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Sammanfattning  
 
Bakgrund: Människor som söker skydd i Sverige har ofta en livssituation som kan skapa ett 
ökat vårdbehov. Inom primärvården möter sjuksköterskan vuxna asylsökande och 
papperslösa personer och ska då bedöma vårdbehovet utifrån deras rätt till vård utifrån vård 
som inte kan anstå. Det har kritiserats för att gå emot sjuksköterskans etiska kod och anses 
även kunna leda till diskriminering av vuxna asylsökande- och papperslösa personer. 
Syfte: Belysa sjuksköterskans upplevelse av att inom primärvården bedöma vårdbehovet hos 
vuxna asylsökande och papperslösa personer utifrån vård som inte kan anstå.  
Metod: Kvalitativa semistrukturerade intervjuer med åtta sjuksköterskor inom primärvården. 
Intervjuerna analyserades med inspiration av Graneheim och Lundmans beskrivning av 
kvalitativ innehållsanalys.  
Resultat: Tre huvudkategorier med fem underkategorier beskriver tillsammans 
sjuksköterskornas upplevelser av att inom primärvården bedöma vårdbehov utifrån vård som 
inte kan anstå. Känslan av att vara i ett gränsland beskriver upplevelser av vilken vård som 
kan och inte kan anstå och svårigheter som kan uppstå i bedömningen samt viljan att bedöma 
rätt. Att vilja göra mer än man får beskriver viljan att hjälpa patienterna men även en känsla 
av begränsning i möjligheten att erbjuda vård. Önskan om att få behandla alla patienter lika 
beskriver upplevelser av att behöva särbehandla människor och en vilja att behandla alla 
människor lika.  
Slutsats: Studien ger ny kunskap om hur sjuksköterskor i primärvården upplever att det kan 
vara svårt att dra gränsen för vilken vård som inte kan anstå och att det inte känns bra att 
ibland behöva neka patienter vård. Resultatet i denna studie kan bidra till en ökad förståelse 
för de moraliska dilemman som kan uppstå vid tillämpningen vård som inte kan anstå inom 
primärvården och att vuxna asylsökande och papperslösa personers patientsäkerhet tas i 
beaktan.  
 
Nyckelord: Asylsökande personer, intervju, papperslösa personer, sjuksköterska, upplevelse, 
vårdbehov
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Inledning   

Människor som har flytt från hemlandet till Sverige söker ofta vård inom primärvården 

(Sveriges Kommuner och Landsting, 2014). Där sker patientens första kontakt vanligtvis med 

en sjuksköterska som bedömer behovet av vård utifrån patientens besvär och symtom 

(Andersson, Hallberg & Norstrom, 1995). Enligt Lindström, Sundquist och Östergren (2001) 

har människor som flytt till Sverige ofta nedsatt psykisk hälsa. Det kan skapa ett ökat behov 

av att söka vård (ibid.) och i Sverige består den vård som vuxna asylsökande och papperslösa 

personer har rätt till av vård som inte kan anstå (SFS 2008:344; SFS 2013:407). Det kan 

förstås som vård om inte kan vänta om det finns risk för allvarlig skada eller hot om liv 

(Sandman et al, 2014). Vård som inte kan anstå har kritiserats från flera håll (Statens 

Offentliga Utredningar [SOU], 2011; Svensk Sjuksköterskeförening [SSF], 2013; Sandman et 

al., 2014; Socialstyrelsen, 2014). Det anses otydligt beskrivet och riskerar lämna utrymme för 

tolkning. Dessutom kritiseras det för att gå emot de mänskliga rättigheterna och 

människovärdesprincipen (ibid.) vilken sjuksköterskan enligt Snellman och Gedda (2012) ska 

arbeta utifrån i omvårdnadsarbetet. Enligt International Council of Nurses [ICN] (SSF, 2014) 

etiska kod vilar sjuksköterskans arbete på etiska grundprinciper utifrån en humanistisk 

människosyn om alla människors lika värde, vilka sjuksköterskor enligt SSF (2013) riskerar 

gå emot vid tillämpningen av vård som inte kan anstå. 

 

Med bakgrund i den kritik som riktats mot vård som inte kan anstå och är det intressant att 

belysa sjuksköterskans upplevelser att, inom primärvården, bedöma vårdbehovet hos den här 

patientgruppen. Detta då upplevelsen av att bedöma vårdbehov utifrån vård som inte kan 

anstå är ett till synes outforskat område. 

 

 

 

 

 

 



 
 

5 
 

Bakgrund 

Sjuksköterskans bedömning av vårdbehov i primärvården  

Inom primärvården är sjuksköterskan den av vårdpersonalen som patienten möter först, via 

telefon eller direkt på vårdcentralen (Andersson et al., 1995; Arvidsson, André, Borgquist & 

Carlsson, 2010). Andersson et al. (1995) beskriver att sjuksköterskan bedömer hur akut 

vårdbehovet är utifrån patientens berättelse om upplevda besvär och utefter synliga tecken. 

Detta ligger sedan till grund för sjuksköterskans beslut gällande om och när patienten ska 

bokas till läkare för vidare konsultation. Vidare beskriver Andersson et al. att sjuksköterskan 

försöker förstå patientens situation och ofta tar hänsyn till yttre omständigheter, som 

exempelvis svårigheter att komma till vårdcentralen, när läkartid ska bokas. Arvidsson et al. 

(2010) menar att faktorer som patientens sociala status, språksvårigheter och förmåga att ta 

till sig och följa råd kan påverka behovsbedömningen.  

 

Socialstyrelsen (2006) beskriver ett vårdbehov som skillnaden mellan ett för patienten 

aktuellt, på något sätt avvikande, hälsotillstånd och ett önskat hälsotillstånd. Vid kontakt med 

hälso- och sjukvården bedöms det aktuella hälsotillståndet vilket påverkas av många faktorer 

som bland annat nedsatt fysisk- och psykisk förmåga, livskvalitet och grad av lidande, vilka 

också bör vägas in i bedömningen. Därefter sätts enligt Socialstyrelsen ett mål för vården upp 

och nödvändiga vårdåtgärder vidtas med strävan att nå målet och avlägsna vårdbehovet. 

Vidare menar Socialstyrelsen att de patienterna med störst vårdbehov eller störst lidande bör 

prioriteras högst (ibid.).  

 

Enligt Göransson, Ehrenberg och Ehnfors (2005) är triagering ett vanligt sätt att inom vården 

bedöma och prioritera patienternas vårdbehov utifrån hur akut ärendet verkar vara. Inom 

primärvården i Blekinge används ett speciellt utformat triageringsstöd (Landstinget Blekinge, 

2014) som vägledning vid bedömning och sortering av patienternas medicinska vårdbehov. 

Det används även som hjälp vid prioritering av vilken vård som ska erbjudas. Utöver detta 

ska sjuksköterskan enligt McCance och McCormack (2013) ha kompetensen att arbeta 

personcentrerat genom att se hela människan, visa respekt och förståelse för patientens 

situation. Aiken et al. (2014) och You et al. (2012) visar att sjuksköterskans kunskaper inom 

omvårdnad behövs för att kunna ge patienterna vård av god kvalitet och enligt Socialstyrelsen 

(2003) är omvårdnadsbehov ibland svårare att bedöma än medicinska behov. Detta då även 
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sådant som livskvalitet och välbefinnande vägs in i behovsbedömningen (ibid.). I de fall 

vuxna asylsökande och papperslösa personer söker vård ska även vård som inte kan anstå 

vägas in i bedömningen av vårdbehovet utifrån lagarna som reglerar denna patientgrupps rätt 

till vård (SFS 2008:344; SFS 2013:407). 

Vuxna asylsökande och papperslösa personers rätt till vård 

Människor som flyr från hemlandet och är i behov av skydd har möjlighet att söka asyl, det 

vill säga uppehållstillstånd, i Sverige (SFS 2005:716). Cirka 54 000 människor sökte 2013 

asyl i Sverige och enligt statistik har antalet asylsökande ökat under 2014 (Statistiska 

Centralbyrån, 2014). Utöver de människor som är asylsökande uppskattas det vistas mellan 

10 000 och 50 000 så kallade papperslösa personer olovligt i landet utan nödvändiga tillstånd 

(Socialstyrelsen, 2010). Det kan bero på bland annat uteblivet eller avslaget asylärende och 

rädsla för att återvända till hemlandet (Zelmin, 2011).  

 

Traumatiska händelser och nedsatt psykisk hälsa i samband med att människor flyr hemlandet 

kan enligt Silove, Sinnerbrink, Field, Manicavasagar och Steel (1997) orsaka ett ökat 

vårdbehov på grund av posttraumatisk stress och ångest. Detta då många har gått igenom 

såväl fysisk som psykisk stress i form av tortyr, sexuella övergrepp och förlust av 

familjemedlemar. Bhugra (2004) beskriver dessutom asylsökande och papperslösa personer 

som en sårbar grupp då de ofta lever under svåra och stressiga förhållanden innan, under och 

efter att de flytt hemlandet. Sådant som fattigdom, fångenskap och dålig tillgång på mat och 

vatten innan och under flykten kan påverka hälsan negativt. Bhugra menar också att hälsan 

kan påverkas av utdragna processer kring behandling av asylärendet, diskriminering, nekad 

tillgång till vård och social isolering i det nya landet. Det kan leda till en ökad risk för 

sjukdomar och därmed ett ökat behov av att söka vård (Bhugra, 2004). Enligt Lindström et al. 

