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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   
 

Den pågående flyktingsituationen beskrivs som den värsta sedan andra världskriget. Med 

fler asylsökande än någonsin och ett ökat vårdbehov står den svenska sjukvården inför nya 

utmaningar. Forskning visar att det bland asylsökande finns en hög förekomst av psykisk 

ohälsa, vilket för den asylsökande innebär ett lidande. Lindra lidande är samtidigt ett av 

sjuksköterskans grundläggande ansvarsområden. Med anledning av detta föreligger det ett 

behov av att undersöka sjuksköterskors upplevelser av sitt arbete att lindra lidande vid vård 

av asylsökande med psykisk ohälsa och hur de kan erbjuda stöd i de asylsökandes 

lidanden. 

 

Syfte  
 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av sitt arbete att lindra lidande vid vård 

av asylsökande med psykisk ohälsa.  

 

Metod  
 

Kvalitativ intervjumetod tillämpades, med intervjuer av semistrukturerad modell. Dessa 

analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys. 

 

Resultat 
 

Intervjupersonerna uppgav lidande som centralt hos de asylsökande. Det uppfattades som 

ett psykiskt lidande, men yttrade sig i många fall genom somatiska symtom. En stor del av 

de asylsökandes lidande bestod av oro för framtiden och familjen. Intervjupersonerna 

upplevde sitt arbete som meningsfullt, men även mentalt påfrestande. De ansåg att om mer 

resurser disponerades till hälsoundersökningar av asylsökande kunde hälso- och 

sjukvården erbjuda ytterligare stöd i de asylsökandes lidande.  

 

Slutsats 
 

Intervjupersonerna hade positiva upplevelser av sitt arbete, samtidigt som det präglades av 

tydliga utmaningar. Kulturella skillnader var framträdande, men gick att övervinna. Den 

största utmaningen ansågs ligga i bristen på resurser, att inte kunna erbjuda det 

psykosociala stöd som upplevdes nödvändigt för att kunna lindra lidande.   

 

Nyckelord: asylsökande, lidande, psykisk ohälsa, sjuksköterskors upplevelser  
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BAKGRUND 

Flyktingsituationen i världen 

Sveriges regering och Europeiska kommissionen beskriver nuvarande flyktingsituation 

som den svåraste sedan andra världskriget. Totalt rör det sig om runt 60 miljoner 

människor som befinner sig på flykt (Regeringen, 2015a; Europeiska kommissionen, 

2016). Majoriteten av dessa befinner sig på flykt i hemlandet eller dess närområde, främst i 

Mellanöstern och östra Afrika. Samtidigt ökar antalet asylsökande som tar sin tillflykt till 

övriga delar av världen, till exempel Sydafrika och Europa (United Nations High 

Commissioner for Refugees [UNHCR], 2015). 

 

Situationen som uppstått i Europa, med växande flyktingströmmar, har lett till att 

Europeiska unionen (EU) och Turkiet beslutat om en gemensam handlingsplan. 

Handlingsplanen ska bemöta flyktingsituationen på tre sätt; ta itu med dess grundläggande 

orsaker, stödja de syrier som befinner sig under tillfälligt skydd och deras värdsamhällen i 

Turkiet, samt stärka samarbetet med förebyggandet av olagliga migrationsströmmar in i 

EU. Handlingsplanen ska se till att EU och Turkiet tillsammans delar på ansvaret 

(Europeiska kommissionen, 2015a). 

 

De europeiska länderna har varit förberedda på katastrofer som jordbävningar och 

översvämningar, men inte på den typ av flyktingtillströmning som nu sker. Än mindre 

förberedda har de varit på konsekvenserna som denna innebär för hälso- och sjukvården, 

speciellt i länder som Grekland som i många fall är det första ankomstlandet för flyktingar 

som tar sig till Europa. Grekland, likt flera andra EU-länder, är dessutom fortfarande hårt 

ansträngda sedan finanskrisen 2008 och efterföljande eurokris. Hälso- och sjukvården, som 

redan tidigare kämpat med att tillgodose vård för lokalbefolkning och turister, har nu även 

fått ett ansvar för vården av de flyktingar som anlänt och fortsätter att anlända (Azevedo 

Soares & Tzafalias, 2015). Europeiska kommissionens biträdande generaldirektör för hälsa 

och livsmedelssäkerhet, Martin Seychell, påpekar dock att hälso- och sjukvården är en del 

av det totala flyktingmottagandet och att EU-länderna måste kunna tillgodose det 

vårdbehov som flyktingar har. Med anledning av detta har kommissionen mobiliserat 

resurser som ska stödja hälso- och sjukvården i de länder som är särskilt pressade. 

Kommissionen har bland annat arbetat fram en checklista som kan användas vid en första 

bedömning av flyktingarnas hälsostatus. Med hjälp av checklistan ska det vara möjligt att 

återskapa flyktingarnas patientjournaler och därmed kunna ge dem en adekvat vård 

(Europeiska kommissionen, 2015b).   

 

Flyktingsituationen i Sverige 

År 2015 ansökte fler personer om asyl i Sverige än någonsin tidigare. I början av oktober 

låg antalet på ca 95 500, och vid slutet av året på nästan 163 000. I sin oktoberprognos 

beräknade Migrationsverket även för ytterligare cirka 135 000 personer under år 2016, och 

att det vid slutet av samma år totalt kan röra sig om fler än 300 000 personer inskrivna i 

Migrationsverkets mottagning. Ökningen leder i sin tur till att redan långa 

handläggningstider blir ännu längre. Den genomsnittliga handläggningstiden för den som 

söker asyl kan idag vara över 15 månader. Den stora majoriteten av dem som sökte asyl 

under hösten 2015 kommer därmed inte att få ett beslut förrän första halvan av år 2017 

(Migrationsverket, 2015). 
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I februari kom Migrationsverket med en uppdaterad prognos för antalet asylsökande år 

2016. Myndighetens generaldirektör, Anders Danielsson, uppger dock att det knappt går att 

prata om några prognoser för asylmottagandet längre. Vad som avgör antalet styrs helt och 

hållet av politiska beslut på såväl EU-nivå som på nationell nivå. I prognosen presenteras 

dock tre beräkningsalternativ. Det högsta ligger på 140 000, det lägsta på 70 000 och 

däremellan ett alternativ på 100 000. Det sista har använts som grund för 

verksamhetsberäkningarna i prognosen, men inget av alternativen som anses vara mer 

troligt att ske än de andra (Migrationsverket, 2016). 

 

I likhet med EU:s handlingsprogram har regeringen vidtagit nationella åtgärder i syfte att 

minska antalet asylsökande. En av dessa är införandet av identitetskontroller. Regeringen 

anser att de tillfälliga gränskontrollerna vid rikets inre gräns, som har varit i kraft sedan 

den 12 november 2015, inte haft tillräcklig effekt och att det därmed krävs ytterligare 

åtgärder för att vid behov kunna upprätthålla allmän ordning och inre säkerhet. Detta anses 

nödvändigt för att inte äventyra grundläggande samhällsfunktioner (Regeringen, 2015b). 

Regeringen har dessutom gett förslag om en tillfällig lag gällande införande av 

tidsbegränsade uppehållstillstånd istället för de permanenta uppehållstillstånd som råder i 

dagsläget. Lagen föreslås träda i kraft den 20 juli 2016 (Regeringen, 2016a & 2016b). 

 

För att säkerställa grundläggande samhällsfunktioner har regeringen presenterat fyra olika 

uppdrag tillägnade Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten i syfte att stödja hälso- och 

sjukvården i dess utmaningar med att kunna ge vård till asylsökande. Det första av dessa är 

att utöka och stödja landstingen i de hälsoundersökningar som enligt lag ska erbjudas 

asylsökande (Regeringen, 2015c; SOSFS 2011:11). Dessa är tänkta som ett första steg för 

de asylsökande in i det svenska hälso- och sjukvårdssystemet, men fallet är att många 

asylsökande idag inte erbjuds denna möjlighet (Wikström, 2015). Det råder även brist på 

tolkar som försvårar både hälsoundersökningarna och genomförandet av vården i stort. 

Därför ingår det i ett av uppdragen att utföra en kartläggning av tillgången till tolkar och 

flerspråkig personal. De övriga två uppdragen gäller en fördjupad analys av hälso- och 

sjukvårdens och tandvårdens utmaningar och möjligheter avseende vård av asylsökande, 

samt att en kartläggning ska göras över asylsökandes behov av vaccinationer (Regeringen, 

2015c). 

 

Asylsökandes hälsosituation 

Den som söker asyl i Sverige har enligt lag rätt till akut sjuk- och tandvård samt vård som 

inte kan anstå (SFS 2008:344). Med ’vård som inte kan anstå’ menas sådan vård som inte 

är akut, men fortfarande nödvändig. Alla asylsökande har, som nämnts ovan, även rätt att 

genomgå en frivillig hälsoundersökning. Hälsoundersökningen ska innefatta ett samtal om 

den undersöktes hälsa med avseende på tidigare och nuvarande fysiska och psykiska 

hälsotillstånd. En del av samtalet ska avse hur hälsotillståndet kan vara påverkat av den 

undersöktes psykosociala situation eller av traumatiska upplevelser. Om vårdgivaren under 

hälsoundersökningen upptäcker att den asylsökande har ett vårdbehov som vårdgivaren ej 

kan tillgodose, ska remittering till lämplig instans ske. Vid hälsoundersökningen ska även 

information ges dels om den undersöktes möjlighet att få del av hälso- och sjukvård och 

tandvård, dels om hur man gör för att komma i kontakt med vården (SOSFS 2011:11). 

 

I ett kunskapsunderlag för primärvården beräknar Socialstyrelsen (2015) att 20 till 30 

procent av de asylsökande och flyktingar som kommer till Sverige lider av psykisk ohälsa. 

Detta begrepp bör förstås i bred mening som innefattande alla former av psykiatrisk 
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problematik. Världshälsoorganisationen (World Health Organization [WHO]) definierar 

psykisk hälsa som ett tillstånd av välbefinnande där individen inser sina egna förmågor, 

kan hantera livets normala påfrestningar, arbeta produktivt och har möjligheten att bidra 

till sin samhällsgemenskap (WHO, 2014). Den svenska Folkhälsomyndigheten (2016) 

beskriver på liknande sätt att begreppet "involverar hälsorelaterad livskvalitet där upplevt 

välbefinnande, symtom och funktion i dagliga aktiviteter ingår”. Psykisk ohälsa handlar 

således om ett nedsatt psykiskt välmående som resulterar i svårigheter i den sociala 

kontexten, och Socialstyrelsen (2015) beräknar att detta tillstånd är mycket vanligt bland 

asylsökande. 

 

Detta stämmer väl överens med flera internationella studier, som slår fast att prevalensen 

av psykisk ohälsa hos asylsökande är mycket hög (Ekblad, Lindgren, Asplund & Burström, 

2012; Shawyer, et. al., 2014; Slobodin & de Jong, 2015; Vostanis, 2014). Många kommer 

från krigsområden och har på grund av detta traumatiska erfarenheter, vilket kan medföra 

känslor av utsatthet och hjälplöshet. Med "traumatiska erfarenheter" åsyftas här den 

användning som uttrycket har inom psykiatrin, det vill säga upplevelser som varit så 

chockartade eller smärtsamma att de skapat en bestående stress eller negativa känslor som 

personen får svårt att hantera (Michel, 2010; Kirmayer, Lemelson, & Barad, 2007). 

Samtidigt som många asylsökande har sådana erfarenheter att bearbeta, befinner de sig 

även i en onaturlig och ofta otrygg situation. Asylprocessen i sig innebär ovisshet, 

samtidigt som de asylsökande lever med begränsade rättigheter beträffande sjukvård, 

boende, arbete samt ekonomisk och social utveckling. Det sociala nätverket är ofta mycket 

litet eller obefintligt och begränsade språkkunskaper gör det svårt att bli förstådd 

(Socialstyrelsen, 2015). Sådana språkbarriärer är, tillsammans med bland annat 

asylprocessens längd och okunskap om hur hälso- och sjukvårdsystemet fungerar, 

riskfaktorer för psykisk ohälsa i postmigrationsfasen (Norredam, Mygind & Krasnik, 

2005). Dessutom försvårar språkbarriärerna, samt migrationsrelaterade och kulturella 

faktorer, diagnostiseringen av asylsökande (Sundvall, Tidemalm, Titelman, Runeson & 

Bäärnhielm, 2015).  

 

För många innebär ankomsten till Sverige en kulturkrock där många av de ankommande 

upplever stress och känslor av att vara isolerad. Faktorer som dessa gör att asylsökandes 

psykiska sjukdomar ofta blir mer komplexa. Därför bedöms “risken för kroniska och 

behandlingsresistenta symtom och sjukdomar kan vara större jämfört med andra 

patientgrupper, även vid lätta eller måttliga symtom, något som initialt ofta förbises av 

behandlare” (Socialstyrelsen, 2015, s. 8). 

