språket tas i beaktande genom att lexikon används i översättning 
av artiklar. Studiens etiska motiv är att bidra med kunskap om hur patienter med 
flyktingbakgrund erfar möten med hälso- och sjukvården i det nya landet. Oredlighet i 
forskning beskrivs som stöld av idéer eller förfalskning av data (Codex, 2018; 
Vetenskapsrådet, 2017). Genom att referera enligt APA säkerställs att det tydligt framgår vad 
som är och inte är egna tankar (Erikson, 2015; Karolinska institutet, 2018; Mälardalens 
Högskola, 2018). 
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5 RESULTAT 

Ur analysen framkom tre teman och sju subteman, vilka redovisas i tabell 2. De svarade alla 
på syftet att beskriva erfarenheter av möten mellan patienter med flyktingbakgrund och 
hälso- och sjukvården i det nya landet. 

Patienterna erfor ofta en otillräcklig vård då de var ovetande om vården som gavs samt att 
förväntningarna på hälso- och sjukvården inte uppfylldes. Patienterna erfor svårigheter i 
kommunikationen då de varken förstod eller kunde uttrycka sig samt var rädda för vad som 
kunde sägas i möten med hälso- och sjukvården. En del patienter kände ett respektfullt 
bemötande medan andra upplevde diskriminering i möten med hälso- och sjukvården. 

Tabell 2-Översikt över framställda teman och subteman 

Tema Subtema 

Otillräcklig vård Att vara ovetande 

Att inte få förväntad vård 

Svårigheter i kommunikationen Att vara rädd 

Att inte förstå 

Att inte hitta ord 

Hälso- och sjukvårdspersonals attityder Att bli diskriminerad 

Att bli sedd 

 

5.1 Otillräcklig vård 
Under detta tema beskrivs vården som otillräcklig då patienterna erfor en känsla av att de var 
ovetande och att vården inte uppfyllde de förväntningar som fanns på det nya landets hälso- 
och sjukvård. Patienterna var ovetande om den egna hälsostatusen och hur hälso- och 
sjukvårdssystemet i det nya landet fungerade. Otillräcklig vård erfors då patienter med 
flyktingbakgrund ansåg att kulturen i det nya landet inte speglade förväntningarna. Utifrån 
temat Otillräcklig vård urskiljdes två subteman: Att vara ovetande och Att inte få förväntad 
vård. 

5.1.1 Att vara ovetande 

Otillräcklig vård erfors av patienterna i situationer då de upplevde att de var ovetande i 
vårdsituationen när de inte fick information om de undersökningar som skulle göras och 
varför. Att vara ovetande erfors av patienterna då blodprov, blodtryck eller andra fysiska 
undersökningar utfördes, men sällan förklarades (Jonzon, Lindqvist & Johansson, 2015; 
Razavi, Falk, Björn & Wilhelmsson, 2011). Det beskrevs av en patient, “Of course, it is 
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inappropriate not to tell why a blood test is done. Without information and communication, I 
was not able to be a part of my own health assessment” (Jonzon et al., 2015, s. 554). 
Patienterna fick information om att prover togs men inte vilka och de beskrev att de inte fick 
möjlighet att vara delaktiga i den egna vården (Jonzon et al., 2015; Razavi et al., 2011). 
Patienterna erfor brist på information från hälso- och sjukvårdspersonal om hälso- och 
sjukvården i det nya landet. Okunskap om vilken sjukdom som behandlas på vilken 
avdelning upplevdes av patienterna skapa frustration (Fang, Sixsmith, Lawthom, Mountian & 
Shahrin, 2015; Jonzon et al., 2015). Otillräcklig vård erfors av patienterna när de var 
ovetande om vem som hade det övergripande ansvaret för dem och deras vård. Patienterna 
erfor upprepade gånger möten där de hänvisades till olika typer av vårdinstanser, andra 
avdelningar eller specialister, detta på grund av att patienterna inte visste var de skulle söka 
vård (Razavi et al., 2011). Patienterna visste inte vilka förväntningar hälso- och 
sjukvårdspersonal hade på dem och deras beteende (Fang et al., 2015; Razavi et al., 2011). 
Patienterna visste inte om hälso- och sjukvårdspersonal hade kompetens vid tillfällen då de 
behövde leta efter information eller rådfråga kollegor (Razavi et al., 2011). 

5.1.2 Att inte få förväntad vård 

Otillräcklig vård innebar för många patienter att förväntningar på det nya landets hälso- och 
sjukvård inte uppfylldes. Ett exempel på detta var att patienterna förväntade sig få vård 
snabbt i det nya landet, men istället erfor de långa väntetider (Campbell, Klei, Hodges, 
Fisman & Kitto, 2014; Heydari, Amiri, Nayeri & AboAli, 2016; Torun et al., 2018; Woodgate 
et al., 2017; Worabo et al., 2016). Patienter från en del kulturer erfor möten med manlig 
hälso- och sjukvårdspersonal och blev besvikna då de inte hade möjlighet att välja kvinnlig 
hälso- och sjukvårdspersonal. Anledningen till att de inte blev nöjda med vården berodde på 
att det var ovanligt att en kvinnlig patient vårdades av män i hemlandet (Torun et al., 2018; 
Van Loenen et al., 2018; Woodgate et al., 2017). Patienterna erfor en otillräcklig vård då de 
nekades diskutera fler än ett hälsoproblem per besök (Campbell et al., 2014). Flertalet 
patienter beskrev att hälso- och sjukvården inte ville åta sig deras problem (Campbell et al., 
2014; Fang et al., 2o15; Woodgate et al., 2017). Patienternas förväntningar på hälso- och 
sjukvården var att omedelbart erhålla behandling för sökorsaken. Patienterna erfor dock 
vården otillräcklig på grund av att de sällan fick behandling direkt då blodprover skulle tas 
och analyseras först. Patienterna kunde bli rekommenderade att dricka vatten, vilket gjorde 
dem upprörda, då de förväntade sig att få medicin (Woodgate et al., 2017; Worabo et al., 
2016). Patienterna uppmärksammade brister i vården då de erfor korta besök. Patienterna 
uttryckte att den utsatta mötestiden sällan var tillräcklig för att de skulle känna sig trygga nog 
att delge den information som kanske hade givits i möten med mer tid (Fang et al., 2015). 
Patienterna erfor även tydliga skillnader mellan den egna kulturen och kulturen inom hälso- 
och sjukvården (Sevinç, Kılıç, Ajghif, Öztürk & Karadağ, 2016b; Woodgate et al., 2017; 
Worabo et al., 2016). Patienternas förväntningar var att bibehålla individuella dagliga 
rutiner. Förväntningarna grundades i patienternas kulturer. Maten som erbjöds upplevdes 
ibland främmande för patienterna och de valde ofta att inte ta emot den, vilket beskrevs av en 
patient “Not because they didn’t offer me food but the food they gave me was foreign and I 
didn’t know how to eat it or how it will be like… ” (Woodgate et al., 2017, s.7). Detta ledde till 
att de sällan åt om inte anhöriga kunde leverera mat till dem (Sevinç et al., 2016b; Woodgate 
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et al., 2017). Kulturella skillnader gjorde patienterna besvikna över vården som erbjöds 
(Woodgate et al., 2017). Patienter från vissa kulturer kunde inte se vikten av de diagnoser 
som tilldelades i det nya landet på grund av skillnader i hur sjukdomar eller tillstånd 
förklarades i de olika kulturerna (Worabo et al., 2016). Den otillräckliga vården upplevdes av 
patienterna då de förväntade sig ytterligare undersökningar trots att en diagnos redan 
fastställts (Woodgate et al., 2017). 

