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Sammanfattning 

Bakgrund:  Begreppet hemlöshet innefattar flera situationer. Det är svårt att veta hur många 

hemlösa personer som befinner sig i Sverige då hemlöshet även innefattar de som 

lever utan uppehållstillstånd, papperslösa och asylsökande. Hemlösa personer löper 

en högre risk av att drabbas av både fysisk och psykisk ohälsa och dåliga 

erfarenheter av vården kombinerat med en begränsad ekonomi och oklarheter vart i 

vården de ska vända sig kan göra att hemlösa inte uppsöker vården. Sedan 2013 har 

både asylsökande och papperslösa rätt till vård som inte kan anstå och enligt hälso-

sjukvårds lagen ska vården ges med respekt på lika villkor. Trots detta sker det att 

papperlösa och asylsökande nekas vård.  

Syfte: Att beskriva sjukvårdspersonals upplevelse av att vårda patienter som lever i 

hemlöshet. 

Metod: Litteraturöversikt med nio vetenskapliga artiklar som valdes ut från databasen 

Cinahl Complete, Swepub, Pubmed, PsycINFO och Academic Search Complete. 

Åtta var av kvalitativ karaktär och en använde kvantitativ metod. Dessa analyserades 

och sammanställdes till tre huvudkategorier och fem underkategorier.  

Resultat: Litteraturöversikten innefattar följande kategorier: Vårdpersonalens känslor inför 

hemlösa patienter, Utmaningar av att vårda hemlösa patienter, Hinder i vårdandet, 

Hinder vid kommunikation och dokumentation, Hinder och utmaningar inför 

hantering av komplexa vårdbehov, Förhållningsätt i mötet med hemlösa patienter, 

Ett öppet sinne och en vilja att vårda och Att skapa en vårdrelation med hemlösa 

patienter. Resultatet visar att vårdpersonalen kan ha både positiva och negativa 

känslor inför den hemlösa patienten och att det uppkommer hinder i vården av 

hemlösa. Vårdpersonalen förhållningsätt i vården av hemlösa och skapandet av en 

vårdrelation kan vara svårt men anses viktigt.   

Diskussion:  Här diskuteras delar av alla kategorier ifrån resultatet i relation till forskning och 

Katie Erikssons teori om att ansa, leka och lära och konsensusbegreppet vårdande.  

Nyckelord: Hemlösa personer, Upplevelse, Vårdande, Vårdpersonal 

 

 



 
 

 
 

 

Abstract 

Background: The concept of homelessness can include different situations. It’s difficult to know 

how many homeless people there are in Sweden because homelessness also 

includes people without residence permit, asylum seekers and undocumented 

immigrants. Homeless people have a higher risk to suffer from both physical and 

mental illness and poor past experience of health care combined with limited 

economy and difficulties in knowing where to turn can make it hard to seek out 

healthcare. Since year 2013 both asylum seeker and undocumented immigrants 

have the right to healthcare that cannot wait.  According to the healthcare law 

everyone has right to get care on the same terms and with respect. Despite this 

asylum seeker and undocumented immigrants are sometimes denied care.  

Aim: To describe caregivers´ experience of caring for patients that lives in homelessness. 

Method: This literature review contains nine scientific papers that came from databases 

Cinahl Complete, Swepub, Pubmed, PsycINFO and Academic Search Complete. 

Eight of these had a qualitative design and one had a quantitative design.  The 

papers were analyzed and compiled in categories.   

Results: This literature review includes following categories: Caregivers feelings towards 

homeless patients, Challenges in care for homeless patients, Obstacles in 

caregiving, Obstacles with communication and documentation, Obstacles when 

managing complex care needs, Caregivers approach towards the homeless patients, 

An open mind and the will to give care and Creating a caring relationship. The 

result shows that caring for the homeless contains obstacles and creates both 

positive and negative feelings, and the caregivers’ approach and caregiver-patient 

relationship can be problematic but important.   

Discussions: In this section parts of all the categories from the results will be discussed in 

relation to other research and Katie Eriksson´s theory about grooming, playing and 

learning and the concept of caring.  