 

Asylsökande med psykisk ohälsa riskerar även att utsättas för än mer lidande och kroniska 

besvär på grund av att deras kontakter med primärvården och sociala myndigheter brister i 

upptäckten på deras behov av psykiatrisk vård. Detta ger en förhöjd risk att asylsökande 

med psykisk ohälsa inte får nödvändig behandling i tid (Socialstyrelsen, 2015). I kulturer 

som härrör ifrån Mellanöstern, Afrika och Asien är ett vanligt förekommande fenomen att 

det finns ett stigma kring människor som lider av psykisk ohälsa. Det kan vara en 

förklaring till att vissa asylsökande undviker kontakt med psykiatrienheter (Socialstyrelsen, 

2015). Detta kan relateras till en engelsk studie som på liknande sätt beskriver att många 

asylsökande ungdomar (15 till 18 år) hade en negativ syn på psykiatrin, eller att konceptet 

"psykisk hälsa" var okänt för dem, vilket gjorde att de hade svårt att engagera sig i 

behandlingen (Majumder, Karim & Vostanis, 2015). En annan tänkbar förklaring till 

utebliven diagnosticering och vård är att vårdgivaren inte är bekant med aktuell lagstiftning 
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och de rättigheter den asylsökande besitter eller anser sig brista i sin kompetens att 

upptäcka psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, 2015). 

 

Asylsökandes psykiska symtombild ser ofta annorlunda ut jämfört med inföddas psykiska 

ohälsa. En kanadensisk litteraturstudie som analyserat 113 artiklar kring psykisk ohälsa hos 

migranter och flyktingar visade att de som exponerats för våld ofta hade en högre grad av 

traumarelaterade störningar, inkluderat posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) (Kirmayer, et 

al., 2010). En dansk studie, vilken undersökte patienter vid en psykiatrisk traumaklinik för 

flyktingar, visade att stora mängder PTSD-symtom kvarstod hos patienterna i upp till 24 år 

efter ankomsten till Danmark (Palit & Esklit, 2009).  

 

Enligt Olsson (2007) beräknas någonstans mellan 20 till 30 procent av alla flyktingar vara 

drabbade av PTSD, av vilka majoriteten vare sig fått diagnos eller behandling. Samtidigt 

som den höga förekomsten av PTSD är känd glömmer många att migrationen i sig och det 

som händer i samband med denna kan ge upphov till ytterligare stress och påfrestningar 

(Integrationsverket, 2004). Även om PTSD är den mest dominerande psykiatriska 

diagnosen vid traumatisering förekommer även andra såsom depression, ångest, 

samsjuklighet och undernäring. Orsaker till psykisk ohälsa riskerar att bli förenklade av 

faktorer såsom bristande kunskap om hur trauman påverkar människor och att den 

psykiska ohälsan helt förklaras av tidigare erfarenheter. Det är en rad faktorer som 

samverkar gällande uppkomsten av psykisk ohälsa, exempelvis krig, naturkatastrofer, 

förlust av familj och anhöriga, olika typer av våld, sexuella övergrepp och förändringar i 

hjärnan (Vostanis, 2014). I en engelsk studie svarade mer än 50 procent av de 

medverkande att faktorer som svårigheter med att söka asyl, separation från familjen samt 

isolering och socioekonomiska svårigheter i det nya landet påverkade dem allvarligt 

(Carswell, Blackburn & Barker, 2011).  

 

Lidandets dimensioner 

För att ge en fördjupad analys och främja ett omvårdnadsperspektiv går det att knyta an 

ovanstående beskrivning till begreppet lidande. International Council for Nurses' [ICN] 

etiska kod för sjuksköterskor anger ”lindra lidande” som ett av sjuksköterskans fyra 

grundläggande ansvarsområden. Begreppet har således en tydlig anknytning till 

sjuksköterskors arbete och därmed till det omvårdnadsvetenskapliga forskningsområdet. 

 

Ett betydande bidrag för förståelsen kring begreppet har givits av den finska 

omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson. Enligt Eriksson har vårdandet, i ett historiskt 

perspektiv, uppkommit just i syftet att lindra mänskligt lidande. Ett spår av detta går att se i 

ordet ”patient”, som ursprungligen betyder den lidande, den som uthärdar någonting 

(Eriksson, 2015a). 

 

Rent språkligt har begreppet lidande betydelsen av ett kval, en plåga, en vånda och en 

smärta. Däremot är inte ”lidande” och ”smärta” synonyma. Det kan finnas lidande utan 

smärta, och smärta utan lidande. Istället kan lidande framförallt förstås som en motsats till 

lust och njutning. Lidande representerar någonting negativt eller ont som ansätter 

människan, någonting denne utsätts för och måste leva med, och likväl en kamp att 

utkämpa, samtidigt som det ur detta också kan få en konstruktiv mening (Eriksson & 

Herberts, 1993). Liknande slutsatser dras i en nyligen publicerad litteraturöversikt 

(Cutcliffe, Hummelvoll, Granerud & Eriksson, 2015). Där konstateras att begreppet i 

modern tid till stor del kommit att medikaliseras, och att lindring av lidande ofta 



 5     

sammanblandas med medicinsk behandling av smärta. Synsättet här blir att det är något fel 

med den person som upplever lidande, och att hon/han behöver botas. Till skillnad från 

detta visar studien på att lidande snarare bör ses som en oundviklig sida av livets 

beskaffenhet, något som inte alltid kan ”botas” eller ”tas bort”, men däremot uthärdas, 

lindras, och kanske till och med fyllas med mening. 

 

Enligt Erikssons (2015a) analys kan det lidande som vården möter delas in i tre olika 

former: sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Den första formen utgör det lidande 

”som upplevs i relation till sjukdom och behandling”, den andra ”i relation till själva 

vårdsituationen”, och den tredje lidandet ”i relation till det egna unika livet” (Eriksson, 

2015a, ss. 77-78). Dessa former går naturligtvis mer eller mindre in i varandra, men 

Eriksson (2015a) ser det ändå som en poäng i att beskriva dem var för sig, för att därmed 

ge en fördjupad förståelse och en möjlighet att kunna identifiera det personliga lidandets 

karaktär i konkreta situationer. 

 

Den första formen av dessa är välkänd och inte särskild kontroversiell. När det gäller 

vårdlidandet däremot, är detta inte alls lika uppmärksammat. Den ökande vårdetiska 

diskussionen och fokus på kvalitetssäkring tyder dock på att denna form av lidande i själva 

verket är ett ganska typiskt fenomen inom den moderna vården. Framförallt uppstår det när 

patienten upplever att hennes värdighet kränks, till exempel genom vårdgivares slarv eller 

nonchalans, maktutövning genom tvingande vårdhandlingar, samt vid utebliven vård (eller 

icke-vård) (Eriksson, 2015a). Samtidigt är sjukdom, ohälsa och vårdsituationen något som 

berör hela människans livssituation, varför Eriksson också identifierar begreppet 

livslidande. ”Livslidande kan innebära allt från ett hot mot ens totala existens till en förlust 

av möjligheten att fullfölja olika sociala uppdrag. Livslidande är det lidande som är 

relaterat till att vad det kan innebära att leva, att vara människa bland andra människor” 

(Eriksson, 2015a, s. 88). Den kanske allvarligaste formen av detta är känslan av att inte 

orka mer, att ge upp inför en tillsynes hopplös situation, känslan av att sakna ett värde eller 

en uppgift i livet (Eriksson, 2015a). 

 

Asylsituationen relaterat till sjuksköterskors profession 

Främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande är sjuksköterskors 

fyra fundamentala ansvarsområden. Respekten för mänskliga rättigheter såväl som för 

kulturella, samt rätten till liv och makten över sina egna val, värdighet och ett respektfullt 

bemötande går inte att särskilja ifrån vården. Sjuksköterskor bär därtill ett ansvar att 

influera utvecklingen och i samhällsdebatten dela med sig av sina kunskaper om hur hälsan 

påverkas av människors sociala och ekonomiska villkor. Vare sig ålder, hudfärg, tro, 

kultur, etnisk bakgrund, funktionsnedsättning eller sjukdom, kön, sexuell läggning, 

nationell tillhörighet, politiska åsikter eller social ställning har någon betydelse för vården, 

utan omvårdnad ska ges oavsett (ICN, 2014).  

 

Sjuksköterskor ska verka för en miljö där mänskliga rättigheter respekteras. I 

sjuksköterskors uppgifter ingår det att försäkra sig om att varje enskild patient får 

information som är såväl korrekt som tillräcklig, samt framförs på ett kulturellt anpassat 

sätt. Detta för att den enskilde patienten ska kunna ge sitt samtycke till vård och 

behandling. Tillsammans med samhället ansvarar sjuksköterskor för att införa och stödja 

insatser som sörjer för allmänhetens och framför allt särskilt utsatta befolkningsgruppers 

hälsa och sociala behov (ICN, 2014). Även Meleis (2012) påpekar att 
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sjuksköterskeprofessionen är influerad och lyhörd gentemot samhällets behov och att 

sjuksköterskors och patienters handlingar formas av varandra och dess sociala omgivning. 

 

I en svensk studie där 35 sjuksköterskor och undersköterskor intervjuades kring sina 

upplevelser av att ge vård till migranter framkom att vårdpersonalen upplevde flera 

svårigheter, framförallt när det gällde att ge vård till asylsökande flyktingar. Detta på grund 

av den typ av problem som var utmärkande för denna grupp. Bland annat framkom det att 

vårdpersonalen på grund av kulturella skillnader ofta upplevde migranternas beteende som 

annorlunda och oväntat. Inom psykiatrisk vård upplevdes de största svårigheterna vara 

inaktivt beteende i behandlingen samt att patienter vägrade att äta och dricka. Det 

annorlunda beteendet gjorde att vårdpersonal ibland upplevde att det var svårt att avgöra 

hur allvarligt patienternas tillstånd var. Alla vårdgrupper beskrev exempelvis hur migranter 

upplevdes som mer intensiva i sin kommunikation, både verbalt och icke-verbalt (Hultsjö 

& Hjelm, 2005). 

 

En annan svårighet gällde språk och information. Vårdpersonalen hade mycket information 

de ville ge patienterna som dessa inte förstod, samtidigt som de själva hade svårt att förstå 

patienternas problematik och forma sig en uppfattning om deras tillstånd. Många tog upp 

svårigheten i att finna en tolk som ett huvudproblem (Hultsjö & Hjelm, 2005). En annan 

studie lyfter fram att beroendet av just tolkar, samt kulturella skillnader och svåra 

livsförhållanden för asylsökande, försvårade vårdarnas möjligheter att ge god vård 

(Hjemdal, 2006, refererat i Stenmark, Guzey, Elbert & Holen, 2014). Detta kan enligt 

Strijk, van Meijel och Gamel (2010) leda till att sjuksköterskor använder sin intuition vid 

bestämmandet av lämplig omvårdnad, vilket motsätter sig sjuksköterskors ansvar att kunna 

garantera att patienterna erhåller omvårdnad baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2016).  

 

Problemformulering  

Såväl samhället som hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar. Världen genomgår 

just nu vad som beskrivits som den svåraste flyktingsituationen i modern tid (Europeiska 

kommissionen, 2015; UNHCR, 2015). I denna situation tar många sin tillflykt till Sverige, 

där fler personer söker asyl än någonsin tidigare (Migrationsverket, 2015). Eftersom 

asylsökande har rätt till vård, samtidigt som det finns ett stort behov, innebär detta stora 

påfrestningar för vården nu och framöver (Regeringen, 2015c; SFS 2008:344; SOSFS 

2011:1).  

 

Bakgrunden har pekat på följande huvudproblem: Då många asylsökande kommer från 

svåra och traumatiska förhållanden, samtidigt som ankomsten till Sverige innebär en 

kulturkrock som kan leda till stress och känslor av isolering, finns hos dessa en hög 

förekomst av psykisk ohälsa. Samtidigt tar sig denna ohälsa ofta andra uttryck än den hos 

infödda, bland annat i en högre förekomst av PTSD och andra stressyndrom (Kirmayer, et 

al., 2010; Shawyer, et. al., 2014; Slobodin & de Jong, 2015; Socialstyrelsen, 2015; 

Vostanis, 2014). Asylsökande riskerar dessutom att inte få nödvändig behandling i tid och 

därmed få kroniska störningar, på grund av att primärvården brister i upptäckten av deras 

behov av psykiatrisk vård, samtidigt som vissa asylsökande patienter undviker kontakt med 

psykiatrienheter, vilket kan ha att göra med kulturrelaterad stigmatisering av psykisk 

ohälsa (Socialstyrelsen, 2015). De asylsökandes situation utgör därmed en stark grogrund 

för lidande. Samtidig är lindring av lidande ett av sjuksköterskors fundamentala 

ansvarsområden (ICN, 2014), och sjuksköterskeprofessionens uppgift är att vara lyhörd 
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gentemot samhällets behov (Meleis, 2012). Forskning tyder dock på att vårdpersonal 

upplever svårigheter vid vård av migranter och asylsökande (Hultsjö & Hjelm, 2005; 

Majumder, Karim & Vostanis, 2015; Stenmark, Guzey, Elbert & Holen, 2014; Strijk, van 

Meijel & Gamel, 2010), framförallt svårigheter relaterat till skillnader i kultur, språk och 

beteenden. För att sjuksköterskor ska kunna uppnå det fundamentala ansvarsområdet att 

lindra lidande, finns det ett behov av att studera sjuksköterskors specifika upplevelser av 

sitt arbete att lindra lidande hos asylsökande med psykisk ohälsa, så att stöd kan erbjudas i 

deras lidande. 
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SYFTE 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av sitt arbete att lindra lidande vid vård 

av asylsökande med psykisk ohälsa. 