5.2 Svårigheter i kommunikationen 
Patienternas erfarenheter av möten med hälso- och sjukvården var kopplade till svårigheter i 
kommunikationen. Många patienter var rädda för vad de kunde säga utan att deras integritet 
skulle gå förlorad, framförallt då en tolk var närvarande. Svårigheter i kommunikationen 
mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal resulterade många gånger i att patienten 
inte fick fullständig information gällande vården. Utifrån temat Svårigheter i 
kommunikationen urskiljdes tre subteman: Att vara rädd, Att inte förstå och Att inte hitta 
ord. 

5.2.1 Att vara rädd 

Patienterna beskrev känslor av oro, rädsla och osäkerhet som närvarande i möten med hälso- 
och sjukvården (Campbell et al., 2014; Fang et al., 2015; Jonzon et al., 2015; Razavi et al., 
2011; Worabo et al., 2016). Patienterna belyste rädsla i att inte kunna kommunicera med 
hälso- och sjukvårdspersonal. De menade att avsaknaden av tolk gjorde möten svåra, vilket 
enligt patienterna var förknippat med rädsla och osäkerhet på vården som gavs (Campbell et 
al., 2014; Jonzon et al., 2015). En patient beskrev “This feeling of fear was present all the 
time. Without explaining anything, she did the blood test” (Jonzon et al., 2015, s.554). 
Patienterna betonade att tolkens närvaro även kunde orsaka oro (Fang et al., 2015; Jonzon et 
al., 2015; Worabo et al., 2016). Patienterna beskrev otrygghet i att tala om den personliga 
hälsan med en tredje person närvarande på grund av osäkerhet gällande tolkens 
tystnadsplikt (Jonzon et al., 2015; Worabo et al., 2016). Framförallt när tolken bodde i 
samma område som patienten, fanns en tveksamhet hos patienten om vad som kunde sägas 
utan att information spreds (Fang et al., 2015). Patienterna vågade inte fråga allt de ville på 
grund av tolkens närvaro (Jonzon et al., 2015). En önskan fanns att få möta hälso- och 
sjukvårdspersonal som talade samma språk som patienten själv, då det enligt patienterna 
kändes tryggare i relation till tystnadsplikten (Woodgate et al., 2017). Patienterna beskrev 
osäkerhet i förtroende till både tolk och hälso- och sjukvårdspersonal. De var rädda att det 
fanns en eventuell förbindelse mellan vad som framkom i möten med hälso- och sjukvården 
och patienternas chanser att få stanna i det nya landet (Fang et al., 2015; Jonzon et al., 2015). 

5.2.2 Att inte förstå 

Patienterna beskrev kommunikationssvårigheter då de inte förstod vad hälso- och 
sjukvårdspersonal sade (Jonzon et al., 2015; Sevinç et al., 2016b; Woodgate et al., 2017; 
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Worabo et al., 2016). Patienterna betonade hur svårt det var att förstå hälso- och 
sjukvårdspersonal utan en tolk närvarande då de inte kunde språket (Jonzon et al., 2015; 
Sevinç et al., 2016b; Woodgate et al., 2017). De beskrev hur de ibland fick nöja sig med en 
tolk som pratade nästan samma språk (Jonzon et al., 2015). En patient erfor “Next time at 
the clinic I was offered an interpreter in Arabic. ‘Maybe you know Arabic,’ they said. ‘A little,’ 
I said. It was better than nothing” (Jonzon et al., 2015, s. 553). Det var vanligt att det inte 
fanns en lämplig tolk närvarande och när så var fallet erfor patienterna möten utmanande 
(Jonzon et al., 2015). Patienterna beskrev problem då tolken inte kunde översätta medicinska 
termer korrekt, vilket ledde till missförstånd (Fang et al., 2015; Sevinç et al., 2016b). En del 
termer saknade korrekta översättningar mellan språken vilket också orsakade missförstånd 
(Woodgate et al., 2017). Patienterna erfor svårigheter i kommunikationen då de sällan 
förstod informationen de fick om vården. Därtill erfor de möten där de inte förstod hälso- 
och sjukvårdspersonal överhuvudtaget (Razavi et al., 2011; Woodgate et al., 2017). En patient 
beskrev “...sometimes you don’t understand but you just say “okay” and just leave, but you 
have no idea what, what they told you” (Woodgate et al., 2017, s. 7). Patienterna visste inte 
om de gett informerat samtycke då de sällan förstod informationen. Patienterna erfor att 
information ibland motsades och att information gavs på ett för dem okänt språk (Jonzon et 
al., 2015). Då patienterna inte förstod språket i det nya landet beskrevs vården som 
svårtillgänglig. När språket var bekant för patienterna uppgav de istället att vården upplevdes 
tillgänglig (Woodgate et al., 2017). 