(2001) har det visat sig att människor som flytt till Sverige upplever att de har dålig hälsa 

relaterat till bland annat svåra förhållanden i hemlandet samt psykosociala och ekonomiska 

faktorer i Sverige.  

 

I Sverige hade vuxna asylsökande och papperslösa personer tidigare endast rätt till 

osubventionerad akut vård vilket uttrycktes strida mot de mänskliga rättigheterna (SOU, 

2011). Dessa beskriver att alla länder ska skapa förutsättningar som tillförsäkrar alla 

människor läkarvård och sjukhusvård i händelse av sjukdom (Förenta Nationerna [FN], 

1966). Vuxna asylsökande och papperslösa personers rättigheter utökades därför 2008 
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respektive 2013 till subventionerad vård som inte kan anstå. Asylsökande och papperslösa 

barn under 18 år har rätt till lika omfattande vård som folkbokförda barn i Sverige (SFS 

2013:407; SFS 2008:344). Vård som inte kan anstå kan förstås som vård som inte kan 

avvakta eller vänta om det finns risk för allvarlig skada eller hot om liv (Sandman et al., 

2014).  Enligt Socialstyrelsen (2014) är det den behandlande läkaren eller tandläkaren som 

bedömer om patientens vårdbehov kan anstå eller inte men enligt Andersson et al. (1995) och 

Arvidsson et al. (2007) är det vanligt att sjuksköterskan bedömer patientens vårdbehov när 

han eller hon kommer till vårdcentralen.  

 

Innebörden i vård som inte kan anstå beskrivs som otydlig av Sandman et al.(2014) och SSF 

(2013). Det anses därför kunna lämna utrymme för tolkning vilket kan leda till 

tillämpningsproblem och en godtycklig bedömning av vilket vårdbehov som kan anstå och 

inte. Alexander (2010) menar att det finns en risk att begreppets otydlighet skapar möjlighet 

för vårdpersonal att agera utifrån fördomar vilket i så fall kan leda till diskriminering. 

Gullberg och Wihlborg (2014) beskriver att denna patientgrupp redan befinner sig i underläge 

och att de kan ha svårt att argumentera för sitt rätt till vård. Dessutom finns det en risk att 

sjuksköterskor, om lagen tolkas strikt, nekar dessa patienter vård genom hårdare 

prioriteringar om vårdbehovet inte bedöms vara riktigt akut (ibid.). Kritik mot vård som inte 

kan anstå har framförts i ett konsensusuttalande från olika vårdprofessioner (SSF, 2013). Det 

har beskrivits kunna gå emot att vård ska ges efter behov till alla människor oavsett ursprung, 

religion, juridisk- och social status. SOU (2011) och SSF(2013) menar även att vård som inte 

kan anstå strider mot de mänskliga rättigheterna och enligt Socialstyrelsen (2014), Sandman 

et al. (2014) och SSF (2013) riskerar det även frångå människovärdesprincipen. Vidare menar 

SSF (2013) att patientsäkerheten för asylsökande och papperslösa personer kan riskeras om 

deras vårdbehov bortprioriteras och de inte får vård i rätt tid. 

Etik i omvårdnadsarbetet 

Omvårdnaden vilar enligt Beauchamp och Childress (2009) på fyra etiska grundprinciper. 

Dessa är göra gott-, inte skada-, autonomi- och rättviseprincipen. Sjuksköterskan har en 

moralisk skyldighet att utföra handlingar som gynnar patienten och samtidigt förhindra att 

patienten tar skada eller att lidande uppstår. Vidare menar Beauchamp och Childress att 

sjuksköterskan bör arbeta för att förhindra att patienten kränks genom att respektera integritet 

och självbestämmanderätt. Sjuksköterskan ska också sträva efter rättvisa genom att behandla 

alla patienter lika (ibid.). Enligt Tucker (2000) kan de fyra grundprinciperna vara till hjälp 
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och stöd när sjuksköterskan reflekterar och ställs inför moraliska dilemman i arbetet. Sådana 

uppstår enligt Thompson, Melia och Boyd (2003) i situationer när ett par eller flera etiska 

principer, moraliska värderingar eller skyldigheter kolliderar eller ställs mot varandra. Ett val 

måste göras men situationen går inte att lösa på ett fullt tillfredställande sätt (ibid.).  

 

I hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 1982:763) och Patienssäkerhetslagen [PSL] (SFS 

2010:659) återspeglas de etiska grundprinciperna. Genom HSL är sjuksköterskan skyldig att 

ge god vård på lika villkor till alla vårdsökande patienter och utifrån PSL ska sjuksköterskan 

arbeta förebyggande och vidta åtgärder för att skydda patienter mot vårdskador (ibid.). Även 

sjuksköterskans kärnkompetenser lyfter sådant som patientsäkerhet och personcentrerad vård. 

Sjuksköterskan ska genom dessa enligt Ödegård (2013) och McCance och McCormack 

(2013) bland annat förhindra vårdskador och respektera patienters integritet och 

självbestämmanderätt samt utföra omvårdnad till patienter som unika individer med unika 

behov.  

 

Sjuksköterskan omvårdnadsarbete vilar också på ICN:s etiska kod (SSF, 2014). Där framgår 

även att sjuksköterskan ska värna om mänskliga rättigheter, främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa och lindra lidande hos alla patienter i behov av vård (ibid.). Sjuksköterskan 

bör även enligt Snellman och Gedda (2012) arbeta utifrån omvårdnadens värdegrund. Denna 

baseras på människovärdesprincipen och principen om varje människas rätt till upplevelse av 

ett meningsfullt liv. En upplevelse är enligt Eriksson (1991) subjektiv och kan aldrig riktigt 

förstås eller tolkas av en annan person. När människor möts menar Eriksson att upplevelser 

kan bli bekräftade och besvarade vilket Snellman och Gedda (2012) förklarar att 

sjuksköterskan bör sträva efter i det vårdande mötet. Genom att visa tillit och medkänsla, vara 

närvarande och ge stöd kan sjuksköterskan försöka förstå patientens upplevelse kring 

individuella problem och behov. För att kunna göra detta i det praktiska arbetet behöver 

sjuksköterskan hålla en etisk dialog kring uppkommande problem genom att medvetet 

reflektera kring tänkbara handlingar (ibid.). Studier har visat att det är av vikt att 

sjuksköterskor ges möjlighet till reflektion ihop med kollegor kring moraliskt svåra 

situationer som uppstått för att i framtiden lättare kunna hantera moraliska dilemman 

(Kälvemark, Höglund, Hansson, Westerholm & Arnetz, 2003; Lillemoen & Pedersen, 2012; 

Näsman, Lindholm & Eriksson, 2008). Moraliska dilemman kan uppstå i situationer där 

sjuksköterskor tvingas gå emot det som anses vara moraliskt rätt (Laabs, 2005, 2007; 

Kälvemark, Höglund, Hansson, Westerholm & Arnetz, 2003; Silén, Svantesson, Kjellström, 
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Sidenvall & Christensson, 2011) vilket enligt SSF (2013) sjuksköterskor riskerar att göra vid 

tillämpning av vård som inte kan anstå.  

Teoretisk referensram 

Enligt Erikssons (1995) omvårdnadsteori har allt vårdande en kärna av etiskt ansvar utifrån 

viljan att göra gott. Sjuksköterskan har enligt Eriksson ett inre personlig ansvar som skapas i 

mötet med patienten och ett yttre ansvar i form av lagar och regler (ibid.). Sjuksköterskan 

inom primärvården ska följa lagar och riktlinjer samt professionens etiska grundprinciper. 

Näsman, Lindholm och Erikssons (2008) studie visar att det kan förekomma hinder i att 

utföra det etiska ansvar som finns i vården. Dessa hinder kan utgöras av yttre regler och inre 

känslor som osäkerhet kring vad som är rätt att göra (ibid). Erikssons omvårdnadsteori kan 

användas för att förstå viljan att vårda och de känslor som kan uppstå när det inre och yttre 

ansvaret inte kan tas fullt ut.    

 

Enligt Erikssons (1995) omvårdnadsteori är motivet för allt vårdande kärleken, caritas, till en 

annan människa och genom medlidande skapas viljan att vårda. I mötet mellan två personer 

uppstår ett etiskt ansvar utifrån viljan att göra gott där den som är ansvarig ger av sig själv. 

Vårdandets etik är därför enligt Eriksson en inre etik vars djupaste motiv är kärleksmotivet 

och etik är ansvar. Det innebär att ge svar och bekräftelse och ansvaret berör allt som sker i 

mötet mellan vårdare och patient i form av tankar, känslor, vad de gör eller väljer att inte 

göra. Vårdaren går in i en vårdrelation med ett personligt engagemang och detta så kallade 

inre ansvar är kärnan i vårdandets etik. Enligt Eriksson styrs vårdaren också av ett yttre 

ansvar i form av de lagar och regler som finns i samhället. Skuld hör samman med det inre 

ansvaret och kommer av viljan att tjäna någon utifrån välvilja. Eriksson menar vidare att 

skulden gör människan ödmjuk och skapar förutsättningar för att känna medlidande men kan 

också uppstå i de fall sjuksköterskan inte kan lindra patientens lidande (ibid.).  

