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Sammanfattning  

Bakgrund: En människa som saknar uppehållstillstånd, saknar ofta vissa rättigheter till 

vård. Vårdpersonal möter papperslösa patienter i olika sammanhang vilket 

skapar en stor variation av inställningar och uppfattningar om deras rätt till 

vård. För att uppnå en rättvis och fungerande vård för denna utsatta grupp 

krävs bland annat tydliga riktlinjer och flexibilitet av sjuksköterskan. 

Syfte: Att skildra vårdpersonalens, med inriktning mot sjuksköterskans, upplevelser 

och etiska argument i vårdandet av papperslösa. 

Metod: Litteraturöversikt baserad på elva vetenskapliga artiklar hämtade i 

databaserna SwePub, CINAHL with Full Text och Academic Search 

Premier. Artiklarna har analyserats enligt Fribergs (2012a) modell. 

Resultat: 
Resultatet presenteras i fem huvudkategorier och två underkategorier. Första 

huvudkategorin är Vårdpersonalens inställning till att vårda papperslösa 

vilket visar att åsikter går isär kring papperslösas rätt till vård. Andra 

huvudkategorin är Upplevelser kring regelverk och riktlinjer där det 

framkommer att det råder oklarheter kring dessa. I den tredje kategorin 

Vårdrelation framkommer det att flexibilitet krävs av sjuksköterskan i mötet 

med papperslösa. Den fjärde huvudkategorin är Vårdpersonalens upplevda 

barriärer i vården som har två underkategorier. Den femte och sista 

huvudkategorin är Organisationer och deras samarbete och visar på ett 

behov av samarbete mellan vårdinstanser, myndigheter och 

frivilligorganisationer.   

Diskussion: 
Resultatet analyseras utifrån Beauchamp och Childress (2013) vårdetiska 

teori om de fyra principerna om autonomi, att inte skada, att göra gott samt 

rättviseprincipen. Diskussionen visar att konflikter uppstår mellan principer 

och att lagar och restriktioner leder till etisk stress och etiska kostnader.  

Nyckelord: Papperslös, sjuksköterska, vårdpersonal, vårdetik, vård, upplevelse.  

 

 

 



 
 

 
 

 

Abstract 

Background: A person without a residence permit, often lacks certain rights to care. 

Health professionals encounter undocumented patients in different contexts 

which generates a large variety of perceptions of their right to health care. 

Clear guidelines and flexibility is required by the nurse in order to achieve a 

fair and effective care for this vulnerable group.   

Aim: To describe the experiences and ethical arguments of health professionals 

and nurses in particular in the care of undocumented migrants.   

Method: A literature review based on eleven scientific articles were used and selected 

from the databases SwePub, CINAHL plus with Full Text and Academic 

Search Premier. The articles have been reviewed and analyzed by the Friberg 

model (2012a).  

Results: The results are presented in five main categories and two subcategories. The 

first main category Health professionals’ attitudes towards caring for 

undocumented migrants indicates that opinions differ about their rights and 

access to health care. Ambiguities towards the regulations are shown in the 

second main category Experiences surrounding regulations. The third 

category Caring relationship shows that flexibility is required by the nurse 

when caring for undocumented migrants. The fourth category presents 

Barriers perceived by health care professionals. The fifth and final category 

Organizations and cooperation demonstrates a need for health care 

institutions, government agencies and NGO’s to collaborate.  

Discussions: The result is analysed according to Beauchamp and Childress (2013) care 

ethical theory concerning the four principles: respect for autonomy, non-

maleficence, beneficence and justice. The discussion shows that conflicts 

occur between the principles. Laws and limits lead to ethical stress and costs. 

Keywords: Undocumented migrant, illegal migrants, irregular migrant, nurse, nursing, 

health care professionals, ethics of care, health, experience. 
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1 Inledning 

Innan detta arbete påbörjades fann vi en svensk tidningsartikel som berörde papperslösas rätt 

till vård där olika partier fick frågan om hur de ställde sig till detta. Samtidigt som politikerna 

visade oenighet läste vi en rapport från Socialstyrelsen (2014) som visade på oklarhet kring 

hur lagen om vården av papperslösa ska tolkas. Detta väckte ett intresse hos oss att undersöka 

hur vården av papperslösa ser ut i Sverige och internationellt.  

   Inom hälso- och sjukvården samt volontärvården är sjuksköterskan ofta den första kontakten 

för den papperslösa (Ohlson, 2005). Läkare Utan Gränser nämner dock en kultur av avvisande 

attityder mot papperslösa ifrån vårdinrättningarna i Sverige (Ohlson, 2005). Vi anser därför 

att det finns ett behov att utforska vårdpersonals och särskilt sjuksköterskors upplevelser av 

att vårda papperslösa. Upplevelser och vårdetiska argument kan vara värt att analysera för att 

bättre förstå hur etiska dilemman kan hanteras i sjuksköterskans möte med den papperslösa 

människan.  

 

2 Bakgrund 

Ur ett europeiskt perspektiv är Sverige ett av de mest restriktiva länder angående vård för 

papperslösa (Cuadra, 2011). Dessa så kallade papperslösa saknar ekonomiska resurser för att 

betala vårdkostnaden, möts av ett vårdsystem som visar brist på kunskap kring regelverket 

och undviker ofta vården i rädsla för att bli anmälda till någon myndighet (Ohlson, 2005).  

   Riktlinjer och lagar för vad som gäller angående vård för papperslösa i offentliga 

vårdinstanser uppdateras ständigt. Den senaste lagändringen (Lag om hälso- och sjukvård, 

[SFS], 2013:407, 5 §) har lett till stor debatt angående sjuksköterskans etik och kunskap om 

de papperslösas situation. Detta kan resultera i en oklar yrkesroll och personalen står inför 

etiska dilemman då de inte vet vad som gäller. 

 

2.1 Papperslösa, hälsa och migration - ett globalt och lokalt perspektiv 

Migration som process har både en fysisk och psykisk påverkan på människan, vare sig det 

handlar om flyktingar eller frivillig migration (Alexander, 2010). Flera faktorer spelar roll i 

orsaken till varför en människa blir flykting. Dessa inkluderar olika kränkningar av mänskliga 

rättigheter bland annat vid olika konflikter (politiska och etniska), fattigdom, ekonomisk 

söndring i landet och miljökatastrofer. Frivillig migration kan innebära ekonomiska 

möjligheter i form av arbete och lön och återförenande med familjen. Oavsett typen av 

migration, så blir den emigrerande människan antingen boende lagligt exempelvis med 
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uppehållstillstånd eller olagligt utan nödvändiga dokument.  

   Migration påverkar människans hälsa på olika sätt (Alexander, 2010). Ett fenomen är 

”friska immigranten” där en frisk individ upplever försämrad hälsa först vid flytten till nya 

landet. Försämringen ses som ett resultat av diskriminering och dess påverkan på nivån av 

upplevd hälsa. Diskriminering påverkar invandrarens mentala och fysiska hälsa och upplevs 

bland annat i nivån av tillgänglighet av sjukvård i det nya landet, vårdens kvalitet, fientlighet 

från lokalbefolkningen, social isolering och fattigdom eller förminskad status.       

   Det finns sparsamt med statistik om hälsonivån på de papperslösa i Sverige, men 

undersökningar visar att gruppens hälsa kan försämras efter migration (Alexander, 2010). 

Enligt en rapport från Läkare utan gränser (2005) anges orsaken till detta vara upplevd stress 

av att leva som gömd, diskriminering och den svåra arbetsmiljön. Rapporten visade att 65 

procent av tillfrågade papperslösa upplevde försämrad fysisk hälsa och 64 procent försämrad 

psykiskt hälsa under tiden som gömd. Dessa människor hade blivit diagnostiserade med olika 

sjukdomar under tiden i Sverige, bland annat diabetes, astma och tuberkulos. Av dessa 

människor upplevde 67 procent en risk att bli gripen vid kontakt med sjukvård, medan 77 

procent sa att de var beroende av omgivningens stöd för att klara sig. 

 

2.2 Mänskliga rättigheter 

De mänskliga rättigheterna berör alla människor utan särskiljande av hudfärg, kön, religion, 

språk, politiska åsikter eller sociala status (Förenta nationerna [FN], 2014). En sammanfattning 

av flera artiklar i FN:s deklaration för mänskliga rättigheter har tolkats enligt en artikel av 

Romero-Ortuño (2004) som att alla har rätt till högsta nåbara fysiska och psykiska hälsa och 

rätt till vård vid sjukdom eller graviditet. Alla länder som är medlemmar i EU har skrivit 

under FN:s deklaration som då menar att sjukvård är att betrakta som en fundamental 

mänsklig rättighet.  

   FN:s deklaration om mänskliga rättigheter förpliktar EU länder som har undertecknat detta 

att garantera vissa rättigheter för papperslösa (Romero-Ortuño, 2004). Denna garanti innebär 

att kunna åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa med hänsyn till tillgänglighet, acceptans, och kvalité. 

Detta ska ske med en frånvaro av diskriminering eller fysisk inskränkning och med ett 

främjande av information. Kravet är en omfattande sjukvård för papperslösa vilket innebär 

samma rätt som för resten av populationen.    

   Då Sverige har ställt sig bakom deklarationen om mänskliga rättigheter som har upprättats 

av FN ställer sig Sverige bakom människor, medborgare och även andra invånare såsom 
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papperslösa. Staten har därför som skyldighet att varje individ och grupp tillgodoses sina 

rättigheter och skydd av staten (Svensk sjuksköterskeförening, 2012).  

 

2.3 Papperslösa - begrepp och vetenskapsområden 

Det finns flera benämningar för människor som saknar uppehållstillstånd. Beroende på vilket 

språk som används eller i vilket juridiskt sammanhang personen befinner sig i för tillfället, så 

skiftar benämningarna ytterligare. 

   ”Gömda flyktingar” refererar till personer som har sökt asyl i Sverige och fått avslag, men 

stannat kvar i landet därefter (Läkare utan gränser, 2005).  

   Papperslösa är en översättning från franskans ”sans papiers” och används i Sverige som ett 

samlingsnamn för personer som vistas i ett land utan uppehållstillstånd vare sig man har sökt 

asyl och fått avslag eller inte (”gömda flyktingar” inkluderas i detta) 

(http://www.migrationsinfo.se).   