 

METOD 

Val av Metod 

För att motsvara studiens syfte valdes kvalitativ intervjumetod. Kvalitativ design avser att 

studera personers levda erfarenheter av ett fenomen, och avsikten är att forskningen äger 

rum i fenomenets naturliga miljö (Henricson & Billhult, 2012). Eftersom studiens syfte 

tydligt avsåg sjuksköterskors upplevelser motiverade detta således en kvalitativ metod. 

Vidare menar Danielson (2012a) att intervjumetod är passande att använda när forskarna 

eftersträvar beskrivningar av intervjupersonerna, i förhoppning att förstå ett fenomen eller 

en situation. Syftet med en intervju är således att förstå hur personer upplever, känner och 

tänker kring det som är önskvärt att studera och få deskriptiv data om detta. ”Några 

övergripande frågor kan ge rika och detaljerade beskrivningar eller berättelser från 

intervjupersonen.” (Danielson, 2012a, s. 167). Därmed ansågs intervjumetod som särskilt 

lämpligt utifrån syftet.  

 

Urval  

En grundläggande förutsättning vid intervjustudier är att personerna i urvalet har relevanta 

erfarenheter av det som ska undersökas. Rekryteringen av dessa kan ske på olika sätt. För 

denna studie valdes ett så kallat avsiktligt urval (eng. purposive sampling), vilket innebar 

ett medvetet val av personer som bedömdes lämpliga för studien (Kristensson, 2014). Polit 

och Beck (2017) beskriver att detta till exempel kan handla om en strävan efter att 

intervjupersonerna representerar det som kan vara typiskt för fenomenet, men också att 

studien söker efter största möjliga variation. 

 

Studien begränsades därför till sjuksköterskor med erfarenhet inom berört område, och 

kontakt togs med vårdcentraler som av landstinget hade ett särskilt uppdrag för 

asylsökande samt psykiatriska öppenvårdsenheter med många asylsökande i sitt 

upptagningsområde. Dessa arbetsplatser valdes på grund av att sjuksköterskorna där 

regelbundet arbetar med att vårda asylsökande eftersom de utför hälsoundersökningar där 

det bland annat ingår att samtala om den undersöktes tidigare och nuvarande fysiska och 

psykiska hälsotillstånd samt hur den undersökte kan vara påverkad av dennes psykosociala 

situation eller av traumatiska upplevelser samt stödsamtal. Eftersom tillgången på 

sjuksköterskor med sådan arbetsbeskrivning var begränsad sattes inget specifikt 

tidskriterium för hur länge intervjupersonerna skulle ha arbetat inom yrket, men samtliga 

personer i urvalet hade arbetat med asylsökande i minst två år.  

 

Då varje arbetsplats och dess anställda färgas av sin specifika vårdmiljö, och för att erhålla 

ett brett urval, avsåg författarna till föreliggande studie intervjua personer från flera av 

ovanstående verksamheter. Detta för att erhålla en större samlad erfarenhet och samtidigt 

göra studien så representativ som möjligt. Rekryteringen skedde således efter ett avsiktligt 

urval med syfte att fånga både det som är typiskt och samtidigt söka efter variation. 
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Enligt Danielson (2012a) kan både för få eller för många intervjupersoner utgöra ett 

problem i analysarbetet, och lyfter fram ett antal på sex till åtta som lämpligt. Författarna 

avsåg därför att göra ett urval på minst sex personer. Även om responsen var god hos 

majoriteten av de verksamhetschefer som kontaktades, var intresset att medverka i en 

intervju inte lika stort hos en del av de sjuksköterskor vars verksamhetschef godkänt 

studien. Åtskilliga förfrågningar, både direkta och indirekta, skickades upprepade gånger 

ut av författarna. I slutändan kom urvalet att bestå av sex personer.    

 

Datainsamling 

Den intervjumetod som valdes för datainsamlingen var semistrukturerad intervju. Denna är 

mer flexibel än en helt strukturerad intervju genom att den används som ett underlag under 

intervjun.  Under en semistrukturerad intervju ställs öppna frågor, och gemensamt för 

dessa är att de inte behöver tas i samma ordning vid varje intervjutillfälle, utan kan 

anpassas efter vad som kommer upp under intervjun (Danielson, 2012a). 

 

Inhämtande av tillstånd 

 

Brev till verksamhetschef för valda intervjuplatser skickades ut för att inhämta tillstånd att 

utföra studien (Bilaga A). Efter inhämtat tillstånd erhölls kontaktuppgifter till de 

sjuksköterskor som uppfyllde ovanstående urvalskriterier. De kontaktades via elektronisk 

post och författarna erhöll svar från dessa antingen via elektronisk post eller per telefon. 

Inför intervjuerna gavs en "Förfrågan om deltagande" till berörda intervjupersoner, där 

information gavs om medverkan, informerat samtycke och studiens etiska överväganden 

(Bilaga B). 

 

Intervjuguide 

 

En intervjuguide (Bilaga C) användes som underlag för intervjuerna, med sex bärande 

frågeställningar. För att inte förstöra interaktionen användes få övergripande frågor snarare 

än flera detaljerade i syfte att intervjun inte skulle bli för kontrollerad på förhand 

(Danielson, 2012a), samtidigt som den semistrukturerade metoden innebar att 

kompletterande följdfrågor kunde ställas för att erhålla fördjupade svar. 

 

Pilotintervju 

 

Inför studien utfördes en pilotintervju för att testa intervjuguidens tillämpbarhet, och för att 

upptäcka ifall några ändringar i frågeställningarna borde genomföras. Enligt Danielson 

(2012a) är en pilotintervju viktig för att säkerställa att intervjufrågorna besvarar syftet. 

Eftersom författarna efter genomförd intervju bedömde att så var fallet, och eftersom den 

intervjuade uppfyllde studiens kriterier, inkluderades pilotintervjun tillsammans med de 

andra i studien. 

 

Intervjutillfälle 

 

Vid intervjuerna deltog båda författarna, för att i enlighet med Trost (2010) fungera som 

stöd åt varandra och kunna ta in en större mängd information. Författarna valde att ha en 

huvudintervjuare för att ge den intervjuade ett lugnare intryck, medan den andra 

intervjuaren kunde hjälpa med följdfrågor. För att kunna göra en så korrekt analys som 



 10     

möjligt inspelades samtliga intervjuer för att sedan transkriberas. Detta i enlighet med Polit 

och Beck (2017), som menar att enbart anteckningar kan vara ofullständiga och lätt bli 

partiska. 

 

Dataanalys 

Intervjuerna spelades in via mobiltelefon och överfördes därefter till dator. För att bevara 

intervjupersonernas konfidentialitet raderades ljudfilerna från mobiltelefonen direkt efter 

nämnda överföring, och senare från datorn när transkribering och dataanalys gjorts. 

Transkriberingen skedde inom ett dygn för varje intervjutillfälle, och modellen som följdes 

var i enlighet med Danielson (2012a) enkel och ordagrann, med utskrivna pauser, skratt 

och dylikt. Transkriberingen innebär en upprepning av intervjun och kan underlätta 

förståelsen av denna. En ordagrann transkribering gör det möjligt att se intervjuns alla 

skiftningar (Danielson, 2012a). Båda författarna deltog i transkriberingen; efter utförd 

intervju transkriberade en utav dem intervjun i enskildhet varpå den andre transkriberade 

den nästkommande och så vidare. Detta för att få en jämn fördelning samt effektivisering 

av arbetet. Författarna benämndes med versalerna i sina förnamn, och den intervjuade med 

(S) för sjuksköterska. På så vis skapades en utskrift som i nästa skede, på ett enkelt sätt, 

kunde följas och bearbetas. 

 

Analysen följde de steg för kvalitativ innehållsanalys som redovisas av bland annat 

Henricson och Billhult (2012), samt Danielson (2012b). Som ett första steg lästes 

datamaterialet igenom ett flertal gånger. Därefter tog författarna var för sig ut text som 

motsvarade studiens syfte och problemområde (Henricson & Billhult) och jämförde de 

utvalda delarna sinsemellan i syfte att minska risken för ett förvrängt resultat och 

godtycklig subjektivitet. De utvalda textstyckena utgjorde analysens meningsenheter som 

kortfattat beskrev intervjuernas unisona innebörd. Därefter kodade författarna 

meningsenheterna, vilket innebar att meningsenheten beskrevs antingen med ett eller några 

få ord och bildade så kallade kondenserande meningsenheter. Koderna ska underlätta 

förståelsen av intervjuernas innebörd och finns det flera koder med liknande budskap kan 

dessa tillsammans skapa en kategori. De sammanhörande koderna blir subkategorier som i 

sin tur bildar en kategori (Danielson, 2012b). Författarna utförde analysen gemensamt, 

vilket resulterade i tre kategorier med två subkategorier vardera (Tabell 2). Dessa 

kategorier ansågs motsvara studiens frågeställningar, i enlighet med Henricson och Billhult 

(2012). Exempel på analysprocessen återfinns i nedanstående tabell (Tabell 1). 
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Tabell 1. Exempel på analysprocess 
Meningsenheter Kondenserade 

meningsenheter 

Subkategorier Kategorier 

"Det här är människor som kommer från krig, 

från elände, från många svåra upplevelser, 

fängelser, grymheter och allt möjligt. Och 

även flykten hit, över havet, smugglare och 

sådana saker. Och det påverkar ju människor 

förstås." 

Traumatiska 

upplevelser på 

grund av krig och 

flykt   

 

Psykiska trauman  Lidande  

”Det är ju mycket framtiden som de tänker på, 

hur ska det bli, en osäkerhet. Och nu har det 

ju blivit ännu mer osäkert med nya politiska 

beslut och så, och det märks också … Nu är 

det nya lagar om man ska få permanent 

uppehållstillstånd, om familjen ska 

återförenas eller inte … Att ha sin familj är ju 

självklart i grund och botten en större 

trygghet.” 

Ovissheten om 

framtiden och 

familjen ger  

psykisk ohälsa 

Oro för framtiden 

och familjen 

Lidande  

”Det är ett roligt, givande arbete ... Det är 

alltid jobbigt när det är patienter som har gått 

igenom mycket, som lidit både fysiskt och 

psykiskt. Det blir tunga samtal och det 

påverkar mig också i och med att jag ger 

mycket själv. När jag har haft ett jobbigt 

samtal har jag behov av att prata med någon, 

för att kunna få ge uttryck för vad jag 

känner.” 

Meningsfullt 

arbete men 

samtidigt mentalt 

påfrestande 

Personliga 

upplevelser  

Sjuksköterskors 

arbete 

”Men det gäller ju att vara lyhörd i den 

professionen då, att stötta och hjälpa personen 

eller försöka lirka fram vad det är som tynger 

eller vad det är som är jobbigt … Jag har ju 

väldigt kort tid på mig, kanske har en 

halvtimme på ett besök … Skulle jag ha mer 

tid, så skulle man kunna ägna lite mer tid åt 

just den här psykosociala biten.”  

Svårigheter att 

erbjuda lämplig 

behandling på 

grund av tidsbrist 

Utmaningar och 

resurser  

Sjuksköterskors 

arbete  

”En del människor från de här länderna, till 

exempel Afghanistan, vet inte vad en 

psykolog är. Man går inte till en psykolog för 

att få hjälp med sina svårigheter och få ett 

bättre psykiskt mående, utan då är man galen 

eller dum i huvudet ... De som är mer 

utbildade, kanske kommer välmående från lite 

rikare familjer, de har ju mer information, 

men de som har levt i fattigdom, i småstäder, 

på landsbygden, de vet ingenting. Och även 

när de uttrycker deras psykiska ohälsa, så har 

de inte ord för det. De är inte medvetna om 

psykisk ohälsa på samma sätt som här i 

Sverige.” 

