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Sammanfattning  

Bakgrund: Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ska sjuksköterskan arbeta för en god 

hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen, vården skall ges med respekt för alla 

människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Akut- och 

ambulanssjuksköterskor bör ha en beredskap för det oväntade och måste ibland utifrån 

ofullständig information göra korrekta bedömningar och prioriteringar. Tidigare studier 

belyser vikten av kulturell kompetens och att den ofta saknas, studierna menar att 

asylsökande har komplexa behov. Det finns kulturella skillnader i kommunikation som gör 

att missförstånd och andra svårigheter lätt uppstår. Det har under några år varit ett stort antal 

människor som sökt asyl i Sverige, vilket också märkts på olika sätt inom sjukvården. Syfte: 

Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskans upplevelser i samband med att vårda 

asylsökande inom akutsjukvården. Metod: Studien har en kvalitativ metod och en deskriptiv 

design. Data insamlades via semistrukturerade intervjuer där åtta akut- och 

ambulanssjuksköterskor intervjuades. Bearbetning och analys är utförd med kvalitativ 

innehållsanalys. Resultat: Efter analys framkom tre kategorier med åtta subkategorier. I 

studiens resultat framkom att sjuksköterskorna upplevde språket och kommunikationen som 

det största och svåraste hindret att övervinna och de hade olika sätt att lösa problemet på. De 

upplevde även att det fanns ett antal kulturella skillnader som de var tvungna att anpassa sig 

till, något som inte alltid upplevdes vara så enkelt. Sjuksköterskorna upplevde också att deras 

bedömningar många gånger stöds av deras egna kliniska blick, att RETTS -systemet fungerar 

bra och att det i den urakuta situationen inte spelade någon roll om patienten var asylsökande 

eller inte. 

 

Nyckelord: akutsjukvård, asylsökande, sjuksköterska, upplevelser.  
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Abstract 

Background: According to the Health Care Act, nurses should work for a good health and an 

equal treatment for the entire population. Care must be given with respect for the equal value 

of human beings and for the individual dignity. Nurses in the emergency medical services 

must be prepared for the unexpected, and sometimes they have to make assessments and 

priorities based on incomplete information. Health care professionals need more knowledge 

about cultural differences and previous studies emphasize the importance of cultural 

competence. The studies described that asylsumseekers often have complex needs. There are 

cultural differences in communication that makes the risk higher for misunderstandings. 

Lately a large number of asylum seekers has arrived in Sweden, which also has been noticed 

in the health care services. Aim: The aim of this study was to describe nurses experiences 

associated with caring for asylum seekers in the emergency medical services. Method: This 

study has a qualitative method with a descriptive design, data was collected by semi-

structured interviews. Eight nurses in emergency medical services were interviewed. The data 

was analyzed with qualitative content analysis. Result: After analysis three categories with 

eight subcategories emerged. The nurses experienced that the languages barriers was the 

largest and most difficult obstacle to overcome and they had different ways to solve this 

problem. They also experienced that there were several cultural differences that they must 

adjust to, which they found difficult. The nurses experienced that their assessments was 

supported by their own perception, that the RETTS-system was well functioning and that in a 

really acute situation it does not matter if the patient is an asylum seeker or not.   

 

Keywords: Asylum seekers, Emergency medical services, Experiences, Nurse 
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1. Bakgrund 

1.1 Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor 

Sjuksköterskan arbetar under hälso- och sjukvårdslagen (HSL) som verkar för en “god hälsa 

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

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

behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården” (SFS 1982:763, 2 §).  

 

Svensk sjuksköterskeförening (2014), har översatt International Council of Nurses (ICN) 

etiska kod. Denna kod förenar och ledsagar världens sjuksköterskor till ett förenat synsätt 

oavsett hur nationella lagar och förordningar ser ut. ICN:s kod står för de mänskliga 

rättigheterna och ger en grund för ett etiskt förhållningssätt. De beskriver att: “Behovet av 

omvårdnad är universellt“ och att “Sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden är 

att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande.” (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014, s. 3). 

 

Akutsjuksköterskan ska enligt Riksföreningen för akutsjuksköterskor (2010), utöver att arbeta 

under HSL och ICN:s etiska kod, även ha en handlingsplan för oförutsedda och plötsliga 

händelser och utifrån det identifiera tänkbara livshotande situationer på patienter utan 

färdigställd diagnos. Därefter bör akutsjuksköterskan kunna inleda vidare utredning samt 

initiera medicinsk behandling. Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor (2012) beskriver 

att ambulanssjuksköterskan bör ha en beredskap för det oväntade, ibland utifrån ofullständig 

information, och i varierande vårdmiljöer. De ska snabbt kunna göra bedömningar och 

prioriteringar och utefter det ge den vård som krävs. 

 

Akut- och ambulanssjuksköterskans arbete ska alltid utgå från ett etiskt förhållningssätt, där 

patienten som en enskild person är i fokus. Patientens unika behov ska tillgodoses, samt att 

patientens och närståendes integritet ska respekteras och värnas om. (Riksföreningen för 

akutsjuksköterskor, 2010; Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor, 2012). 

 

Riksföreningen för akutsjuksköterskor (2010) beskriver att kommunikation är en stor del av 

akutsjukvården, det är viktigt att denna fungerar och är korrekt, så att viktig information inte 
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försvinner. På kort tid måste mycket information samlas för att ge patient och anhöriga en 

adekvat behandling och omhändertagande, det är viktigt att snabbt kunna få en bild av 

patientens sökorsak och allvarlighetsgraden i denna (ibid).  

 

1.2 Bedömning av den akut sjuka patienten  

För bedömning av den akut sjuka patienten använder idag 95 % (Predicare, 2017) av Sveriges 

landsting triagemodellen Rapid Emergency Triage and Treatment System (RETTS). 

Modellen hette från början Medical Emergency Triage and Treatment System (METTS) och 

utvecklades på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, användningen av RETTS-

systemet inleddes 2005. Initialt togs modellen fram som ett forskningsprotokoll som testades 

tillsammans med andra triagemodeller, testet visade att METTS var mer sensitivt då det 

gäller att hitta både de mest sjuka men också de mindre sjuka patienterna än vad de andra 

modellerna var. Under vintern 2011-2012 byttes namnet METTS mot RETTS. Utvecklingen 

av RETTS sker fortlöpande i ett nordiskt nätverk som årligen arbetar med kommande 

reviderade versioner (Predicare, 2017). När triagesystemet RETTS används bedöms både 

patientens sjukdomshistoria, Emergency Symtoms and Signs (ESS) och vitalparametrar (VP). 

Totalt finns över 40 olika ESS för bedömning av den sjuka patienten. De VP som kontrolleras 

är blodtryck, puls, andningsfrekvens, saturation, temperatur och vakenhetsgrad. Utifrån den 

sammantagna utvärderingen av VP och ESS får patienten en triagefärg, röd, orange, gul, grön 

och blå i fallande ordning. Röd innebär att patienten omedelbart ska omhändertas på grund av 

att ett livshotande tillstånd föreligger. Grön innebär att patienten kan vänta utan att det finns 

någon medicinsk risk. Blå innebär att triage inte är utförd och att patienten har lindriga 

problem som förväntas kunna lösas snabbt (Widgren & Jourak, 2011). 

 

För sjuksköterskorna inom akutsjukvården och ambulanssjukvården är triagemodeller som 

RETTS ett viktigt hjälpmedel i det dagliga arbetet. När ambulanssjukvården använder samma 

bedömningssystem som akutmottagningen genererar detta i att avlämningen av patienten blir 

både säkrare och snabbare. Det genererar även i att vårdkedjan blir mer sammanhållen, då det 

finns gemensamma rutiner för övervakning och åtgärder i behandlingen. Triagefärgerna styr 

sedan i vilken ordning som patienterna ska omhändertas på akutmottagningen. Det ger även 

stöd i hur patienten bör övervakas och hur ofta kontroller av VP ska ske. Det  innebär också 

att all sjukvårdspersonal, oavsett yrkeskategori, får ett gemensamt synsätt kring patienterna 
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och deras sjukdomstillstånd samt vilket omvårdnadsbehov de har (Widgren, Orninge, 

Grauman & Thörn, 2009). 