Problemformulering 

Sjuksköterskan har i omvårdnaden ett etiskt och lagligt ansvar (Snellman & Gedda, 2012) 

och är inom primärvården den som först tar emot och bedömer vårdbehovet hos vårdsökande 

personer (Andersson et al., 1995). Därmed kan det innebära att sjuksköterskan bedömer 

vårdbehov även hos vuxna asylsökande och papperslösa personer och kan tänkas ha en 

uppgift som inte är tydligt beskriven i Socialstyrelsens (2014) riktlinjer om vård som inte kan 

anstå. Med bakgrund i detta och den kritik som riktats mot vård som inte kan anstå (SOU, 
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2011; SSF, 2013; Sandman et al., 2014; Socialstyrelsen, 2014) är det intressant att belysa 

primärvårdssjuksköterskans upplevelser för att få ökad kunskap inom detta, till synes 

outforskade, område.  

Syfte  

Syftet var att belysa sjuksköterskans upplevelse av att inom primärvården bedöma 

vårdbehovet hos vuxna asylsökande och papperslösa personer utifrån vård som inte kan 

anstå.  

Metod  

För att kunna studera sjuksköterskans upplevelse valdes en empirisk intervjustudie med 

kvalitativ ansats. Kvalitativ ansats kan enligt Henricson och Billhult (2012) användas för att 

studera en persons levda erfarenhet av ett fenomen och intervjuer är då enligt Danielsson 

(2012) en lämplig datainsamlingsmetod.  

Urval och datainsamling 

Studiepopulationen var sjuksköterskor verksamma inom primärvården i östra Blekinge. För 

att kunna besvara syftet gjordes ett ändamålsenligt urval utifrån ett inklusionskriterie. Det 

innebar att sjuksköterskorna i arbetet mötte vårdsökande vuxna asylsökande och/eller 

papperslösa personer vilket även bekräftades innan intervjuerna. Enligt Henricson och 

Billhult (2012) görs ett ändamålsenligt urval genom kriterier som definierar vilka deltagare 

som ska inkluderas i studien. Syftet är att välja deltagare som har erfarenhet av fenomenet 

som ska studeras och därmed kan ge information och berätta om upplevelser som kan svara 

på forskningsfrågan (ibid.). Flera av vårdcentralerna i östra Blekinge saknade 

allmänsjuksköterskor, vilket studiepopulationen ursprungligen planerades bestå av. Därför 

inkluderades även distriktssköterskor som svarade upp till inklusionskriteriet och utförde 

arbetsuppgifter i likhet med allmänsjuksköterskor. Målet var att få intervjua sex till åtta 

sjuksköterskor.  

 

Kontakt togs först med förvaltningschefen för primärvården i Blekinge varefter 

verksamhetscheferna på respektive vårdcentral, offentliga och privatägda, kontaktades för 

godkännande att genomföra studien. Via telefon eller e-post gavs information om studien och 
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dess syfte. Förfrågan om tillstånd (Bilaga 1) skickades för underskrift. Efter 

verksamhetschefernas godkännande kontaktades, i förekommande fall, avdelningschefer på 

de aktuella vårdcentralerna. På de vårdcentraler där avdelningschef saknades hölls fortsatt 

kontakt med verksamhetschefen. De ombads hjälpa till att rekrytera sjuksköterskor till 

studien och fick ta del av information och intervjuguide (Bilaga 2 och 3). De 

vidarebefordrade därefter information om deltagande och informerat samtycke (Bilaga 4 och 

5) till vårdcentralernas sjuksköterskor. Sjuksköterskorna som uppfyllde inklusionskriteriet 

och som valde att delta i studien gav skriftligt eller muntligt samtycke varefter kontakt 

upprättades för att bestämma tid för intervju. Sammanlagt gav åtta kvinnliga sjuksköterskor 

sitt samtycke varav tre var allmänsjuksköterskor och fem var distriktssköterskor. De var 

verksamma på fyra olika vårdcentraler i östra Blekinge och samtliga hade erfarenhet av att 

möta vuxna asylsökande personer. Samtliga saknade erfarenhet av att möta vuxna 

papperslösa personer.   

 

Datainsamlingen baserades på semistrukturerade intervjuer med en inledande fråga och som 

stöd användes en intervjuguide (Bilaga 3) med förslag på följdfrågor. Dessa ställdes under 

intervjuerna för att uppmuntra till djupare beskrivningar kring upplevelsen. Vid denna typ av 

intervju ställs enligt Danielson (2012) i förväg formulerade öppna frågor vilka kan ställas i 

egen vald ordning. Kompletterande följdfrågor kan användas för att stimulera till utvecklande 

svar (ibid.). Intervjuerna ägde rum på av sjuksköterskan vald plats och samtliga valde att 

intervjuas på arbetsplatsen. Inför varje intervju förtydligades frivillighet och konfidentialitet. 

Samtliga intervjuer spelades in med diktafon och varade mellan 14 och 40 minuter. Båda 

författarna deltog vid varje intervjutillfälle.  

Dataanalys 

Det insamlade materialet analyserades med en kvalitativ innehållsanalys (Bilaga 6) utifrån en 

manifest ansats med latenta inslag inspirerad av Graneheim och Lundman (2004). De 

inspelade intervjuerna delades upp lika och transkriberades verbatim så som beskrivet av 

Kvale och Brinkman (2009). Därefter avlyssnades och korrekturlästes samtliga intervjuer och 

transkriberingar av båda författarna. Textmaterialet lästes igenom flera gånger för att få ökad 

förståelse för innehållet. Därefter togs gemensamt meningsenheter ut vilka svarade på syftet 

och kondenserades med strävan inte förlora textens innebörd. Tillsammans utvecklades 

därefter koder som beskrev kärnan i meningsenheterna. Dessa sorterades gemensamt in i 

huvudkategorier med tillhörande underkategorier. Under hela analysprocessen fördes 
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gemensamma reflektioner kring meningsenheter, kodning och kategorisering. Detta med 

syfte att, i enlighet med vad Graneheim och Lundman (2004) beskriver, bevara helheten i det 

ursprungliga textmaterialets innebörd och för att inte riskera tolkningsfel eller förbiseende av 

värdefullt innehåll.  

Etiska överväganden  

En etisk egengranskning av studien genomfördes innan en etikansökan skickades för 

bedömning till Etikkommittén Sydost (Dnr EPK 232-2014). De påpekade att studiens ämne 

kan upplevas som känsligt varför samtycke kan ges skriftligt men även muntligt för att värna 

om informanternas integritet. Efter Etikkommittén Sydost yttrande reviderades 

informationsbreven. Godkännande att genomföra studien gavs av såväl primärvårdens 

förvaltningschef som av verksamhetscheferna på respektive vårdcentral. Sjuksköterskorna 

som valde att delta i studien informerades om frivillighet, konfidentialitet och möjlighet att 

avbryta deltagandet utan vidare förklaring (Bilaga 4). Därefter gav de skriftligt alternativt 

muntligt samtycke (Bilaga 5) som beskrivet i Belmontrapporten (1978). Materialet kodades 

vid transkribering och efter genomförd studie förvaras ljudfiler, transkriberingar och 

samtyckesblanketter inlåsta på Blekinge Tekniska Högskola i enlighet med 

personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Risken för sjuksköterskorna ansågs vara låg utifrån 

ovanstående text om konfidentialitet och frivillighet. Nyttan övervägde risken då det inte 

fanns mycket beskrivet i ämnet och resultatet bedömdes göra det värt att genomföra studien.  

Resultat 

Resultatet baserades på sammanlagt åtta intervjuer, tre med allmänsjuksköterskor och fem 

med distriktssköterskor. Intervjuerna varade mellan 14 och 40 minuter. Det framkom att 

sjuksköterskorna i sitt arbete inom primärvården inte hade mött vuxna papperslösa personer 

varför resultatet baseras på upplevelserna av att bedöma vuxna asylsökande personers 

vårdbehov utifrån vård som inte kan anstå. Det resulterade i sammanlagt tre huvudkategorier 

med fem underkategorier (Tabell 1). Vuxna asylsökande personer kommer fortsättningsvis att 

benämnas ”patienter”. 
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Tabell 1. Huvudkategorier och underkategorier 

Huvudkategori Underkategori 

Känslan av att vara i ett gränsland Att dra gräns för vad som kan anstå 

 Att bedöma rätt 

Att vilja göra mer än man får Att vilja göra gott 

 Att vara generös 

 Att vara begränsad 

Önskan om att få behandla alla patienter lika  

Känslan av att vara i ett gränsland 

Denna kategori beskriver sjuksköterskornas upplevelser av vilken vård som kan och inte kan 

anstå och de svårigheter som kan uppstå i bedömningen då patientens vårdbehov inte är 

uppenbart. Vidare beskrivs sjuksköterskornas vilja att göra en korrekt bedömning av 

vårdbehovet.  