5.2.3 Att inte hitta ord 

Många patienter beskrev kommunikationssvårigheter i att uttrycka sig så att hälso- och 
sjukvårdspersonal förstod (Campbell et al., 2014; Fang et al., 2015; Jonzon et al., 2015; 
Sevinç et al., 2016b; Van Loenen et al., 2018; Woodgate et al., 2017; Worabo et al., 2016). 
Patienterna beskrev språkbarriären som ett problem för att uttrycka symtom, känslor och 
mående (Campbell et al., 2014; Sevinç et al., 2016b; Woodgate et al., 2017). Patienterna 
kände att de inte visste hur de skulle uttrycka sig och därför inte sade något (Jonzon et al., 
2015; Woodgate et al., 2017). Detta beskrevs av en patient: 

” … once I was there at the hospital and I didn´t know what to say or how to go on about it…”is 
there anything we can do for you now?” I was just looking at them cause I didn’t know what to 
say to them.” (Woodgate et al., 2017, s. 6) 

Patienterna menade att de inte kunde interagera och därför anpassade sig och accepterade 
situationen. Patienterna önskade bli lyssnade till och få mer information trots att de inte 
efterfrågade det (Jonzon et al., 2015). Därtill erfor patienterna att de inte kunde förklara det 
faktum att de inte förstod och inte heller kunde formulera frågor (Sevinç et al., 2016b; 
Woodgate et al., 2017). Patienterna upplevde ibland ignorans av hälso- och 
sjukvårdspersonal (Sevinç et al., 2016b). En patient uttryckte “When I say something to the 
nurse, she just leaves without saying a word and I am never sure if she understands or not. 
Nurses hardly respond” (Sevinç et al., 2016b, s.410). Patienterna beskrev vidare att de 
därmed inte kände till sin sjukdom och inte visste om hälso- och sjukvårdspersonal förstod 
när frågor ställdes (Sevinç et al., 2016b). Patienterna beskrev frustration när de blev 
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missförstådda. Bland annat noterades att hälso- och sjukvårdspersonal inte förstod deras 
kroppsspråk (Woodgate et al., 2017). Patienterna erfor att vård gavs i blindo, utan att hälso- 
och sjukvårdspersonal förstod vad som förklarats för dem. Patienterna beskrev att de 
förklarade symtom för en sak och fick behandling för en annan (Campbell et al., 2014; Fang 
et al., 2015; Van Loenen et al., 2018). Patienterna beskrev att det främsta hindret för att få 
god vård uppstod då de inte hade möjlighet att förklara sina behov för hälso- och 
sjukvårdspersonal då de inte talade samma språk (Worabo et al., 2016). Patienterna erfor 
svårigheter i att uttrycka sig utan en tolk närvarande (Fang et al., 2015; Sevinç et al., 2016b). 
Därtill beskrevs svårigheter i att få tillgång till tolk vid behov (Campbell et al., 2014). 
Patienterna föredrog en tolk som var fysiskt närvarande framför tolk via telefon men 
påpekade att de skulle uttrycka sig allra bäst om de själva kunde språket (Worabo et al., 
2016). Många patienter erfor kommunikationssvårigheter med hälso- och sjukvårdspersonal 
och de kände ett behov av att förbättra kommunikationen med dem (Campbell et al., 2014; 
Sevinç et al., 2016b). En del patienter talade samma språk som hälso- och sjukvårdspersonal 
och upplevde därför inte problem med kommunikationen och i möten med dem hade de 
därför goda erfarenheter (Arnold, Theede & Gagnon, 2014; Campbell et al., 2014). 

5.3 Hälso- och sjukvårdspersonals attityder 
Möten i hälso- och sjukvården erfors, av patienter med flyktingbakgrund, som positiva och 
negativa. Möten beskrevs som positiva eller negativa med grund i hur hälso- och 
sjukvårdspersonal bemötte patienter med flyktingbakgrund. De negativa erfarenheterna 
grundades i diskriminering medan de positiva präglades av empati, respekt och samarbete. 
Utifrån temat Hälso- och sjukvårdspersonals attityder urskiljdes två subteman: Att bli 
diskriminerad och Att bli sedd. 

5.3.1 Att bli diskriminerad 

I möten med hälso- och sjukvården i det nya landet erfor patienterna att hälso- och 
sjukvårdspersonals attityder mot dem med flyktingbakgrund i jämförelse med de infödda var 
annorlunda (Arnold et al., 2014; Campbell et al., 2014; Heydari et al., 2016; Mangrio, Carlson 
& Zdravkovic, 2018). I många fall erfor patienterna att det handlade om att de identifierades 
med en flyktingbakgrund och därefter förändrades hälso- och sjukvårdspersonals attityd 
gentemot dem i jämförelse med de infödda (Arnold et al., 2014; Campbell et al., 2014; 
Heydari et al., 2016). Patienterna nekades vård i möten med hälso- och sjukvården i det nya 
landet (Arnold et al., 2014; Heydari et al., 2016; Mangrio et al., 2018). I andra möten togs 
patienterna emot men erfor tydlig diskriminering på grund av härkomst eller okunskap i 
språket som talades i det nya landet (Heydari et al., 2016; Campbell et al., 2014). Patienterna 
erfor tydligt att de var separerade från de andra patienterna “we are in one hospital, one 
ward, and one room, but there are red circles around us that separate us from others” 
(Heydari et al., 2016, s.80). Detta yttrades genom att patienterna som identifierades som 
annorlunda av andra patienter, också diskriminerade dem emellan till följd av hälso- och 
sjukvårdspersonals allmänna uttalanden till andra patienter. En patient beskrev vad hälso- 
och sjukvårdspersonal yttrat under ett möte, “you must complain to head nurse to transfer 
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this dirty patient to another place; he is Afghan and may have many disease, so he would 
make your condition worse”” (Heydari et al., 2016, s. 80). Patienterna beskrev upplevelser av 
att bemötas som främlingar, de erfor att möten påverkades negativt av detta. De erfor en 
längre svarslatens från hälso- och sjukvårdspersonal än vad de infödda fick. De erfor att 
hälso- och sjukvårdspersonal var otåliga och hade dåligt humör i möten med dem, samt att 
de fick mindre uppmärksamhet jämfört med de infödda (Campbell et al., 2014; Heydari et al., 
2016). Patienterna upplevde hälso- och sjukvårdspersonal respektlösa och blev i möten 
diskriminerade. En patient beskrev det såhär: 

” …asked me to sit down but the bed sheet was dirty. I said the bed sheet is dirty. She replied: 
you an Afghan, think that you are human and can recognise dirtiness. When I say sit down, 
you should sit down.” (Heydari et al., 2016, s.80) 

I situationer då patienterna ifrågasatte hälso- och sjukvårdspersonals attityder upplevde de 
att människovärdet kränktes och i situationer där hälso- och sjukvårdspersonal valde att inte 
svara erfor patienterna att hälso- och sjukvårdspersonals blickar förklarade tycket om dem 
(Heydari et al., 2016). 