1.3 Asylsökande 

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR, 2017) är Förenta Nationernas 

(FN) flyktingorgan och grundades 1950 av FNs generalförsamling. Deras huvuduppgift är att 

ett ge ett internationellt skydd till människor på flykt, kämpa för flyktingars rättigheter och att 

söka varaktiga lösningar på flyktingarnas svåra problem. Flyktingar är per definition 

människor som flyr från väpnade konflikter och/eller förföljelse och vars begäran om fristad 

ännu inte har bearbetats. Deras livssituation är så pass farlig och desperat att de ser sig 

tvingade till att fly i hopp om att hitta skydd och en fristad. De flesta flyktingar vill återvända 

hem så snart de kan när situationen har förbättrats i hemlandet, men om detta inte skulle vara 

möjligt försöker UNHCR att integrera flyktingarna i deras första asylland eller så försöker de 

ge flyktingarna en chans att börja ett nytt liv i ett tredje land, de ska inte tvingas tillbaka till 

ett land där de riskerar förföljelse eller krig. Det är den ansvariga myndigheten i respektive 

mottagande land som bedömer personens behov av asyl. I slutet av 2015 väntade 3,2 miljoner 

asylsökanden på beslut om asyl i något land (ibid.). 

 

Migrationsverket (2016) använder samma definition som UNHCR och definierar asylsökande 

som en person som tagit sig till Sverige för att söka skydd, det vill säga asyl, men beslutet av 

ansökan är ännu inte taget. Sverige arbetar under FN:s flyktingkonvention. Detta innebär att 

Sverige ska ge skydd till personer som i sitt hemland riskerar att bli utsatt för förföljelse på 

grund av kön, etnisk tillhörighet, sexualitet, politisk eller religiös åsikt (Regeringens 

webbplats för mänskliga rättigheter, 2017).  

 

Under 2015 fördubblades antalet asylsökande i Sverige mot föregående år. År 2015 sökte 162 

877 personer asyl i Sverige, år 2016 var det 28 939 som sökte. Under januari månad 2016 

sökte 4168 personer asyl i Sverige, motsvarande månad 2017 var siffran 1958 

(Migrationsverket, 2017). Efter 2015 har antalet asylsökande som kommer till Sverige 

minskat. Detta kan till viss del förklaras av att det har blivit svårare för flyktingarna att ta sig 

genom Europa till Sverige till följd av att kontrollåtgärder vid gränserna har skärpts. Även 

Sverige har skärpt gränskontrollen genom en tidsbegränsad lag som kräver att personen måste 

kunna uppvisa giltig legitimation för att få passera, detta som ett resultat av en 
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rekommendation från Europeiska rådet (Migrationsinfo.se, 2017a; Migrationsinfo.se, 2017b; 

Svensk Författningssamling [SFS] 2015:1073). 

1.4 Kulturell kompetens och kulturella skillnader i kommunikationen. 

Det finns flera studier som menar att vårdbehovet hos asylsökande är komplext på grund av 

flera olika orsaker. Bland annat kan hälsotillstånd, språk- och kulturbarriärer samt allmän 

okunskap gällande sjukvårdssystem påverka asylsökandes behov. Det uttrycks i studier att 

asylsökande kan ha ett annat behov jämfört med andra invandrare på grund av att de många 

gånger flytt från krigsdrabbade länder och att effekterna av eventuella efterföljande 

svårigheter i asylfrågor ytterligare kan försvåra deras situation. Enligt studierna saknas det för 

närvarande kompetens inom sjukvården för att kunna tillgodose asylsökandes komplexa 

behov. Det påtalas att kulturell kompetens är relevant inom alla sektorer av sjukvården och 

med tanke på asylsökandes särskilda behov behövs mer specificerad kompetens. Detta på 

grund av att asylsökande kan ha ett större och mer utmanande behov och därför kräver mer av 

vårdpersonalen (Adams, Gardiner & Assefi, 2004; Asgary & Segarm, 2011; Seeleman, 

Suurmond & Stronks, 2009; Suurmond, Seeleman, Rupp, Goosen & Stronks, 2010). 

Suurmond et al. (2010) beskriver att vårdpersonal många gånger inte känner sig tillräckligt 

kompetenta för att tillgodo dessa behov. 

 

Enligt Nilsson och Waldermarsson (2010) finns det kulturella skillnader i språk, kroppsspråk 

och seder som kan försvåra kommunikationen. Det kan röra sig om skillnader i hur mycket 

som bör sägas om ett ämne eller att veta när det ska sägas. Varje kultur har en egen stil och 

egna regler vilket kan ställa till med problem i mötet med personer från en annan kultur. Det 

räcker inte alltid att lära sig ett nytt språk, då alla språk har olika nyanser och uttryck vilket 

kan leda till att oskrivna regler bryts omedvetet. Dessa regler kan handla om vems tur det är 

att prata, hur lång en samtalspaus bör vara eller hur lång ögonkontakt som anses tillåtet, detta 

kan leda till att beteenden kan tolkas som ohövliga och/eller förolämpande. Vid jämförelse, 

till exempel mellan skandinaver och sydeuropéer, har skandinaver ett ganska svagt tonläge, 

gestikulerar lite och har en mindre tydlig mimik mot vad en sydeuropé har. Detta kan lätt 

feltolkas som om skandinaver är känslokalla, ytliga och/eller oengagerade. Likaså kan 

skandinaver feltolka sydeuropéer som högljudda, bråkiga och aggressiva. Sammantaget gör 

alla dessa skillnader att det lätt uppstår missförstånd och andra svårigheter när människor från 

olika länder ska försöka att kommunicera med varandra (ibid). 



 

 10 

1.5 Teorin om transkulturell omvårdnad enligt Madeleine Leininger 

Redan i mitten av 1950-talet insåg omvårdnadsteoretikern och professor, Madeleine 

Leininger att en ökad globalisering och en mångkulturell värld förelåg och att det skulle 

innebära nya utmaningar. Hon förstod att kunskap om transkulturell omvårdnad för 

sjukvårdspersonal behövdes. Teorin om transkulturell omvårdnad tog sin början 1978 

(Leininger & McFarland, 2002). Teorins grundsyfte är att upptäcka och förklara likheter och 

olikheter som är kulturellt baserade såsom uttryck kring hälsa, välmående, sjukdom eller död, 

både för individer och/eller grupper. Syftet och målet med teorin är att den ska leda till att 

säker och meningsfull vård tillhandahålls oavsett patientens kultur. Detta innebär att 

omvårdnad ska ske med hänsyn till och kopplas samman med patientens kulturella ursprung. 

Transkulturell omvårdnad handlar om att förstå patienternas olika kulturella värderingar och 

att dessa påverkar deras tro, handling och levnadssätt, vilket kan uttryckas på olika sätt. 

Teorin understryker också att skillnader och likheter inom och mellan kulturer måste beaktas. 

För att sjuksköterskan på bästa sätt ska kunna utföra omvårdnad bör hen förstå kulturella 

skillnader i relationen till patientens erfarenheter, kulturella tro och värderingar. 

Omvårdnaden måste individanpassas med respekt för personens kulturella bakgrund 

(Leininger, 2002). 

1.6 Problemformulering 

Akut- och ambulanssjuksköterskan ska ha en handlingsplan för oförutsedda och plötsliga 

händelser, de ska kunna inleda utredning och initiera medicinsk behandling. Deras arbete ska 

alltid utgå från ett etiskt förhållningssätt och patientens unika behov ska tillgodoses. 