   Asylsökande är migranter som befinner sig i en process där ens uppehållstillstånd diskuteras 

(Läkare utan gränser, 2005). Ett avslag innebär att man saknar rätta dokument för att bo i 

exempelvis Sverige och man vistas då utan legal status som papperslös.  

   Begreppet papperslös används inte i det engelska språket, däremot använder man bland 

annat ”illegal migrant” och ”irregular migrant” (Cuadra, 2012). ”Irregular” och ”illegal” 

används som samlingsnamn för avvisade asylsökande, ”gömda flyktingar” och personer som 

inte har sökt asyl. Denna grupp uppskattas bestå av en procent av den europeiska unionen. 

”Irregular migration” föredras i olika sammanhang före ”illegal” då den senare benämningen 

har en koppling till kriminalitet och kan uppfattas som avhumaniserande (International 

organisation for migration, 2014). ”Undocumented migrants” är en etablerad term och 

accepterad översättning för papperslösa (Sjögren, 2008). 

   Papperslösa berör flera vetenskapsgrenar. Socionomer, ekonomer, jurister, studerande av 

global migration eller vårdvetenskap undersöker de papperslösas situation från olika 

perspektiv, både i jämförande kontext i ett samarbete och enskilt för det gällande 

vetenskapliga området. De gemensamma markörerna som gör papperslösa till en grupp som 

intresserar vårdvetare, är deras begränsade tillgång till vård, behovet av vård och den utsatta 

situationen i samhället, oavsett land och lag (Läkare utan gränser, 2005; Magalhaes, Carrasco 

& Gastaldo, 2009; Dwyer, 2004). Lagarna skiljer sig i Europa och är alltså nödvändigtvis inte 

de papperslösas gemensamma nämnare (Cuadra, 2012).  
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   Den engelska termen ”marginalized” har översatts till en person som blir behandlad som 

oviktigt (Oxford dictionaries, 2014) och har enligt författarna valts att översättas till 

svenskans term ”marginaliserad”. Begreppet att vara marginaliserad innebär att 

livssituationen för individen inte går att ändra till det bättre på egen hand (Olin, 2010).  

 

2.4 Lagar och tolkning av ”vård som inte kan anstå” 

Senaste uppdateringen av den svenska lagen som reglerar de papperslösas rättigheter till vård 

är från 2013 och omfattar personer under 18 år samt vuxna ”utlänningar som vistas i Sverige 

utan stöd av myndighetsbeslut eller författningar” (SFS 2013:407). 

   Lagen bestämmer att landstinget bör erbjuda papperslösa som inte har fyllt 18 år vård i 

samma omfattning som de bosatta i landstingen, medan vuxna papperslösa som omfattas av 

Lagen om hälso- och sjukvård (SFS 2013:407), § 5 och § 7, erbjuds följande vård 

subventionerat: Vård som inte kan anstå, mödrahälsovård, vård vid abort, och 

preventivmedels-rådgivning.  

   Socialstyrelsen har i efterhand fått i uppdrag att förtydliga begreppet ”vård som inte kan 

anstå”, då man har uppfattat ett behov av tydlighet för vårdpersonalens möjligheter att driva 

rutiner, att identifiera vårdbehoven och för dokumentation och uppföljning av vården 

(Socialstyrelsen, 2014). 

   Socialstyrelsens (2014) bedömning och förslag innebär att ”vård som inte kan anstå” bör 

bedömas och avgöras av sjukvården samt tandvården och vid varje enskilt patientfall. 

Litteraturöversiktens författare har valt att presentera bedömningen så här: Bedöma hur pass 

akut situationen är med prioritering på eventuell tortyrbakgrund där följderna blir särskilt 

allvarliga om inga vårdåtgärder sker direkt. Om det finns en risk för att allvarliga 

sjukdomstillstånd förvärras utan vård. Att utebliven vård resulterar i mer omfattande vård och 

om direkt vård resulterar i undvikande av mer resurskrävande akuta åtgärder (Socialstyrelsen, 

2014).  

   I Läkare i världens rapport (2014) förklarar man att 2013 års lag har resulterat i att 

organisationens klinik inte längre erbjuder medicinsk vård utan nu kan informera papperslösa 

om deras nya rättigheter och hänvisa dessa till offentliga vårdgivare. Organisationens 

uppföljningar med patienterna har resulterat i statistik som visar att en av fem papperslösa (21 

av 106) som har sökt subventionerad vård enligt nya lagen, nekas detta med anledningen att 

vårdpersonal inte känner till lagen. Papperslösa och deras anhöriga har fått upplysa 

vårdpersonal om nya lagen och fått visa informationskort och dokument från Läkare i världen. 
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Organisationen bedömer att begreppet ”vård som inte kan anstå” inte är medicinskt tillämpligt 

i sjukvården och är en risk för patientsäkerheten (Läkare i världen, 2014). 

   Det förekommer även sammanfattningar av situationen efter nya lagen ifrån rapporter av 

frivilligorganisationerna Läkare i världen, Röda Korsets Vårdförmedling i Stockholm och 

Rosengrenska/Röda Korset (Socialstyrelsen, 2014). Iakttagelser från dessa rapporter berör 

bland annat: bristande kunskaper i vårdpersonalens kunskaper om lagen (Läkare i världen, 

2013) och att papperslösa nekas vård för att vårdpersonal inte känner till nya lagen. De berör 

också att uthämtning av medicin på apoteket är svårt utan personnummer, att chefer och 

personal i receptionen behöver stöd, rädslan för själva resan till vården samt att kostnaden 

utgör hinder innan den medicinska bedömningen har gjorts (Svenska Röda Korset, 2014; 

Rosengrenska/Röda Korset, 2014).  

   För att höja säkerheten för papperslösa i vården så har organisationen Läkare i världen 

försökt att inrätta en vårdombudsman för papperslösa som ska övervaka nya lagen och hjälpa 

papperslösa i behov av vård (Läkare i världen, 2014).  

   Ytterligare en utveckling kring säkerheten och vården av papperslösa kan vara ett införande 

av samordningsnummer (existerar redan för asylsökande) för att fastställa identitet som är 

varaktig över tid och sökbar i journalsystem (Socialstyrelsen, 2014). Detta innebär en 

möjlighet för en säker uppföljning, varaktig dokumentation och möjlighet att meddela 

provresultat. För att samordningsnummer ska vara användbart så måste man lösa hinder 

såsom förtroendeaspekten från papperslösa, hinder från migrationsverket, landsting- och 

kommun samt tekniska aspekter.   

    

2.5 Lagens påverkan på sjuksköterskans etik och etiska dilemman 

I mötet med patienter som är papperslösa ställs vårdpersonal inför svåra situationer. 

Papperslösa patienter har olika tillgång till subventionerad hälso- och sjukvård jämfört med de 

med uppehållstillstånd (Regionfullmäktige, Skåne, 2008). Vid mer eller mindre akuta 

vårdtillfällen blir det därför ofta svårt för vårdpersonalen att avgöra vilken vård de 

papperslösa har rätt till, vilket leder till ett etiskt dilemma.  

   Dilemmat bekräftas av att begreppet ”vård som inte kan anstå” har varit svårt att tolka av 

vårdpersonal (Läkare i världen, 2014). Detta skapar en miljö där kunskapen kring patientens 

rättigheter brister och där informationen begränsas. Om vårdarbetet saknar tydliga riktlinjer 

kan detta resultera i att sjuksköterskor upplever ett osäkert förhållningssätt till sin 

professionalitet, etiska dilemman och i vissa fall missbruk av vård (Dahlberg & Segesten, 
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2011). Sjuksköterskans etik kan vidare beskrivas ur en vårdvetenskaplig modell där 

vårdandets generella mål är att ge optimalt goda konsekvenser. Detta mål är överordnat övriga 

etiska överväganden och berör en god livskvalitet, upplevelse av välbefinnande, människors 

behov och värderingar samt respekt för självbestämmande. Dahlberg och Segesten (2011) 

betonar att de etiska kraven är ovillkorliga men undantag bör göras i form av exempelvis 

nationella lagar.  

   Socialdepartementet har tillsammans med Prioriteringscentrum vid Linköpings universitet 

skapat en etisk plattform baserad på tre principer som vårdpersonal kan prioritera vård efter 

(Prioriteringscentrum, 2014). Även ICN’s etiska kod för sjuksköterskor (2014) används som 

verktyg för vårdutövande. Enligt denna kod bör sjuksköterskan främja en god vård där 

mänskliga rättigheter, omständigheter, värderingar, samt där tron på individen, samhället och 

familjen respekteras och där sjuksköterskans ansvar och initiativtagande främjas. 

    

2.6 Problemformulering 

Den nya svenska lagen 2013:407 har lett till debatt hos svensk vårdpersonal då den anses vara 

svårtolkad. En svårtolkad lag och oklara direktiv kan leda till att vårdpersonal riskerar att 

uppleva svåra etiska val i vården av papperslösa. Vårdpersonalens upplevelser och argument i 

mötet med papperslösa kan bli en viktig inblick i hur vården kring en grupp som upplever 

försämrad hälsa fungerar. Det kan vara av intresse att undersöka vårdpersonalens upplevelser 

kring vården av papperslösa i Sverige, men även utomlands. Att relatera de vårdetiska 

utgångspunkterna med upplevelser kan ge nya insikter i hur etiska dilemman uppstår.  

 

3 Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt var att skildra vårdpersonalens, med inriktning mot 

sjuksköterskans, upplevelser och etiska argument i vårdandet av papperslösa.  

 

4 Teoretiska utgångspunkter - Vårdetik 

Beauchamp och Childress (2013) fyra vårdetiska principer är principen om att respektera 

autonomi, principen om att inte skada, principen om att göra gott och principen om rättvisa. 

Dessa principer används inom vårdetiken för att analysera etiska situationer. 
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4.1 Principen om respekt för autonomi  

Autonomi innefattar självbestämmande där människan agerar utefter sin egen vilja 

(Beauchamp & Childress, 2013). I vårdsammanhang kan detta tolkas som att patienten 

innefattar rätten till beslut om sin vård efter att relevant information har getts till denne. En 

autonom person har kapaciteten till att förstå, resonera, överväga och hantera val oberoende 

av någon annan. Den autonoma personen har även rättigheten att frånsäga sig ett 

ställningstagande vilket är ett ställningstagande i sig. 