5.3.2 Att bli sedd 

Patienter med flyktingbakgrund erfor även positiva möten med hälso- och sjukvårdspersonal 
(Campbell et al., 2014; Heydari et al., 2016; Mangrio et al., 2018; Razavi et al., 2011; Sevinç et 
al., 2016b; Van Loenen et al., 2018; Worabo et al., 2016). Patienterna kände att de blev sedda 
och att det grundades i hälso- och sjukvårdspersonals attityd gentemot dem. Patienterna 
beskrev hälso- och sjukvårdspersonal som genuint intresserade av deras livsberättelser och 
engagerade i vården (Heydari et al., 2016; Mangrio et al., 2018; Razavi et al., 2011). Möten 
med hälso- och sjukvårdspersonal beskrevs som vänskapliga, respektfulla och empatiska. De 
erfor en känsla av att bli accepterade “...They are good people who treat me; they treat me 
like family” (Worabo et al., 2016, s.491). Patienterna beskrev att det skapade tillit i 
vårdrelationen (Sevinç et al., 2016b; Van Loenen et al., 2018; Worabo et al., 2016). De erfor 
att de blev bemötta och behandlade inom samma ramar som de infödda (Campbell et al., 
2014; Razavi et al., 2011). En patient uttryckte, “I feel that I’m treated exactly the same as a 
Swede, since we all have to queue up and take a number. That’s very good” (Razavi et al., 
2011, s. 322). En del patienter erfor att de sällan avvisades. Hälso- och sjukvårdspersonals 
blickar, leenden eller samarbeten med dem ingav för patienterna en känsla av att bli sedda 
(Heydari et al., 2016; Razavi et al., 2011; Sevinç et al., 2016b). Många patienter jämförde 
möten med hälso- och sjukvården i det nya landet med tidigare erfarenheter. De beskrev mer 
tillit till vården i det nya landet då de oavsett bakgrund eller sökorsak togs emot (Jonzon et 
al., 2015; Worabo et al., 2017). 
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6 DISKUSSION 

Syftet var att beskriva erfarenheter av möten mellan patienter med flyktingbakgrund och 
hälso- och sjukvården i det nya landet. I resultatet framkom tre teman: Otillräcklig vård, 
Svårigheter i kommunikationen och Hälso- och sjukvårdspersonals attityder. Nedan 
presenteras en resultatdiskussion där det mest karakteristiska från resultatet diskuteras i 
relation till bakgrunden. Därefter presenteras en metoddiskussion samt en etikdiskussion. 

6.1 Resultatdiskussion 
Resultatet visade att ett genuint intresse från hälso- och sjukvårdspersonal fick patienterna 
att känna sig sedda. Empati, respekt och acceptans upplevdes i möten när hälso- och 
sjukvårdspersonal engagerat tog del av patienternas livsberättelser. Resultatet visade att 
egenskaper som empati, respekt och acceptans skapade tillit i vårdrelationen. Detta 
överensstämmer med tidigare forskning där hälso- och sjukvårdspersonal beskriver att 
förtroende i vårdrelationen skapar möjlighet att ställa personliga frågor (Suurmond et al., 
2010). Resultatet visade dock även att hälso- och sjukvårdspersonal samt tolkens genuina 
intresse ifrågasattes av patienterna. Patienterna trodde inte att hälso- och sjukvårdspersonal 
efterfrågade information om patienternas hälsa av orsaken att göra gott, utan var rädda att 
det som delgavs skulle delges även till utomstående. I tidigare forskning belyser hälso- och 
sjukvårdspersonal påverkan på patienters integritet i tolkens närvaro (Suurmond et al., 
2010). HSL (SFS 2017:30) betonar patientens behov av trygghet samt respekt för 
självbestämmande och integritet. Ett respektfullt och genuint intresse för patientens 
berättelse skapar trygghet och tillit i vårdrelationen. I en förtroendefull vårdrelation vågar 
patienten öppna upp sig, vilket gör det möjligt för sjuksköterskan att få en förståelse för 
patientens kultur, värderingar och önskningar (Leininger, 2002c, 2002d). 

Resultatet visade att patienterna önskade mer tid i möten med hälso- och sjukvården. Det 
fanns ett behov av att bli lyssnad till och tiden framställdes vara för kort för att skapa en 
förtroendefull vårdrelation. I tidigare forskning beskrivs en medvetenhet gällande tidens 
betydelse för att patienten ska våga prata om personlig hälsa och svåra upplevelser (Burchill 
& Pevalin, 2012; Suurmond et al., 2010, 2013). När sjuksköterskan visar respekt för 
patientens värdighet, autonomi och integritet ges patienten möjlighet att känna tillit, mening 
och hopp oavsett hälsotillstånd (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Tid i möten skapar 
förutsättningar för sjuksköterskan att visa intresse för patientens livsberättelse. Då hälso- 
och sjukvårdspersonal möter patienter med annat språk lyfter de upp kroppsspråkets 
betydelse (Griswold et al., 2007). Den icke verbala kommunikationen är en förutsättning för 
en god vårdrelation (Leininger, 2002d). I resultatet framkom att patienterna uppskattade 
hälso- och sjukvårdspersonals icke verbala kommunikation som blickar och leenden, då det 
skapade en känsla av att bli sedd. 

I resultat framkom tolkens roll i möten med hälso- och sjukvården. Patienterna erfor 
svårigheter i att få tillgång till en fysiskt närvarande tolk vid behov. Istället erbjöds 
telefontolk, vilket inte upplevdes optimalt för att få och ge information. I tidigare forskning 
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stärks känslan av en ofullständig förståelse vid användning av telefontolk då enbart den 
verbala kommunikationen översätts (Griswold et al., 2007). I den transkulturella 
omvårdnaden betonas vikten av att sjuksköterskan kan läsa patientens kroppsspråk. I möten 
då hälso- och sjukvårdspersonal och patienter inte har gemensamma språk fungerar 
patientens kroppsspråk som förmedling av viktig information som sjuksköterskan bör ta del 
av (Leininger, 2002d). Hälso- och sjukvårdspersonal erfar svårigheter i 
informationsförmedling från patienter då närstående används som tolk, detta eftersom hela 
patientberättelsen inte ges till känna (Hultsjö & Hjelm, 2005). Människan bör ses utifrån alla 
delar i soluppgångsmodellen för att den unika människan ska förstås. Otillräcklig kunskap 
om de faktorer som ingår i soluppgångsmodellen kan leda till att sjuksköterskan inte kan 
identifiera patientens uttryck för hälsa (Leininger, 2002d). Detta kan förstås som att 
sjuksköterskan förlorar viktiga delar av människan då den icke verbala kommunikationen 
inte tas i beaktande. I möten där hela människan beaktas skapas rum för en tillitsfull relation 
mellan patient och sjuksköterska. Relationen möjliggör ett utbyte av kunskap över 
kulturgränser där den unika patientens livssyn, värdering och önskning delges (Leininger, 
2002c, 2002d). Det är av betydelse för sjuksköterskan att påminnas om att varje patient är 
unik oavsett gemensam kulturell bakgrund och patienters livssyn, värderingar och 
önskningar kan därför inte generaliseras inom samma kultur (Leininger, 2002a). 