Kommunikation är en stor del av akutsjukvården och det är viktigt att denna fungerar och är 

korrekt. I mötet med asylsökande från andra kulturer finns det en mängd olika kulturella 

skillnader som kan påverka kommunikationen. Varje kultur har egna regler och 

förhållningssätt kring både verbalt språk, kroppsspråk och religion. Kunskap om kulturella 

skillnader och likheter bör beaktas i sjuksköterskans professionella roll för att kunna ge 

patienten en individanpassad omvårdnad med respekt för alla människors lika värde. Enligt 

tidigare studier uttrycks det att asylsökande kan ha ett annat och ett mer komplext behov 

jämfört med andra invandrare. Det uttrycks i studier att det för närvarande saknas 

specificerad kompetens riktad mot asylsökandes behov inom sjukvården. Sverige har under 

lång tid varit ett mångkulturellt samhälle och den stora tillströmningen av asylsökande under 
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de senaste åren har gjort detta till ett aktuellt ämne. Därför är det också av intresse att 

beskriva sjuksköterskans upplevelser av att vårda asylsökande inom akutsjukvården. 

2. Syfte 
Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskans upplevelser i samband med att vårda 

asylsökande inom akutsjukvården.  

3. Metod 

3.1 Design 

Studien har en kvalitativ metod och en deskriptiv design. Data är insamlad via 

semistrukturerade intervjuer. Bearbetning och analys är utförd med kvalitativ innehållsanalys 

enligt Graneheim och Lundman (2004). 

3.2 Urval 

Informationsbrev angående studien och dess syfte skickades till berörda verksamhetschefer 

för godkännande att utföra studien på deras klinik. De verksamhetschefer som tillfrågades 

arbetade på två olika kliniker i två olika orter, en ambulansstation respektive en 

akutmottagning. Urval på två olika sätt genomfördes. (Se figur 1). 

 

Inklusionskriterier till medverkan i studien var att det skulle vara legitimerade sjuksköterskor 

som arbetar på akutmottagning eller ambulansstation och de skulle ha arbetat i minst två år. 

Avdelningschefen på ambulansstationen uppgav namnen på de sjuksköterskor som uppfyllde 

inklusionskriterierna. Namnen skrevs på var sin lapp och lades i en skål, fyra namn lottades 

fram. Dessa fyra fick informationsbrev och förfrågan via mail om att delta i intervjustudien, 

två tackade ja till medverkan och intervjuades. De andra två tackade nej varpå nya namn 

lottades fram tills fyra informanter deltog. Totalt tackade fyra personer nej till deltagande.  

 

Verksamhetschefen för akutmottagningen ansåg att det var avdelningschefen som skulle 

godkänna ett eventuellt deltagande i studien, denne tyckte dock att det ligger på den enskilda 

individen att avgöra om den vill delta eller inte. Avdelningschefen ville att alla skulle 

tillfrågas, vilket medförde att informationsbrevet distribuerades via avdelningschefens mail 
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till alla sjuksköterskor på mottagningen. Det var fyra sjuksköterskor som kontaktade oss för 

deltagande för intervju och dessa intervjuades. Om fler hade visat intresse skulle lottning till 

deltagande ha genomförts.  

 

Totalt genomfördes åtta intervjuer. Intervjuerna varade mellan 17-40 minuter, och alla hade 

ett rikt innehåll. 

       

 

Figur 1: Flödesschema över hur urvalet gick till 

3.3 Datainsamling 

Informanterna bestod av fem män och tre kvinnor. Två av informanterna hade någon form av 

specialistutbildning (narkos- och akutsjuksköterska) och två hade en pågående 

specialistutbildning (akutsjuksköterska). Medianåldern på informanterna var 40 år. 

Spridningen var stor på antalet arbetade år, den informant som arbetat kortast tid på 

arbetsplatsen hade arbetat i två år och den som hade arbetat längst hade arbetat i 27 år. 

 

Innan intervjuerna startades fick informanterna åter ta del av den skriftliga informationen som 

de fått via mail, de fick även skriva på ett informerat samtycke. Intervjun inleddes med en 

öppen fråga: ”Kan du berätta om dina upplevelser av att vårda en asylsökande i en akut 

situation?” Intervjun fortlöpte sedan genom följdfrågor som “Kan du utveckla...?” och “Kan 
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du berätta mer om...?”. Ytterligare två frågor togs upp av studieförfattarna om informanterna 

inte själva berörde dessa ämnen (Se bilaga 1). Intervjuerna spelades in för att senare 

transkriberas ordagrant av studieförfattarna. Båda studieförfattarna närvarade vid samtliga 

intervjuer. Den ena av var mer aktiv och ställde frågor och den andre satt passivt för att 

lyssna och anteckna. Intervjuerna genomfördes på den tid och på den plats som informanten 

valt. En provintervju genomfördes, denna kom att inkluderas i studiens resultat.  

3.4 Analys 

Då studiens syfte var att beskriva sjuksköterskors upplevelser valde studieförfattarna att 

använda sig av en kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004), där 

fokus ligger på att hitta likheter och skillnader som är uppenbara och synliga i texten. 

Transkriberingen av intervjuerna gjordes så snart möjligt efter att intervjuerna hade 

genomförts. Det inspelade materialet delades upp så att studieförfattarna transkriberade fyra 

intervjuer var. Intervjumaterialet lästes sedan noggrant igenom för att få en helhet och en 

djupare förståelse för innehållet i texten, detta gjordes enskilt. Tankar som studieförfattarna 

fick kring texten antecknades, dessa diskuterades och jämfördes sedan tillsammans. 

Studieförfattarna reflekterade över texternas innehåll gemensamt för att säkerställa att inga 

viktiga delar av materialet förbisågs. Enheter av ord, meningar och längre stycken som 

belyste studiens syfte identifierades och markerades som meningsbärande enheter. De 

meningsbärande enheterna kondenserades, där kärnan och det väsentliga i texten belystes 

utan att ha ändrats eller förvanskats, därefter bildades koder. Text som inte hade relevans till 

studiens syfte exkluderades. Koderna lästes igenom och jämfördes för att hitta likheter och 

skillnader. De koder som hade ett liknande innehåll och som verkade höra samman 

grupperades till subkategorier, vilka sedan bildade tre kategorier. Under analysprocessen 

sökte studieförfattarna stöd och hjälp hos handledaren för ytterligare jämförelse och 

diskussion. Analysen resulterade i tre huvudkategorier och åtta subkategorier. Exempel på 

analysprocessen ses i figur 2 nedan. 
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Figur 2. Exempel på analysprocess. 

 

3.5 Forskningsetiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2011) och Helsingforsdeklarationen (2013) finns det fyra olika krav 

att ta hänsyn till vid forskning och/eller teoretiskt arbete som sker på vetenskaplig grund. 

Dessa är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Författarna har tagit hänsyn till dessa krav under studiens gång. Informanterna fick 

information om studiens syfte genom ett ingående informationsbrev. De upplystes om att 

deltagandet var frivilligt och att det när som helst kunde avbrytas, de fick även möjlighet att 

ställa frågor. Innan intervjun genomfördes fick de skriva på en blankett om informerat 

samtycke. Intervjumaterialet avidentifierades och förvarades så att inga obehöriga hade 

tillgång till det. Intervjunummer ändrades till en annan ordning och kallades sedan för 

informantnummer för att ytterligare försäkra konfidentialiteten. Materialet har endast använts 

till denna studie och kommer att förstöras efter studiens examinering, vilket gäller för 

nyttjandekravet. Studien kommer att publiceras i DiVA, databasen för vetenskapliga arbeten. 

Då denna studie gjorts inom ramen för avancerad högskoleutbildning behövdes inget etiskt 

godkännande enlig lagen om etikprövning (SFS 2003:460). 
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3.6 Förförståelse 

Förförståelse kan innebära att forskaren sedan tidigare har en tanke och en föreställning om 

det som ska undersökas. Det kan röra sig om både teoretisk kunskap och tidigare 

erfarenheter. Båda studieförfattarna har flerårig erfarenhet av att arbeta som grundutbildade 

sjuksköterskor på en akutmottagning och är medvetna om att den förförståelse som finns kan 

vara ett hinder, men den kan också vara en tillgång för att förstå och tolka deltagarnas svar. 