Att dra gräns för vad som kan anstå 

Sjuksköterskorna menade att vård som inte kan anstå skulle kunna hårdras till bara akuta, 

livshotande tillstånd som till exempel bröstsmärtor och andningsproblem. Vården ansågs inte 

heller kunna anstå om patienten uttrycker en önskan om att ta sitt liv eller har ett kroniskt 

livshotande sjukdomstillstånd så som cancer. Sjuksköterskorna i studien uttryckte att allt 

annat egentligen borde kunna anstå men de upplevde ändå att skador, smärta och infektioner 

inte heller ska anstå. Då diabetes och hjärt- kärlsjukdomar kan ge följdskador och skapa ett 

lidande för patienten ansågs det självklart att patienten får hjälp med mediciner. Det framkom 

att sjuksköterskorna upplevde att vård som inte kan anstå kan vara allt från enklare åkommor 

till stora livshotande tillstånd.  

… till exempel då så egentligen, ont i ryggen och ont i knäna, alla möjliga 

besvär som egentligen inte man, dör av. Hur hemskt det än låter, det ska 

kunna vänta. (Informant 3) 

 

Vid bedömning av patienter med livshotande eller svåra kroniska sjukdomstillstånd 

upplevdes det uppenbart för sjuksköterskorna att vården inte kunde anstå. Däremot ansåg 

sjuksköterskorna att det ibland var svårt att dra gränsen för vad som ska anstå eller inte i de 

fall patienternas besvär inte framgår lika tydligt. Sjuksköterskorna upplevde att exempelvis 
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långvarig smärta skulle kunna anstå men vid svårighet kring tolkning av besvärets 

allvarlighetsgrad uttrycktes en oro över att göra fel bedömning. Detta då det kan vara svårt att 

förutse hur ett till synes inte akut tillstånd utvecklas.  

… du kan ha ont i ryggen för att du har en, ett diskbråck eller du har en 

nerv i kläm men du kan ju också, det skulle ju också kunna vara en tumör. 

Det vet man ju inte. Så att, det är jättesvårt, just där och då, då tycker jag 

det är svårt. (Informant 1) 

Sjuksköterskornas och patienternas åsikter om vad som är akut upplevdes ibland gå isär och 

sjuksköterskorna beskrev att det ibland är svårt att sätta gräns för när läkarbesök ska bokas. 

Många gånger upplevdes patientens besvär ligga i ett gränsland mellan uppenbart akut och 

egenvård och det uttrycktes en oro över att det skulle kunna bli individuella tolkningar av vad 

som ska anstå och inte.  

Det är ju väldigt mycket ett gränsland så och alla, alla som jobbar med 

dem tolkar nog vad som är akut… själv liksom. Vad man anser det här är 

akut. (Informant 2) 

I studien framkom det att sjuksköterskorna upplevde svårigheter i att bedöma 

allvarlighetsgraden vid psykisk ohälsa då själsliga problem inte alltid blir tydliga i det första 

mötet med patienten. De förstod det som att många vuxna asylsökande personer har nedsatt 

psykisk hälsa och är i behov av kuratorstöd. Sjuksköterskorna menade att dessa problem inte 

alltid framkommer då patienten ibland har svårt att prata om det i de ofta korta möten som 

sker när patienten söker vård på vårdcentralen. Det upplevdes svårt att inte kunna erbjuda 

hjälp annat än i de fall patienten kräver akut psykiatrisk vård i form av inläggning på sjukhus. 

Därför kände sjuksköterskorna att de har en viktig uppgift att fylla i form av stödjande samtal 

för att på något sätt kunna hjälpa dessa patienter.  

 

… det som inte heller kan anstå tycker jag det, det som man måste göra, 

det är ju det här psykiska omhändertagandet när de kommer till 

mottagningen till exempel att de, får lite, ja, i alla fall samtal, att man ser 

till att man har en tolk och att man liksom… lyssnar. (Informant 4) 
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Att bedöma rätt 

Det framkom i studien att sjuksköterskorna ibland upplevde det svårt att avgöra om patienten 

är i behov av läkarvård. Därför uttryckte de att de inte vill ta några risker, vilket de inte gör 

med någon patient. Sjuksköterskorna upplevde att det ställs krav på att de ska göra en korrekt 

bedömning då de känner att de många gånger tar det avgörande beslutet kring patientens 

vårdbehov. Vid osäkerhet i bedömningen uttryckte sjuksköterskorna att de inte behöver stå 

själva i besluten och de rådgör gärna med kollegor. Ibland bokas även patienten till 

sjuksköterska för vidare bedömning med hjälp av tolk. I de fall patientens besvär bedöms 

ligga på gränsen mellan att kunna anstå och inte beskrev sjuksköterskorna att de bokar 

läkartid för säkerhets skull. Sjuksköterskorna upplevde att vård som inte kan anstå dras till 

sin yttersta gräns om vård endast ska erbjudas vid livshotande tillstånd och att läkarna oftast 

stödjer deras beslut. Ibland kan de mötas av oförståelse om läkarna menar att patientens 

besvär skulle kunnat anstå vilket kunde leda till en känsla av att hamna mellan patientens och 

läkarens vilja. 

 

… ibland är det ju jättesvårt och då kan man ju alltid gå och höra med en 

kollega eller… och göra en bedömning tillsammans. (Informant 8) 

Att vilja göra mer än man får 

Denna kategori beskriver hur sjuksköterskorna upplevde att de vill hjälpa patienterna men att 

de ibland kan känna en begränsning i möjligheten att erbjuda vård i önskad utsträckning.  

Att vilja göra gott 

Sjuksköterskorna beskrev medmänsklighet och ett empatiskt förhållningssätt som en del av 

vårdyrket. Därför upplevdes det emellanåt svårt att inte låta känslorna styra i bedömningen av 

patienternas vårdbehov. Det framkom i studien att sjuksköterskorna har en medvetenhet kring 

patienternas levnadsöde vilket kan göra att de bryr sig om och ibland tycker synd om 

patienterna. 

 

 … inte låta känslorna dra iväg, då är man också ute på hal is. Ja det kan 

vara jättesvårt, det kan vara jättesvårt för det är ju liksom människoöden 

som man aldrig trodde man skulle komma i kontakt. Som kommer. 

(Informant 4) 
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Trots att vården ibland bedömdes kunna anstå uttalades en vilja av att inte låta någon 

människa lida när problem lätt kan åtgärdas. Det uttrycktes att ingen ska nekas vård på grund 

av att de saknar uppehållstillstånd och det ansågs självklart att göra en insats i den mån det 

går. 

 

… man låter inte människor plågas tycker inte jag. Varför ska jag gå, 

varför ska jag gå med en smärta, alltså något fysiskt fel när vi ganska lätt 

kan åtgärda det? (Informant 5) 

Att vara generös 

I studien framkom det att sjuksköterskorna upplevde det som viktigt att förklara för patienten 

vilken hjälp de kan erbjuda och det uttrycktes att patienterna ofta tror att de ska få mycket 

hjälp när de kommer till Sverige. Trots att inte alla stora utredningar kan erbjudas upplevde 

sjuksköterskorna att de gör vad de kan för att underlätta för patienten. Även om vårdbehovet 

bedömdes kunna anstå menade sjuksköterskorna att det ofta fanns någonting de kunde göra 

för varje patient. 

 

Sen tror jag nog att man, som sjuksköterska, att man gör nog det som vi 

kan. De råden vi kan ge och det vi kan. Det gör man nog, alltså så. 

(Informant 1) 

 

Sjuksköterskorna upplevde att de var generösa enligt deras tolkning av lagen och vård som 

inte kan anstå eftersom de menar att de många gånger erbjuder mer än akut vård, exempelvis 

om en patient har hudbesvär eller mindre sårskador. Det beskrevs att utan generositet finns 

det en risk att det skapas ett uppdämt vårdbehov hos den här patientgruppen vilket 

sjuksköterskorna menar är en anledning att vara generös. De upplevde även att de ibland inte 

följer lagen om vuxna asylsökande personers rätt till vård och de upplevde att de ofta var för 

snälla.  

 

… man försöker vara generös. Men i allmänhet så tror jag att vi, så att 

säga enligt vad som är sagt, är vi nog lite för snälla. Om man nu ser till 

vad, vad lagen säger och bokar in oftare än vad vi skulle kanske. 

(Informant 3) 
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Att vara begränsad 

Sjuksköterskorna beskrev att de vill göra gott för alla patienter men att de var ibland 

upplevde att de var styrda av lagen och av vård som inte kan anstå. Sjuksköterskorna ansåg 

därför att de inte har lika stora möjligheter att göra gott för den här patientgruppen som för 

andra patientgrupper. De upplevde en känsla av vara begränsade när de inte får hjälpa vuxna 

asylsökande personer i den utsträckning de vill vilket uttrycktes som ”Man skulle ju vilja 

hjälpa alla, men nu är ju lagen som den är.” (Informant 6).  