Resultatet visade att patienterna ibland erfor avsaknad av genuint intresset från hälso- och 
sjukvårdspersonal. Det erfors genom förolämpningar och ett otåligt bemötande, vilket gjorde 
att patienterna upplevde en känsla av att vara ovälkomna. Resultatet visade att hälso- och 
sjukvårdspersonals attityd gentemot patienterna förändrades efter vetskap om patienternas 
flyktingbakgrund. Enligt HSL (SFS 2017:30) ska vården ges med respekt för alla människors 
lika värde och för den enskilda människans värdighet. Sjuksköterskan bör bortse från 
eventuella fördomar och stereotyper för att se den unika människans värderingar (Leininger 
2002d). I tidigare forskning antyder hälso- och sjukvårdspersonal att det i vissa fall sker en 
oavsiktlig diskriminering mot patienter med flyktingbakgrund (Sevinç, 2018). 
Sjuksköterskan bör alltid vara medveten om den egna kulturen och dess eventuella påverkan 
på patienten och vården som ges, för att ge vård som är kulturellt anpassad och där 
patientens värderingar står i fokus (Leininger, 2002d, 2002e). Resultatet visade att 
patienterna inte visste hur de skulle agera i den nya hälso- och sjukvårdsmiljön. Detta gjorde 
att patienterna kände sig främmande i den nya kulturen. Patientens behov av trygghet ska 
ligga i fokus för hälso- och sjukvården (HSL, SFS 2017:30). I tidigare forskning betonar 
hälso- och sjukvårdspersonal kulturers påverkan på patienters sätt att vara och agera. Bland 
annat används kroppsspråk, vilka i vissa kulturer synliggörs genom användning av 
dramatiska gester (Burchill & Pevalin, 2012; Hultsjö & Hjelm, 2005; Suurmond et al., 2010). 
Kultur formar människors värderingar, livsstil samt sätt att tänka och agera (Leininger, 
2002a). 

Resultatet visade att patienterna sällan erfor tillräckligt god information i möten. Patienterna 
fick ingen eller endast en del av vad som beskrevs vara viktig information för att bli delaktiga 
i vården. Enligt Patientlagen (SFS 2014:821) ska patienten tillhandahållas information om 
hälsotillstånd, behandlingsalternativ och risker oavsett språklig bakgrund. Vården ska enligt 
Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ges i samråd med patienten och patienten ska 
behandlas med omtanke och respekt. När patienten inte får information eller inte förstår 
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information som ges, strider det mot lagen. I resultatet framkom patienternas erfarenheter 
av att på grund av språkbarriären inte förstå given information och inte heller kunna 
ifrågasätta hälso- och sjukvårdspersonal. Detta överensstämmer med tidigare forskning där 
även hälso- och sjukvårdspersonals erfarenheter av svårigheter i kommunikation grundas i 
språkbarriären (Chuah et al., 2018; Sevinç, 2018; Suurmond et al., 2013). Kunskap kring 
vikten av informationsförmedling bör belysas då världen blir alltmer mångkulturell och 
möten mellan patienter med flyktingbakgrund och hälso- och sjukvården ökar. 
Sjuksköterskans kunskap om transkulturell omvårdnad behövs i möten där kulturell 
mångfald uppstått på grund av variationer av och skillnader i levnadssätt, språk, värderingar, 
normer och kulturella aspekter mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patienter 
(Leininger, 2002a, 2002c). 

I resultatet framkom att patienterna saknade information om hälso- och sjukvårdssystemet i 
det nya landet. Patienterna ansåg att hälso- och sjukvårdspersonal borde informerat om hur 
systemet fungerade och hur de skulle gå tillväga i sökandet av vård. I tidigare forskning 
beskriver hälso- och sjukvårdspersonal svårigheter i att ge sådan information till patienter på 
grund av språkbarriären, de har dock en önskan och medvetenhet om att det ökar patienters 
trygghet i vården (Burchill, & Pevalin, 2012; Suurmond et al., 2013). I möten med patienten 
är det av vikt att lyssna till och uppfatta patientens uttryck för önskemål i vården (Leininger, 
2002c). Sjuksköterskan bör förstå vikten av kultur och miljö som faktorer som påverkar 
patientens tankesätt för att bedriva god vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 
Sjuksköterskans aktiva lyssnande i möten skapar chanser för sjuksköterskan att samla 
värdefull information om vad som krävs för att nå upp till patientens förväntningar på god 
vård. Utan ett aktivt lyssnande i möten med patienten finns inte möjligheten att anpassa 
vården för att skapa ett gott möte (Leininger, 2002d). 

Resultatet visade att patienterna erfor tydliga kulturella skillnader inom hälso- och 
sjukvården gällande matvanor, könsroller och medicinering samt hur de beaktades i vården. 
Patienterna ansåg att hälso- och sjukvården i det nya landet inte var beredda att bemöta 
dagliga rutiner på ett sätt som patienterna önskade. I resultatet framkom att kvinnliga 
patienter inte alltid tillgodosågs med kvinnlig hälso- och sjukvårdspersonal, vilket en del av 
patienterna upplevde obehag inför. Sjuksköterskan behöver i möten visa respekt för 
patientens värdighet, autonomi och integritet för att ge patienten en känsla av tillit (HSL, SFS 
2017:30; Svensk sjuksköterskeförening, 2016). I tidigare forskning belyser hälso- och 
sjukvårdspersonal att patienter är ovilliga att ta emot vård om vissa kulturella aspekter inte 
tillgodoses (Hultsjö & Hjelm, 2005). För att erbjuda bästa möjliga vård för patienten oavsett 
kulturell bakgrund bör sjuksköterskan vara påläst om kulturers livsstilar och värderingar, 
vilka behöver identifieras och förstås för att ha möjlighet att utföra transkulturell omvårdnad 
(Leininger, 2002c). 