För att minimera risken att förförståelsen skulle leda till feltolkningar har därför 

intervjumaterialet först lästs enskilt och sedan gemensamt, detta gör att resultatets 

tillförlitlighet ökas. Även medvetenhet om att förförståelse föreligger minskar risken för 

feltolkningar (SBU, 2014).  

4. Resultat 

Efter analys kunde sjuksköterskans upplevelser i samband med att vårda asylsökande inom 

akutsjukvården beskrivas utifrån följande kategorier och subkategorier, se figur 3.  

 

 

Figur 3: Kategorier och subkategorier 
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4.1 Kommunikation 

4.1.1 Språkförbistring 

Sjuksköterskorna talade om bristande kommunikation, att det var svårt och komplext när de 

inte kunde prata samma språk som den de vårdade. De menade att det var svårt att utföra sitt 

arbete på ett bra sätt utan kommunikationen och att det blev mer svårarbetat. När 

kommunikationen inte fungerade fanns det en risk för missförstånd ansåg de. 

Sjuksköterskorna menade att det var svårt att veta om informationen gick fram till patienten 

eller om den gick förlorad på vägen. Ibland gick det att kommunicera med dålig engelska, 

med ja- och nej frågor, men det var svårt att veta om informationen uppfattades på rätt sätt. 

Det blev även svårare att få en grundlig anamnes när kommunikationen inte fungerade vilket 

ibland gjorde att sjuksköterskorna var tvungna att nöja sig med mindre information än vad 

som vore önskvärt. 

 

“Ja, alltså funkar inte kommunikationen så är det risk att allt annat fallerar. Det är min 

upplevelse.”  (Informant nr 4)  

 

När patienterna inte kunde kommunicera på något annat sätt än sitt eget språk, var det svårt 

att snabbt få en förståelse för varför de sökte akutmottagningen eller ringde efter en 

ambulans. Det var då svårt att sortera i vad den här patienten behövde hjälp med.  

Sjuksköterskorna beskrev hur patienter kommit till akutmottagningen med handskrivna 

papperslappar där någon tredje person försökt beskriva patientens sjukdomshistoria och vilka 

problem som förelåg, men det kunde ändå vara svårt att veta när besvären började. Det kunde 

även vara svårt för sjuksköterskorna att tolka patientens gester och kroppsspråk. Bland annat 

beskrevs att det blev en tolkningsfråga när någon tog sig för bröstet, att det var svårt att veta 

om det handlade om bröstsmärta, andningsproblem eller kanske något helt annat. 

 

“Är det språkförbistringar så är det, det är det svåraste att man inte vet hur länge, hur ont … 

äter du några mediciner. Dom här standardfrågorna som man frågar hela tiden.“ (Informant 

nr 8) 

 

Några av sjuksköterskorna som arbetade på ambulansen upplevde också att det kunde uppstå 

språkförbistringar som gjorde att SOS Alarm feltolkade situationer. Sjuksköterskorna beskrev 

att SOS Alarm vid olika tillfällen hade haft svårt att bedöma situationen när 
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språkförbistringar uppstått vilket gjorde att ambulansen fick åka ut på akuta utryckningar för 

något som inte hade behövt vara det. 

 

“Så att ifrån eh, eh.. cyanotiskt barn som inte kan andas till amningsbesvär kan man säga. Ja, 

men så kan det va ...” (Informant nr 8)  

 

4.1.2 Hjälpmedel och strategier när kommunikationen brister 

Användandet av tolk var ett av de hjälpmedel som sjuksköterskorna tog till när 

kommunikationen inte fungerade. Det kunde både vara en professionell tolk eller någon 

närstående som var med och tolkade. Det uttrycktes att det ibland tar tid att få tillgång till en 

professionell tolk, men att det oftast var det som ändå föredrogs. En professionell tolk på 

plats var det bästa alternativet tyckte några av sjuksköterskorna, de tyckte att det då blir ett 

mycket bättre flyt i konversationen. Några av sjuksköterskorna upplevde att telefontolkning 

kunde stjäla uppmärksamhet från patienten när de samtidigt måste sköta en högtalartelefon. 

De beskrev att samtidigt som de ska sköta telefonen, ska de anteckna det patienten berättar 

och även formulera nästa fråga till patienten. På asylboendena upplevdes det att det oftast 

fanns någon som kunde hjälpa till med kommunikationen, ibland fanns även förmånen att det 

var någon kollega som kunde patientens språk och som kunde hjälpa till.  

 

Upplevelserna med att ta hjälp av närstående som tolkar var blandade, en del menade att det 

kunde bli rörigt och att information eventuellt kunde mörkas. Några av sjuksköterskorna 

uttryckte att det kan vara svårt att veta om det var den närståendes oro som uttrycktes eller 

om det var patientens känslor som översättes. De menade att det kunde vara en risk att all 

information inte framkom och att det kunde vara svårt att veta om det uppfattades på rätt sätt. 

Sjuksköterskorna beskrev att det inte heller var ofta som anhöriga kunde svenska så bra och 

att det då fanns utrymme för missförstånd. Ibland togs även kontakt med släktingar för att de 

skulle tolka över telefon, men sjuksköterskorna beskrev att det bara försvårade saken ännu 

mer. En av sjuksköterskorna beskrev att hen tar första bästa person som kunde vara med och 

tolka för att få ett grepp om sökorsak åtminstone. En annan sjuksköterska beskrev att det 

ibland blev barn som fick hjälpa till med översättning trots att det inte alltid kändes helt bra. 

Det beskrevs att sjuksköterskan försökte anpassa sig efter barnets ålder och ställa frågorna 

utifrån det.  
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“Så det är ju lite svårt att förlita sig på anhöriga också, dom, det är inte alltid dom kan 

språket så bra heller, så då är frågan hur mycket uppfattar dom av det man försöker få fram. 

Dom gör ju säkert sitt bästa, men det är inte alltid som det går iallafall, dom måste ju 

översätta det jag säger till sitt språk, eh, dom kanske inte alls är vana med svenska 

fortfarande.” (Informant nr 4) 

 

När tolk inte var en möjlighet använde sjuksköterskorna mycket kroppsspråk för att få fram 

vad de menade eller för att visa vad de skulle göra med dem. De pekade och använde kroppen 

för att uttrycka sig.  

 

“Man får ju åsidosätta sina krav som man, att man normalt sett ska berätta allting man gör 

liksom att patienten ska vara införstådd liksom … Man får visa hands on och visa med sitt 

kroppsspråk vad man ska göra.” (Informant nr 1) 

 

Några av sjuksköterskorna använde sig även av teknisk utrustning, såsom appar. Det fanns 

appar som det gick att skriva in vad som ska sägas, som sedan översätte det som skrivits. Det 

gick även att spela upp detta, så att patienten fick det uppspelat för sig istället för att läsa. 

Men de var samtidigt medvetna om att det fanns en risk att det kunde bli fel i översättningen. 

Några använde sig också av 1177 hemsida där råd om egenvård kunde översättas till en 

mängd olika språk och där sjuksköterskan kunde känna sig trygg i att patienten fick korrekt 

information. 

 

Sjuksköterskorna uttryckte att omvårdnaden kunde brista på grund av språkförbistringar och 

att den blev mindre nyanserad. Det var svårt att lyckas lugna och ge dessa patienter samma 

trygghet som de patienter som talar samma språk som sjuksköterskan. Några av 

sjuksköterskorna beskrev att de försökte lugna och inge trygghet genom att vara lätta på 

handen och försöka vara så tydliga som det bara gick innan någonting gjordes. Det var även 

svårt att göra en ordentlig omvårdnadsbedömning.  

 

“... just omvårdnad i sig kanske blir lite lidande för att, eh, svårt att förmedla sig vad man är 

där för och be och fråga: vill du ha hjälp med någonting? … så tror jag, tyvärr, så verkar det, 

känner jag lite så att omvårdnaden blir lite lidande av att det blir svårt med kommunikationen 

…. omvårdnadsarbetet blir ganska lidande av att inte förstå sig på patienten och dom kan 

inte förstå sig på mig riktigt heller så.” (Informant nr 4) 
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4.1.3 Behov av information 

Sjuksköterskorna beskrev att många nya asylsökande sökte vård på fel vårdnivå. 