Stigmatiserat med 

psykisk ohälsa 

samt utbildning 

ger olika 

förutsättningar för 

förbättrad psykisk 

hälsa  

 

Kulturella och 

socioekonomiska 

skillnader 

Sjuksköterskors 

upplevelser om 

hur asylsökande 

uttrycker sin 

ohälsa 

"Kosten, sömnen och somatiska symtom som 

magont och huvudvärk påverkas av psykisk 

ohälsa … De somnar sent och vaknar tidigt … 

När vi frågar om dessa symtom, som hur de 

sover och äter och om de gnisslar tänder, så 

förstår vi att de mår dåligt."   

Psykisk ohälsa 

ger fysiska 

förändringar 

Somatiska 

symtom 

Sjuksköterskors 

upplevelser om 

hur asylsökande 

uttrycker sin 

ohälsa 

 

 



 12     

Forskningsetiska överväganden 

Studiens forskningsetiska överväganden har i huvudsak utgått från Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer. Dessa principer har fyra huvudkrav med utgångspunkten att 

forskning är betydelsefullt för samhällets utveckling, samtidigt som individen måste 

skyddas från såväl fysisk som psykisk skada, kräkning eller förödmjukelse 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Det första av dessa huvudkrav utgörs av informationskravet. Kravet innebär att forskaren 

ska informera undersökningsdeltagarna om studiens syfte, vad deras roll i studien går ut 

på, samt rådande villkor för deltagandet. De ska även upplysas om att deras medverkan i 

studien är frivillig och att de har rätt att avbryta sin medverkan när som helst under 

studiens gång (Vetenskapsrådet, 2002).  

  

I enlighet med detta skickades ovan nämnda brev till verksamhetschef ut till ansvariga för 

de instanser författarna önskade komma i kontakt med (Bilaga A). Brevet innehöll en kort 

sammanfattning av studien och dess syfte samt kontaktuppgifter till författarna, 

handledaren och hemmahörande lärosäte. Information gavs även om studiens 

forskningsetiska överväganden, det vill säga de som här redogörs. Efter inhämtat tillstånd 

från verksamhetschef kontaktades på liknande sätt de blivande intervjupersonerna och 

informerades om studiens syfte, genomförande samt etiska överväganden (Bilaga B). 

 

Vetenskapsrådets andra krav, samtyckeskravet, avser personers rätt att självständigt besluta 

om de ska medverka i studien eller inte (Vetenskapsrådet, 2002). I enlighet med nämnda 

krav inhämtade författarna inför genomförandet av studien intervjupersonernas 

informerade samtycke genom skriftlig och muntligt given information (Bilaga B). Utifrån 

det tredje, konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002), informerades 

intervjupersonerna om att såväl deras medverkan i studien som personuppgifter kommer 

att behandlas konfidentiellt och förvaras på ett sådant sätt att det är omöjligt för 

utomstående att ta del utav dem.  

 

Det sista av de fyra huvudkraven, nyttjandekravet, avser att uppgifter som är insamlade för 

forskningsändamål inte får nyttjas i sammanhang av kommersiell karaktär eller vars syften 

är icke-vetenskapliga (Vetenskapsrådet, 2002). Studien gav skriftlig information till 

medverkande verksamheter att all data kommer avpersonifieras och inte presenteras mer än 

på gruppnivå samt att lokalisationerna för studiens genomförande inte nämns mer än 

exempelvis ”på en vårdcentral i eller i närheten av en större stad i Sverige” (Bilaga A). 

 

Som utgångspunkt för studien användes även Helsingforsdeklarationen (World Medical 

Association, 2013), som upprättats för att säkerställa individens integritet och autonomi vid 

forskningsexperiment. Deklarationen riktar sig främst till läkare verksamma inom 

medicinsk forskning, men har även en bredare tillämpning på all forskning som omfattar 

människor inom hälso- och sjukvård. I deklarationen, som har många anknytningspunkter 

till Vetenskapsrådets huvudkrav, lyfts fram att forskningens mål är att generera ny 

kunskap, men att detta mål aldrig får ges företräde framför forskningsdeltagarnas 

rättigheter och intressen. Deltagandet ska vara helt och hållet frivilligt, och de som deltar 

ska vara kapabla att lämna informerat samtycke. Detta innebär att varje tänkbar 

intervjuperson lämnas tillräcklig information om bland annat syfte, metod och andra 

relevanta aspekter. Den tänkta intervjupersonen ska även informeras om rätten att inte 

delta eller att när som helst under studiens gång dra tillbaka sitt samtycke. När forskaren 
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försäkrat sig om att den tänkbara intervjupersonen förstått informationen och kan ge sitt 

samtycke, ska detta inhämtas för att studien därefter ska kunna påbörjas. 

 

Hermeneutisk förförståelse 

 

En fråga som rör både dataanalys och forskningsetik gäller den hermeneutiska processen, 

det vill säga frågan om hur insamlad information tolkas. I föreliggande studie har flera 

tolkningsprocesser genomförts: dels i processen att överföra det talade (och inspelade) 

ordet till skrift, därefter i innehållsanalysen av transkriberingarna, och sist i processen att 

försöka sammanföra de olika intervjuernas innehåll till en helhet. Därtill kommer den 

tolkning som gjorts av all litteratur studien refererar till. 

 

Ett viktigt begrepp här är ”förförståelse”. Under första halvan av 1900-talet utvecklade 

Martin Heidegger och Hans-Georg Gadamer tanken om att människor tolkar världen i 

förhållande till en förståelsehorisont (Gadamer, 1997) – det vill säga en horisont som 

avgränsar deras förståelse av olika fenomen. Dels handlar det om att människor är 

begränsade i tiden, vilket skapar en tidshorisont, men det handlar också om att den enskilde 

människans förflutna, hennes tidigare erfarenheter, ligger till grund för hur hon tolkar nya 

erfarenheter. Vad en människa tidigare varit med om bildar alltså en horisont som både 

möjliggör och sätter gränser för hur hon tolkar nya intryck. När hon till exempel närmar sig 

en text, eller deltar i ett samtal, gör hon det utifrån en förförståelse, och det blir även denna 

som används för att förstå och tolka det som sägs i texten eller samtalet. En människas 

tidigare kunskap utgör därmed en grund för vilken ny kunskap som det är möjligt för 

henne att erhålla. 

 

Insikten om förståelsehorisont och förförståelse är viktig att medvetandegöra. Som 

framkommit i bakgrunden utgör föreliggande studies forskningsområde ett aktuellt och 

delvis laddat ämne. Utgångspunkten var den flyktingsituation och stora tillströmning av 

asylsökande som skett vid tiden för studiens författande. Denna aktualitet gör samtidigt 

ämnet svårt att överblicka. Förståelsen av de fenomen studien syftat till att beskriva har 

således med nödvändighet varit avgränsade till författarnas egen tidshorisont. Då ämnet 

även berörs av politiska ingripanden, samt utgör en fråga som det är svårt att inte bilda 

personliga åsikter kring, avgränsas även förståelsehorisonten av författarnas egen 

normmedvetenhet. Författarna har, i enlighet med de etiska riktlinjer som gäller för 

sjuksköterskors professionsbeskrivning och författarnas hemmahörande lärosäte (ICN, 

2002; Sophiahemmet, u.å.; Svensk sjuksköterskeförening, 2014) bedrivit studien utifrån en 

humanistisk människosyn och värdegrund. Med detta vill författarna ha sagt att studien 

bedrivits utifrån att alla människor tillmäts samma värde oavsett faktorer som kön, hudfärg 

och nationalitet, samt att de bör respekteras efter de Förenta Nationernas (FN) mänskliga 

rättigheter, däribland rätten att söka och åtnjuta asyl (FN, 2008). 

 

RESULTAT 

Studiens resultat presenteras efter tre kategorier, samt sex underkategorier, som tagits fram 

efter analys av intervjupersonernas svar. Resultatet illustreras i en tabell (Tabell 2), samt i 

löpande och förklarande text med representativa citat från de intervjuade. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2014) kan ordagrant utskrivna citat uppfattas som osammanhängande och 

förvirrande, och en publicering av sådana citat kan leda till en oetisk stigmatisering av den 

intervjuade. För att bevara intervjupersonernas konfidentialitet har därför citaten 

korrigerats till korrekt svenska, för avidentifiera källan och samtidigt underlätta läsningen, 
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dock utan att på något sätt alterera citatens innebörd. Citaten presenteras i kursivt och med 

indragen marginal. 

 

Tabell 2. Resultatöversikt 

Kategori Subkategorier 

Lidande Psykiska trauman 

Oro för framtiden och familjen 

Sjuksköterskors arbete Personliga upplevelser                 

Utmaningar och resurser 

Sjuksköterskors upplevelser om hur 

asylsökande uttrycker sin ohälsa 

Kulturella och socioekonomiska skillnader 

Somatiska symtom 

 

Lidande 

I samtliga intervjuer lyftes de asylsökandes lidande fram som ett centralt tema. Detta 

lidande uppfattades som ett i grunden psykiskt och känslomässigt lidande, även om många 

somatiska symtom ofta förekom (se nedan). Enligt intervjupersonerna varierade lidandets 

uttryck från person till person, men i majoriteten av intervjuerna framkom det att lidandet 

som sådant ofta handlade om två specifika teman. 

 

Psykiska trauman 

 

Enligt flera av de medverkande intervjupersonerna kunde många asylsökandes lidande till 

stor del relateras till traumatiska upplevelser som de varit med om, och att de varit utsatta 

för dessa under en längre tid. Ofta handlade dessa upplevelser om situationen i hemlandet, 

det som gjorde att de från början tagit sin tillflykt, men även om situationer som uppstått 

under själva flykten. Krig och förtyck som exempelvis tortyr och fängelsestraff lyftes fram 

som särskilt tragiska upplevelser, och även upplevelser av att smugglas och fly över havet. 

 

Många av dem är psykiskt trötta på grund av att de under lång tid har varit 

med om mycket, på grund av förhållandena som de kommer ifrån. Och 

många är trasiga inombords, eller psykiskt. De är ganska sargade på grund 

av vad de har varit med om. 

 

Det här är människor som kommer från krig, från elände, från många svåra 

upplevelser, fängelser, grymheter och allt möjligt. Och även flykten hit, över 

havet, smugglare och sådana saker. Och det påverkar ju människor förstås. 

 

Man har mardrömmar, man har mycket tankar och funderingar om flykten 

och upplevelser i hemlandet … just nu träffar jag nästan enbart 

ensamkommande barn, och de kan ju ha sett sin pappa blivit mördad av 

talibanerna … Så det handlar mycket om det man varit med om, varför man 

har flytt och vad man har sett på vägen. 

 

Sammantaget betonade intervjupersonerna att många asylsökandes lidande var nära 

sammanbundet med de situationer som de kommit från och varit med om på vägen. 

Samtidigt påpekades dock att detta inte gällde alla. Alla hade inte varit med om samma 

grymheter, och även de som hade varit med om liknande saker kunde reagera väldigt olika. 
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Krigstrauman, eller att man har upplevt tortyr och liknande, det är ju ganska 

extrema saker. Men det är också olika hur man reagerar. Vissa klarar det 

jättebra, utifrån omständigheterna, och uppvisar inte så mycket symptom, 

medan andra, på grund av omständigheter i livet, på grund av uppväxt och 

så, liksom har en skörhet, eller mår sämre, trots att de har upplevt samma 

sak. 

 

Oro för framtiden och familjen 

 

Det andra stora temat i de asylsökandes lidande handlade om att leva med oro, och detta 

tema var än mer framträdande i intervjupersonernas svar än det om trauman. Många lyfte 

fram den osäkra och främmande situationen som de asylsökande befann sig i just i 

egenskap av att vara asylsökande, bland annat avsaknaden av uppehållstillstånd och 

osäkerheten kring om de ens får stanna i Sverige eller inte. Och även om de fick stanna, 

hur skulle de i så fall klara sig? Hur skulle det lösa sig med bostad, jobb, och att komma in 

i samhället? 

 

Det som alltid finns med är ju den här avsaknaden av uppehållstillstånd som 

ligger där i bakgrunden, som för vissa människor kan tillföra liksom en extra 

hopplöshet ... Det där med att vara här och inte riktigt ha en plats i 

samhället. Det är det som påverkar både patienterna och oss tror jag, och 

som är specifikt just för asylsökande och flyktingar … Vad de behöver när de 

kommer hit, det är ju liksom en trygg bas, pengar och bostad. Hur ska jag 

hitta någonstans att bo? Och det påverkar dem på ett sätt som man förstås 

inte ser lika mycket hos svenskar. 

 

Det är ju mycket framtiden som de tänker på, hur ska det bli, en osäkerhet. 

Och nu har det ju blivit ännu mer osäkert med nya politiska beslut och så, 

och det märks också … Även om vi oftast inte kommer in så mycket på 

framtiden så kan jag ju själv tänka att ja, jag kan ju förstå att vissa 

människor kommer att få det väldigt tufft framöver. De kommer hit och kan 

inte läsa och skriva, de är lågutbildade, de har inte mycket, och så ska de 

lära sig allt detta här i Sverige och så ska de, ja, försöka hitta en framtid här. 