 

… man vill liksom göra gott att alla ska vara glada och nöjda och så… 

och det vill man ju göra med även de asylsökande. Fast det man, man kan 

ju inte göra det på samma sätt, där. (Informant 8) 

 

Begränsningen i möjligheten att hjälpa alla patienter som de vill upplevdes leda till en känsla 

av otillräcklighet. Sjuksköterskorna uttryckte att det kändes svårt och ibland ledsamt att inte 

få ge den vård de ansåg att patienten var i behov av. De upplevde att de får frångå uppgiften 

om att lindra, stötta och hjälpa vilket sjuksköterskorna såg som en viktig del av arbetet.  

Önskan om att få behandla alla patienter lika 

Denna kategori beskriver sjuksköterskornas upplevelse av att de behöver särbehandla 

människor i behov av vård. Den innehåller även en beskrivning av hur sjuksköterskorna 

uttrycker en vilja att behandla och bedöma alla människor lika då de anser att alla människor 

ska ha lika rätt till vård.  

 

Det framkom att sjuksköterskorna i studien ibland upplevde att de behöver göra skillnad på 

människor när de nekar dessa patienter vård för sådana besvär svenska medborgare bokas till 

läkare för. Sjuksköterskorna upplevde att de endast kan erbjuda denna patientgrupp vård vid 

akuta tillstånd. De beskrev en känsla av att lagen utgör begränsningen och inte patientens 

behov av vård och de menade att det inte blir vård på lika villkor för alla. Att inte kunna 

erbjuda alla patienter lika möjlighet till vård upplevdes av sjuksköterskorna som svårt och 

konstigt. De beskrev att det hade känts lättare om de vid bedömningen av vårdbehov hade 

kunnat boka in alla i behov av läkarvård och på så vis inte hade behövt göra skillnad på 

människor. Sjuksköterskorna upplevde det emellanåt som ett etiskt dilemma och uttryckte en 

önskan om att lagen ska ändras. 
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… men visst känns det konstigt att säga så att ”jag kan inte hjälpa dig nu 

men, men får du uppehållstillstånd så är det dessa regler som gäller då 

istället och då har du mer möjligheter” och det känns ju lite… konstigt att 

man inte har… lika rättigheter kan jag tycka. (Informant 7) 

 

… det är frustrerande, man tycker att man skulle hjälpa alla som behöver 

vård… och så får man inte. (Informant 6) 

 

Det framkom i studien att sjuksköterskorna kunde uppleva det som jobbigt och tungt att 

behöva neka människor vård, exempelvis i de fall när patienterna har problem med långvarig 

smärta eller psykiska besvär. Sjuksköterskorna uttryckte att de är vårdande personer och att 

det därför känns svårt att avvisa någon som är vårdsökande och de upplevde att det känns fel 

att säga till patienterna att de inte får vård nu utan att de får komma tillbaka när de fått 

uppehållstillstånd. Det kändes tungt att behöva förklara varför just de här patienterna inte får 

hjälp när de söker vård. 

 

… det är så svårt att säga nej, detta är inte akut och du får inte den 

vården här. (Informant 2) 

 

Sjuksköterskorna uttryckte att de försöker bedöma och behandla alla lika oavsett vem 

patienten är och var den kommer ifrån och de upplevde att de i bedömningen av patientens 

vårdbehov försöker utgå från hur de själva hade velat bli behandlade. De försöker se till 

vilken hjälp varje individ behöver istället för att bara utgå från vilken vård som kan anstå 

eller inte. Vårdbehovet hos dessa patienter upplevdes inte vara svårare att bedöma än hos en 

person med uppehållstillstånd. Det sjuksköterskorna uttryckte som svårt är känslan av att 

behöva göra skillnad på människor eftersom de menar att alla människor ska behandlas lika 

 

… om jag säger till dig vad är vård som inte kan anstå? Man kan inte 

säga det. Det får du säga utifrån varje människa. (Informant 5) 
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Diskussion  

Metoddiskussion  

Valet att utföra en empirisk kvalitativ intervjustudie gjordes då det vid sökning i databaserna 

Cinahl och Pubmed fanns få artiklar inom området som kunde svara upp till studiens syfte. 

En litteraturstudie kunde inte genomföras eftersom material saknades och en intervjustudie 

ansågs vara lämplig då Danielson (2012) beskriver att intervjuer används som 

datainsamlingsmetod för att samla in beskrivningar med avsikt att förstå ett fenomen.  

 

Båda författarna var oerfarna som intervjuare. En strukturerad intervju hade kunnat vara 

enklare att genomföra än semistrukturerad eftersom Holloway och Wheeler (1996) beskriver 

att intervjuaren då ställer färdigformulerade frågor i en förutbestämd ordning (ibid.). Det 

upplevdes dock svårt att veta vilka frågor som skulle formuleras i förväg med risk för att 

missa värdefull information. Därför valdes semistrukturerade intervjuer. Strukturerade 

intervjuer används dessutom enligt Holloway och Wheeler (1996) sällan inom kvalitativ 

forskning (ibid). För att kunna besvara studiens syfte ansågs det viktigt att få analysera ett 

material som var rikt på djupa beskrivningar kring upplevelserna. Det är enligt Holloway och 

Wheeler (1996) möjligt vid semistrukturerade intervjuer eftersom där ställs öppna frågor 

utifrån ett eller flera ämnesområden. Frågorna behöver inte heller ställas i en viss ordning 

vilket ger möjlighet för den som intervjuar att vara flexibel (ibid.).  

 

Författarna hjälptes åt under intervjuerna då det emellanåt upplevdes svårt att ställa 

följdfrågor. För att undvika ledande frågor användes en intervjuguide med exempel på i 

förväg utformade följdfrågor som stöd. Avsikten var att utveckla och fördjupa informanternas 

svar och enligt Hartman (2004) kan intervjuguiden vara till hjälp för att inte frångå ämnet 

(ibid.). Trots dessa svårigheter uppfattade författarna att informanterna förstod frågorna. De 

talade fritt och gärna om upplevelser kring ämnet vilket Kvale och Brinkman (2009) 

beskriver är av betydelse för att en intervju ska kunna bli av god kvalitet. Studiens resultat 

skulle kunna ha påverkats av att intervjuerna var olika långa, någon så kort som 14 minuter. 

En del informanter var mer beskrivande i sättet att tala än andra. Samtliga intervjuer bidrog 

till innehållsrikt material oavsett tiden de genomfördes på och studiens resultat bedöms som 

relevant och användbart med tanke på vad Kvale och Brinkmann (2009) menar att det inte är 

längden på intervjuerna som avgör innehållets kvalitet.  



 
 

20 
 

Primärvården ansågs som en lämplig kontext för studien eftersom människor som behöver 

vård enligt SKL (2014) ofta söker sig dit. Sjuksköterskor i primärvården bedömdes därför 

kunna ha erfarenhet av att bedöma vårdbehov utifrån vård som inte kan anstå. Studiens syfte 

anses genom det ändamålsenliga urvalet kunna besvaras eftersom Henricson och Billhult 

(2012) menar att erfarenhet krävs för att kunna berätta om upplevelser rörande ett fenomen. 

Det kan då skapa underlag för att besvara syftet (ibid). Det framkom dock att ingen av de 

intervjuade sjuksköterskorna hade mött vuxna papperslösa personer i arbetet. På så vis 

uppfylldes inte studiens syfte och inklusionskriterie till fullo. Trots det bedöms viktiga 

resultat ha framkommit för gruppen vuxna asylsökande personer. Resultatet skulle kunna ha 

sett annorlunda ut om sjuksköterskorna i arbetet även hade mött vuxna papperslösa personer. 

Exempelvis beskriver Gullberg och Wihlborg (2014) att papperslösa personer på grund av 

rädsla och oro är försiktiga i sin kontakt med hälso- och sjukvården och inte söker vård mer 

än i nödvändiga fall. De är, på grund av att de vistas olagligt i landet, ofta rädda för att hälso- 

och sjukvårdpersonalen ska kontakta polisen (ibid.). Genom att välja en annan kontext för 

studien, exempelvis en akutmottagning, hade kanske sannolikheten för att nå sjuksköterskor 

som mött vuxna papperslösa personer ökat vilket hade kunnat resultera i andra upplevelser. 

 

Det fanns inte tillräckligt med allmänsjuksköterskor att tillgå i östra Blekinge för att nå målet 

att kunna genomföra 6-8 intervjuer. Det ansågs inte heller realistiskt att utöka området 

ytterligare på grund av studiens begränsade tidsram. Därför inkluderades även 

distriktsköterskor som utförde arbetsuppgifter i likhet med allmänsjuksköterskan i relation till 

studiens syfte. Det finns en risk att resultatet skulle kunna påverkas av sjuksköterskornas 

olika utbildningsgrad. Beslutet att inkludera distriktssköterskor i studien bedömdes ändå vara 

motiverat då de arbetar utifrån samma riktlinjer som allmänsjuksköterskor inom 

primärvården enligt H. Jardbrink (personlig kommunikation, 10 december 2014). De 

eventuella skillnaderna i sjuksköterskornas upplevelser som framkom under intervjuerna 

uppfattades inte vara relaterade till olika utbildningsgrad vilket kan styrka valet att inkludera 

distriktssköterkor i studien.  