Sjuksköterskorna ansåg att detta berodde på att de asylsökande inte riktigt visste var de skulle 

vända sig någonstans. Sjuksköterskorna menade att det fanns en okunskap hos asylsökande 

om Sveriges sjukvårdssystem. En av sjuksköterskorna upplevde att asylsökande hade svårt att 

veta vad de kunde förvänta sig av vården, vad de kunde kräva eller vad sjukvården kunde 

kräva av dem. De visste kanske inte vad en vårdcentral är, utan sökte sig istället till 

akutsjukvården. Det beskrevs även att asylsökandes problem var mer komplexa, att de vände 

sig till akutsjukvården med problem som inte gick att lösa där och då, att det var mer sociala 

problem. Ett av de sociala problem som togs upp var till exempel motgångar i asylärenden. 

Det kunde även handla om ärenden där patienten hade försummat sina läkemedel och därför 

behövde hjälp med att införskaffa nya.  

 

“... men här blir det ju någon form av omvärldsproblem också liksom, att man är 

krigsdrabbad eller nåt sånt där, sen är man i Sverige och sen så här ska man försöka 

navigera inom sjukvårdssystem och asylrätt ...” (Informant nr 1) 

 

Det framkom även att det var viktigt med information om hur det fungerar i Sverige och att 

den informationen borde komma ut till asylboendena. Här menade sjuksköterskan att mycket 

oro kunde lindras genom information, att det ger en trygghet att de vet när de ska vända sig 

till akutsjukvården.  

 

“... dom kom från nåt afrikanskt land tror jag, som kom hit till akuten och deras barn hade 

fått feber och blivit stucken av en mygga …. och så kommer mammorna hit och är jätte, alltså 

nervösa och rädda, vilket man förstår, för i deras land så blir du biten, eller stucken av en 

mygga, så innebär det ju oftast att du får en sjukdom.” (Informant nr 3) 

 

I omvårdnaden kunde de mest basala sakerna vara en svårighet, till exempel att förklara var 

toaletten låg, förklara var kiosken var någonstans och så vidare. En av sjuksköterskorna 

uttryckte dock att omvårdnaden med asylsökande var samma som för alla.  Några av 

sjuksköterskorna menade att information var en stor del av själva omvårdnaden och det 

beskrevs att omvårdnaden blev bättre om patienten hade en förståelse för vad som skulle 

hända. 
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4.2 Kulturella skillnader 

4.2.1 Uttryck för oro, ångest och smärta 

Sjuksköterskorna upplevde att det fanns en del kulturella olikheter som bör tas med i 

bedömningen av dessa patienter, det handlade om olika uttryck och olika förhållningssätt till 

ohälsa. De menade att asylsökande ofta uttryckte oro, smärta och sjukdom väldigt olika mot 

vad sjuksköterskorna var vana vid. Det kunde uttryckas i form av att de var väldigt 

utåtagerande, högljudda och skrek efter hjälp, de ville på alla sätt visa att det var bråttom och 

att de skulle ha hjälp på en gång. Det beskrevs att detta sätt som asylsökande hade för att ge 

uttryck för sin ohälsa kunde vara kulturellt betingat och sjuksköterskorna upplevde att detta 

kunde vara svårt att både bemöta och bedöma.  

 

“... man lever alltså ut sin oro och ångest, smärta mycket mycket mer än vad vi, vi här uppe, 

om jag nu uttrycker det så, gör, tycker jag. Eh, både på gott och ont egentligen då.” 

(Informant nr 6) 

 

Den andra delen av att uttrycka ohälsa som sjuksköterskorna beskrev var att asylsökande 

kunde bli väldigt passiva, tysta och nästintill apatiska. De kunde då inte prata, inte gå, 

reagerade inte riktigt, de ville inte medverka för att de på så sätt skulle visa att de inte mådde 

bra. 

 

“... att då ligger man, tyst ned och blundar, kan inte röra sig, slapp i armarna …” (Informant 

nr 5) 

 

Några av sjuksköterskorna upplevde att asylsökandes uttryck inte hade relevans till det 

faktiska tillståndet, att det ibland inte spelade någon roll vad det var för besvär patienten 

hade. De uttryckte sin sjukdom väldigt mycket oavsett vad problemet var.  

 

“... det faktiska fysiska tillståndet eh och psykiska med, det har ingen relevans till det där 

riktigt, utan det är ett sätt och visa hur du mår, som då är jävligt skilt från vad vi är vana 

med.” (Informant nr 5) 
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4.2.2 Möte med närstående 

Familj, släkt och vänner var något som sjuksköterskorna tog upp som en kulturell skillnad. 

De beskrev att asylsökande ofta hade med sig väldigt många närstående till akutmottagningen 

eller att de redan var på plats när ambulansen anlände. De upplevde även att det var en 

skillnad i hur närstående uttryckte sin oro, ibland ville de inte släppa sin anhörig ur sikte. Det 

beskrevs även att det kändes som att de närstående skulle ha kontroll på att 

ambulanspersonalen verkligen gjorde sitt jobb. Detta kunde göra att det blev väldigt rörigt för 

sjuksköterskorna, att det blev svårt att utföra sitt arbete med många människor runt omkring 

och det togs upp exempel som att det bodde väldigt många personer på små ytor på 

asylboendena. Det beskrevs att sjuksköterskorna ibland upplevde att närstående inte lämnade 

plats vilket innebar att sjuksköterskorna då var tvungna att ta sig plats och därmed få 

närstående att backa undan lite. Ibland ville även de närstående tala för den som var sjuk, och 

det gjorde att det var svårt för sjuksköterskorna att få en förståelse för situationen.  

 

Några av sjuksköterskorna upplevde samtidigt att det var positivt att närstående fanns på 

plats. De menade att närstående gärna ville vara med i omvårdnaden och att närstående 

upplevde att det var deras uppgift att göra detta. Det upplevdes också att asylsökande var 

väldigt måna om varandra på ett annat sätt än skandinaver, att de tar mer hand om varandra. 

Det beskrevs att närstående också var väldigt angelägna om att hjälpa sjuksköterskorna med 

praktiska saker som till exempel att de ville hjälpa till att bära den sjuka eller att de ville 

hjälpa ambulanssjuksköterskorna att lyfta in båren i ambulansen. 

  

“... att man liksom hjälper varann och, och dom är jättehjälpsamma mot oss och bär sina 

kompisar så att säga …. verkligen måna om varann, tycker jag.” (Informant nr 6) 

 

4.2.3 Kulturella skillnader i ett religions- och genusperspektiv 

Sjuksköterskorna beskrev en upplevelse av att det fanns en skillnad i synsättet kring kvinnligt 

och manligt. Problem kunde uppstå när den manliga sjuksköterskan skulle undersöka eller 

vårda en kvinna, att det inte alltid accepterades. Det beskrevs hur sjuksköterskorna ibland inte 

fick komma in till patienten förrän hon var fullt påklädd och hur maken korrigerade kvinnans 

klädsel. Vissa gånger hade den manliga sjuksköterskan inte fått undersöka kvinnan 

överhuvudtaget. En av de manliga sjuksköterskorna beskrev att han kände en viss oro över att 

han omedvetet skulle kränka kvinnliga patienter bara för att han var man. Han beskrev att han 
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försökte att visa respekt och vara lyhörd men att han ändå inte riktigt kunde veta hur det togs 

emot. Problem kunde även uppstå åt motsatt håll. Det kunde även vara så att en kvinnlig 

sjuksköterska inte togs på allvar när hon mötte manliga patienter. Sjuksköterskor beskrev att 

de inte blev lyssnade på och att det hänt att deras manliga kollegor fått förklara exakt samma 

sak som hon nyss gjort och att det då inte var några problem längre. Ofta pratade mannen för 

kvinnan och lät inte henne komma till tals, vilket var något som sjuksköterskorna upplevde 

svårt att bemöta.  