 

Oron handlade till stor del även om de asylsökandes familjesituation. Många hade fått se 

sina familjer splittrade i samband med flykten, med vissa medlemmar kvar i hemlandet och 

andra på flykt någon annanstans i världen. Ibland visste de asylsökande i stort sett 

ingenting om var deras familjer befann sig och hur de hade det, och i de fall de 

asylsökande visste kunde det ofta vara svårt att komma i kontakt med dem. Denna 

okunskap om familjens nuvarande situation utgjorde hos många ett särskilt lidande, 

eftersom de inte visste hur deras närmaste hade det eller hur det skulle komma att gå för 

dem. 

 

De som har familjemedlemmar kvar i kriget, deras psykiska ohälsa relateras 

till oro kring deras familjemedlemmar. 

 

De som inte har någon kontakt alls med sin familj eller framförallt dem som 

faktiskt inte vet någonting om sin familj, som kan ha kommit ifrån varandra 

på vägen eller så, de är framförallt dem som man märker mår sämre. 
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På samma sätt som med de traumatiska upplevelserna beskrev intervjupersonerna dock att 

den här oron varierade mellan olika personer. Dels för att familjesituationen kunde se olika 

ut, dels för att människor hanterar situationen på olika sätt. Samtidigt framhöll 

intervjupersonerna att oron i någon mån förekom hos alla. Oron kunde variera och vara 

olika stark, men den fanns alltid där oavsett. 

 

Det beror på var någonstans familjemedlemmarna befinner sig. Om de är 

själva, om de är hos andra familjemedlemmar, hur oroligt det är i det 

området och så. Så det beror lite på. Det kan skilja sig. Men generellt kan 

man säga: alla som har familjemedlemmar kvar i hemlandet är oroliga. 

 

Sjuksköterskors arbete 

Intervjupersonerna beskrev sitt arbete med att vårda asylsökande med psykisk ohälsa som 

meningsfullt, men att det även innefattade personliga mentala påfrestningar. Det rådde en 

uppfattning om att det var för få sjuksköterskor som utförde hälsoundersökningar av 

asylsökande samtidigt som dessa undersökningar inte har disponerats tillräckligt med tid 

för varje enskilt tillfälle.  

 

Personliga upplevelser  

 

Intervjupersonerna uppgav att sitt arbete med asylsökande var givande och meningsfullt. 

Givande i den bemärkelsen att de genom deras arbete hjälpte de asylsökande i den utsatta 

situation de befann sig i samt att de själva fick ny kunskap om andra kulturer. De 

uppskattade den tacksamhet asylsökande uppvisade efter mottagen hjälp.  

 

Att arbeta med asylsökande är roligt och givande, man får mycket tillbaka. 

Det är väldigt roligt när de kommer tillbaka och berättar att de har fått 

uppehållstillstånd eller när vi ser att de har fått hjälp, de är mycket 

tacksamma. Dessa människor är väldigt utsatta, så det känns bra att kunna 

hjälpa.  

 

Jag tycker mitt jobb är väldigt spännande och givande. Det är meningsfullt 

att jobba med det här.  

 

Enligt intervjupersonerna innefattade även arbetet mentala påfrestningar. Det var viktigt att 

visa empati för de asylsökande samtidigt som det var nödvändigt att inte låta de hemska 

upplevelser som de berättade påverka en för starkt personligt. Det försvårade det 

professionella förhållningssättet och möjligheten att hjälpa de asylsökande i deras lidande. 

Intervjupersonerna uppgav att arbetet påverkade deras hälsa och att de själva behövde stöd 

från arbetsplatsen i form av exempelvis handledning eller samtal med andra kollegor.  

  

Det här när de pratar om jättehemska saker, jag kan bli mycket ledsen. Det 

tar ju på min hälsa.  

 

Det är alltid jobbigt när det är patienter som har gått igenom mycket, som 

lidit både fysiskt och psykiskt. Det blir tunga samtal och det påverkar mig 

också i och med att jag ger mycket själv. När jag har haft ett jobbigt samtal 

har jag behov av att prata med någon, för att kunna få ge uttryck för vad jag 

känner. 
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Utmaningar och resurser  

 

En särskild utmaning som flera av intervjupersonerna uppgav var att de asylsökande ofta 

själva inte uttryckte vilket stöd de var i behov utav. Detta blev istället något av ett 

detektivarbete för sjuksköterskorna, att genom frågor och observationer försöka avgöra vad 

de asylsökande egentligen behövde för hjälp.  I de fall de asylsökande själva uttryckte 

vilket typ av stöd de efterlängtade var det, enligt intervjupersonerna, ofta relaterat till 

asylprocessen. 

 

När det gäller den psykiska ohälsan så uttrycker de liksom inte det [behovet 

av hjälp]. Nej, då är det mer vi som försöker penetrera hur pass mycket hjälp 

de behöver. Räcker det med att jag erbjuder stödsamtal till exempel? . . . Så, 

nej, jag tycket inte att de uttrycker vad de behöver ha ... Och sen så är det ju 

många som vill och undrar, alltså, om vi kommer till kuratorn, kan hon 

hjälpa oss att få snabbare tid till migrationsverket till exempel, eller påverka 

beslutet? Men det kan vi ju inte, och då tackar dom nej. 

 

 

Samtidigt fanns ett problem i att det inte alltid gick att ge den hjälp som behövdes, när 

behovet väl upptäckts. En av intervjupersonerna uppgav svårigheter i att remittera 

asylsökande till psykiatrisk specialistvård. Detta upplevdes som problematiskt då en del av 

de asylsökandes psykiska lidande bedömdes behöva specialistvård för att kunna lindras 

och inte enbart stödsamtal. 

 

Ni vet säkert hur det är med landstinget, det är alltid brist på folk. Och det är 

klart att vi behöver mer personal … De asylsökande kan till exempel få hjälp 

på specialistpsykiatri eller liknande, men inte i samma utsträckning som dem 

som har [ett svenskt] personnummer. För det är till exempel någonting som 

vi har märkt, att när vår psykolog ska remittera någon, så är det inte alltid de 

asylsökande blir tagna. Det är inte alltid som de får en tid och så. 

  

Det framkom av en annan intervjuperson att det sällan var nödvändigt med psykiatrisk 

specialistvård utan att det mest önskvärda var mer tid åt hälsoundersökningarna för att på 

så sätt göra det möjligt att ägna mer tid åt samtal av psykosocial karaktär och inte endast åt 

smittspårning. Det var önskvärt med en kurator som kunde arbeta med stödsamtal, 

samtidigt som en annan utav intervjupersonerna önskade att en särskild asylläkare 

anställdes till den berörda vårdenheten i syfte att stärka teamarbetet kring vården av 

asylsökande.  

 

Jag skulle vilja att en kurator jobbade här och fokuserade på det 

psykosociala stödet och att jag skulle få mer tid för mina samtal. 

 

Jag skulle vilja ha en fast läkare knuten till asylmottagningen, så att vi hela 

tiden kan ha kommunikation med varandra ... Då har man hela tiden 

uppdaterad information mellan läkare och sjuksköterska … Då fungerar man 

ju som ett team.   

 

En intervjuperson uppgav att det var viktigt att undersöka om de asylsökande hade något 

socialt nätverk eller om de var ensamma. Enligt denne var detta viktigt eftersom varje 
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individ existerar i ett sammanhang och sjuksköterskan ska kunna se till helheten. Den 

intervjuade tillade att det var önskvärt att upprätta samtalsstöd i grupp för ungdomar 

eftersom denne trodde att ungdomar lättare kan prata om vad de har varit med om när de 

får höra att det är flera som har gått igenom liknande händelser och som en konsekvens av 

detta lider utav av liknande besvär. På detta sätt skulle ungdomarna kunna verka som stöd 

för varandra och bli en del av varandras sociala nätverk. 

 

Man måste förstå att personen existerar i ett sammanhang och därför se till 

helheten och inte bara till individen själv. Både vad gäller familjer och 

ensamkommande barn måste man titta på hur deras nätverk runtomkring 

dem ser ut, om de har ett brett nätverk eller om de är ensamma. Men det är 

svårt med ungdomar eftersom de inte är så villiga att prata. Det skulle vara 

lättare med samtal i grupp, för då får de höra varandras historier och höra 

att det är flera som sover dåligt och har mardrömmar. 

 

Sjuksköterskors upplevelser om hur asylsökande uttrycker sin ohälsa 

De asylsökande hade enligt intervjupersonerna lättare att beskriva sina somatiska besvär än 

de psykiska. De asylsökande identifierade sällan sambandet mellan vissa somatiska 

symtom och psykisk ohälsa. Det berodde dels på kulturella skillnader såsom stigmatisering 

av psykisk ohälsa i de asylsökandes hemländer, dels på socioekonomiska skillnader som 

till exempel att högutbildade har mer kunskap om psykisk ohälsa och hur denna kan 

behandlas. Det gav de asylsökande som hade högre socioekonomisk status i deras 

hemländer bättre förutsättningar att klara av de nya utmaningar de möter i det nya landet, 

exempelvis att lära sig ett nytt språk, än de som hade låg socioekonomisk status. 

 

Kulturella och socioekonomiska skillnader  

 

När intervjupersonerna samtalade med de asylsökande om psykologkontakt var det vanligt 

att de inte visste vad en psykolog var för något. De kulturella skillnaderna märktes av på så 

sätt att en del av de asylsökande sammankopplar en person som får vård av en psykolog 

med att denne är sinnessjuk. I de flesta av de asylsökandes hemländer var det stigmatiserat 

att söka vård på grund av psykisk ohälsa.  

  

Men jag kan tänka att det är inte så vanligt i de länder som man kommer 

ifrån, just dem som kommer till oss. De som är från Mellanöstern till 

exempel. Det är ju inte så vanligt att man söker för sin psykiska ohälsa, så 

som det är här. Här är det lättare liksom, det är mer legitimt att man mår 

psykiskt dåligt. 

 

En del människor från de här länderna, till exempel Afghanistan, vet inte vad 

en psykolog är. Man går inte till en psykolog för att få hjälp med sina 

svårigheter och få ett bättre psykiskt mående, utan då är man galen eller dum 

i huvudet. 

  

Intervjupersonerna uppgav att socioekonomiska skillnader påverkade hur de asylsökande 

uttryckte den egna ohälsan samt hur mycket information de hade om vilken slags vård och 

behandlingar som finns att tillgå som exempelvis psykiatrisk vård. De asylsökande som 

hade en högre utbildning och bra ekonomi var oftast mer införstådda i vad exempelvis en 

psykolog är och vad denne arbetar med samt hade lättare att beskriva sin psykiska ohälsa 
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med ord än asylsökande som var fattiga och hade bott på landsbygden. De asylsökande 

som levt i fattigdom upplevdes ha mindre kunskap och information om psykisk ohälsa i 

allmänhet.  

 

De som är mer utbildade, kanske kommer välmående från lite rikare familjer, 

de har ju mer information, men de som har levt i fattigdom, i småstäder, på 

landsbygden, de vet ingenting. Och även när de uttrycker deras psykiska 

ohälsa, så har de inte ord för det.  De är inte medvetna om psykisk ohälsa på 

samma sätt som här i Sverige.  

 

Jag kan se att vissa människor kommer att få det tuffare i framtiden än 

andra. De som är lågutbildade och varken kan läsa eller skriva och som nu 

ska lära sig så mycket nytt här i Sverige kommer få det kämpigare än de som 

redan har utbildning och redan efter kort tid kan prata lite svenska. De har 

väldigt olika förutsättningar. 

 

Somatiska symtom 

 

Enligt intervjupersonerna gav de asylsökande ofta uttryck för somatiska symtom snarare än 

psykiska. Symtom som tryck över bröstet, huvudvärk, ont i magen, håravfall som i många 

fall manifesteras som kala fläckar på huvud och i ansikte, vitiligo (bortfall av pigmentering 

i huden) och sömnsvårigheter var vanligt. Dessa symtom förvärrade den inre stressen hos 

de asylsökande, särskilt unga påverkades av de symtom som uppfattades som kosmetiskt 

störande, som håravfall och vitiligo. Intervjupersonerna uppgav att somatiska symtom som 

de nyss nämnda är vanligt förekommande vid psykisk ohälsa. Eftersom de asylsökande 

främst informerade om deras somatiska besvär, frågade intervjupersonerna ofta de 

asylsökande om symtom som exempelvis tryck över bröstet, sömnsvårigheter och magont 

för att undersöka om underliggande orsaker som psykisk ohälsa förelåg.   

  

Kosten, sömnen och somatiska symtom som magont och huvudvärk påverkas 

av psykisk ohälsa … De somnar sent och vaknar tidigt … När vi frågar om 

dessa symtom, som hur de sover och äter och om de gnisslar tänder, så 

förstår vi att de mår dåligt.  