 

Inför intervjuerna frågades inte efter hur lång erfarenhet sjuksköterskorna hade av att möta 

vuxna asylsökande personer vilket hade varit en intressant aspekt att väga in i resultatet. 

Erfarenhet kan förmodligen påverka hur trygg sjuksköterskan är i de beslut han eller hon tar 

kring bedömning av patientens vårdbehov. Studiens resultat kan ändå anses vara relevant då 

det ger ny kunskap om sjuksköterskors upplevelser av att bedöma vårdbehov utifrån vård 
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som inte kan anstå. En annan intressant aspekt hade varit at ta del av mäns upplevelser 

eftersom endast kvinnor deltog i studien. Det skulle kunna ha påverkat resultatet sett till vad 

Gilligan (refererad i Holloway & Wheeler, 1996) beskriver att kvinnor fostras till att vara 

omhändertagande och att de därför tenderar att ha lättare för att uttrycka känslor än män. 

Gilligan beskriver dock att det inte alltid är så (ibid.). Att endast kvinnor deltog i studien kan 

ha berott på att få manliga sjuksköterskor arbetade på vårdcentralerna vid studiens 

genomförande.  

 

Eftersom intervjuerna förväntades ske på arbetstid och skulle kunna orsaka organisatoriska 

bekymmer eller kostnader för verksamheterna behövdes tillstånd från såväl förvaltningschef 

som verksamhetschefer. Det är enligt Holloway och Wheeler (1996) avgörande för att få 

genomföra en studie och viktigt för att skydda såväl den som utför studien och den som blir 

intervjuad (ibid.). Avdelningscheferna och verksamhetscheferna ombads hjälpa till med 

rekrytering. Det fanns därför en risk att sjuksköterskorna deltog för chefens skull och inte av 

fri vilja vilket skulle kunna ha påverkat resultatet. Frivillighet och möjlighet att när som helst 

avbryta deltagande förtydligades därför ytterligare en gång i samband med intervjun i 

enlighet med vad Kvale och Brinkmann (2009) beskriver om att deltagande i en studie alltid 

ska ske frivilligt (ibid.). Då studiens ämne enligt Etikkomittén Sydost kunde uppfattas som 

känsligt ansågs det viktigt att informanterna inför intervjun själva fick välja en plats med 

möjlighet till avskildhet. Annars fanns det en risk att de inte var trygga att prata fritt kring 

ämnet vilket skulle kunna ha påverkat studiens resultat. Eftersom båda författarna var med 

vid intervjuerna riskerade informanterna dessutom att hamna i underläge. En medvetenhet om 

denna maktskillnad gjorde att författarna hade som avsikt att främja en avslappnad och god 

stämning. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) förekommer det alltid en maktskillnad under 

intervjuer då den som intervjuar sätter ramarna för samtalet och Polit och Beck (2012) menar 

att den som intervjuar bör få informanten att känna sig trygg i att dela information innan 

intervjun påbörjas. Känsliga ämnen kan enligt Kjellström (2012) skapa negativa reaktioner 

hos informanterna (ibid.). Trots att föreliggande studies ämne kunde uppfattas som känsligt 

var det inget som framkom eftersom informanterna upplevdes bekväma i situationen och 

hade lätt att prata kring ämnet. 

 

Med avsikt att upptäcka eventuella fel i transkriberingen genomarbetades allt material väl. 

Intervjuerna avlyssnades av båda författarna samtidigt som texten lästes igenom och 

eventuella tolkningsfel eller uteblivna ord korrigerades. Detta med avsikt att transkriberingen 
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skulle göras så lika som möjligt för att inte resultatet skulle påverkas negativt. Enligt Polit 

och Beck (2012) är det lätt att ord felstavas och känslouttryck faller bort vid transkribering. 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att om flera personer transkriberar intervjuer för en 

studie är det enligt av vikt att transkriberingsprocessen utförs lika för att materialet sedan ska 

kunna analyseras (ibid.).  

 

En kvalitativ innehållsanalys med inspiration av Graneheim och Lundman (2004) gjordes av 

det insamlade materialet eftersom den ansågs tydlig och begriplig. Under analysarbetet fanns 

en strävan att inte tolka materialets innehåll utan vara textnära då manifest, textnära 

innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004) är en bra utgångspunkt om de som 

utför innehållsanalysen är oerfarna. Detta upplevdes emellanåt som svårt på grund av att 

författarnas åsikter om det manifesta innehållet ibland gick isär. Att kategorisera koderna var 

tidskrävande. Författarna ofta gick tillbaka till urspungsmaterialet för att försöka säkerställa 

att kategorierna speglade texternas innehåll och för att öka resultatets trovärdighet. Under 

hela analysarbetet förde författarna en kritisk diskussion med avsikt att komma fram till ett 

resultat som svarade mot studiens syfte. Det bör enligt Graneheim och Lundman (2004) göras 

för att undvika för djupa tolkningar av textens innehåll och för att inte frångå syftet. Detta då 

det även vid en manifest innehållsanalys sker en viss tolkning av materialet utifrån forskarens 

personliga erfarenheter (ibid.).  

Resultatdiskussion 

Resultatet i föreliggande studie visade att sjuksköterskornas upplevelser av att bedöma 

vårdbehov utifrån vård som inte kan anstå beskrevs som att vara i ett gränsland. De var 

angelägna om att göra rätt bedömning men att dra gränsen för vad som kan anstå och inte var 

inte alltid okomplicerat. Sjuksköterskorna uttryckte en vilja att göra mer än de känner att de 

får. De ville göra gott och vara generösa men de upplevde att de var begränsade av vård som 

inte kan anstå. Det fanns också en önskan om att få behandla alla patienter lika oavsett 

medborgarskap eller inte.  

 

I resultatet framkom det att sjuksköterskorna upplevde det som att vara i ett gränsland vid 

bedömning av vårdbehov eftersom det var otydligt vilken vård som kunde anstå och inte. Det 

uttrycktes därför en oro för att sjuksköterskor gör egna tolkningar. Oron bekräftades eftersom 

det i resultatet framkom att sjuksköterskorna tolkade vård som inte kan anstå till att vara 

såväl direkt akuta till mindre allvarliga tillstånd. Resultatet styrks av Gullberg och Wihlborgs 
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(2014) studie som visar att sjuksköterskor tolkar vård som inte kan anstå som allt från 

brådskande akuta tillstånd till kontroller av kroniska sjukdomar(ibid.). Sjuksköterskornas 

upplevelser går också i linje med vad Sandman et al. (2014) uttrycker om att vård som inte 

kan anstå är otydligt och därför riskerar leda till en godtycklig bedömning av patientens 

vårdbehov. Vidare menar Sandman et al. att det skulle kunna leda till diskriminering av 

vuxna asylsökande personer. Även Gullborg och Wihlborg (2014) visar att sjuksköterskors 

tolkning av vård som inte kan anstå kan riskera att patienter nekas nästan all vård (ibid).  

 

Sjuksköterskorna uttryckte också en stark vilja av att göra rätt bedömningar. Det upplevdes 

inte alltid enkelt att bedöma allvarlighetsgraden vilket framkom tydligt vid exempelvis 

psykiska besvär eftersom patienterna kan ha svårt att berätta om sina problem. 

Sjuksköterskorna ville inte riskera att ett lidande skapades för patienterna på grund av 

utebliven vård vilket går i linje med Erikssons (1995) teori om att vårdandet sker utifrån 

viljan att göra gott för en annan människa och lindra dess lidande (ibid.). Då det framkommer 

att sjuksköterskorna upplevde att de ofta tar beslut om vuxna asylsökande patienters 

vårdbehov skulle det därför kunna innebära att de inte har stöd i Socialstyrelsens (2014) 

riktlinjer om bedömning av vårdbehov utifrån vård som inte kan anstå (ibid.). Resultatet visar 

att sjuksköterskorna tar hjälp av kollegor och ofta bokar läkarbesök vid osäkerhet för att 

minska risken för felbedömning och skada patienten. Det kan ses som en bra lösning 

eftersom Fagerström och Bergbom Engberg (1998) menar att det är svårt att bedöma behov 

av vård relaterat till exempelvis existentiella frågor då de inte alltid syns utanpå patienten. 

Dessutom beskriver Andersson et al. (1995) att det ofta krävs längre samtal och 

undersökningar för att kunna identifiera patientens verkliga problem (ibid.). 

Sjuksköterskornas åtgärder kan ses som att de värnar om patienternas säkerhet. Det går i linje 

med Ödegårds (2013) beskrivning av att sjuksköterskor har en laglig skyldighet att förhindra 

vårdskador och därför ska ha kompetens att arbeta med patientsäkerhet.  

 

Resultatet i föreliggande studie beskriver hur sjuksköterskorna ofta känner att de vill göra 

mer för patienterna än de upplever att de får sett till lagen som reglerar vuxna asylsökandes 

rätt till vård. Sjuksköterskorna vill göra gott och hjälpa. Att vara generös, medmänsklig och 

empatisk gentemot patienterna anses därför självklart. Resonemanget styrks av Altun (2002) 

som i en studie beskriver att detta är högt värderade egenskaper hos sjuksköterskor (ibid.). 