I resultatet framkom det skillnader i hur diagnoser och tillstånd uppfattades och beskrevs i 
olika kulturer. I tidigare forskning noterar även hälso- och sjukvårdspersonal att patienters 
syn på sjukdomar skiljer sig åt. Därtill belyser hälso- och sjukvårdspersonal betydelsen av att 
ha kunskap om vilka sjukdomar som finns i olika länder och patienters syn på dem (Griswold 
et al., 2007; Suurmond et al., 2010). Sjuksköterskan behöver påminnas om att inte dra 
slutsatser från ett möte till ett annat, då nyansskillnader mellan patienter behöver urskiljas 
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och förstås för att vården ska utformas därefter (Leininger, 2002d). I resultatet framkom 
även att behandlingsmetoder och väntetider inte alltid motsvarade patienternas 
förväntningar då de inte var vana med hur hälso- och sjukvården i det nya landet fungerade. I 
tidigare forskning uppmärksammar hälso- och sjukvårdspersonal utmaningar i att möta 
patienter med höga förväntningar på hälso- och sjukvården och att sänka patienters 
förväntningar utan att orsaka besvikelse (Suurmond et al., 2010, 2013). Hälsa är ett tillstånd 
av välmående som formges och definieras utifrån människans kultur (Leininger, 2002b). 
Genom att aktivt ta del av patientens berättelse, kultur, värderingar och önskningar ges 
sjuksköterskan möjlighet att ge vård som når upp till patientens förväntningar (Leininger, 
2002d). 

Examensarbetets författare ser behov av att sjuksköterskan är medveten om kroppsspråkets 
betydelse och uttryck då språkbarriärer uppstår i vårdrelationen för att möten ska upplevas 
bättre av patienten. Genom att sjuksköterskan är medveten om vad som skapar en god 
vårdrelation ökar förutsättningarna för att bedriva en god vård. Sjuksköterskan bör delge 
information till patienten, som kan förstås vara självklar, för att inte försumma information 
som för patienten kan skapa trygghet. Genom att sjuksköterskan ser den unika människans 
behov ges möjligheten att uppfylla patientens önskan på vården. 

6.2 Metoddiskussion 
Kvaliteten granskades utifrån trovärdighet (=credibility), pålitlighet (=dependability) och 
överförbarhet (=transferability) (Henricsson, 2017; Polit & Beck, 2017). 

Den valda metoden var en beskrivande systematisk litteraturstudie. I syften där erfarenheter 
ska beskrivas anses en kvalitativ ansats vara passande (Friberg, 2017a). Då syftet var att 
beskriva erfarenheter av möten mellan patienter med flyktingbakgrund och hälso- och 
sjukvården i det nya landet valdes en kvalitativ metod. En annan metod som med fördel 
kunde ha använts, hade varit en kvalitativ forskningsintervju med öppna frågor (Danielson, 
2017). I en intervjustudie med öppna frågor hade patienterna givits möjlighet att berätta om 
sina erfarenheter. Examensarbeten på kandidatnivå ger dock inte möjlighet till denna typ av 
studie, av etiska skäl och tidsbegränsning. En annan metod som hade varit möjlig att utföra 
är en systematisk litteraturöversikt. En litteraturöversikt görs för att skapa en 
sammanfattning av forskningsläget, vilket underlättar för sjuksköterskor i 
informationssökning genom att läsa en studie istället för flera med liknande syften (Rosén, 
2017). I en litteraturöversikt beskrivs likheter och skillnader (Friberg, 2017c). Likheter och 
skillnader i patienters erfarenheter av möten med hälso- och sjukvården i olika länder hade 
tydligt kunna beskrivas genom en jämförelse av studiernas syfte, resultat och metod. 

Giltighet syftar till i vilken grad det valda fenomenet verkligen har studerats (Henricson, 
2017). Genom att ha listat tydliga inklusions- och exklusionskriterier har sökningarna ringats 
in till vad syftet verkligen avsåg att studera. Flyktingar söker asyl i det nya landet för att 
därefter förhoppningsvis få uppehållstillstånd med flyktingstatus (Migrationsverket, 2015). 
Då alla flyktingar varit asylsökande för att få sin flyktingstatus, inkluderades både flyktingar 
och asylsökande då de har gemensamma erfarenheter av möten med hälso- och sjukvård. För 
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att avgränsa resultatet till aktuell forskning inkluderades endast artiklar publicerade mellan 
åren 2008 och 2018. Målet var att lägga fram ny kunskap för allmänsjuksköterskan, därför 
exkluderades artiklar som beskrev patienters erfarenhet av möten med specialistsjukvård 
som bland annat mental health, reproductive health, maternal health och child health. Efter 
att ha läst några artiklar där fokus låg på patienters erfarenheter av möten med tidigare 
nämnda specialistområden, kom det till kännedom att fokus i artiklarna rörde sig utanför vad 
som är relevant för allmänsjuksköterskan. Då det var svårt att hitta artiklar som enbart 
speglade möten mellan allmänsjuksköterska och patient, inkluderades även artiklar där 
patientens erfarenhet av möten med annan hälso- och sjukvårdspersonal beskrevs. Artiklar 
som inkluderades fokuserade på möten med “nurses”, “doctors”, “health care providers”, 
“hospital staff” och “health care”. Att möten med läkare inkluderades kan ses som en svaghet 
i relevansen för allmänsjuksköterskans profession. Urval av nyckelfynd gjordes däremot 
alltid utefter i vilken grad erfarenheterna kunde återges vara relevanta för möten med 
allmänsjuksköterskan. Även artiklar med mixed method inkluderades på grund av fåtalet, för 
syftet, relevanta kvalitativa artiklar. I artiklar med mixed method användes enbart det 
kvalitativa resultatet som kvalitetsgranskades utifrån samma kriterier som övriga artiklar. I 
artiklar med mixed method gick det tydligt att urskilja den kvalitativa delen av resultatet från 
den kvantitativa. 