 

4.2 Principen om att inte skada  

Utövandet av principen att inte skada förpliktar utövaren att avstå från att medvetet skada 

andra (Beauchamp & Childress, 2013). Inom vårdetiken uppenbarar sig denna princip som en 

förutsättning för vårdandet. En stor del av medicinska behandlingar involverar dock en form 

av skada, även om det bara är ett nålstick. Detta kräver en välavvägd tolkning av principens 

mening relaterat till varje enskild situation.  

 

4.3 Principen om att göra gott 

Vårdetiken innefattar även principen att göra gott, det vill säga att främja patientens 

välbefinnande (Beauchamp & Childress, 2013). Till skillnad från principen att inte skada 

kräver denna princip mer av utövaren. Utövaren måste aktivt hjälpa andra mot en positiv 

utgång snarare än att avstå från att skada. Inom sjukvården finns en underförstådd innebörd av 

”principen att göra gott” där vårdpersonalens plikt är att medverka i uppnåendet av patientens 

välbefinnande och inte enbart att undvika skada.  

   Det kan diskuteras om det är patienten eller vårdaren som bestämmer vad som är ”gott”.  

Ytterligare en fråga är huruvida vårdpersonal agerar paternalistiskt när de väljer att göra gott 

framför patientens autonomi. Paternalism innebär att man agerar som beslutsfattare för den 

andra parten då man uppfattar sig veta vad som är bäst för denne (Beauchamp & Childress, 

2013). Rättfärdigande av paternalism ökar när fördelarna för den andra parten tilltar och 

intresset hos denne andra part för upplevd autonomi avtar. Tvärtom gäller när paternalism inte 

ska rättfärdigas. Ett exempel på när paternalismen inte kan rekommenderas är när åtgärden 

hindrar mindre skada och medför mindre gott samtidigt som en persons autonomi inte 

respekteras. Vid ett stort hindrande av skada där personen erhåller stor nytta samtidigt som 

autonomin hämmas i liten skala, kan paternalismen enligt teorin rekommenderas.    
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4.4 Principen om rättvisa  

Enligt utövandet av principen om rättvisa skall patienten ges en rättvis, skälig och korrekt 

vård enligt förtjänst eller lämpliga kriterier (Beauchamp & Childress, 2013). Rättvisa innebär 

alltså att man går efter var och ens vårdbehov men kan också innebära att man går efter 

förtjänst exempelvis genom betalning. Vårdpersonal upplever ofta inom den dagliga vården 

att de inte har tillräckligt med tid för patienterna. Den omsorg som uteblir för patienterna 

innebär ett etiskt problem som relaterar till principen om rättvisa. Vårdpersonalen tvingas då 

välja och prioritera bland patienterna vilket inte alltid går att rättfärdiga. 

 

4.5 Vägning mellan principerna 

Det ingår ingen intern prioritering mellan de fyra principerna, utan alla bör övervägas utifrån 

varje enskild situation (Beauchamp & Childress, 2013). Prioriteringar kan dock ske beroende 

på vårdkulturen i fråga. Autonomiprincipen kan exempelvis främjas vid vård där stor vikt 

läggs på patientens åsikter. Då kan vårdpersonalens medicinska expertis som kan ”göra gott” 

bli bortprioriterad.  

   En annan vägning är vid situationer där man överväger att göra kortsiktig skada som 

genererar en långsiktig nytta som därmed följer göra gott principen. En sådan situation kan 

vara en operation.     

 

5 Metod 

Examensarbetet består av en litteraturöversikt inom ett omvårdnadsrelaterat område. Syftet 

med en litteraturöversikt är att ge en överblick kring det rådande kunskapsläget inom ett 

område (Friberg, 2012a).   

 

5.1 Datainsamling och Urval 

Sökningar efter lämpliga artiklar skedde i sökdatabaserna SwePub, PubMed, CINAHL plus 

with Full Text och Academic Search Premier. Söktermer som användes i databaserna bestod 

av följande: irregular, migrants, undocumented, immigrants, health professionals och nurs*, 

healthcare och health. Efter den primära sökningen utökades termerna till barriers, 

challenges, refugees, care professionals, views och qualitative study. En sökmatris över 

sökningarna finns i ”bilaga 1”. 

   Det svenska ordet “papperslös” har i engelskan flera översättningar vilket resulterade i ett 

flertal sökord med samma innebörd. Inklusionskriterier för sökningen av artiklar var följande: 



 
 9 (36) 

 

artiklar som var vetenskapligt granskade (peer reviewed), var skrivna på svenska eller 

engelska samt var publicerade från år 2004 till 2014. Enligt Socialstyrelsen (2010) finns det 

lite forskning kring papperslösa före sekelskiftet, därför lades fokus på artiklar från de valda 

åren.  

   Artiklar som innehöll papperslösa barn användes som material i litteraturöversikten, då 

barnen tillhör den utsatta gruppen och är i kontakt med organisationer som vårdar vuxna 

papperslösa och ofta i sällskap av vuxna. 

   Termen vårdpersonal användes i litteraturöversikten. Vården av papperslösa innefattar ett 

brett spektrum av vårdgivare där sjuksköterskan är en av flera typer av vårdgivare som 

representeras i de vetenskapliga artiklarna. I en studie bestod deltagarna av läkare. Denna 

studie användes i litteraturöversikten, då den sammanfattade läkarnas svar i ett resultat som 

talade för vårdpersonalen i stort, vilket kan vara användbart för sjuksköterskans arbete. Några 

studier använde även begrepp som ”experts” eller ”care givers” och ”health professionals” 

som representerade ett vårdande möte med den papperslösa. Studier som enbart innefattade 

socialarbetare och andra som saknade vård- eller hälsoanknytning exkluderades från arbetet. 

   De tidskrifter som användes eller söktes i kunde vara tvärvetenskapliga med flera 

intresseområden, såsom ”migration, health and social care”. Därför krävdes det en källkritisk 

analys av artiklarna för att bekräfta att innehållet berörde den vårdvetenskapliga och det 

vårdetiska området (Dahlberg & Segesten, 2011). Författarna bestämde att studier som 

innehöll begrepp som vård (care), vårdetik (ethics of care), hälsa (health), miljö, vårdande 

(nursing) och sjuksköterskans eller vårdens upplevelser i olika former berörde syftet och 

sjuksköterskans vetenskapsområde.  

   En artikelmatris med resultatartiklar finns i ”bilaga 2”. 

    

5.2 Dataanalys 

En genomläsning av vetenskapliga artiklar gjordes individuellt av författarna och resulterade i 

att elva studier valdes ut och granskades enligt Fribergs modell (2012b). Den individuella 

genomläsningen gjordes för att klargöra att författarna hade uppfattat innehållet likadant. 

Rubrikerna och abstrakten analyserades initialt för att fastställa studiernas syfte och få bra 

överblick enligt Fribergs (2012a) helikopterperspektiv. Detta är en öppen och kreativ 

granskning som ger en helhetssyn på vad det vetenskapliga materialet har för karaktär.      

   När författarna fick en uppfattning av vad studierna handlade om, lades fokus på varje 

enskild studies resultat. Studierna granskades för att ta reda på om deras resultat kunde svara 
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på litteraturöversiktens syfte. Därefter gjordes en kodning av dessa resultat som delades upp i 

19 olika koder som numrerades. Dessa koder var bland annat ”riktlinjer och direktiv” och 

”polis och myndigheter” och blev grunden till litteraturöversiktens resultat och mynnade 

under skrivandet ut till sex huvudkategorier med tillhörande underkategorier. Dessa 

kategorier tolkades sedan utifrån den teoretiska utgångspunkten för att behandla syftet i 

diskussionsdelen. Litteraturöversiktens resultat analyserades och markerades med fyra olika 

färger som representerade de fyra vårdetiska principerna.   

   Innehållet som intresserade författarna behandlade sjuksköterskans och vårdpersonalens 

etiska argument och upplevelser kring mötet med papperslösa.  

 

6 Forskningsetiska överväganden 

Achkar och Macklin (2009) skriver i sin artikel om etiska överväganden i samband med 

forskning av marginaliserade grupper såsom papperslösa och risken med att öka 

stigmatiseringen av dessa utsatta grupper. Ett exempel enligt Achkar och Macklin på hur 

resultatet av en undersökning kan påverka stigmatiseringen är när en annan studie beskrev hur 

en hög grad av papperslösa var smittade med tuberkulos. De etiska övervägandena handlade 

både om studiens negativa påverkan på samhällets syn på papperslösa som smittobärare men 

också den positiva effekten av att mobilisera vården och öka kontrollen av tuberkulos hos 

papperslösa. Forskningsresultatet gagnade således både den papperslösa gruppens hälsa men 

också folkhälsan.  

   I detta arbete gjordes ett noggrant övervägande kring hur resultatet kan påverka 

stigmatiseringen av papperslösa i samhället. Författarna i detta arbete kom fram till att 

resultatet kan påverka stigmatiseringen. Arbetet kan dock rättfärdigas genom att bidra till att 

stigmatiseringar diskuteras och att problem i vården illustreras.   

   Författarna i denna studie har varit noggranna med översättningen från engelska till svenska 

då resultatartiklarna använde bland annat vedertagna förkortningar och yrkestitlar på 

engelska.   

   Vissa studier begärde inget etiskt godkännande enligt sina länders etiska riktlinjer och 

principer för medicinsk forskning. Anledningen till detta enligt studierna var bland annat att 

inget patientdata användes. Dessa studier kunde därför användas till resultatet. 
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7 Resultat 

Nedan kommer resultatet av analysen att presenteras i fem huvudkategorier och två 

underkategorier. Första huvudkategorin är Vårdpersonalens inställning till att vårda 

papperslösa. Andra och tredje huvudkategorin är Upplevelser kring regelverk och riktlinjer 

och Vårdrelation. Därefter kommer fjärde huvudkategorin Vårdpersonalens upplevda 

barriärer i vården med underkategorierna: Administrativa barriärer och Språkbarriärer och 

Kulturella barriärer. Den femte och sista huvudkategorin är Organisationer och deras 

samarbete. 

 

7.1 Vårdpersonalens inställning till att vårda papperslösa 

Vårdpersonal hade en tendens att inte skilja på vården mellan papperslösa och de med 

uppehållstillstånd och ansåg att det är deras plikt att vårda alla patienter i behov av medicinsk 

vård (Jensen et al., 2011; Biswas, Kristiansen, Krasnik & Norredam, 2011). Det är enligt 

sjuksköterskorna i studierna myndigheternas plikt att avgöra om de befinner sig i landet 

lagligt, inte sjuksköterskornas (Biswas et al., 2011). 