 

Några av sjuksköterskorna upplevde ibland en osäkerhet kring hur de skulle förhålla sig till 

dessa patienter, de uttryckte att det fanns en okunskap om andra kulturer och religioner. 

Sjuksköterskorna ville inte göra fel eller omedvetet kränka patienterna och de upplevde att 

personer från andra kulturer hade en starkare integritet. Detta gjorde att det fanns en oro hos 

sjuksköterskorna för att de skulle upplevas nonchalanta eller respektlösa. En av 

sjuksköterskorna uttryckte att hen var nervös för att göra fel, att hen försökte visa respekt för 

dessa patienter och att hen var mer försiktig än annars. 

 

“... man är väl lite rädd för att man ska, det känns som att man trampar lättare på deras 

integritet, jag vet inte varför, men det känns som att, dom är lite mer så här skyddade, känns 

det som, så man är noga, lite mer försiktig …. det känns som att man har mer respekt för dom 

… för att man tror att, jag vet inte hur jag ska prata.” (Informant nr 3) 

 

“... det kan verka olika från land till land eller religion från religion eller etniska grupper 

som sådant, eh, det är ett viktigt ämne, det är ett svårt ämne och det går aldrig att bli fullärd 

på det.” (Informant nr 4) 

 

 

4.3 Bedömning av den akuta situationen 

4.3.1 Klinisk blick 

 
I den riktigt akuta situationen spelade inte kommunikationen så stor roll tyckte 

sjuksköterskorna, utan de gjorde allt som de skulle för att patienten skulle överleva. 

Sjuksköterskorna menade att de såg på en person om den var akut sjuk eller inte, att de 

använde sig av sin erfarenhet och sin kliniska blick. Den kliniska blicken menade 
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sjuksköterskorna var något som växte fram med erfarenheten, det var ingenting som fanns där 

i början av karriären. Sjuksköterskorna beskrev att det var alla de andra situationerna, där 

patienten inte måste ha hjälp på en gång, som var det svåra.  

 

“... på något sätt så ser man på dom här patienterna, att den här måste ha hjälp nu eller den 

här kan vänta en liten stund åtminstone, det är väl den där mystiska kliniska blicken …. att 

där, så är det inte vad patienten säger, det är besvären som är det mest primära, oavsett 

kulturell skillnad eller språkskillnad, utan det är liksom vad vi ser.” (Informant nr 4) 

4.3.2 Triage 

Triage var ett arbetssätt som sjuksköterskorna arbetade efter för att kunna göra en bedömning 

av hur snabbt patienterna borde träffa en läkare. Bedömning och triage kunde försvåras om 

kommunikationen var bristfällig och det kunde vara svårt att avgöra hur länge patienten 

kunde vänta på tolk, då tog sjuksköterskorna in patienten till triage utan att kunna 

kommunicera. De tog då vitalparametrar, gjorde en fysisk undersökning av patienten, tog 

EKG och eventuellt också prover. De menade att vitalparametrarna var ett 

bedömningsinstrument som de kunde luta sig tillbaka mot och att vitalparametrarna säger en 

hel del om hur patienten mår. En av sjuksköterskorna tog upp motsatsen, att 

vitalparametrarna inte riktigt går att lita på, att det kan vara något som döljs ändå. Några av 

sjuksköterskorna upplevde att det fanns en risk för att något kunde förbises när 

kommunikationen inte är optimal. Det framkom även att sjuksköterskorna ibland upplevde att 

de valt fel ESS, sökorsak, att de senare via någon som tolkade kunde upptäcka att det var 

något helt annat och att det då kunde bli ett annat utgångsläge. När osäkerhet uppstod hände 

det att sjuksköterskorna medvetet gav patienterna en högre prioritet för att bedömningen av 

patienten gjordes på ett sämre underlag än normalt. Det uttrycktes att bedömningen kunde bli 

mer tids- och resurskrävande än med en patient du kunde kommunicera med. 

 

“Ja, då får man ju gå på hur dom ser ut och hur värdena ser ut och försöka, det känns som 

att det är risk för att du missar någonting, när man inte kan prata. Ja, men värdena säger ju 

inte allting, parametrar och sånt, det kan ju vara något som döljs ändå …” (Informant nr 7) 
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4.4 Syntes 

Sjuksköterskorna i denna studie upplevde till stor del att kommunikationen med asylsökande 

var det som påverkade arbetet mest. Det framkom att risken för missförstånd var stor, även 

vid användandet av tolk. De beskrev att de ibland var tvungna att nöja sig med mindre 

information än vad som vore önskvärt och att det kunde vara svårt att veta varför den 

asylsökande sökte akutsjukvård. Flera sjuksköterskor beskrev att de upplevde att 

omvårdnaden blev lidande till följd av kommunikationssvårigheter. Det framkom att den 

asylsökandes behov många gånger kunde vara komplext, då det kunde handla om mycket mer 

än enbart sjukvårdsbehov. Sjuksköterskorna uttryckte även att behovet av information till de 

asylsökande var stort, bland annat behövde de information om hur det svenska 

sjukvårdssystemet fungerade. De menade att information kunde minska oron för den 

asylsökande. Sjuksköterskorna upplevde även att det kunde vara svårt att förhålla sig till de 

kulturella skillnader som fanns och beskrev att asylsökande många gånger uttryckte oro, 

ångest och smärta på ett annorlunda sätt än vad de var vana vid. Sjuksköterskorna upplevde 

att det ofta var många närstående runt patienten, vilket kunde upplevas både som en fördel 

och en nackdel. Några sjuksköterskor uttryckte att de kände en osäkerhet inför att uppfattas 

som respektlösa, då de upplevde att det fanns en okunskap gällande förhållningsregler till 

religion och kultur. I bedömningen av den asylsökande spelade den kliniska blicken och 

erfarenheten en stor roll, då sjuksköterskorna menade att de kunde se på en person om den 

var akut sjuk eller inte. De gånger det handlade om en riktigt akut sjuk patient spelade 

kommunikationen en mindre roll, det var de andra situationerna som var det svåra upplevde 

de. I bedömningen av dessa patienter tog sjuksköterskorna hjälp av RETTS-systemet där det 

ibland kunde vara svårt att veta om rätt ESS användes, vid osäkerhet satte sjuksköterskorna 

medvetet en högre prioritet än vad de annars skulle ha gjort. Sjuksköterskorna upplevde att 

bedömningen av den asylsökande var mer resurskrävande och att det ofta tog längre tid än 

annars.  

 



 

 25 

5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

5.1.1 Urval 

Valet att intervjua sjuksköterskor från både på akutmottagning och ambulansstation var för 

studieförfattarna självklart då syftet var att beskriva upplevelserna inom akutsjukvården. 

Begränsningar i urvalsprocessen kan vara att studieförfattarna inte har valt informanter från 

flera olika landsting, det skulle ha kunnat bidra till en större variation i resultatet. Det går 

även att diskutera om antalet informanter var tillräckligt, men med tanke på tidsramen för 

examensarbetet och studiens syfte bör det ändå anses vara tillräckligt. Detta stöds av Kvale & 

Brinkmann (2014) som anser att antalet informanter bör anpassas till den tid och de resurser 

som finns avsatta till studien samt till undersökningens syfte. De menar att det inte går att 

göra ingående tolkningar av resultatet om antalet informanter är för stort, att studier kan 

vinna på att ägna tid åt förberedelse och analys än på ett stort antal intervjuer. 

 

Urvalsprocessen blev inte som det var tänkt från början. Från början var tanken att urvalet 

skulle ske slumpmässigt, men det gick avdelningschefen på akutmottagningen emot. På 

akutmottagningen kan urvalet anses som bekvämlighetsurval och därmed finns en risk att 

resultatet påverkats (Polit & Beck, 2008). Det tog lång tid innan studieförfattarna fick svar på 

inbjudningarna till intervjun, det antas bero på att inbjudningarna på akutmottagningen inte 

skickades ut personligen, utan det var sjuksköterskorna som själva fick höra av sig till 

studieförfattarna. Variationen av ålder, kön och arbetslivserfarenhet på informanterna var 

spridd, vilket ger en ökad trovärdighet till resultatet (Graneheim & Lundman, 2004). Valet att 

sjuksköterskorna skulle ha arbetat i minst två år gjordes med tanke på att de då arbetade innan 

och/eller under den stora tillströmningen av asylsökande under 2015. 