Artiklar som föreligger resultatet är från Iran, Kanada x 2, Kenya, Storbritannien, Sverige x 3, 
Turkiet x 2, USA och en artikel som inkluderade sju olika EU-länder. Validiteten påverkas i 
negativ riktning om resultatet generaliseras mer än vad som kan läsas utifrån 
originalartiklarnas resultat (Henricson, 2017). En diskussion fördes kring relevansen för 
hälso- och sjukvården i Sverige med grund i att hälso- och sjukvård skiljer sig mellan olika 
länder. Likheter och skillnader i hälso- och sjukvård mellan olika länder har inte tagits 
hänsyn till, vilket kan ses som en svaghet. Överförbarhet innebär att studiens resultat kan 
appliceras på andra grupper och i andra miljöer (Polit & Beck, 2017). Resultatets relevans och 
överförbarhet för den svenska hälso- och sjukvården ökar, då resultatets artiklar har en 
variation mellan länder och världsdelar. Att diskutera och ifrågasätta urvalet ökar 
trovärdigheten för resultatet (Henricson, 2017). Urvalet kunde ha begränsats till endast 
artiklar från Sverige för att öka relevansen och därmed överförbarheten till Sveriges hälso- 
och sjukvård. På grund av fåtalet svenska artiklar hade resultatets trovärdighet dock minskat. 
Flertalet av resultatets artiklar innehåller informanter där en del är illegala invandrare, 
immigranter och myndigheter. I resultatartiklarnas metod har immigranter specificerats till 
flyktingar i beskrivningen av deltagarna och därför inkluderats i examensarbetets analys och 
resultat. Viktigt att poängtera är att illegala invandrare och myndigheters erfarenheter tydligt 
har urskiljts och därmed exkluderats från både analys och resultat. 

Vid sökningar i databaserna lästes alla titlar för att inte utesluta relevanta artiklar. Träffarna 
tenderade att innehålla en del artiklar med bland annat “nurse’s perception” och 
“reproductive health”, vilka därför redan utifrån titeln kunde exkluderas. Vid titlar som var 
intressanta för syftet och titlar vars innehåll det fanns tvivel om, lästes abstract. Därefter 
lästes fulltext utifrån de abstract som indikerade ge svar på syftet och utifrån fulltext valdes 
artiklar ut som med säkerhet svarade på syftet. Trovärdighet handlar om att kunna lita på 
data och framställningen av den (Polit & Beck, 2017). Textnära arbete var strävan genom hela 
processen. I kvalitativa studier är det viktigt att skapa förtroende för resultatet genom att 
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sanningsenligt beskriva vad studiens deltagare sagt och dess verkliga kontext. Ett sätt att 
göra detta är genom att kvalitetsgranska artiklarna för att kontrollera trovärdigheten (Polit & 
Beck, 2017). Valda artiklar kvalitetsgranskades med inspiration av Friberg (2017b) och 
samtliga artiklar låg inom gränsen för medel eller hög kvalitet. En diskussion fördes om 
kvalitetsgranskningen gjorts på ett korrekt sätt då ingen föll bort under granskningen. 
Artiklarnas kvalitet stärks om de är peer reviewed, det vill säga granskade av experter inom 
ämnet eller metoden (Codex, 2018; Polit & Beck, 2017; Karlsson, 2017). I CINAHL Plus 
avgränsades artiklarna till peer review. Efter sökningarna i MEDLINE kontrollerades att 
valda artiklar var peer reviewed genom sökningar i Ulrichweb. Att artiklarna var peer review 
kan vara en av orsakerna till att de valda artiklarna erhöll så pass höga poäng i 
kvalitetsgranskningen. I åtanke bör hållas att engelskan i originalartiklarna översatts till 
svenska, vilket kan ha orsakat felöversättningar. Reflektioner kring detta har förts samt 
åtgärder för att undvika omtolkningar och felöversättningar har tagits vid. Originalspråk i 
citat, nyckelfynd, bilagor och artikelmatriser har behållits i syfte att undvika feltolkningar i 
analysprocessen och säkerställa möjligheten för läsaren att bilda sig en egen uppfattning av 
materialet som använts. Översättningar och tolkningar av texterna har genomgående 
diskuterats för att komma fram till det mest trovärdiga resultatet. 

Utifrån Evans (2002) analyserades resultatet. För att öka helhetsförståelsen för artiklarna 
och dess kontext lästes artiklarna flera gånger. Därefter lästes resultaten med syftet i fokus 
för att hitta nyckelfynd som kunde svara an på syftet. Pålitligheten ökar genom att förhålla 
sig objektivt till insamlad data, vilket innebär att resultatet speglar vad informanterna sagt 
och inte förförståelsen (Henricson, 2017). Examensarbetets författare läste artiklarnas 
resultat och identifierade nyckelfynd på varsitt håll, för att sedan mötas och diskutera 
nyckelfyndens relevans och betydelse för syftet, utifrån originalartiklarnas kontext. Under 
processen undveks förvrängning av nyckelfynd genom att ha förförståelsen i beaktande, 
vilket ökar studiens pålitlighet. Målet med en beskrivande syntes är att beskriva vad som 
framställts i tidigare studier utan att omtolka data (Evans, 2002). Genom att referera tillbaka 
till originalartiklarna och använda citat från dem påvisas noggrannhet i resultatet och 
kvaliteten stärks (Evans, 2002; Polit & Beck, 2017). Genom att använda citat från artiklarna 
har ett textnära och beskrivande förhållningssätt anammats, vilket därmed ökat kvaliteten. 
Resultatets trovärdighet och pålitlighet ökar genom att utomstående granskar 
analysprocessen och resultatet (Henricson, 2017). Examensarbetets författare har ingått i en 
handledningsgrupp där både opponering av medstuderande och återkoppling av handledare 
skett. Detta har säkerställt att analysmetoden följts på ett korrekt sätt. Eftersom 
examensarbetet skrevs av två författare analyserades materialet av två personer, vilket även 
det kan ha stärkt trovärdigheten och pålitligheten. Den vetenskapliga kvaliteten kan påverkas 
genom att tidigt i forskningsprocessen läsa litteratur. Det kan orsaka problem vid analys av 
kvalitativ data på grund av en förförståelse inom området. Det finns en risk att författaren 
söker sig till vad som redan är bekant (Mårtensson & Fridlund, 2017). Då det ursprungliga 
syftet var att beskriva kommunikationsbarriärer i vården då patienten har en 
flyktingbakgrund, kan litteratur som lästs inför detta syfte kommit att påverka synen på det 
nya syftet. Förförståelsen har hanterats genom att i sök- och analysprocessen påminnas om 
att patientens erfarenheter av möten inte enbart är negativa och inte heller enbart fokuserar 
på kommunikation. Kvaliteten kan påverkas av en pressad tid och deadline (Henricson, 
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2012). Det finns en risk att detta kan ha kommit att påverka examensarbetet då syftet ändrats 
två gånger under skrivprocessen. Det kan även ses som en styrka då syftet är väl bearbetat. I 
övrigt har processens förlopp följt de tidsramar och deadlines som funnits. Genom att 
gemensamma diskussioner förts under hela forskningsprocessen har författarna god insikt i 
processen som ledde fram till examensarbetet. 