   Sjuksköterskors åsikter gick isär där vissa ansåg att papperslösa får rättvis vård medan andra 

sjuksköterskor ansåg att papperslösa inte är inkluderade och inte får rättvis vård. En del av de 

sjuksköterskor som intervjuades i studien av Gullberg och Wihlborg (2014) ansåg att svensk 

sjukvård är öppen, inkluderande, professionell och jämlik. Det visade sig även att 

vårdpersonal från sjukhus runtom i Europa inte såg någon skillnad i att ge vård till 

papperslösa jämfört med patienter med normal boendestatus (Dauvrin et al., 2012). 

   Ruiz-Casares et al. (2012) beskriver i sin studie att 61,1 procent av de tillfrågade i 

vårdpersonalen ansåg att papperslösa borde ha full tillgång till sjukvård. 95,2 procent av alla 

tillfrågade i personalen som var för full tillgång till vård var också för de mänskliga 

rättigheterna. I samma studie utryckte även en tredjedel (33,6 %) av alla tillfrågade i 

personalen som förespråkade mänskliga rättigheter att papperslösa barn och gravida kvinnor 

borde ha begränsad eller ingen tillgång till gratis sjukvård. Majoriteten av dessa ansåg att 

vården borde vara begränsad till endast akutsjukvård för att de papperslösa inte ska kunna 

utnyttja vårdsystemet.  

   En studie av Enskär, Ankarcrona, Jörgense och Huus (2012) om papperslösa barn visade att 

en majoritet av tillfrågade sjuksköterskor i Sverige har en positiv attityd till att vårda denna 

grupp. Dessa sjuksköterskor ansåg även att alla barn bör ha rätt till samma vård.  

   Det var viktigt för sjuksköterskorna att respektera tystnadsplikten och att agera icke-
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diskriminerande i vårdandet (Biswas et al., 2011). Studien visar även att det fanns en oklarhet 

och en motsägelsefull uppfattning hos sjuksköterskor angående att följa lagen och att 

respektera tystnadsplikten. Tystnadsplikten ansågs motsvara den professionella skyldigheten 

om att alltid agera för patientens bästa (Biswas, Kristiansen, Krasnik & Norredam, 2011). 

  Kuile, Rousseau, Munoz, Nadeau och Ouimer (2007) ger ett exempel i sin studie på hur 

inställningen till att vårda papperslösa kan variera. Studien visar att anestesisjuksköterskor i 

Kanada har nekat papperslösa mödrar gratis epiduralbedövning vid förlossning då detta inte 

har setts som en akut situation och därmed är en onödig åtgärd. Att inte ge bedövning ansågs 

enligt andra i vårdpersonalen vara ett hinder för att ge lämplig vård. Jourhavande kollegor 

kunde vägra hjälpa vid vården av en papperslös gravid kvinna och andra i vårdpersonalen 

kände sig tvingade att offra egen fritid för att hjälpa dessa patienter. Vårdpersonal som valde 

att vårda papperslösa patienter kunde dessutom känna sig överbelastade och det uttrycktes att 

jobbtygden och stressnivån ökade (Gullberg & Wihlborg, 2014; Kuile et al., 2007).   

 

7.2 Upplevelser kring regelverk och riktlinjer 

Vårdpersonal ansåg att det rådde oklara direktiv och brist på riktlinjer angående vården av 

papperslösa i Sverige och Europa (Gullberg & Wihlborg, 2014; Jensen et al., 2011). Det 

ansågs vara viktigt med tydliga riktlinjer och finnas ett behov av utbildning kring vård för 

papperslösa enligt vårdpersonal (Kuile et al., 2007; Priebe et al., 2011).  

   Lagen som menar att papperslösa har tillgång till ”vård som inte kan anstå” var enligt 

sjuksköterskorna i denna studie svårtolkad och svår att applicera (Gullberg & Wihlborg, 

2014). Sjuksköterskorna uppgav att de var tvungna att förlita sig på avdelningens riktlinjer, 

göra egna uppskattningar av kostnader för vården och göra egna etiska överväganden.  

   Osäkerhet kring förordningar om papperslösa barn uppgavs i studien av Enskär et al. 

(2012). Av de tillfrågade sjuksköterskorna i studien ansåg 81,4 procent att de kände sig osäkra 

angående vad som gäller vid vård av papperslösa barn. Ett fåtal av sjuksköterskorna trodde 

dessutom att sekretesslagen inte gällde för denna grupp människor.  

   Enligt Straßmayr et al. (2012) ansåg vårdpersonal att de hade dåliga kunskaper gällande 

regler kring psykiatrisk vård och akutsjukvård för papperslösa patienter. Det ansågs finnas 

brist på resurser och att det var svårare för den papperslösa att få tillgång till vård för psykisk 

ohälsa eller sjukdom då psykiatriska diagnoser inte ansågs tillhöra akutsjukvården. 

Vårdpersonal ansåg att det krävs öppenhet och transparens för att avgöra om ett tillstånd är 
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akut vilket berättigar subventionerad eller kostnadsfri vård för den papperslösa i vissa 

Europeiska länder (Priebe et al., 2011).  

   Studien av Priebe et al. (2011) visar att vårdpersonal kände att de befann sig i en situation 

där de från en etisk synpunkt borde erbjuda vård men enligt lagen ska avstå. Även Straßmayr 

et al. (2012) beskriver i sin studie att vårdpersonal upplevde ett etiskt dilemma där de 

tvingades välja mellan att följa lagen eller att vårda den papperslösa trots lagliga restriktioner. 

Vårdpersonalen beskrev detta som att välja mellan samvete och regelverk. Enligt denna studie 

var det dock vanligt att vårdpersonal på sjukhus och vårdcentraler i Europa erbjöd 

subventionerad eller gratis psykiatrisk vård till papperslösa trots lagliga restriktioner.  

   Några sjuksköterskor uttryckte att de inte uppfattade några svårigheter kring riktlinjerna för 

vården av papperslösa då sjuksköterskorna ansåg att de vårdetiska koderna räckte som stöd 

(Biswas et al., 2011). Skiftande tolkningar av riktlinjer samt en upplevelse av en ojämn 

fördelning av arbetsbördan ledde till frustration inom vårdteamet (Gullberg & Wihlborg, 

2014; Kuile et al., 2007). Då deras värderingar inte delades av arbetsplatsen och ledningen 

uppgav vårdpersonal att de ibland tvingades hitta egna lösningar vid vård av papperslösa. Ett 

exempel som nämns i studien av Kuile et al. (2007) är när vårdpersonal hänvisade 

papperslösa direkt till mottagningen för att undvika receptionen och därmed undvika 

registrering och betalning.   

 

7.3 Vårdrelation 

Enligt en studie utförd i Europa ansåg en tredjedel av vårdpersonalen att en positiv 

vårdrelation innebar att visa respekt och värme, att vara lyhörd, öppensinnad och att inte 

döma patienten (Priebe et al., 2011). Vårdpersonal ansåg att det är viktigt att anpassa sig efter 

marginaliserade grupper, såsom papperslösa, vilket innebär att vara flexibel samt ha förståelse 

för att denna grupp har svårt att organisera sin tid (Priebe et al., 2012). Vårdpersonalen i 

denna studie ansåg även att det är viktigt att främja en förtroendeskapande relation med 

papperslösa patienter och att ha respekt för patientens autonomi. Marginaliserade grupper har 

ofta negativa upplevelser från olika auktoriteter vilket kräver ett lugnt tillvägagångssätt av 

vårdpersonalen. Sjuksköterskor i Sverige upplevde oro för de papperslösa patienternas fysiska 

och psykiska hälsa och menade att dessa hade en ”degraderad” existens på grund av 

levnadsvillkoren (Gullberg & Wihlborg, 2014).  

   Papperslösas ovilja att söka vård upplevdes av sjuksköterskorna vara relaterat till gruppens 

rädsla för att bli utvisad (Gullberg & Wihlborg, 2014). En annan studie av Jensen et al. (2011) 
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visar att vårdpersonalen upplevde en brist av förtroende från papperslösa patienter. Detta 

kunde enligt vårdpersonalen leda till utelämnande av viktig information från papperslösa 

patienter som kunde vara viktig för vården. Sandhu et al. (2012) nämner att vårdpersonalen 

ansåg att det är svårt att utveckla en förtroenderelation med immigranter (inklusive 

papperslösa). Detta påstod vårdpersonalen bero på att dessa patienter ibland har blivit svikna 

av myndigheter. Sjuksköterskor i Sverige uppgav i en annan studie att de ibland var tvungna 

att endast förlita sig på information från den papperslösa då tillgången till tidigare 

sjukdomshistoria saknades (Gullberg & Wihlborg, 2014).  

   Sjuksköterskor uttryckte empati för papperslösa patienters situation, samtidigt som ett fåtal 

uttryckte en misstänksamhet då de ansågs försöka få uppehållstillstånd genom att föda sitt 

barn i Sverige (Gullberg & Wihlborg, 2014). Vårdpersonalen upplevde ibland att den 

papperslösa patientens livssituation förvärrade dennes hälsotillstånd till den grad att de kände 

sig manade att lösa patientens personliga och sociala problem (Priebe et al., 2011).  

   Vårdpersonal upplevde att det kunde vara nödvändigt att vårda patienten utan dennes 

samtycke i extrema fall när den papperslösa var en fara för sig själv eller andra (Straßmayr et 

al., 2012). Patienten vårdades i sådana fall inte längre anonymt vilket resulterade i att den 

papperslösa riskerade att bli utvisad efter avslutad vård. Några sjuksköterskor i den 

kvantitativa studien av Enskär et al. (2012) upplevde att de har en plikt att anmäla papperslösa 

till rådande auktoriteter såsom migrationsverket och polisen. Dauvrin et al. (2012) förklarar i 

sin studie att vissa i vårdpersonalen berättigade att informera polisen om den papperslösas 

tillvaro av två anledningar. En situation handlade om när den papperslösa var inblandad i 

kriminella aktiviteter och den andra när vårdpersonalen misstänkte att denne var en fara för 

sig själv eller andra. Att kontakta polisen i sådana fall uppfattades som ett försök att hjälpa 

eller att skydda den papperslösa. 