5.1.2 Datainsamling 

Då studiens syfte var att beskriva sjuksköterskors upplevelser kunde andra 

datainsamlingsmetoder använts, till exempel litteraturstudie, enkäter med öppna svar eller 

fokusgruppsintervjuer (Polit & Beck, 2008). Studieförfattarna valde att använda sig av 

enskilda semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Från början var tanken att 

fokusgruppsintervjuer skulle göras, men det skulle kunna generera i att informanterna känt 
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sig obekväma i att uttrycka sina upplevelser i gruppen. Det kan även finnas en risk att 

enskilda informanters upplevelser och åsikter skulle styra hela gruppen (Polit & Beck, 2008). 

Om strukturerade frågor under intervjun använts kan det ha funnits en risk att resultatet styrts 

av vad studieförfattarna ville få fram. Det hade inte heller funnits samma utrymme för 

informanterna att prata fritt och öppet om sina upplevelser. Fördelen med att använda en 

semistrukturerad intervjuform är att intervjun får en struktur där alla informanter får samma 

frågor men där det även finns utrymme för flexibilitet (Gillham, 2008). Litteraturstudie 

valdes bort då det framkom via prov-sökningar, att det fanns ett begränsat material och det 

material som fanns var inte helt aktuellt i tiden. Enkäter valdes bort på grund av den 

tidsbegränsning som fanns, studieförfattarna bedömde att det skulle ta för lång tid att skicka 

ut och få in svaren på dessa.  

 

Innan intervjuerna genomfördes lästes litteratur inom området för att öka kunskapsnivån hos 

studieförfattarna. Båda var närvarande vid samtliga intervjuer, den ena var mer aktiv och 

ställde frågor, medan den andra antecknade och var mer passiv. I och med att båda var med 

under intervjuerna var det lättare att slappna av och den som var mer passiv kunde komma 

med följdfrågor om de inte togs upp av den som intervjuade. Tanken var att en provintervju 

skulle göras, den provintervju som gjordes användes till resultatet då innehållet i denna 

bedömdes vara tillräckligt bra. Intervjuerna beräknades i förväg att ta mellan 30-60 minuter. 

En av intervjuerna blev väldigt kort och tog cirka 17 minuter, de flesta tog cirka 30 minuter 

och två av dem var något längre. Trots att intervjuerna inte var så långa resulterade dessa 

ändå i ett rikt och användbart innehåll. Studieförfattarna upplevde att intervjuerna blev mer 

utförliga med tiden vilket antas bero på att studieförfattarna blev mer bekväma i rollen som 

intervjuare för varje tillfälle och att fler följdfrågor ställdes.  

 

Det går att diskutera förförståelsen i intervjuerna då studieförfattarna arbetar i samma kontext 

som informanterna. Det kan vara svårt att förhålla sig objektiv när informanterna har samma 

yrkeskategori som intervjuarna. Samtidigt kan detta vara en styrka då risken för missförstånd 

i intervjuerna minskar, detta på grund av att informanter och intervjuare “talar samma språk”.   

 

De forskningsetiska principer som finns har följts.  
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5.1.3 Analys 

Innehållsanalysen gjordes enligt Graneheim och Lundman (2004). Det går att diskutera hur 

förförståelsen har påverkat analysarbetet, då studieförfattarna själva arbetar på 

akutmottagning och möter asylsökande i akuta situationer. Under hela studien har 

medvetenhet om förförståelsen funnits. För att styrka trovärdighet och objektivitet har 

analysen gjorts både enskilt och tillsammans och diskuterats tillsammans med handledare för 

uppsatsen. För att ytterligare stärka trovärdigheten finns exempel över hur analysprocessen 

gått till, vilket Graneheim och Lundman (2004) förespråkar för att öka trovärdigheten. 

Studieförfattarna har arbetat fram och tillbaka med analysen, bytt ut och tagit bort 

kategorier/subkategorier för att kunna täcka framkommen data, och för att se till att ingen 

relevant data exkluderats eller irrelevant data inkluderats.  

5.2 Resultatdiskussion 

Något som sjuksköterskorna talade mycket om under intervjuerna, och något som de ständigt 

återkom till, var olika former av kommunikationssvårigheter. Samtliga sjuksköterskor tog 

upp detta som ett problem och de beskrev att de upplevde att språkförbistring försvårade 

deras arbete. Samma typer av problem och svårigheter berörs även i studien av Tate, 

Hodkinson, Meehan-Coussee och Cooperstein (2016) där det beskrivs att det på 

akutmottagningen kan vara svårt att snabbt få tillgång till tolkningshjälp när 

kommunikationsproblem uppstår. Detta kan medföra att handläggningen av patienten 

försvåras och därmed leder till en ökad risk för att rätt insatser inte sätts in i tid. Bischoff et 

al. (2003) kommer i sin studie fram till att vården kan påverkas negativt på flera sätt om 

vårdpersonal och patient inte talar samma språk. Det ges exempel på att om patient och 

vårdgivare talar samma språk så kommer patientens allmänna hälsa att förbättras, att 

följsamhet till ordinationer och behandlingar ökar, att patienten med större sannolikhet 

faktiskt kommer på inplanerade återbesök och att patienten är mer nöjd med sin behandling. 

Dessa faktorer påverkas även vid användande av tolk. De anser att språkbarriärer måste 

elimineras som ett första steg i en transkulturell vård. I denna studie framkom att personalen 

sällan använder sig av professionella tolkar utan att de istället använder sig av 

familjemedlemmar eller åskådare som hjälp till att översätta, detta styrks även av Tate et al. 

(2016) studie. Informanterna i både denna studie och i Tate et al. (2016) studie anser att det är 

ett snabbare sätt att få fram information, men att de samtidigt vet att risken är stor att viktig 

information förbises då patienten kanske inte vill säga allt då hens integritet riskerar att 
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påverkas. Liknande svårigheter belyser Bischoff et al. (2003) i sin studie där det tas upp att 

det kan uppstå stora kommunikativa svårigheter om professionell tolk inte används utan att 

anhöriga eller barn tolkar. De anser att framför allt barnen riskerar att utsättas för onödig 

stress när de tvingas tolka i känslomässigt laddade situationer. Studien rekommenderar att 

sjukvårdspersonal alltid bör använda sig av professionella tolkar. Studieförfattarna till 

föreliggande studie anser att professionell tolk bör användas i största möjliga utsträckning för 

att minimera felkällor.  

 

I denna studie framkom att sjuksköterskorna upplever att det finns en risk att missförstånd 

uppstår när de inte kan förstå patienten eller patienten kan förstå dem. Tidigare forskning 

belyser samma typ av svårigheter med kommunikation. (Bischoff et al., 2003; Cioffi, 2005; 

Hultsjö & Hjelm, 2005; Høye & Severinsson, 2008; Høye & Severinsson, 2010; Jirwe, 

Gerrish & Emami, 2010). I studien av Tate et al. (2016) beskrivs även att både larmoperatörer 

och ambulanspersonal ser språkförbistring som ett stort stressmoment. Det gör att det blir 

svårt att få fram en exakthet i adressen där patienten befinner sig och att det i sin tur förlänger 

framkörningstiden för ambulansen. Studien beskriver också att den tid som ambulansen är på 

plats hos patienten förlängs då det kan vara svårt att få fram mer exakt vad patienten har för 

problem och att det därmed finns stora risker att behandlingen fördröjs (ibid.). 