 

Två saker som förekommer ofta hos asylsökande är håravfall och vitiligo som 

det heter. Då får man såna här vita fläckar på huden eller kala fläckar i 

håret eller i skägget. Då blir de frustrerade och mår ännu sämre, särskilt de 

unga. 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av sitt arbete att lindra lidande 

vid vård av asylsökande med psykisk ohälsa. Som framkommit i resultatet kan sådana 

upplevelser bestå av olika komponenter. Dels handlar de om hur sjuksköterskor upplever 

sin egen situation, det vill säga hur vårdandet påverkar dem själva. Samtidigt handlar de 

också om hur sjuksköterskor upplever den andres situation, i det här fallet den 

asylsökandes. Vad uppvisar denne för tankar, känslor och beteenden i situationen? 

 

Resultatet visar att intervjupersonerna upplevde den asylsökandes situation som en 

situation av lidande. Detta utgör egentligen inte något fynd, utan var snarare något som 

studien förutsatte. Genom att fråga intervjupersonerna vilka uttryck asylsökande uppvisar 

för sitt lidande (se Bilaga C) förutsätts just att ett sådant existerar. Ett förutsättande som 

detta kan naturligtvis vara problematiskt, men inte i föreliggande fall då studien handlade 

om asylsökande med psykisk ohälsa. Ohälsa innebär per definition ett lidande, åtminstone 

om utgångspunkten är i enlighet med den begreppsanalys som återges i studiens bakgrund. 

De huvudfynd som gjordes angående asylsökandes situation handlar därför inte om 

lidandet eller den psykiska ohälsan som sådan; däremot handlar de om beskrivningar av 

hur denna tar sig uttryck ur ett sjuksköterskeperspektiv.    

 

Resultatet visade att traumatiska upplevelser från krig och flykt var framträdande, och 

intervjupersonerna beskrev att de asylsökandes psykiska ohälsa ofta relaterade till saker de 

varit med om i det förflutna. Utifrån tidigare forskning (Ekblad, Lindgren, Asplund & 

Burström, 2012; Shawyer, et. al., 2014; Slobodin & de Jong, 2015; Vostanis, 2014) var 

detta fynd väntat. Intervjupersonerna lyfte dock fram att det i de asylsökandes 

ohälsoproblematik även fanns en tydlig betoning på oro för framtid och familj. Detta tema 

fanns till viss del representerat i den litteratur som föreliggande studie refererat till 

(framförallt i Socialstyrelsen, 2015), men vi hade inte förväntat oss att det skulle vara så 

framträdande som det faktiskt visade sig vara. Då intervjupersonerna lyfte fram temat om 

oro som mer framträdande än det om trauma anser vi att det utgör ett av studiens 

huvudfynd. 

 

Vidare visar resultatet hur de asylsökandes situation har flera direkta anknytningspunkter 

till den analys av lidande som presenterades i studiens bakgrund. Intervjupersonerna 

beskrev hur asylprocessen i sig kan utgöra en grund för lidande, likaså uppkommen 

psykisk ohälsa. Den psykiska ohälsan bör dock inte ses endast som en grund till, utan även 

som ett direkt uttryck för lidandet. I samstämmighet med Erikssons analys (2015a) går det 

även urskilja olika former av lidandet. Här finns sjukdomslidandet – lidandet som upplevs i 

relation till själva det psykiska ohälsotillståndet. Dessutom kanske det ovanpå detta läggs 

ett vårdlidande; kulturkrockar, känslan av att inte bli förstådd och kommunikationsbrister 

som leder till utebliven vård. Den tydligaste anknytningen gäller dock kanske det som 

Eriksson benämner som livslidandet – det lidande som relaterar till hela människans 

livssituation. Eriksson beskriver detta som att det "självklara invanda livet rubbas och tas 

mer eller mindre plötsligt ifrån en" (Eriksson, 2015a, s. 93). Livslidandet handlar således 

om att bli fråntagen sitt meningssammanhang. "En människa som upplevt sig som hel kan 

plötsligt känna att identiteten som hel människa blir upplöst och man blir en massa delar 

med ett upplöst inre" (Eriksson, 2015a, s. 94). Detta relaterar tydligt till den asylsökandes 

situation. Flykt från krig och andra traumatiska upplevelser, att komma till ett främmande 
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land med ett främmande språk, och dessutom genomgå en utdragen asylprocess, ger 

naturligtvis en grund för människor att känna hopplöshet inför sin livssituation. 

Sjuksköterskans uppgift att lindra lidande måste därför anpassas därefter. Som exempel 

nämner Eriksson att förmedla "här är jag om du behöver mig", att uppmuntra stödja och 

trösta, samt att förmedla hopp och dela hopplösheten (Eriksson, 2015a). Detta stämmer väl 

överens med vad som framkom i föreliggande studies resultat, där intervjupersonerna 

tydligt betonade behovet av psykosocialt stöd som väsentligt för att kunna lindra de 

asylsökandes lidande. Att se, lyssna och bara finnas där lyftes fram som det grundläggande 

behovet, snarare än exempelvis psykiatrisk specialistvård. 

 

Ett område där studiens resultat skilde sig från tidigare forskning gällde förekomsten av 

PTSD. Kirmayer, et al., (2010) visade att våldsutsatta flyktingar och migranter ofta hade en 

högre förekomst av traumarelaterade störningar, och enligt Olsson (2007) beräknas så 

mycket som 20-30 procent av alla flyktingar vara drabbade. I de intervjuer som utfördes 

framkom inte detta tema överhuvudtaget. Även om intervjupersonerna ofta talade om de 

asylsökandes traumatiska upplevelser, var det ingen som specifikt nämnde PTSD. Detta 

kan förklaras av att studien inriktat sig på sjuksköterskors upplevelser, och inte primärt de 

asylsökandes ohälsa i sig. Därutöver ingår det inte i sjuksköterskors arbete att ställa 

psykiatriska diagnoser, vilket utförs av läkare. Ingenting i föreliggande studie motsäger 

således tidigare forskning. Den kan däremot anses som resultatlös eller icke-avgörande 

angående ämnet PTSD. 

 

Ett huvudfynd gällde hur de asylsökandes situation påverkade sjuksköterskorna 

personligen. Intervjupersonerna beskrev att deras arbete var givande och upplevdes 

meningsfullt. Samtidigt, i samband med beskrivningen av de asylsökandes lidanden, 

framkom att denna ofta påverkade dem själva och kunde vara svårt att bära. Arbetet med 

de asylsökande innebar mentala påfrestningar och intervjupersonerna hade således själva 

ett behov av stöd från arbetsgivare och kollegor. Något som också upplevdes som jobbigt 

gällde de utmaningar som intervjupersonerna ställdes inför i sitt arbete, framförallt att inte 

kunna ge den hjälp de asylsökande var i behov av. Det kunde bland annat vara svårt att 

hjälpa dem att erhålla psykiatrisk specialistvård, men det som ansågs mest problematiskt 

var att tiden och resurserna till mer grundläggande psykosocialt stöd helt enkelt inte räckte 

till. 

 

En annan utmaning, som gällde själva vårdrelationen och inte var relaterat till strukturella 

problem, kan sägas handla om kulturella skillnader mellan vårdare och vårdtagare. Enligt 

intervjupersonerna kunde de asylsökande patienterna ofta ha en annorlunda uppfattning av 

vad psykisk ohälsa handlade om, om de ens hade någon uppfattning alls, och de tenderade 

även att uttrycka denna på ett annorlunda sätt i jämförelse med icke-asylsökande patienter. 

I Hultsjö och Hjelm (2005) beskrevs sådana faktorer vara bland de största problemen vid 

vård av migranter. I föreliggande studie beskrevs dessa faktorer istället som en utmaning, 

men inte som ett egentligt problem. Intervjupersonerna berättade hur det gällde att kunna 

anpassa sig till den asylsökande, och samtala och ställa frågor på ett sätt som denne 

förstod. Detta kunde vara nog svårt, men det upplevdes inte som på något sätt omöjligt. 

Utmaningarna kan således delas in i sådana som sjuksköterskor kan lära sig att hantera, 

och sådana som de själva har svårt att göra någonting åt - det vill säga strukturella 

problem. I intervjuerna framkom att de senare upplevdes betydligt mer frustrerande. Detta 

visade sig även i att intervjupersonerna, när de tillfrågades om behovet av resurser och 



 22     

kompetensutveckling, inte uttryckte några särskilda önskemål angående det senare; istället 

var det just ökade resurser som ansågs önskvärt. 

 

Förutom den anknytning som gjorts till Katie Erikssons analys av lidande går det även att i 

resultatet finna relevanta kopplingar till Afaf Meleis transitionsteori. Då Meleis i sin 

forskning själv intresserat sig för flyktingars och immigranters situation (Meleis, 2011; 

Meleis, Sawyer, Im, Hilfinger Messias & Schumacher, 2010) anser vi att det är av intresse 

att här lyfta denna. 

 

Meleis menar att det i rollen som sjuksköterska är nödvändigt att ha kunskap om 

transitioner för att kunna hjälpa människor till hälsa. En transition innebär en övergång 

från en viss fas, plats, identitet, roll, eller situation till en annan, det vill säga en process där 

livet förändras (Meleis, 2015). Transitionen börjar i och med att det går att ana att en 

händelse eller förändring är på väg att ske. Människor handskas med många förändringar 

genom livet som sätter igång inre processer hos dem, medan sjuksköterskor möter 

människor som genomgår transitioner som relaterar till deras hälsa, välbefinnande samt 

deras förmåga att ta hand om sig själva. Dessutom handskas sjuksköterskor med den 

omgivning som stödjer eller hämmar personliga, kollektiva, familje- eller 

befolkningsrelaterade transitioner (Meleis, 2010). 

  

Denna förståelse har tydlig relevans för bland annat asylsökandes situation – en koppling 

som Meleis själv gör. Sociala och kulturella transitioner som migration är exempel på 

transitioner som kan göra personer sårbara. Sårbarhet är i detta sammanhang relaterat till 

upplevelser, interaktioner och förhållanden i omgivningen som exponerar individen för 

potentiell skada, förlängd återhämtning eller fördröjd eller ohälsosam följsamhet. Meleis 

beskriver transitioner som både ett resultat av, samt något som resulterar i, förändringar i 

liv, hälsa, relationer och omgivning (Meleis, Sawyer, Im, Hilfinger Messias & 

Schumacher, 2010) 

 

Meleis, Sawyer, Im, Hilfinger Messias & Schumacher (2010) skriver även att behovet av 

att känna sig och vara i ett sammanhang är ett framträdande tema i många 

transitionsskildringar. Efter en person har migrerat kan det till exempel handla om att knyta 

nya kontakter och samtidigt behålla kontakten med familj och vänner i hemlandet. 

Socialstyrelsen (2015) konstaterar att just det sociala nätverket för asylsökande ofta är 

mycket litet eller till och med obefintligt och således är behovet av att vara i ett 

sammanhang något som många asylsökande saknar. Detta behov av sammanhang och 

socialt stöd var även något som tydligt framkom i resultatet. En annan betydande faktor 

som kan påverka transitionen positivt var att ha kontakt med sjukvårdspersonal som kan 

hjälpa till att svara på frågor (Meleis, Sawyer, Im, Hilfinger Messias & Schumacher, 

2010). Denna faktor kan vara en skyddsfaktor för psykisk ohälsa, då okunskap om hur 

hälso- och sjukvårdssystemet fungerar är enligt Norredam, Mygind och Krasnik (2005) en 

riskfaktor för asylsökande att drabbas av psykisk ohälsa i postmigrationsfasen.  

 

Ankomsten till Sverige innebär för många asylsökande en kulturkrock som kan leda till 

stress och känslor av att vara isolerad. Detta är faktorer som kan göra asylsökandes 

psykiska sjukdomar mer komplexa, vilket ökar risken för att symtomen och sjukdomarna 

ska bli såväl behandlingsresistenta som kroniska. Dessutom brister primärvården och 

sociala myndigheterna i upptäckten av asylsökandes behov av psykiatrisk vård, vilket 

riskerar att de inte får nödvändig behandling i tid. Samtidigt undviker vissa asylsökande 

kontakt med psykiatrienheter (Socialstyrelsen, 2015). En tänkbar förklaring till detta kan 
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vara att det i kulturer som härrör ifrån Mellanöstern, Afrika och Asien är vanligt med 

stigmatisering av människor som lider av psykisk ohälsa, vilket även kan förklara till 

varför personer som härrör ifrån dessa kulturer somatiserar deras psykiska symtom utav 

rädsla av att bli stigmatiserade (Meleis, Sawyer, Im, Hilfinger Messias & Schumacher, 

2010; Socialstyrelsen, 2015). Detta är något som framkommer tydligt i resultatet; enligt 

intervjupersonerna var det vanligt att asylsökande uttryckte sin psykiska ohälsa genom att 

beskriva somatiska symtom som exempelvis tryck över bröstet, huvudvärk och ont i 

magen. Meleis skriver dessutom att sannolikheten av att drabbas av psykisk ohälsa var 

högre hos asylsökande med låg socioekonomisk status (Meleis, Sawyer, Im, Hilfinger 

Messias & Schumacher, 2010). Just socioekonomiska skillnaders betydelse för psykisk 

ohälsa redovisas i resultatet. Enligt intervjupersonerna hade personer med hög utbildning 

mer kunskap om psykisk ohälsa och hur denna kan behandlas samt att de hade bättre 

förutsättningar att till exempel lära sig ett nytt språk, i detta fall svenska. Socioekonomiska 

svårigheter i det nya landet visade sig även i en engelsk studie påverka de asylsökandes 

hälsa allvarligt (Carswell, Blackburn & Barker, 2011). 