 

7.4 Vårdpersonalens upplevda barriärer i vården 

7.4.1 Administrativa barriärer 

Vårdpersonal upplevde att papperslösa som söker vård ofta blir nekade redan vid receptionen 

(Straßmayr et al., 2012). Viktiga beslut om papperslösas rätt till vård tas ibland vid 

receptionen av administrativ personal trots att frågan är av medicinsk karaktär som borde tas 

av personal med medicinsk kunskap. Detta uppfattades av vårdpersonal som att papperslösa 

nekas vård på grund av godtycklighet och diskriminering. Trots laglig rätt till psykisk 

akutsjukvård i flera Europeiska länder upplevde vårdpersonal hinder i vården i form av 
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administrativa beslut (Straßmayr et al., 2012). Detta grundades på ett komplext system där 

dokument behövs som den papperslösa ofta saknar. Bristande vård för papperslösa i 

europeiska länder togs även upp av vårdpersonal i studien av Dauvrin et al. (2012). Några 

hinder som nämndes var brist på statliga medel, administrativa krav och vårdkapacitet. Detta 

resulterar enligt vårdpersonal i att papperslösa ibland nekas vård trots att de har fullständiga 

rättigheter.  

   Enligt Gullberg och Wihlborg (2014) upplevde sjuksköterskor att den vanliga 

vårdprocessen inte gäller för denna grupp av patienter, eftersom att möjligheter för 

uppföljning av hälsokontroller inte alltid är möjligt. Några andra upplevda hinder till 

uppföljning nämndes som begränsad tillgång till laboratoriesvar, problem i uppföljningen av 

vård vid befintliga provsvar och svårigheter vid avancerade undersökningar där det krävs 

specialutrustning (Priebe et al., 2011). För att undvika sådana svårigheter kunde 

vårdpersonalen skicka prover i sina egna namn eller registrera papperslösa med alternativa 

titlar, till exempel som turist.   

 

7.4.2 Språkbarriärer och kulturella barriärer  

Det existerar språkbarriärer och kommunikationsbarriärer mellan vårdpersonal och 

papperslösa patienter (Jensen et al., 2011; Straßmayr et al., 2012; Dauvrin et al., 2012). 

Kommunikationsproblem uppgavs vara vanligare i primära och psykiatriska vården jämfört 

med akutsjukvården enligt studien av Dauvrin et al. (2012). Vårdpersonalen upplevde ibland 

att deras arbete försvåras på grund av papperslösa patienters oförmåga att förklara sina 

problem (Jensen et al., 2011). Personalen beskrev en förståelse för den papperslösas stressade 

situation att inte kunna göra sig förstådd eller förstå informationen.  

   Språkbarriärer manifesterade sig i studien av Priebe et al. (2011) vid åtgärder som krävde 

samtycke och involverade kontakt med anhöriga då kontaktuppgifter, information om 

ursprungsland och sjukdomsanamnes behövdes. Studien av Priebe et al. (2012) beskriver 

också brist på informationsmaterial på olika språk för papperslösa.  

   Vårdpersonal föreslog att man skulle anställa tolk, utnyttja eventuell mångspråkighet hos 

personalen eller kroppsspråket vid språkbarriärer med papperslösa (Jensen et al., 2011). Brist 

på tolkar med specialkunskap inom psykiatri kunde leda till feltolkningar av patienters 

uttalanden (Straßmayr et al., 2012). Användning av tolk kunde dock uppfattas som 

problematiskt då en tredje part blev inblandad i vårdandet (Sandhu et al., 2012). Detta gjorde 

att utredande av symtom blev svårare då kommunikationen inte gick direkt mellan 

vårdpersonal och patient.  
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   Kulturella fördomar förekom enligt Biswas et al. (2011) bland sjuksköterskor vilket 

tillsammans med språkbarriärer ibland ledde till missförstånd och bristande respekt i mötet 

med papperslösa. Vårdpersonal upplevde att det finns ett behov av bättre kunskap i kulturella 

skillnader (Sandhu et al., 2012). Detta kunde enligt vårdpersonalen bekräftas då de upplevde 

att det ibland råder olika uppfattningar mellan personal och patient gällande syn på kroppen 

och symtom. I studierna av Sandhu et al. (2012) och Straßmayr et al. (2012) beskrivs 

kulturellt betingade beteenden inom den psykiatriska vården. Beteenden från papperslösa 

kunde ibland upplevas som psykologiskt märkliga då de skiljde sig från rådande normer enligt 

vårdpersonal.   

 

7.5 Organisationer och deras samarbete   

Tillfrågad vårdpersonal i Europa ansåg att det är viktigt med klarhet och information mellan 

alla vårdinrättningar och myndigheter som är i kontakt med papperslösa (Priebe et al., 2012). 

Det ansågs även viktigt med ett bra samarbete mellan psykiatrivården, sociala myndigheter 

och andra vårdinrättningar (Priebe et al., 2012). Vårdpersonal kunde informera papperslösa 

patienter om andra vårdinstanser, såsom frivilligorganisationer, dit dessa kunde vända sig för 

gratis vård och hade bättre resurser (Dauvrin et al., 2012). Studien av Straßmayr et al. (2012) 

beskriver att frivilligorganisationer kunde erbjuda vård av mer humanitär karaktär. Detta 

kunde leda till bättre vård och anonymitet för papperslösa patienter. Dock beskrev 

vårdpersonal att nackdelen med sådana organisationer består av ständigt skiftande 

personalstyrka i form av volontärer vilket kan leda till oregelbunden vård. Andra nackdelar 

med specialiserade vårdkliniker för papperslösa beskrevs av vårdpersonal vara dess 

bidragande faktor för ökad segregation och marginalisering av gruppen papperslösa (Kuile et 

al., 2007).   

 

8 Diskussion 

I följande metoddiskussion kommer artikelval, metodval, val av begrepp samt 

analysförfarandet att diskuteras enligt Friberg (2012c).  

   Resultatdiskussionen kommer att visa hur resultatet kan tolkas med hjälp av Beauchamp 

och Childress (2013) fyra vårdetiska principer. Diskussionen inleds med att tolka hur 

principerna kan relateras till resultatet och fortsätter sedan med hur konflikter kan uppstå 

mellan principerna. Avslutningsvis diskuteras huruvida principer kan prioriteras eller 

rangordnas.  
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8.1 Metoddiskussion 

Metoden för arbetet var att genomföra en litteraturöversikt vilket är en passande metod för att 

göra en översikt över befintlig forskning och sammanställa denna enligt Friberg (2012a). En 

kvalitativ studie baserad på intervjuer hade varit en annan metod att rekommendera för att 

svara på syftet i arbetet. Vid användning av denna metod hade författarna kunnat ställa 

vårdetiska frågor med fokus på sjuksköterskor vilket hade kunnat motsvara syftet.  

   Informationssökningen gjordes i SwePub, PubMed, CINAHL plus with Full Text och 

Academic Search Premier där samtliga databaser genererade artiklar bortsett från PubMed då 

sökresultaten i denna databas inte framställde några artiklar som kunde svara på syftet. 

Publiceringsåren för de valda artiklarna ansågs vara aktuella då den äldsta artikeln var sju år 

gammal. Två av artiklarna var kvantitativa och nio var kvalitativa. Det gjordes ingen aktiv 

sökning efter kvantitativa artiklar och därför fanns inte sökordet ”quantitative study” med. 

Vissa sökningar resulterade ändå i kvantitativa artiklar som kunde användas i analysen då 

dessa artiklar gav en jämförande bild av upplevelser, därför användes även dessa. Enligt 

Friberg (2012a) kan både kvantitativa och kvalitativa artiklar användas i en litteraturöversikt 

och ingen avgränsning behöver göras. För att klargöra vilka som var kvantitativa skrevs 

procentsats ut i resultatet. Ibland fick vi förlita oss på artikelförfattarnas redovisning av 

statistiken i text då procentsats i tabellerna hade ersatts med annan redogörelse.  

   Artiklarna behandlade flera länder som Sverige, Danmark, Kanada och andra Europeiska 

länder. Den geografiska spridningen mellan artiklarna kan bidra till en variation av 

upplevelser och förstärka argumenten till varför ämnet papperslösa patienter bör studeras. 

Variationen visade bland annat att sjuksköterskans upplevelser i vården av papperslösa 

innebar liknande etiska dilemman och synsätt i sitt arbete kring utsatta grupper oavsett land 

eller lag. Syftet var dock att beskriva vårdpersonalens upplevelser utifrån de papperslösa 

patienternas utsatta situation och inte utifrån lagliga eller vårdetiska skillnader länder emellan.  

   Analysen underlättades genom en strukturerad sammanfattning av artiklarnas resultat vilka 

formades till kategorier som slutligen utmynnade i fem huvudkategorier. Formuleringen av 

huvudkategorierna gjordes till en början med en relativt smal kodning vilket resulterade i 

många kategorier. Under arbetets gång noterade författarna att en stor del av dessa kategorier 

gick in i varandra vilket från en början kunde ha uppmärksammats och därmed sparat tid. 

Genom numrering av de olika kategorierna och därefter färgläggning av de delar som berörde 

den teoretiska utgångspunkten blev syftet med uppsatsen lättare att nå. 
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   Att ämnet papperslösa berör flera vetenskapliga grenar blev tydligt vid sökningen av 

vetenskapliga artiklar. Det krävdes en källkritisk analys för att analysera vilket vetenskapligt 

område tidskriften representerade, vilket vetenskapligt syfte artikeln hade, vad 

intervjuobjekten hade för bakgrund, vilka artikelförfattarna var och huruvida artikeln var 

intressant för sjuksköterskans vetenskapsområde. Vi fick kontinuerligt reflektera kring 

huruvida artiklarnas resultat diskuterade vårdpersonalens upplevelser och om de kunde tolkas 

och transformeras till vårdvetenskap eller vårdetik.  

   Begreppet ”papperslösa” har i engelskan flera benämningar vilket gjorde att författarna 

upplevde svårigheter att hitta artiklar som motsvarade syftet. Att det fanns flera benämningar 

och ord gjorde det svårt att vara effektiv i sökningen och säkerställa att en ordentlig 

genomgång av databaserna hade gjorts. 

   I vissa artiklar var sjuksköterskorna en minoritet. När ”experter” uttalade sig i artiklar så 

fanns det ett intresse för oss att tydliggöra vilka dessa var och om materialet kunde användas. 