Sjuksköterskorna i denna studie uttrycker att omvårdnaden blir lidande som en effekt av 

kommunikationssvårigheter. Detta går att förklara genom Känsla Av Sammanhang 

(KASAM), ett begrepp grundat av Aaron Antonovsky. I KASAM-begreppet ingår tre delar: 

Begriplighet, Hanterbarhet och Meningsfullhet. Begriplighet handlar om huruvida en person 

förstår varför situationer eller händelser uppstår. Hanterbarhet handlar om hur den här 

personen upplever att den kan hantera de situationer som uppstår eller vad den här personen 

har för tillgängliga hjälpmedel för att hantera situationen. Meningsfullhet handlar om i vilken 

utsträckning personen kan känna inspiration och engagemang i de situationer som inträffar 

(Antonovsky, 2005). I och med att sjuksköterskorna i denna studie upplever att brister i 

kommunikationen gör att det är svårt att nå fram till patienten, leder även detta till lägre 

KASAM hos patienten. Om patienten inte förstår vad som händer, kan den heller inte hantera 

eller finna någon meningsfullhet i detta. 

 

Det har både i denna studie och i tidigare forskning framkommit att behovet av information 

är av stor vikt för att asylsökande ska veta hur sjukvården fungerar så att de kan söka vård på 

rätt vårdnivå. Sjuksköterskorna i denna studie känner sig frustrerade över att asylsökande inte 
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vet var de ska söka vård och de anser att det är av stor vikt att de asylsökande får information 

om hur den svenska sjukvården fungerar så de vet var de ska vända sig när de blir sjuka. 

Liknande problem beskrivs i studien av Hultsjö och Hjelm (2005) där 

ambulanssjuksköterskorna ofta känner sig frustrerade över att de väljer att ringa efter 

ambulans för problem som de lika gärna kan söka vårdcentralen för.  

 

Något som sjuksköterskorna i denna studie beskriver är att det finns kulturella skillnader som 

kan försvåra arbetet i en akut situation. De beskriver, precis som i studien av Hultsjö och 

Hjelm (2005), att det ofta är många anhöriga runt patienten vilket leder till att den akuta 

situationen kan bli svår att hantera. Samma problem är något som även Boi (2000) i sin studie 

tar upp, där det beskrivs att det ibland kan vara för många anhöriga runt patienten vilket kan 

göra det svårt för sjuksköterskorna att utföra sitt arbete (ibid.). Samtidigt som anhöriga kan 

utgöra en typ av hinder kan de även vara en tillgång beskriver informanterna i denna studie. 

De uttrycker att anhöriga kan vara behjälpliga när det kommer till basal omvårdnad. Det 

beskrivs även i andra studier att anhöriga kan vara en tillgång och att de kan ses som en 

resurs för att få information om patienten (Boi, 2000; Cioffi, 2005). 

  

Sjuksköterskorna upplever också att det finns kulturella skillnader både relaterat till kön och 

religion som inte alltid är så lätt att förhålla sig till. Samma typ av problem framkommer i 

studien av Hultsjö och Hjelm (2005) där det bland annat beskrivs att könsroller kan vara en 

kulturell skillnad, att det ibland är mannen som pratar för kvinnan och att det ibland 

efterfrågas samma kön på personalen som på patienten. 

 

Hultsjö och Hjelm (2005) belyser också att det finns kulturella skillnader i beteende som kan 

göra att det blir mycket mer dramatiskt runt patienten. Här beskrivs till exempel att de gråter 

och klagar mer högljutt både verbalt och icke verbalt, vilket är något som informanterna i 

denna studie också beskriver. Sjuksköterskorna i denna studie upplever att det kan vara svårt 

att bedöma hur akut sjuk patienten är när det blir väldigt dramatiskt runt patienten. Här 

använder de sig i stor utsträckning av sin kliniska blick och av RETTS. Detta är något som 

studieförfattarna inte har kunnat jämföra med andra studieresultat.  

 

Med tanke på att Sverige blivit allt mer mångkulturellt blir det av allt större vikt att 

sjuksköterskor blir medvetna om den komplexa och många gånger mångfacetterade 

problematiken kring vården av asylsökande och deras anhöriga, något som även framkommer 
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i denna studies resultat. Cioffi (2006) belyser vikten av att se individuella skillnader och 

bygga relationer mellan vårdare och patient med känsla och respekt, detta anses vara extra 

viktigt i den akuta kontexten. Studieförfattarna anser att Leiningers teori borde implementeras 

mer i de svenska sjuksköterskeutbildningarna då hennes teori har som mål att 

sjuksköterskorna ska utöva en omvårdnad som är överensstämmande med den kultur som 

patienten kommer ifrån. Samtidigt anser studieförfattarna att god individuell omvårdnad 

handlar om att se individen bakom det kulturella uttrycket. För att kunna göra det krävs 

ibland att vården anpassas och omformas. Detta stämmer även väl överens med Hälso-och 

sjukvårdslagen där ett av målen är att vården ska ges med respekt för alla människors lika 

värde och för den enskilda människans värdighet (SFS 1982:763).  

6. Konklusion 

Denna studies resultat handlar till stor del om kommunikationssvårigheter som måste 

övervinnas, detta bör lösas med hjälp av professionella tolkar i en större utsträckning för att 

minska risken för missförstånd. Det framkommer att det finns en okunskap angående 

kulturella skillnader som kan påverka och/eller försvåra bedömningen av den asylsökande 

patienten. Det finns ett behov av utbildning i ämnet som studieförfattarna menar bör vara en 

del i sjuksköterskans grundutbildning. Det akuta omhändertagandet av asylsökande kan vara 

både tids- och resurskrävande och sjuksköterskorna använder sig av sin erfarenhet och 

kliniska blick i sitt arbete. Sjuksköterskorna menar att det finns en mentalitet och ett tankesätt 

att det “löser sig”, vilket tyder på flexibilitet och ett problemlösande förhållningssätt. De 

situationer där det handlar om liv och död, spelar kulturell bakgrund och språk ingen roll 

uttrycker sjuksköterskorna. Det är dessa situationer de upplever som lätta, vilket är ett 

tankesätt och en inställning som inte kunnat verifierats i någon tidigare studie.  

7. Klinisk nytta och fortsatt forskning 
Studiens resultat visar att det finns ett behov av ökad kunskap kring kulturella skillnader och 

hur sjukvårdspersonal bör förhålla sig till dessa. Det finns anledning till att sjuksköterskan 

bör förstå vikten av att använda professionella tolkar som ett led i att undvika missförstånd. 

Då Sverige blir allt mer mångkulturellt anser studieförfattarna att studiens resultat borde vara 

överförbart till andra akutmottagningar och ambulansstationer i landet. Denna studie kan 

bidra till en större medvetenhet och förståelse för hur och varför kultur och kommunikation 
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spelar en stor roll för människan i allmänhet och för patienten och personalen i den akuta 

situationen i synnerhet.  

 

Denna studie syftar till att beskriva sjuksköterskans upplevelser, det skulle även vara 

intressant att beskriva upplevelser ur asylsökandes perspektiv. Fortsatt forskning behövs 

inom området för att sjukvården ska bli bättre på att bemöta och hantera 

kommunikationsproblem och kulturella skillnader. Det kan i det akuta skedet vara svårt att få 

tolkningshjälp snabbt, därför kan det även finnas anledning att utforska om tolkservice 

behöver mer resurser eller någon annan typ av organisation. 
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Bilaga 1 
Frågeguide 

Du arbetar på_____?    Hur länge? 
Har du specialistutbildning? 
Ålder? 
 

Intervjuguide 
Inledande fråga: Kan du berätta om dina upplevelser av att vårda en asylsökande i en akut 
situation? 
  
Frågor om dessa inte berörs av informanten: 
Vad har du för upplevelser kring triageringen? 
  Vad har du för strategier? 
  Har du några hjälpmedel?  
 
Vad har du för upplevelser kring omvårdnaden? 
 
 
 
 
Följdfrågor: 
Hur menar du? Vad känner du för det? Kan du berätta mer om… Hur kändes det? Kan du 
utveckla? Hur gör du i en sådan situation? Har du några strategier? Hur gör du då? Hur 
upplevde du det? Varför kände du så? Hur skulle du vilja… Kan du ge fler exempel? Kan du 
berätta mer detaljerat?  
 
 
 
 
 