 

Metoddiskussion 

Gällande kvalitativa studier och dess problem är trovärdigheten ett av de mest omfattande. 

Läsare av en kvalitativ studie måste kunna lita på att de resultat som presenteras är 

trovärdiga. För att öka trovärdigheten ska forskaren kunna redovisa att data är insamlade 

via ett tillvägagångssätt som är relevant för problemformuleringen samt att 

forskningsetiska överväganden har gjorts (Trost, 2010). Därför redovisades en tabell med 

exempel på analysprocessen (Tabell 1) som har lett fram till studiens resultat (Tabell 2), 

samt redogjort för dess forskningsetiska överväganden (se s. 9). Studiens intervjuguide 

(Bilaga C) som användes vid varje intervjutillfälle innehöll få övergripande frågar snarare 

än flera detaljerade då detta kan leda till att intervjun blir för kontrollerad på förhand samt 

att påståendefrågor till skillnad från öppna frågor kan leda till begränsningar i studiens 

trovärdighet (Danielson, 2012a; Trost, 2010). Dessa intervjufrågor upplevdes fungera väl, 

och ledde vid samtliga intervjuer till utförliga svar från de intervjuade. Vissa av dem kunde 

ibland behöva förtydligas för att säkerställa att frågornas intention uppfattades. Detta ser vi 

inte som en svaghet, utan snarare som en styrka hos den semistrukturerade 

intervjumetoden. Olsson och Sörensen (2011) menar att det är viktigt att intervjuaren är 

kritisk till sina egna förutsättningar och inte utgår från redan färdigformulerade 

frågeguider. Då intervjuguiden (Bilaga C) användes som ett underlag, med utrymme att 

genom omformuleringar, förtydliganden och följdfrågor förklara intervjufrågornas 

innebörd, gavs möjligheten till mer innehållsrika svar från de intervjuade än annars vore 

möjligt. Den mängd data som härmed samlades in underlättade sedan sammanställningen 

av resultatet. 

 

En metodfråga som relaterar till användandet av Katie Eriksson som utgångspunkt för 

studien är utelämnandet av lidandets religiösa aspekter. Erikssons vårdteori (2014; 2015a; 

2015b) utgår från att människan är en religiös varelse, att hon har någon form av tro eller 

gudsförhållande. Denna tro kan ta sig olika uttryck, ha olika innehåll och olika funktion. 

Att tron, oavsett uttryck och innehåll, alltid finns som en naturlig del av människans liv 

betyder samtidigt att hon också bär på religiösa och andliga behov (Eriksson, 2014; 

2015b). Att bemöta dessa är således en viktig del för att lidande ska kunna lindras 

(Eriksson, 2015a). Eriksson ser detta som den vanligaste orsaken till att patientens 

helhetsvård inte tillgodoses, det vill säga vårdpersonalens oförmåga att känna igen och 

möta människans andliga behov. En professionell vårdare måste kunna bemöta både de 
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kroppsliga och andliga behoven (Eriksson, 2014). Således finns det en svaghet i 

föreliggande studie att frågor om lidandets religiösa aspekter utelämnats. Dessa skulle 

naturligtvis ha diskuterats om de förekommit i de intervjuades svar. Samtidigt är svaren 

som ges beroende av vilka frågor som ställs, och då inga frågor om lidandets religiösa 

aspekter ställdes är det möjligt att de intervjuade inte tog upp dessa just på grund av att de 

utelämnades i frågorna. Föreliggande studie kan således säga exemplifiera den oförmåga 

att känna igen och bemöta andliga behov som Eriksson (2014) beskriver. Detta är en 

svaghet hos studien. 

Som forskare är det viktigt att medvetandegöra och reflektera kring sin egen roll under 

studiens gång. En relevant fråga här gäller vilken betydelse vår och intervjupersonernas 

förförståelse kan ha haft för resultatet? Vi har därför beskrivit den egna förförståelsen för 

att stärka studiens trovärdighet och klargöra utgångspunkten för de tolkningar som gjorts 

(Olsson & Sörensen, 2011). Betydelsen som denna förförståelse har för studiens 

objektivitet är viktig att diskutera. Polit och Beck (2017) beskriver hur forskaren utifrån sin 

bakgrund och förförståelse kan skapa egna tolkningar av intervjupersonernas svar. 

Samtidigt betonar Olsson och Sörensen forskarens subjektivitet som den kvalitativa 

forskningens utgångspunkt. "En hermeneutisk forskare använder medvetet sina egna 

värderingar" (Olsson & Sörensen, 2011, s. 166). 

Forskarens personliga roll kan således utgöra både en svaghet och en styrka. Gadamer 

(1997) beskriver hur en människas förståelsehorisont begränsar hennes kunskapsmässiga 

synfält – det vill säga hur förförståelsen sätter gränser för hur hon tolkar nya intryck och 

vilken ny kunskap hon kan erhålla. Gadamers intention med beskrivningen är dock inte att 

kritisera förförståelsens roll, utan just att beskriva hur all kunskapsinhämtning går till. 

Samtidigt som förförståelsen sätter gränser för tolkning och kunskap, är det förförståelsen 

som över huvud taget gör kunskapsinhämtningen möjlig. Det vill säga, utan en tidigare 

förståelse att förhålla sig till finns det helt enkelt ingen bakgrund att förstå och tolka ny 

information utifrån (Gadamer, 1997). Vidare klargör Olsson och Sörensen (2011) att 

förförståelsen ofta uppstår just i mötet med den nya informationen. Det är den nya 

informationen som uppenbarar vad ens förförståelse var. Forskarens förförståelse utgör 

således inte ett problem som bör elimineras, eller ens går att eliminera. Däremot är den 

viktig att medvetandegöra, både för sig själv och för andra, då detta kan belysa varför 

forskningen resulterat i de slutsatser som den gjort. Under studiens gång har vi, som 

författare till föreliggande studie, därför kontinuerligt reflekterat över vilken kunskap vi på 

förhand upplevt oss besitta, samt vilka värderingar vi utgått ifrån. Dessa har vi försökt att 

redovisa så långt det är möjligt. 

Angående intervjupersonernas förförståelse kan det lyftas som en svaghet att vi inte 

definierade eller diskuterade bärande begrepp som "lidande" och "psykisk ohälsa" med 

dessa på förhand. Då intervjupersonerna var yrkesverksamma sjuksköterskor förutsatte vi 

helt enkelt att de hade en förförståelse av dessa begrepp utifrån hur de används i 

omvårdnadslitteraturen. Samtidigt som vi anser att detta val, att inte föra en diskussion om 

begreppen på förhand, var befogat medger vi dock att det i efterhand kan ses som en 

svaghet. En annan svaghet anses vara att vi inte har frågat intervjupersonerna hur de går 

tillväga när de bedömer om en asylsökande patient lider av psykisk ohälsa eller inte. Enligt 

vår mening borde vi därför ha frågat intervjupersonerna angående bedömningsunderlag för 

psykisk ohälsa. 
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Då vi eftersträvade beskrivningar av intervjupersonerna i syfte att förstå ett fenomen var 

kvalitativ metod det mest relevanta valet i enlighet med Danielson (2012a). Således 

gjordes bedömningen att vald metod inte begränsar trovärdigheten. Kvantitativ metod var 

aldrig aktuellt för studien eftersom en sådan mäter eller observerar utefter strukturella 

former för att få svar på frågeställningar, inte för att erhålla beskrivningar som i en 

kvalitativ metod (Billhult & Gunnarsson, 2012; Danielson, 2012a). En kvantitativ metod 

hade således inte kunnat motsvara studiens syfte.  

 

Sex till åtta intervjupersoner var enligt Danielson (2012a) ett lämpligt antal för en 

kvalitativ intervjustudie, och utgör även den datamängd som var minimumkravet för 

kvalitativ metod vid studiens hemmahörande lärosäte Sophiahemmet Högskola. Studien 

hade sex intervjupersoner och uppnådde således både detta minimumkrav och det mål som 

i förväg hade satts upp. Det högre antalet på sju eller åtta uppnåddes inte på grund av brist 

på svar på de förfrågningar som skickats ut. Med hänvisning till ovannämnda referens 

(Danielson, 2012a) anser vi att antalet intervjupersoner i studien inte begränsar 

trovärdigheten. Dock arbetade tre av dessa på samma vårdenhet, vilket kan begränsa 

studiens trovärdighet på grund av minskad utspridning av intervjupersoner som således 

minskar urvalets bredd. Bedömningen gjordes att ändå inkludera alla tre intervjuer, då 

intervjupersonerna uppnådde urvalskriterierna samt på grund av svårigheter i att finna 

intervjupersoner från andra vårdenheter som ville medverka. Inga ytterligare förfrågningar 

skickades ut till andra vårdenheter då dessa inte bedömdes uppfylla urvalskriterierna. De 

sex intervjupersonerna var tillhörande fyra olika vårdenheter av totalt nio tillfrågade. Det 

går inte att utesluta att studiens bortfall kan ha begränsat dess trovärdighet, men vi tror 

dock inte att ytterligare medverkande intervjupersoner från andra vårdenheter hade 

påverkat resultatet nämnvärt med hänvisning till de mönster som går att urskilja i 

presenterat resultat.  

 

Vi läste först transkriberingarna var för sig samt identifierade data som bedömdes relevant 

för studiens syfte och problemformulering och jämförde sedan utvald data sinsemellan. 

Detta för att minska risken för ett förvrängt resultat och godtycklig subjektivitet, och 

således för att öka studiens tillförlitlighet. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är 

transkriberingar av intervjuer en tolkningsfråga. Därför har det inte varit möjligt att 

dementera att studiens tillförlitlighet inte har påverkats negativt av att transkriberingarna 

delades upp mellan studiens författare. Om för mycket fokus riktas mot tillförlitligheten 

kan det dock hindra såväl kreativitet som variationsrikedom (Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

Valet att ha två intervjuare vid varje intervjutillfälle kan vara en fördel då de verkar som 

stöd åt varandra och kan resultera i en intervju med en mer omfattande information. För 

den intervjuade kan det dock upplevas som att ett maktförhållande skapas där intervjuaren 

har övertaget (Trost, 2010). Därför valde vi att ha en huvudintervjuare och en passiv 

intervjuare som hade möjlighet att komplettera med följdfrågor, då detta bedömdes ge den 

intervjuade ett lugnare intryck. Det går dock inte att utesluta att valet att ha två intervjuare 

kan ha påverkat den intervjuade på så sätt att denne upplevde sig vara i underläge. 

Samtliga intervjuer utfördes på intervjupersonernas arbetsplatser, vilket kan ha påverkat 

relationen mellan intervjuare och intervjuperson då denna miljö inte kan betraktas som 

tillräckligt ostörd (Trost, 2010).  

 

Resultaten av kvalitativa studier går inte att generaliseras, dock kan resultaten vara 

överförbara till ett liknande sammanhang gällande grupper eller situationer. Eftersom det 

är svårt att upprepa en kvalitativ studie på ett exakt likadant tillvägagångssätt, har 
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föreliggande studie en tydlig beskrivning av dess metod då det anses underlätta för vidare 

forskning på en likartad grupp eller situation (Danielson, 2012b).   

 

Slutsats 

Resultatet visade att intervjupersonerna hade positiva upplevelser av sitt arbete att lindra 

lidande vid vård av asylsökande med psykisk ohälsa. De beskrev det både som 

tillfredsställande och meningsfullt. Samtidigt fanns upplevelser av att arbetet delvis kunde 

vara tungt, att det påverkade intervjupersonernas hälsa och att de behövde stöd från 

arbetsplatsen i form av bland annat handledning. De asylsökande kunde bära på 

traumatiska erfarenheter, och dessutom en oro djupt rotad i själva situationen av att vara 

asylsökande. Intervjupersonerna beskrev att det ibland kunde vara svårt att hjälpa de 

asylsökande i denna oro, eftersom situationen ofta var svår för dem att påverka. Särskilt 

tungt var det när de såg att behov fanns, men där tiden och resurserna inte räckte till för att 

ge det psykosociala stöd som behövdes för att kunna lindra de lidanden som de 

asylsökande uppvisade. Svårigheter i arbetet på grund av kulturella och socioekonomiska 

skillnader beskrevs också. Dessa ansågs dock inte som några oöverkomliga hinder för 

lindring av lidande, då de gick att övervinna genom att anpassa vården efter de 

asylsökandes personliga förutsättningar.  