Stor vikt lades på artiklar med sjuksköterskors uttalanden med tanke på vetenskapsområdet 

som tillhör författarnas utbildning. Litteraturöversikten gjordes med en ständig reflektion 

kring dess applicerbarhet för sjuksköterskans yrke. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

Utifrån resultatet går det att tolka flera vårdetiska dilemman och principer som går isär. 

Sjuksköterskans etiska kod kan fungera som stöd för sjuksköterskor vid sådana dilemman 

(Winters, 2012). Vissa situationer kan dock kräva ytterligare information för ett 

beslutsfattande. Beslut kan övervägas och dilemman diskuteras med hjälp av regler, 

uppfattning kring plikt samt etiska principer som respekten för autonomi, göra gott, inte 

skada och rättviseprincipen.  

   Otydliga riktlinjer kan försvåra för sjuksköterskan att utföra sitt arbete efter göra gott och 

inte skada principen. Att Socialstyrelsen (2014) fick som uppdrag att förtydliga ”vård som 

inte kan anstå” är ett exempel på att det råder otydlighet kring riktlinjer och lagen i stort vilket 

kan leda till ett etiskt dilemma. Det ansågs vara svårt att identifiera vårdbehoven och att lagen 

leder till otydlighet kring vårdrutiner. Detta kan försvåra sjuksköterskans möjligheter att göra 

gott. Socialstyrelsens uppdrag att tolka lagen om ”vård som inte kan anstå” kan även 

analyseras med Beauchamp och Childress (2013) princip om att inte skada där målet med 

förtydligandet kan tolkas minimera skada och orättvis behandling. Sjuksköterskan hindras att 

göra gott och riskerar att skada när ens arbetsuppgifter blir otydliga på grund av oklara 
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direktiv och olika nivåer av kunskap om papperslösa patienters rätt till vård.  

   Ytterligare ett exempel på göra gott och inte skada principerna presenteras i artikeln av 

Grimm och Wells (2009). Artikeln tar upp principen om att inte skada. Principen skulle inte 

uppfyllas om sjuksköterskan vägrade ge vård för en papperslös som inte kan betala sin 

sjukhusräkning, medan att göra gott principen innebär att sjuksköterskan bör skydda den 

papperslösa från skada och lidande oavsett lag. 

   Principen om autonomi gjorde sig synlig i flera delar i resultatet. Det uppgavs att 

sjuksköterskor ibland tvingas förlita sig på information som uppges av papperslösa patienter 

vilket ställer krav på patientgruppens kapacitet till att agera autonomt. Gränsen till hur stort 

krav på autonomi sjuksköterskan kan begära av utsatta och marginaliserade grupper 

diskuteras i studien av Myhrvold (2006). Kapaciteten till upplevd autonomi kan försvagas av 

social och ekonomisk marginalisering samt tidigare upplevda trauman som kan påverka den 

utsatta gruppens självkänsla. Myhrvold (2006) betonar också att sjuksköterskan besitter en 

maktposition över patienten där patientens autonomi kan begränsas vid maktmissbruk. Sådant 

maktmissbruk med grunden i att göra gott kan påverka hela patientens liv när sjuksköterskans 

ansvar utökas till att styra personliga och sociala sammanhang hos patienten. Resultatet visar 

på ett sådant exempel vilket ställer frågan om var gränsen för sjuksköterskans ansvarsområde 

går.  

   Två väsentliga aspekter för patientens autonomi är självständighet från överdrivet styrande 

och förmågan att ta autonoma beslut utan hinder som omogenhet, obehörighet och okunnighet 

(Winters, 2012). Dessa tre hinder kan ha upplevts av sjuksköterskorna som trodde att 

sekretesslagen inte gällde för barn som är papperslösa. Sjuksköterskorna kan också ha bortsett 

från sekretesslagen när de har ansett att barnen riskerar att ta skada i sin utsatta situation.  

   Den papperslösa patientens komplicerade situation kan leda till att autonomin inte alltid kan 

främjas eller prioriteras av vårdpersonal. På grund av gruppens utsatta situation och 

eventuella negativa upplevelser av olika auktoriteter kan sjuksköterskans roll bli att främja en 

förtroendeskapande relation och återskapa tillit. Vårdpersonal ansåg enligt resultatet att detta 

bör göras med respekt för patientens autonomi. Sjuksköterskans upplevda barriärer som kan 

vara till hinder för den papperslösas autonomi är bland annat bristen på information på olika 

språk, avsaknad av tolk, språkbarriärer och kulturella barriärer som kan leda till missförstånd 

och bristande respekt. Dessa är hinder eftersom kraven för upplevd patientautonomi är att 

patienten är välinformerad (Beauchamp & Childress, 2013).  

   Myhrvold (2006) diskuterar sjuksköterskans empati som en avgörande förmåga i mötet med 

marginaliserade grupper som papperslösa. Språkbarriärer och kulturskillnader testar 
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vårdpersonalens empatiska förmåga och kräver att de ser utöver barriärerna och skillnaderna 

för att kunna ge ett rättvist och likvärdigt vårdande. När man kan se utöver barriärerna, har 

man en möjlighet att nå ett moraliskt och etiskt ansvar som inkluderar marginaliserade 

grupper (såsom papperslösa) i en nationell och global nivå (Myhrvold, 2006). 

   Rättviseprincipen enligt Beauchamp och Childress (2013) handlar om att en professionell 

vårdare ger omsorg och vård efter behov och förtjänst. Denna rättviseprincip kan göra sig 

synlig då sjuksköterskan kan bedöma patientens behov genom att analysera nivån av smärta 

eller att tolka om det är ”vård som inte kan anstå”. Vården kan enligt rättviseprincipen också 

rättfärdigas av att patienten förtjänar den beroende på samhällets kriterier i form av skatter 

eller genom rättvis ersättning för vården.  

   Beauchamp och Childress (2013) rättviseprincip menar att rättvis vård även kan bedömas 

endast efter förtjänst. Att rättvist förtjäna vården kan alltså definieras med att patienten betalar 

för sin vård. Ett exempel på hur sjuksköterskan måste bedöma om den papperslösa patienten 

förtjänar subventionerad vård tas upp i kategorin ”Upplevelser kring regelverk och riktlinjer” 

i resultatet. Utöver att den medicinska bedömningen i ”vård som inte kan anstå” upplevdes 

svår att utföra, så tvingades sjuksköterskan göra egna uppskattningar för kostnader av vården. 

Att bedöma kostnader för vården kan tolkas som att bedöma om patienten har råd att betala 

och således förtjänar sin vård. Att bedöma vårdbehov ingår i sjuksköterskans arbete och 

kunskap, men att bedöma vård beroende på patientens förtjänst är desto svårare att tillämpa. 

Sådant krav på förtjänst kan innebära att rättvist neka den papperslösa vård som ”kan anstå” 

om inte rätt ersättning sker.  

   Sjuksköterskans yrke och utbildning måste då inkludera både kunskapen att bedöma rättvis 

vård efter hälsobehov och förtjänst efter ekonomiska kriterier. Beauchamp och Childress 

(2013) rättviseprincip relaterat till förtjänst ställer i sådana fall stora krav på vården som 

måste ta ställning till vad som är en rättvis ersättning enligt den papperslösa individens 

levnadsstandard. 

   FN:s konvention om mänskliga rättigheter berättigar istället individens rätt till vård vid 

sjukdom och graviditet oavsett betalningsförmåga baserat på alla människors jämlikhet 

(Romero-Ortuño, 2004). De mänskliga rättigheterna tolkar rättvisa som att individer som är i 

behov av vård förtjänar den på grund av sin existens.  

   Beauchamp och Childress (2013) rättviseprincip menar också att rättvis vård kan bedömas 

efter behov. Rättvis vård är en balansgång mellan resurs och behov enligt Beauchamp och 

Childress när rättviseprincipen relateras till materiella aspekter. Enligt dessa materiella 

aspekter är det inte tillräckligt att hänvisa till enbart människans existens vid bedömandet av 
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rättvis vård. I sin enkelhet kan den förklaras som att nödvändiga sociala resurser såsom vård 

bör distribueras efter behov, där individer som inte får sina behov tillfredsställda tar skada. 

Således kan att inte skada principen relateras till rättviseprincipen, där man uppfyller 

kriterierna till att inte skada genom att ge rättvis vård efter behov. Behovet bör dock bedömas 

av individer med rätt kompetens och utifrån vetskapen om att resurser är begränsade och ska 

motsvara behovets omfång. Resultatet visade exempelvis att personal utan medicinsk kunskap 

bedömer behovet av vård och vad som är rättvist utan rätt kunskap och befogenhet. Ett 

komplext administrativt system och personal utan behörighet att ta beslut om vårdbehov kan 

leda till orättvisa bedömningar. 

   Rättviseprincipen kan hamna i konflikt med de mänskliga rättigheterna. Konflikten berör 

vårdpersonalens önskan om allas rätt till vård enligt de mänskliga rättigheterna och huruvida 

resurserna i realiteten räcker. Kategorin ”Vårdpersonalens inställning till att vårda 

papperslösa” i resultatet visade att majoriteten av vårdpersonalen som var för full tillgång till 

sjukvård för papperslösa även förespråkade de mänskliga rättigheterna. Samtidigt var några 

som förespråkade mänskliga rättigheter helt emot subventionerad sjukvård, eller för en 

begränsning till enbart akutsjukvård för papperslösa barn och gravida kvinnor. Detta kan 

uppfattas som en paradox. Argumenten för begränsad sjukvård grundades på att motverka 

utnyttjande av vårdsystemet. Att dra nytta av vården kan ses som en orättvis handling om man 

inte förtjänar eller är i behov av den, då vården är en begränsad resurs (Beauchamp & 

Childress, 2013). 

   Beauchamp och Childress (2013) rättviseprincip kan även hamna i konflikt med 

sjuksköterskans vilja att göra gott. Lagarna är skapade för att bibehålla en rättvis vård. 

Sjuksköterskan kan hamna i en situation där tid och kraft går till att reflektera kring 

vårdbehovet och om ens egen moral rättfärdigar att kringgå dessa lagar. Detta nämns som ett 

etiskt dilemma i resultatet där sjuksköterskan ur en etisk synpunkt vill göra gott och vårda 

papperslösa men upplever lagliga restriktioner.   