Resultatet går även i linje med Smith och Godfreys (2002) studie som visar att en bra 

sjuksköterska är den som bryr sig om patienterna och sätter deras intressen och behov i första 
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hand (ibid.). Studiens resultat skulle kunna innebära att sjuksköterskorna har ett personligt 

engagemang för patienterna vilket enligt Eriksson (1995) kan vara ett uttryck för kärnan i 

vårdandet vilket är kärleken till en annan människa. Sjuksköterskan utför då handlingar med 

avsikt att lindra patientens lidande och göra gott (ibid.). Dock framkom det att 

sjuksköterskorna upplever en begränsning i möjligheten att erbjuda vård och att stötta 

patienterna vilket leder till känslor av otillräcklighet och frustration. Det skulle kunna 

innebära att sjuksköterskorna ställs inför moraliska dilemman i samband med att de bedömer 

vårdbehov utifrån vård som inte kan anstå. Det styrks av att Lützen, Cronqvist, Magnusson 

och Andersson (2003) och Varcoe et al. (2004) som menar att moraliska dilemman kan 

uppkomma i situationer där sjuksköterskan vill men inte kan eller får göra gott och tillräckligt 

för den sårbara patienten. Även Vryonides, Papastavrous, Charalambous, Andereou och 

Merkouris (2014) menar att sjuksköterskor kan ställas inför moraliska dilemman om de 

upplever begränsningar i möjligheten att ge den vård patienten är i behov av (ibid). De 

känslor som sjuksköterskorna upplevde och som framkom i resultatet, exempelvis frustration, 

är enligt Kälvemark, Höglund, Hansson, Westerholm & Arnetz, (2004) och Laabs (2005, 

2007) vanligt att sjuksköterskor upplever vid moraliska dilemman. Studiens resultat skulle 

också kunna innebära att sjuksköterskorna inte kan arbeta fullt ut utifrån vad som beskrivs i 

sjuksköterskornas etiska kod (SSF, 2014) och i omvårdnadens värdegrund (Snellman & 

Gedda, 2012). Där beskrivs att ett av sjuksköterskornas ansvarsområden är att lindra lidande 

och att sjuksköterskan är skyldig att återställa, bevara och främja patienternas hälsa (ibid.). 

Om sjuksköterskan inte kan utföra de vårdande handlingar han eller hon har skyldighet att 

göra kan det enligt Eriksson (1995) leda till en känsla av skuld.  

 

Sjuksköterskorna hade en önskan om att behandla alla patienter lika men de upplevde att de 

behövde särbehandla vuxna asylsökande personer. Det beskrevs som jobbigt att de ibland 

behövde neka patienter vård på grund av att de inte hade svenskt medborgarskap. Resultatet 

indikerar att World Health Organizations (2008) uttalande om att alla människor ska ha lika 

förutsättning till bästa möjliga hälsostatus och hälso- och sjukvård (ibid.) inte uppfylls. Detta 

bekräftas av Alexander (2010) som menar att vuxna asylsökande personer oftast nekas 

preventiv vård och därmed inte har förutsättningar att uppnå bästa möjliga hälsa (ibid.). 

Sjuksköterskorna upplever dock att de försöker förhindra särbehandling genom att vara mer 

rättvisa och göra individuella bedömningar. De utgår inte endast från vilken vård som kan 

anstå och inte vilket kan ses som att de har ett kritiskt förhållningssätt till det som de anses 

rätt och fel att göra. Detta går emot vad Dierckx de Casterlé, Izumi, Godfrey och 
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Denhaerynck (2008) beskriver om att sjuksköterskor som hamnar i moraliska dilemman 

väljer att följa de riktlinjer som finns istället för att kritiskt värdera hur väl riktlinjerna främjar 

patientens behov och välmående (ibid.). Sjuksköterskornas agerande stämmer mer överrens 

med resultat i en studie av Varcoe et al. (2004). De beskriver att när sjuksköterskor hamnar 

mellan egna och kollegors moraliska värderingar samt organisatoriska riktlinjer försöker de 

agera så att de inte helt går emot den egna moralen (ibid.). Detta stämmer även med resultatet 

i en studie gjord av Näsman, Lindholm och Eriksson (2008) som visar att sjusköterskor kan 

hindras från att arbeta utifrån vad de upplever är moraliskt och etiskt rätt. Detta på grund av 

exempelvis egna inre känslor som rädsla men även av yttre hinder som exempelvis regler. 

Dock visar studien att sjuksköterskorna ofta gör vad de upplever är rätt för patienten oavsett 

vad reglerna föreskriver (ibid.).  

 

Resultatet tyder även på att sjuksköterskorna visar respekt för patienten som person genom 

att se till dennes unika behov, vilket enligt McCance och McCormack (2013) ingår i 

personcentrerad vård. Även i sjuksköterskans etiska kod (SSF, 2014) står beskrivet att 

sjuksköterskan i omvårdnadsarbetet ska visa respekt för och värna om patienters autonomi 

och integritet (ibid.). Att sjuksköterskorna önskade få behandla alla patienter lika genom att 

kunna ge lika omfattande vård till alla i behov av hjälp kan anses gå i linje med vad Eriksson 

(1995) menar med att allt vårdande har en kärna av etiskt ansvar. Detta uttrycks i vad 

sjuksköterskan väljer att göra eller säga i mötet med patienten.  

 

Som en helhet kan studiens resultat förstås som att sjuksköterskorna när de bedömer 

vårdbehov utifrån vård som inte kan anstå upplever moraliska dilemman. Detta eftersom de, 

om de strikt följer lagen om vuxna asylsökandes rätt till vård (SFS 2008:344), riskerar gå 

emot sjuksköterskornas etiska kod (SSF, 2014) och dessutom rättvise-, göra gott och inte 

skada principen beskrivna av Beauchamp och Childress (2009). Resultatet visar dock att 

sjuksköterskorna i många fall väljer att göra vad de anser är rätt trots att de ibland upplever 

att de då erbjuder mer vård än de tror att de får. Det skulle också kunna skapa moraliska 

dilemman vilket resultat även indikerar eftersom sjuksköterskan uttrycker känslor som 

frustration och otillräcklighet. Detta styrks av Kälvemark, Höglund, Hansson, Westerholm 

och Arnetz (2004) som menar att moraliska dilemman förekommer i de fall sjuksköterskor 

väljer att följa den egna moraliska övertygelsen och därmed går emot vad lagar och regler 

föreskriver.  
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Slutsats 

Antalet människor som söker skydd i Sverige är större än på länge. Sjuksköterskor inom 

primärvården kan därför förväntas möta fler vuxna asylsökande och papperslösa personer i 

framtiden varför studiens ämne är angeläget. I resultatet framkommer det att sjuksköterskor i 

nuläget upplever svårigheter i att avgöra vad vård som inte kan anstå egentligen innebär och 

därför är det också svårt att dra gränsen för när dessa patienter ska få vård eller inte. 

Sjuksköterskorna beskriver att var och en får göra egna tolkningar och de uttrycker att det 

känns svårt att behöva göra skillnad på och neka människor vård, vilket kan skapa moraliska 

dilemman. Det framkommer också att sjuksköterskorna inte vill ta några risker i 

bedömningen på grund av rädsla att orsaka patienterna skada och lidande. Sjuksköterskorna 

är skyldiga att följa hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen samtidigt som de bör 

följa de etiska riktlinjerna och omvårdnadens värdegrund. När de bedömer vuxna 

asylsökande personers vårdbehov behöver de dessutom förhålla sig till vård som inte kan 

anstå vilket de upplever är otydligt och att det tvingar dem att särbehandla människor i behov 

av vård.  

 

Studiens resultat och primärvårdsjuksköterskornas upplevelser stämmer överrens med den 

kritik som tidigare riktats mot vård som inte kan anstå. Det anses gå emot de mänskliga 

rättigheterna och människovärdesprincipen och beskrivs som otydligt vilket riskerar lämna 

utrymme för tolkning. Sjuksköterskorna riskerar enligt kritiken dessutom gå emot den etiska 

koden vid tillämpningen av vård som inte kan anstå. Resultatet kan bidra till en ökad 

förståelse kring problematiken av att tillämpa vård som inte kan anstå. Det skulle därför vara 

bra om Socialstyrelsen kompletterar riktlinjerna så att de även stödjer sjuksköterskornas 

arbete. Resultatet kan även medföra att vuxna asylsökande och papperslösa personers 

patientsäkerhet tas i beaktan vilket framtida studier skulle kunna bidra med. Fler studier 

skulle även vara intressanta för att belysa hur sjuksköterskornas välbefinnande påverkas av de 

moraliska dilemman som kan tänkas uppstå i samband med tillämpningen av vård som inte 

kan anstå. 
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Bilaga 1 Förfrågan om tillstånd 
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Bilaga 2 Förfrågan om hjälp 

Förfrågan om hjälp att utföra en intervjustudie 

Till dig, avdelningschef på vårdcentral i östra Blekinge 

 

Vi är två sjuksköterskestudenter som i vårt kandidatarbete vill studera sjuksköterskans 
upplevelse av att bedöma vårdbehovet hos vuxna asylsökande och papperslösa personer 
utifrån vård som inte kan anstå, relaterat till den nya lag som kom den 1 juli 2013. Vi 
kontaktar Dig då vi önskar Din hjälp för att möjliggöra intervjuer med allmänsjuksköterskor 
som arbetar på vårdcentralen. Vårdcentralerna i Östra Blekinge tillfrågas om delagande i 
studien och vi strävar att rekrytera 5-10 sjuksköterskor totalt. Hjälpen vi önskar få från Dig är 
att informera och fråga berörda sjuksköterskor om deltagande. . Vi hoppas att vi tillsammans 
med Dig kan föra en dialog om hur intervjuerna kommer att genomföras. Vi uppskattar att de 
tar ungefär 40-60 minuter och genomförs på plats som känns lämpligast för sjuksköterskan.  
Intervjuguiden finns bifogad. 
    