 

Fortsatta studier 

 

Studiens ämne valdes delvis utifrån att det ansågs vara till stor del outforskat. Det vill säga 

att det fanns ett behov av att studera det, med kunskapsluckor som behövde fyllas i. Ett 

litet befintligt forskningsunderlag betyder dock att det behövs fler än en studie för att 

kunna dra generella slutsatser inom området. Studien utförde intervjuer med en grupp på 

sex personer, varav tre från samma arbetsplats. Som nämnts i metoddiskussionen är antalet 

intervjupersoner inte något som begränsar föreliggande studies trovärdighet. Samtidigt är 

sex personer en relativt liten grupp. Även om det gick att urskilja tydliga mönster i 

intervjupersonernas svar, skulle det vara intressant att se ifall dessa mönster upprepar sig 

hos fler intervjupersoner i liknande studier. Behovet av att utforska ämnet är således ett 

behov som kvarstår.  

 

Eftersom det framkommit i resultatet att sjuksköterskor ofta upplever en dissonans mellan 

den hjälp de asylsökande patienterna efterfrågar och den hjälp sjukvården kan erbjuda, 

skulle det även vara av intresse att undersöka vad de asylsökande själva förväntar sig av 

sjukvården, det vill säga en studie med asylsökande som intervjupersoner. En större 

förståelse för hur asylsökande själva uppfattar sina behov är en förutsättning för att kunna 

utveckla framtidens vård för dessa människor.  

 

En ytterligare intressant aspekt är om en studie liknande denna istället utgick ifrån 

Madeleine Leininger's omvårdnadsteori om kulturrelaterad omsorg ((McFarland & Wehbe-

Alamah, 2015).  

 

Klinisk tillämpbarhet 

 

Asylsökande med psykisk ohälsa utgör, och kommer fortsätta att utgöra, en betydande 

grupp inom ansvarsområdet för den svenska hälso- och sjukvården. Även efter det att 

asylprocessen är över, det vill säga när den asylsökande erhållit sitt uppehållstillstånd, 

fortsätter denne att vara en del i det samhälle vars hälsa sjuksköterskor har ett ansvar för. 
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Det finns med andra ord ett tydligt behov av att förstå denna grupps hälsosituation, varav 

den psykiska hälsan utgör en betydande del, samt hur den ohälsa som finns kommer till 

uttryck. Studien har således en tydligt klinisk relevans, både för dem som i sitt arbete 

direkt kommer i kontakt med asylsökande, och för dem som kommer i kontakt med dessa 

efter asylprocessen. Med hjälp av studien kan sjuksköterskor få en tydligare förståelse för 

asylsökandes psykiska ohälsosituation, samt vilka möjligheter och problem som finns i 

vården av dessa. 
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BILAGA A 

  

  

                                                                                                         Stockholm 2016-XX-XX 

 

Till verksamhetschef 

NN 

XXkliniken, XXsjukhuset 

  

Vi heter Joel Forsell och Isabel Sommar och är sjuksköterskestudenter vid Sophiahemmet 

Högskola, termin 5, som ska genomföra ett självständigt arbete omfattande 15 

högskolepoäng. Området som ska studeras berör vård av asylsökande med psykisk ohälsa 

(var god se nästa sida för sammanfattning av studiens innehåll och uppläggning). Vi är 

därför mycket intresserade av få genomföra arbetet vid ……… kliniken, XXsjukhuset.  

  

Om Du godkänner att studien genomförs vid …..kliniken, är vi tacksamma för din 

underskrift av denna bilaga som därefter returneras i bifogat svarskuvert. Om Du känner 

dig tveksam till att studien genomförs vid ……kliniken är vi/jag tacksamma för besked om 

detta. Har Du ytterligare frågor rörande undersökningen är Du välkommen att kontakta 

oss/mig eller vår/min handledare. Vi ser fram emot att snart höra ifrån Dig! 

  

Vänlig hälsning                                         

  

 

Students namnteckning                                                 Students namnteckning 

                                             

Joel Forsell                                                                     Isabel Sommar  

076-053 01 20                                                                073-778 25 81                     

joel.forsell@gmail.com                                                  mariaisabel.sommar@gmail.com 

  

  

  

Handledares namnteckning 

  

Karin Casten Carlberg  

08-4062910  

karin.casten.carlberg@shh.se 

  

  

mailto:joel.forsell@gmail.com
mailto:mariaisabel.sommar@gmail.com
mailto:karin.casten.carlberg@shh.se


II 

 

Sammanfattning 

  

Titel: Sjuksköterskors upplevelser av att vårda asylsökande med psykisk ohälsa 

  

Problemområde: Samhället står just nu inför stora utmaningar, med fler asylsökande än 

någonsin tidigare i Sveriges historia. Då många asylsökande kommer från svåra och 

traumatiska förhållanden finns hos dessa en hög förekomst av psykisk ohälsa, samtidigt 

som denna ohälsa tar sig andra uttryck än den hos infödda svenskar, bl.a. i en högre 

förekomst av post traumatiskt stressyndrom. Det ökade antalet asylsökande ställer även 

sjukvården inför stora utmaningar och för att förstå vilka resurser som behövs för att möta 

det växande vårdbehovet är det viktigt att ta del av sjuksköterskors erfarenheter. För att 

öka förståelsen för asylsökande med psykisk ohälsa är det önskvärt att få tillstånd att 

intervjua sjuksköterskor som har erfarenhet av att vårda dessa personer.  

  

Syfte: Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda asylsökande med psykisk 

ohälsa så att stöd erbjuds i patientens lidande. 

  

Frågeställningar: Vilka är de främsta utmaningar sjuksköterskor möter i sitt arbete vid vård 

av asylsökande med psykisk ohälsa? Vilka eventuella extra resurser och vilken 

kompetensutveckling för vårdpersonal efterfrågar sjuksköterskorna? Finns det några 

gemensamma uttryck för de lidanden som asylsökande uppvisar? I så fall vilka? Vilken typ 

av stöd efterfrågar de asylsökande för att lindra sitt lidande? 

  

Arbetets design och metod för datainsamling: För att svara upp mot studiens syfte har vi 

valt att använda oss av en kvalitativ intervjumetod. Intervjuerna kommer att vara 

semistrukturerade med öppna frågor och anpassas efter vad som kommer upp under 

intervjun. 

  

All forskning ska utgå från god forskningssed. Datainsamling, analys och rapportering 

kommer därför att genomföras i enlighet med de rekommendationer som ges i 

Vetenskapsrådets Codex[1] och i Helsingforsdeklarationen[2]. I det fall vårt arbete blir 

föremål för en vetenskaplig artikel kommer alla data att avpersonifieras och endast 

presenteras på gruppnivå. Vidare kommer vi inte att närmare informera om var studien 

genomförts annat än som en vårdcentral i eller i närheten av en större stad i Sverige. För 

eventuella frågor kring detta svarar vi givetvis gärna.  

  

Tidslängd för arbetet: Arbetet kommer utföras under veckorna 14-23. 

 
[1] http://codex.vr.se/ elektroniskt tillgänglig 160125 
[2] http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html, tillgänglig 160125 
 

 

  

https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?Fi=SDE592851A994C374!143&H=emul&C=5_810_BN1-SKY-WAC-WSHI&ui=sv-SE&rs=en-US&su=1033901920660800372&ad=en-US&sc=host%3d&&wdPid=AE54887&wdModeSwitchTime=1460702222871&wdPreviousSession=8242f0b7-e60f-4832-a2b5-a9cac7c3b399&pdcn=pdc234f
https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?Fi=SDE592851A994C374!143&H=emul&C=5_810_BN1-SKY-WAC-WSHI&ui=sv-SE&rs=en-US&su=1033901920660800372&ad=en-US&sc=host%3d&&wdPid=AE54887&wdModeSwitchTime=1460702222871&wdPreviousSession=8242f0b7-e60f-4832-a2b5-a9cac7c3b399&pdcn=pdc234f
https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?Fi=SDE592851A994C374!143&H=emul&C=5_810_BN1-SKY-WAC-WSHI&ui=sv-SE&rs=en-US&su=1033901920660800372&ad=en-US&sc=host%3d&&wdPid=AE54887&wdModeSwitchTime=1460702222871&wdPreviousSession=8242f0b7-e60f-4832-a2b5-a9cac7c3b399&pdcn=pdc234f
http://codex.vr.se/
https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?Fi=SDE592851A994C374!143&H=emul&C=5_810_BN1-SKY-WAC-WSHI&ui=sv-SE&rs=en-US&su=1033901920660800372&ad=en-US&sc=host%3d&&wdPid=AE54887&wdModeSwitchTime=1460702222871&wdPreviousSession=8242f0b7-e60f-4832-a2b5-a9cac7c3b399&pdcn=pdc234f
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Jag godkänner härmed att Joel Forsell och Isabel Sommar får utföra studien 

”Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda asylsökande med psykisk ohälsa” på kliniken 

under tidsperioden våren 2016. 

  

  

__________________________ 

Ort, datum 

  

__________________________ 

Namnteckning, Verksamhetschef 

  

__________________________ 

Namnförtydligande 
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BILAGA B 

 

Adressat: 

Verksamhet Stockholm, datum: 

Adress: 

Postnummer, Ort: 

  

Förfrågan om deltagande i intervjustudie  
  

Hej! Vi heter Isabel och Joel, och är sjuksköterskestudenter vid Sophiahemmet Högskola, 

termin 5, som ska genomföra ett självständigt arbete omfattande 15 högskolepoäng. 

Området som ska studeras berör vård av asylsökande med psykisk ohälsa. Vi är därför 

intresserade av att få genomföra intervjuer med sjuksköterskor som har god erfarenhet av 

just detta, att möta och ge asylsökande vård. 

  

Problemområde: Med fler asylsökande än någonsin tidigare står Sverige och vården inför 

tydliga utmaningar. Många asylsökande kommer från svåra och traumatiska förhållanden, 

och bland dessa finns en hög förekomst av psykisk ohälsa. Samtidigt tar sig denna ohälsa 

ofta andra uttryck än den hos infödda svenskar, bl.a. i en högre förekomst PTSD och andra 

stressyndrom. Detta utgör en stor grund för lidande i den asylsökandes personliga liv. 

Samtidigt är lindring av lidande ett av sjuksköterskans fundamentala ansvarsområden. I 

och med det stora vårdbehovet just nu ser vi därför att det finns ett behov av att studera 

sjuksköterskors specifika erfarenheter av att vårda asylsökande med psykisk ohälsa.  

  

Syfte: Beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda asylsökande med psykisk ohälsa så 

att stöd erbjuds i patientens lidande. 

  

Frågeställningar: Vilka stora utmaningar möter sjuksköterskor i sitt arbete med att vårda 

asylsökandes psykiska ohälsa? Vad anser de att det behövs för eventuella resurser och 

kompetensutveckling för vårdpersonal? 

 

Arbetets design och metod för datainsamling: För att svara upp mot studiens syfte har vi 

valt att använda oss av en kvalitativ intervjumetod. Intervjuerna kommer att vara 

semistrukturerade med öppna frågor, och anpassas delvis efter vad som kommer upp under 

intervjun. Intervjuerna spelas in och kommer att transkriberas. 

  

Etiska överväganden: Deltagande i studien är helt frivilligt, och den intervjuade har rätt att 

när som helst under studiens gång dra sig ur arbetet. All information kommer att behandlas 

konfidentiellt. 

 

 

Med vänlig hälsning  

  

Sophiahemmet Högskola 

 

Studenternas namnteckningar xxxx 

  

Studerandes telefonnummer: xxxx 



V 

 

  

E-postadress:  xxxx 

  

Handledarens namn och telefonnummer: xxxx 
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BILAGA C 

Intervjuguide 

 

1. Kan du berätta om hur du upplever att det är att arbeta med asylsökande med psykisk 

ohälsa? 

2. Hur tycker du att den psykiska ohälsan manifesterar sig hos asylsökande jämfört med 

infödda svenskar? 

3. Finns det några gemensamma uttryck för de lidanden som asylsökande uppvisar? I så 

fall vilka? 

4. Vilken typ av stöd efterfrågar de asylsökande för att lindra sitt lidande? 

5. Vilka är de främsta utmaningar som du möter i ditt arbete vid vård av asylsökande med 

psykisk ohälsa? 

6. Vilka eventuella resurser och kompetensutveckling skulle du och dina kolleger vilja se 

mer av? 