   För att hindra konflikter och ha möjligheten att välja mellan en handling om att göra gott 

eller inte skada krävs kunskap om handlingens konsekvenser. En sådan konflikt visas i 

kategorin ”Vårdpersonalens inställning till att vårda papperslösa” i resultatet då 

vårdpersonalen var oense om vad som var nödvändig vård och hur regelverket ska tolkas 

exempelvis vid en epiduralbedövning. Man kan tolka konflikten som att pendla mellan 

principerna att inte skada och göra gott, där ena parten ”nöjer sig” med en nivå av vård som 

inte skadar. Att gå utöver det som är nödvändigt och ge bedövning, vilket den andra parten 

anser vara en onödig åtgärd, kan betraktas som att göra gott.  
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   Ytterligare en konflikt mellan principerna är när sjuksköterskan agerar paternalistiskt 

genom att gynna göra gott principen på bekostnad av patientens autonomi (Beauchamp & 

Childress, 2013). Resultatet visade ett sådant exempel då sjuksköterskor rättfärdigade att 

anmäla papperslösa med att man agerar för patientens bästa. Detta trots vetskapen att de kan 

bli deporterade. Man har tagit på sig rollen som beslutsfattare och identifierat en situation där 

patienten är en fara för sig själv och andra och gör således gott genom att kontakta polisen.   

   Beauchamp och Childress (2013) principer behöver inte alltid stå i konflikt med varandra 

men valet av vårdetisk princip kan dock försvåras av olika omständigheter. Sjuksköterskor 

hade tendens att låta sin uppfattning av plikt styra sina vårdetiska argument. Resultatet visade 

att vårdpersonal hänvisar till uppfattningen om plikt vid vårdandet av papperslösa. Plikten kan 

uppfattas som att vårda oavsett uppehållstillstånd och att respektera tystnadsplikten, vilket kan 

tolkas som en handling för att inte skada. Resultatet visade även hur regelverkets 

mångtydlighet kunde leda till att några sjuksköterskor ignorerade tystnadsplikten och 

upplevde i sin tur en plikt att anmäla papperslösa till polis och migrationsverk. 

   Det blir tydligt i resultatet att ingen vårdetisk princip har företräde. Dock visar 

sjuksköterskornas uttalanden på ett ständigt övervägande kring vad den optimala vården 

innebär. Detta skapar konflikter som i diskussionen visar att göra gott principen kommer i 

konflikt med de andra vårdetiska principerna. Det visade sig också vara en tunn gräns mellan 

att respektera autonomin och agera paternalistiskt i sin strävan att göra gott. Oklara direktiv 

bidrog ytterligare till att sjuksköterskor hade svårt att definiera sin uppfattning om plikt eller 

följa en viss vårdetisk princip. Konflikten mellan viljan att följa mänskliga rättigheter och 

synpunkter kring vad som var rättvis vård är ett exempel på svårigheterna för principernas 

applicerbarhet i verkligheten. Att inte ha tydliga etiska normer eller att hindras av att vårda 

efter dessa normer kan leda till etisk stress hos vårdpersonalen (Prioriteringscentrum, 2014). 

   Beauchamp och Childress (2013) saknar inbördesordning av de vårdetiska principerna 

vilket resultatet också bekräftar. Avsaknaden av inbördesordning leder till konflikter mellan 

principerna. Prioriteringscentrum (2014) har istället valt tre principer att prioritera vården 

efter. Dessa är rangordnade på följande sätt; människovärdesprincipen, behovs-

solidaritetsprincipen samt kostnadseffektivitetsprincipen. Principerna är skapade för att 

upprätthålla en enighet för hur rättvis vård ska tolkas (Gustavsson, Sandman & Wiss, 2013). 

Människovärdesprincipen syftar på alla människors lika värde och samma rätt. Behovs-

solidaritetsprincipen anser att resurser bör fördelas efter behov och 

kostnadseffektivitetsprincipen menar att vårdåtgärder bör ha en rimlig relation mellan kostnad 

och effekt.   
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   Denna etiska plattform kan relateras till lagen om ”vård som inte kan anstå” där lagens 

fokus på kostnadseffektivitet och behov av vård går emot plattformens rangordning 

(Prioriteringscentrum, 2014). Lagens begränsning av vård till de papperslösa medför en etisk 

kostnad som innebär att etiska värden inte kan förverkligas eller att de strider mot någon etisk 

norm. Likt konflikterna vid en avsaknad av intern rangordning av principer som hos 

Beauchamp och Childress (2013) eller när sjuksköterskor tvingas avgöra vårdbehovet utifrån 

förtjänst, kan de etiska kostnaderna enligt Prioriteringscentrum (2014) leda till etisk stress hos 

vårdpersonal. Sammantaget är det problematiskt att tillämpa både prioriteringscentrums etiska 

plattform och Beachamp och Childress (2013) etiska principer på individnivå när det finns en 

lag som styr över vårdetiska principer. Detta bekräftas även av Dahlberg och Segesten (2011) 

som betonar att även vårdvetenskapens ovillkorliga etiska krav får ge efter för nationella 

lagar.  

 

8.3 Kliniska implikationer  

Det framkommer i resultatet att mötet med den papperslösa patienten kräver en förståelse för 

barriärer som kan uppstå. Etiska dilemman skapas utifrån avsaknaden av tydliga riktlinjer 

vilket kräver ett förtydligande och utökad utbildning som aktivt informerar vårdpersonalen 

kring lagar och regler. Det behövs en reflektion kring sjuksköterskans plikt och en öppen 

inställning i den etiska debatten kring papperslösa. Denna debatt likt diskussionen kring regler 

och lagar bör sjuksköterskan aktivt sträva efter samtidigt som vårdinrättningarna bör ta ansvar 

för att skapa en välkomnande miljö för denna debatt. Det kan därför vara en fördel att skapa 

ett forum för en debatt inom arbetsgruppen men även nationellt. Ett sådant forum skulle 

kunna förebygga interna konflikter (som resultatet ger exempel på) och att förutsättningar för 

vården av papperslösa förbättras.  

   Språkbarriärerna i mötet mellan papperslösa och sjuksköterskor är tydliga hinder och i 

resultatet framkommer förslag på lösningar. Frivilligorganisationerna har en ständig 

registrering av vilka länder flödet av papperslösas representeras av för tillfället. Språkbarriärer 

kring informationen bör kunna lösas genom att anpassa tolkar efter flödet.   

   Bakgrunden visar att lagarna har ändrat frivilligorganisationernas arbete. Det kan därför 

finnas ett behov av förbättrad dialog mellan offentliga vårdinstanser och 

frivilligorganisationer samt andra myndigheter. 

   Vården av papperslösa ställer höga krav på sjuksköterskan. Arbetet kräver en flexibilitet 

som går utöver vårdandet och kan inbegripa den papperslösas personliga och sociala problem. 
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Kliniskt innebär detta att sjuksköterskan får vara redo att vara medlare mellan organisationer, 

vårdinstanser samt den papperslösa patientens anhöriga. 

   I både resultatet och diskussionen nämns problematiken kring papperslösas vård och att 

sjuksköterskan tvingas att bedöma den papperslösas rätt till vård efter medicinskt behov och 

samtidigt göra uppskattningar för kostnader av vården. Att bedöma vårdbehov ingår i 

sjuksköterskans profession till skillnad från en bedömning efter förtjänst eller 

betalningsförmåga. Detta dilemma skulle kunna kringgås genom att vårda först och diskutera 

betalning efter. Denna typ av tillvägagångssätt skulle dock kunna få konsekvenser vid 

utebliven betalning då räkningen landar hos vårdinstansen.  

 

8.4 Förslag till fortsatt forskning  

Vårt resultat visar att frivilligorganisationer är en del av den svenska vårdapparaten och 

innefattar många sjuksköterskor som arbetar ideellt. Med ökad migration mellan de 

europeiska gränserna och ökande behov att hjälpa sjukdomsdrabbade länder, aktualiseras 

intresset för sjuksköterskans ideella arbete. Det vore därför intressant att göra vidare 

forskning om sjuksköterskans upplevelser att arbeta inom en ideell organisation och möjligen 

göra en jämförelse med sjuksköterskor inom den offentliga vården.  

 

9 Slutsats 

Resultatet visar att vårdpersonalens inställning skiftar angående papperslösas rättigheter till 

vård och även om vården är rättvis. Sjuksköterskors uppfattning om vad som ingår i deras 

plikt varierar från att respektera tystnadsplikten till att vårda papperslösa patienter.  

   Det framkom att sjuksköterskor upplever oklarhet kring regler, direktiv och lagar relaterat 

till vården av papperslösa. Detta kunde leda till interna konflikter. Vårdpersonalen upplever 

även ett behov av en jämnare fördelning av arbetsbördan kring vården av papperslösa.  

   Resultatet visar även att det upplevs finnas svårigheter vid uppföljning, samt administrativa 

barriärer och språk- och kulturella barriärer. 

   Sjuksköterskor upplever att en vårdrelation med papperslösa patienter kräver respekt, 

lyhördhet, en empatisk förmåga och en vilja att anpassa sig efter den papperslösas behov. Det 

krävs även flexibilitet och förståelse från sjuksköterskan och ett bättre samarbete mellan olika 

vårdinstanser, organisationer och myndigheter. 

   Diskussionen visar att göra gott principen hamnar i konflikt med resterande av Beauchamp 

och Childress (2013) vårdetiska principer. Dessa principer saknar inbördesordning, jämfört 
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med Prioriteringscentrumets (2014) principer, vilket kan försvåra användandet av Beauchamp 

och Childress principer vid etiska dilemman. Diskussionen visar även att restriktiva lagar 

gentemot papperslösa kommer med en etisk kostnad och kan leda till att sjuksköterskor 

upplever etisk stress vid vården av papperslösa.  
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Nurses’ experiences 

of encountering 

2014, Sverige, 

International 

Att undersöka 

sjuksköterskors 

Metod: Kvalitativ design med 

intervjuer. 

Sjuksköterskor uttryckte oro för papperslösa 

patienters psykiska hälsa. Visade olika kunskaper om 
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undocumented 

migrants in Swedish 

emergency 

healthcare. 

Journal Of 

Migration, 

Health And 

Social Care, 

10(3). 

upplevelser i kontakt 

med papperslösa inom 

akutsjukvården.  