Kriterier för att delta i studien är att allmänsjuksköterskan i sitt arbete på vårdcentralen 
kommer i kontakt med vuxna asylsökande och/eller papperslösa personer. Deltagandet är helt 
frivilligt och allmänsjuksköterskorna kan avbryta sitt deltagande när som helst. Allt material 
kommer att avidentifieras och hanteras konfidentiellt.  
Har du några frågor eller funderingar är Du välkommen att höra av Dig till någon av oss eller 
till vår handledare.     

Med vänliga hälsningar 
 

__________________________            __________________________ 
Ellinor Nileby                                              Maria Cederholm    
E-post: elni12@student.bth.se                     E-post: madj12@student.bth.se 
Mobilnummer: XXXXX                             Mobilnummer: XXXXX 
Handledare: Louise Stjernberg 
Tlf: XXXXX Mobilnummer: XXXXX 
E-post: louise.stjernberg@bth.se 
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Bilaga 3 Intervjuguide 

Intervjuguide 

 

Berätta om dina upplevelser av att bedöma vårdbehovet hos vuxna asylsökande och 

papperslösa personer utifrån begreppet vård som inte kan anstå.  

 

Kompletterande frågor under intervjun: 

 Kan du berätta mer?  

 Hur tänkte du? 

 Hur kändes det då? 

 Kan du ge något exempel? 

 Hur menar du? 

 Kan du utveckla?  

 Har vi förstått dig rätt nu när du säger? 
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Bilaga 4 Information och förfrågan 

Information och förfrågan om medverkan i studie 

Till dig som arbetar som allmänsjuksköterska på vårdcentral i östra Blekinge. 
 
Vi kontaktar Dig för att vi sätter värde i Din erfarenhet och kunskap.  
Sjuksköterskan på vårdcentralen har ofta den första kontakten med vårdsökande och det är av 
vikt att känna trygghet och säkerhet i bedömningen av vårdsökande personers vårdbehov. 
Asylsökande och papperslösa vuxna personer har rätt till vård som inte kan anstå, 
mödrahälsovård, vård vid abort och preventivmedelsrådgivning.  
 
Vi är två studenter vid BTH:s sjuksköterskeprogram som kommer att utföra en intervjustudie 
för att belysa sjuksköterskans upplevelse av att bedöma vårdbehovet hos vuxna asylsökande 
och papperslösa personer utifrån vård som inte kan anstå.  Intervjuerna kommer sedan att 
ligga till grund för vår kandidatuppsats.  
Kriterier för att delta i studien är att Du arbetar som allmänsjuksköterska på vårdcentral och 
att Du i Ditt arbete kommer i kontakt med vuxna asylsökande och/eller papperslösa personer.  
 
Vi önskar göra individuella intervjuer utifrån en öppen fråga utformad efter vårt syfte.  
Intervjun kommer att spelas in på band och uppskattas ta mellan 40-60 minuter. Om det finns 
möjlighet till enskildhet sker intervjun på arbetsplatsen, alternativt på en annan för Dig mer 
lämplig plats, vid en tidpunkt som passar alla inblandade. Intervjuerna kommer vid 
analysering att skrivas ner ordagrant och allt materialet kommer att avidentifieras och 
hanteras konfidentiellt.  All hantering av materialet sker i enhet med Personuppgiftslagen 
(SFS 1998:204). Deltagandet är helt frivilligt. Väljer Du att delta har Du rätt att när som helst 
under arbetets gång avbryta Ditt deltagande utan att ge någon vidare förklaring. 
 
Vid frågor eller funderingar är Du välkommen att höra av Dig till någon av oss, vänligen se 
kontaktuppgifter nedan.  
Vill Du anmäla intresse för att delta i studien gör Du det via mail varefter vi kontaktar Dig för 
samtycke till deltagande i studien alternativt så fyller Du i blanketten ”Informerat samtycke” 
och postar den till oss i bifogat svarskuvert.  
 

Med vänliga hälsningar 

 

Ellinor Nileby                                                           Maria Cederholm    
E-post: elni12@student.bth.se                                  E-post: madj12@student.bth.se 
Mobilnummer: XXXXX                                           Mobilnummer: XXXXX 
 

Handledare: Louise Stjernberg 
Tlf: XXXXX Mobilnummer: XXXX 
E-post: louise.stjernberg@bth.se 
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Bilaga 5 Informerat samtycke 

INFORMERAT SAMTYCKE 

Om deltagande i studie 

Jag ger härmed samtycke till att delta i studien om ”Sjuksköterskans upplevelse av att 
bedöma vårdbehovet hos vuxna asylsökande och papperslösa personer utifrån vård som inte 
kan anstå”.  
 
Jag har tagit del av skriftlig information gällande studien och jag har fått tillfredsställande 
svar på de eventuella frågor och funderingar som uppkommit.   
 
Jag är medveten om att deltagandet i studien är frivilligt och att jag när som helst kan välja att 
avbryta mitt deltagande utan vidare förklaring.  

Jag är medveten om att all insamlad information kommer att avidentifieras och behandlas 
konfidentiellt. 

När studien är godkänd och avslutad har jag rätt att ta del av det slutgiltiga arbetet. 

 

_________________________________        _________________________________ 
Ort                                                                     Datum 

_________________________________        _________________________________ 
Underskrift                                                        Namnförtydligande   

______________________________________________________________________ 
Mailadress och/eller telefonnummer så att vi kan kontakta Dig. 

 

Vänligen returnera underskriven blankett i bifogat frankerat kuvert senast den 2 november till 

Blekinge Tekniska Högskola 
Sektionen för hälsa 
Sjuksköterskeprogrammet 
Att: Louise Stjernberg 
371 79 Karlskrona 
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Bilaga 6 Exempel på innehållsanalys 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 
Det är ju väldigt mycket ett gränsland så och alla, 
alla som jobbar med dem tolkar nog vad som är 
akut… själv liksom. Vad man anser det här är 
akut.(Informant 1)   

Det är mycket ett gränsland. 
Alla tolkar nog vad man själv 
anser är akut. 

Ett gränsland, alla tolkar 
vad som är akut. 
  

Att dra gräns för 
vad som kan anstå 

Känslan av att 
vara i ett 
gränsland 

… upplever man när man sitter här, det här kanske är 
lite mitt emellan då, det kanske inte är jätteakut men 
ja, så bokar vi i alla fall, gör vi.(Informant 8) 

Är det mitt emellan, kanske inte 
jätteakut, bokar vi i alla fall.   

Är det mitt emellan 
bokar vi ändå. 

Att bedöma rätt
  

… man låter inte människor plågas tycker inte jag. 
Varför ska jag gå, varför ska jag gå med en smärta, 
alltså något fysiskt fel när vi ganska lätt kan åtgärda 
det? (Informant 5) 

Man låter inte människor plågas, 
när vi ganska lätt kan åtgärda 
det.  

Låter inte människor 
plågas när problem kan 
åtgärdas.  

Att vilja göra gott Att vilja göra 
mer än man får 

… man får se på allt. Och avgöra från fall till fall.  
Men att det alltid finns något man kan göra, det är 
jag övertygad om. (Informant 4) 

Man får avgöra från fall till fall. 
Det finns alltid något man kan 
göra.  

Det finns något att göra i 
varje fall. 

Att vara generös 
 

… jag tror inte så många inom vården kanske jobbar 
efter den lagen heller om man ska hårdra den så som 
den egentligen är, då tror jag inte så många följer 
den. (Informant 2)  

Många inom vården följer inte 
lagen hårdragen som den 
egentligen är. 

Hårdras lagen följer inte 
många den.   

Man skulle ju vilja hjälpa alla, men nu är ju lagen 
som den är. (Informant 6)   

Man vill hjälpa alla, men lagen 
är som den är. 

Vill hjälpa alla men 
måste följa lagen. 

Att vara begränsad 

Nej, det är ju ett sådant där etiskt dilemma… att de 
är, att man inte ska få samma vård som vi 
får.(Informant 3) 

Det är ett etiskt dilemma att de 
inte ska få samma vård som vi. 

Etiskt dilemma att inte 
alla får samma vård.  

 Önskan om att 
få behandla alla 
patienter lika 

… alla måste ju ändå ha rätt till och få samma 
bedömning. Oavsett om man är asylsökande eller 
inte, tycker vi. 
(Informant 7) 

Alla måste ha rätt till samma 
bedömning, asylsökande eller 
inte.  

Alla måste ha samma 
rätt till bedömning.  

 