6.3 Etikdiskussion 
Det är av betydelse för trovärdigheten att data inte förvrängs genom egna tolkningar (Codex, 
2018). Förförståelsen har tagits hänsyn till genom att noggrant diskutera varje steg. 
Oredlighet i forskning undviks genom att det i texten tydligt framgår vem författaren till det 
skrivna är (Codex, 2018; Vetenskapsrådet, 2017). Examensarbetets författare har strävat 
efter att göra så korrekta referenshänvisningar som möjligt enligt Erikson (2015) och 
Karolinska institutet (2018). I artiklarna som valt ut att användas i analysen och resultatet 
framgår det att alla fått godkännande av en etisk kommitté. I de flesta artiklar framgår det 
även att deltagarna fått skriftlig och muntlig information samt att deltagandet har varit 
frivilligt. Peer reviewed säkerställer att artiklarna genomgått bearbetning och analys på olika 
nivåer (Codex, 2018). Användandet av artiklar som blivit peer reviewed gör också att etiska 
ställningstaganden bibehålls. Under examensarbetets utformande har inte några ytterligare 
etiska problem noterats. 

7 SLUTSATS 

Erfarenheter av möten mellan patienter med flyktingbakgrund och hälso- och sjukvården har 
beskrivits. Patienter med flyktingbakgrund behöver ges mer tid i vården för att en 
förtroendefull vårdrelation ska uppkomma där patienter vill och vågar delge sin 
livsberättelse. Antalet tolkar bör utökas och likaså patienters kunskap om tystnadsplikten, för 
att skapa tryggare möten. I möten där patienter inte delar samma språk med hälso- och 
sjukvårdspersonal uppstår svårigheter i kommunikationen, detta ofta till följd av att 
möjlighet och utrymme inte ges till patienter att ifrågasätta och ta reda på den information 
som behövs. Hälso- och sjukvårdspersonal behöver i alla möten med patienter göra sitt 
yttersta för att främja patienters delaktighet i vården. Oavsett språkbarriärer behöver intresse 
visas för patienters livsberättelser och information behöver ges. Hälso- och 
sjukvårdspersonals kunskap och medvetenhet om kulturers värderingar och önskningar gör 
att fördomar kan åsidosättas och istället ge utrymme för den unika människan. Målet bör 
vara att uppnå patienters unika önskningar på vården istället för att sänka förväntningarna. 
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8 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Resultatets artiklar speglar mestadels patienters negativa erfarenheter av möten med hälso- 
och sjukvården i det nya landet. Förslag på vidare forskning är att ta reda på vad patienterna 
upplever att gör möten bra, samt eventuellt vad patienternas önskan i möten med hälso- och 
sjukvården är. Eftersom en systematisk litteraturstudie inte går in på likheter och skillnader 
mellan olika studier, fanns inte möjligheten att gå in på djupet på vad som skiljer studierna åt 
i erfarenheter av möten mellan hälso- och sjukvården i olika länder. Därför kan det vara 
intressant att göra en litteraturöversikt som syftar till att beskriva hur patienter med 
flyktingbakgrund erfar möten med hälso- och sjukvård beroende på vilket land de kommer 
till. Endast tre för syftet applicerbara artiklar från Sverige inkluderades i analysen. Ytterligare 
förslag till vidare forskning är att göra fler studier med fokus på möten i Sveriges hälso- och 
sjukvård som breddar kunskapen inom området för att öka överförbarheten. 
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Equity in Health 

Kanada 

Att undersöka 
afrikanska 
immigranter och 
flyktingfamiljers 
erfarenheter av 
tillgång till 
primärvård. 

En kvalitativ studie 
baserad på 141 
intervjuer med öppna 
frågor, kompletterade 
med fältstudier. 

Analysmetod: 
Iterativ analys. 

Deltagare: 
83 familjer från 15 
afrikanska länder. 

Språkliga och kulturella 
skillnader gjorde det svårt 
för deltagarna att engagera 
sig i hälso- och sjukvården. 
Deltagarna beskrev även att 
deras förväntningar på 
hälso- och sjukvården inte 
uppfylldes.   
 

Hög 

9/13 

12 Worabo, H., 
Hsueh, K-H., 
Yakimo, R., 
Worabo, E., 
Burgess, A. & 
Farberman, S. 

Understanding 
Refugees’ 
Perceptions of 
Health Care in 
the United States 

2016 

The Journal of 

Att få bättre 
förståelse för 
nyanlända 
flyktingars 
uppfattning om 
USA:s hälso- och 
sjukvård. 

Kvalitativ studie 
baserad på 
djupintervjuer i 
fokusgrupper. 

Analysmodell: 
Fenomenologisk 
analys enligt Colaizzi. 

Deltagare: 
39 flyktingar från Irak, 
Eritrea, Bhutan och 
Somalia. 

Deltagarna beskrev 
ouppfyllda förväntningar, 
missförstånd och olika 
nivåer av tillit och 
tillfredsställelse. 

Hög 

10/13 



 7  

Nurse 
Practitioners 

USA 



 1  

BILAGA C- KVALITETSGRANSKNING 
1. Finns det ett tydligt problem formulerat?  

2. Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? 

3. Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven?  

4. Är syftet tydligt? 

5. Är metoden beskriven? 

6. Är undersökningspersonerna beskrivna? 

7. Finns beskrivning av hur data har analyserats? 

8. Hänger metod och teoretiska utgångspunkterna ihop? 

9. Har författarna tolkat studiens resultat? 

10. Förs relevanta argument för resultatet fram? 

11. Finns det några etiska resonemang? 

12. Finns det en metoddiskussion? 

13. Sker det en återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex. vårdvetenskapliga antaganden?



 

 



 

 

 

Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 
Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 

E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se 

 