Urval: 16st sjuksköterskor (varav 2st 

jobbade på frivilligorganisation)  

Analys: Intervjuerna innehöll tre 

öppna frågor. Svaren analyserades 

med en fenomenologisk analys för att 

sedan skapa huvudkategorier.     

papperslösas rätt till vård och att det fanns bristfällig 

information och oklara direktiv om sådan vård. 

Vårdprocessen skiljde sig från den vanliga för 

papperslösa. Ansåg att sjukvården för papperslösa 

var professionell. Upplevde interna konflikter 

sjuksköterskor emellan. ”Vård som inte kan anstå” 

upplevdes som problematisk.  

Jensen, N. K., 

Norredam, M., 

Draebel, T., 

Bogic, M., Priebe, 

S., & Krasnik, A. 

Providing medical 

care for 

undocumented 

migrants in Denmark: 

what are the 

challenges for health 

professionals? 

2011, 

Danmark, 

BMC Health 

Services 

Research, 

11(1). 

Att undersöka 

vårdpersonals 

upplevelser av att vårda 

papperslösa. 

Metod: Semi-strukturerade 

intervjuer. 

Urval: 15 intervjuer med 9st 

allmänläkare, 3st läkare inom 

akutsjukvård samt 3st chefer inom 

psykiatrivård.  

Analys: Intervjuerna analyserades 

med en kvalitativ analysmetod enligt 

Graneheim and Lundmann. 

Språkbarriärer och oklara riktlinjer. Bristande 

tillgång till tidigare journal från den papperslösa 

vilket försvårade vårdpersonalens arbete. Förslag om 

att använda tolk och hänvisning till 

frivilligorganisationer. 

Kuile, S., 

Rousseau, C., 

Munoz, M., 

Nadeau, L., & 

Ouimet, M. J. 

The Universality of 

the Canadian health 

care system in 

question: Barriers to 

services for 

immigrants and 

refugees. 

2007, Kanada, 

International 

Journal of 

Migration, 

Health and 

Social Care, 

3(1). 

Författarna undersökte 

barriärer i vården av 

immigranter, flyktingar 

och papperslösa från 

vårdpersonalens 

perspektiv. 

Metod: Intervjuer följda av 

frågeformulär. 

Urval: 20 intervjuer med 

vårdpersonal (läkare och 

sjuksköterskor) och individer som 

arbetar inom frivilligorganisationer. 

Analys: En kvalitativ analys av 

intervjumaterialet med 

kompletterande frågeformulär. De 

tillfrågade fick till sist diskutera kring 

möjliga lösningar kring problem.  

Interna konflikter mellan vårdpersonal. Olika 

värderingar kring vårdandet av papperslösa. 

Språkbarriärer och kulturella fördomar. Upplevde 

överbelastning för de som vårdar papperslösa. 

Frustration när värderingar inte delas. Vårdpersonal 

kände sig manade att hitta egna lösningar som kunde 

vara i konflikt med riktlinjer. Specialiserade kliniker 

för papperslösa ansågs kunna bidra till segregation 

och marginalisering av gruppen. Ett behov finns för 

utbildning kring ämnet vård av papperslösa.  

Priebe, S., 

Sandhu, S., Dias, 

S., Gaddini, A., 

Greacen, T., 

Ioannidis, E., … 

Kluge, U. 

Good practice in 

health care for 

migrants: views and 

experiences of care 

professionals in 16 

European countries. 

2011, Europa, 

BMC Public 

Health, 11. 

Att beskriva 

vårdpersonalen 

upplevelser av att vårda 

migranter (inklusive 

papperslösa), vad som 

innefattar bra vård och 

hur problem kan lösas. 

Metod: Strukturerade intervjuer med 

öppna och stängda frågor. 

Urval: Vårdpersonal i 16 länder som 

jobbar i områden med hög frekvens 

av invandring. I dessa länder 

undersöktes 9st primärvård, 3st 

akutvård samt 3st psykiatri. 

Analys: En tematisk innehållsanalys. 

Samtliga 240 intervjuer spelades in 

eller transkriberades verbalt. Först 

analyserades data och koder 

skapades. Dessa koder utvecklades 

Vårdpersonal upplever ett etiskt dilemma där man 

vill erbjuda vård men hindras av lagen. De flesta av 

vårdpersonalen vill erbjuda akutvård vid behov. 

Upplevde hinder i uppföljning av vård. 

Språkbarriärer upplevdes. Viktigt med tydliga 

riktlinjer. Vårdpersonal kände sig tvungna att lösa 

både personliga och social problem hos migranter. 

Positivt vårdförhållande innebar enligt vårdpersonal 

att visa respekt, värme, att vara lyhörd, öppensinnad, 

rättvis och att inte döma. Öppenhet och 

genomskinlighet krävs i debatten om vad som är en 

livshotande situation. 
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till kategorier som strukturerades och 

grupperades i teman.  

Priebe, S., 

Matanov, A., 

Schor, R., 

Straßmayr, C., 

Barros, C., Barry, 

M. M., … 

Gaddini, A. 

Good practice in 

mental health care for 

socially marginalised 

groups in Europe: A 

qualitative study of 

expert views in 14 

countries. 

2012, Europa, 

BMC Public 

Health, 12. 

Att analysera 

vårdpersonalens 

upplevelser och 

erfarenhet av att vårda 

patienter från 

marginaliserade 

grupper i samband med 

psykiatrisk vård.  

Metod: Semi-strukturerade 

intervjuer. 

Urval: Vårdpersonal (160st) inom 

psykiatri, allmänvård och social 

omsorg. Två områden i 14 

huvudstäder i Europa. 

Analys: Tematisk analys och fyra 

generella frågor. Analysen av 

intervjuerna och frågorna resulterade 

i koder varifrån kategorier och teman 

bildades. 

Papperslösa har ofta negativa upplevelser från 

auktoriteter vilket kräver ett speciellt 

tillvägagångssätt ifrån vårdpersonalen. Respekt för 

deras autonomi och viktigt med en 

förtroendeskapande relation. Viktigt med klarhet och 

information om riktlinjer mellan 

vårdorganisationerna. Viktigt med samarbete mellan 

olika instanser. 

Ruiz-Casares, M., 

Rousseau-

Audrey, C., 

Laurin-Lamothe, 

A., Rummens, J. 

A., Zelkowitz, P., 

Crépeau, F., & 

Steinmetz, N. 

Access to health care 

for undocumented 

migrant children and 

pregnant women: The 

paradox between 

values and attitudes 

of health care 

professionals. 

2012, Kanada, 

Maternal & 

Child Health 

Journal, 17(2). 

Hur uppfattas 

vårdpersonalens 

attityder och 

värderingar kring 

vården av papperslösa 

barn och gravida 

kvinnor 

Metod: Kvantitativ undersökning 

med frågeformulär.  

Urval: Sjuksköterskor, läkare, 

administrativ personal och annan 

vårdpersonal på 3 sjukhus och 2 

primärvårdsinrättningar.  

Analys: Analys av deskriptiv statistik 

av kunskap och upplevelser. 

Ytterligare analys av attityder 

angående tillgång till vård för 

papperslösa barn och gravida 

kvinnor.  

Att som vårdpersonal varit i kontakt med papperslösa 

påverkade inte ens attityder kring deras rätt till vård. 

Hälften av de tillfrågade ansåg att papperslösa skulle 

ha full tillgång till vård baserat på mänskliga 

rättigheter. Vissa i vårdpersonalen ansåg att 

sjukvården till papperslösa barn och gravida kvinnor 

skulle vara begränsad eller icke-befintlig.  

Sandhu, S., 

Bjerre, N., 

Dauvrin, M., 

Dias, S., Gaddini, 

A., Greacen, 

T.,…Priebe, S. 

Experiences with 

treating immigrants: a 

qualitative study in 

mental health 

services across 16 

European countries. 

2012, Europa, 

Social 

Psychiatry & 

Psychiatric 

Epidemiology, 

48(1). 

Undersöka 

vårdpersonalens 

upplevelser av att vårda 

immigranter 

(asylsökande, 

flyktingar, offer för 

trafficking samt 

papperslösa)  

Metod: Semi-strukturerade 

intervjuer.  

Urval: 48 intervjuer med 

vårdpersonal inom psykiatrivården. 

16 europeiska länder. Vårdpersonalen 

var rekryterad från 3 områden i varje 

land med de mest invandrartäta 

områdena. 

Analys: Intervjuerna analyserades 

med tematisk analys med en 2-stegs-

process. Först analyserades mening 

för mening för att skapa koder. Sedan 

analyserades koderna till kategorier 

med tillhörande teman.   

Språk- och kulturbarriärer upplevdes av 

vårdpersonalen. Svårt att utveckla förtroende med 

immigranter. Stor risk för marginalisering och 

upplevde ett behov av ökat samarbete med andra 

myndigheter. 
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Straßmayr, C., 

Matanov, A., 

Priebe, S., Barros, 

H., Canavan, R., 

Diaz-Olalla, 

J.,…Katschnig, 

H. 

Mental health care 

for irregular migrants 

in Europe: Barriers 

and how they are 

overcome. 

2012, Europa, 

BMC Public 

Health, 12. 

Att identifiera barriärer 

inom psykiatriska 

vården för papperslösa 

och analysera hur dessa 

problem kan lösas. 

Metod: Kvalitativ metod med semi-

strukturerade intervjuer. 

Urval: Vårdpersonal som ansågs vara 

experter inom sjukvård, psykiatrisk 

vård eller social omsorg inom 28 

områden.   

Analys: Tematisk analys med en 

kvalitativ analys metod för att tolka 

data genom en systematisk 

klassifikationsprocess av kodande 

och identifiering av teman. 

Barriärer då psykiatrisk vård inte klassificerades som 

akut. Administrativa barriärer. Språkbarriärer. Dåliga 

kunskaper om papperslösas rätt till psykiatrisk vård. 

Viktiga beslut tas av administrativ personal trots att 

den är av medicinsk karaktär. Oklarheter i vad 

akutvård innebär. Brist på kompetens och resurser 

vid psykiatrisk vård av papperslösa. Brist på tolkar 

och informationsmaterial på olika språk för de 

papperslösa. Att följa lagen eller att vårda patienten 

oavsett, upplevdes som ett etiskt dilemma. Att vårda 

papperslösa upplevs som en fråga om samvete och 

regelverk. Frivilliga organisationer hade gott rykte. 

Extrema fall där papperslösa var fara för sig själva 

eller andra kunde resultera i att man vårdade utan 

samtycke.  

 

 