Keywords: Caregivers, Caring, Experience, Homeless person 
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1. Inledning 

Vi har valt att belysa vårdpersonals upplevelse av att vårda patienter som lever i hemlöshet 

därför det är en utsatt grupp. Vi tror att stigmatiseringen av hemlösa personer kan resultera i 

att de ses som andra klassens medborgare vilket kan bidra till ett minskat människovärde. Vi 

antar att detta även kan gälla sjukvården. Därför är vi intresserade av att beskriva de 

utmaningar som vårdpersonal kan ställas inför vid vård av hemlösa. Kunskap om detta tror vi 

kan hjälpa allmänsjuksköterskan i dennes möte med patienter som befinner sig i hemlöshet.   

 

2. Bakgrund 

I bakgrunden kommer komplexiteten gällande olika begrepp, definitioner och hemlöshetens 

omfattning att tas upp. Även hemlösa personers fysiska och psykiska ohälsa kommer att 

belysas. Detta kommer sedan att mynna ut i upplevelsen av sjukvård och sjuksköterskans 

ansvarsområde.  

 

2.1 Hemlöshet 

2.1.1 Begreppet hemlöshet 

Enligt Socialstyrelsen (2012) kan begreppet hemlöshet omfatta flera situationer som den 

hemlösa människan kan befinna sig i och delas in i fyra kategorier.  Det kan vara en person 

som inte har tak över huvudet eller blivit hänvisad till ett härberge, jourhem eller akutboende. 

Hemlöshet kan också innebära att personen är inskriven eller intagen på behandling eller 

kriminalvårdsanstalt eller ett stödboende, men är planerad att skrivas ut inom tre månader 

utan att ha ordnat ett boende inför flytten eller som får vara kvar eftersom de inte har en 

bostad. Personer som inte har tillgång till den ordinarie bostadsmarknaden utan bor i en 

bostad med till exempel tillsyn eller särskilda villkor som är anordnat av kommunen räknas 

också till gruppen hemlösa.                 

 I definitionens hemlösa räknas också de personerna som bor tillfälligt utan kontrakt hos 

vänner och bekanta eller släktingar. Eller har ett tillfälligt andrahandskontrakt som är kortare 

än tre månader. Enligt Socialstyrelsen (2013) finns det även många immigranter som lever i 

hemlöshet i Sverige, man ser en ökning av hemlöshet bland immigranter jämfört med tidigare 

år. EU-migranter är samlingsnamnet för de människor som är medborgare i ett EU land och 

asylsökande är de personer som befinner sig i Sverige och har ansökt om uppehållstillstånd. 

Med begreppet papperslösa menas de personer som vistas i Sverige utan tillstånd (Arwidson 

& Eriksson, 2014). Många av dem beskriver situationen i sina hemländer som svåra och 
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flykten till Sverige och ovissheten vid ankomst kan skapa en stor stress. Ett flertal lever utan 

permanent bostad och jämfört med övriga befolkningen lider de i större utsträckning av 

psykisk ohälsa med problem som posttraumatisk stress, depression, ångest och 

sömnsvårigheter (Socialstyrelsen, 2009). De människor som lever utan tillstånd i Sverige 

löper en stor risk att hamna i ett utanförskap och har samtidigt svårt att söka vård av 

ekonomiska skäl och avsaknad av ett svenskt personnummer (Arwidson & Eriksson, 2014). 

Dessa människor måste synliggöras för att få en helhetssyn av hemlöshetens omfattning i 

Sverige.  

         

2.1.2 Hemlöshetens omfattning i Sverige  

Det är svårt att jämföra antalet hemlösa i Sverige med andra länder eftersom definitionen av 

hemlösa skiljer sig åt mellan olika länder (Stenberg, Svanström, Åhs, 2001). I maj 2011 var 

cirka 34 000 personer i Sverige hemlösa eller utestängda från den ordinarie bostadsmarknaden 

(Socialstyrelsen, 2012). Ungefär 4500 av dessa var akut bostadslösa, många av dem var inte 

födda i Sverige, missbruk var vanligt och det var fler män än kvinnor.  Cirka 5600 personer 

av alla hemlösa bodde i någon form av annat boende eller på institution. Även här var 

förekomsten av män högre än kvinnor och missbruk och psykisk ohälsa var vanligt 

förekommande. Ungefär 13 900 personer hade ett mer långsiktigt form av boende. I denna 

grupp fanns många familjer och många var utrikesfödda. Missbruks- och beroende- 

problematik var inte lika vanligt i jämförelse med de andra grupperna.       

 Denna kartläggning av hemlöshetens omfattning i Sverige är dock begränsad då den inte 

omfattar de mäniskor som lever utan uppehållstillstånd eller de EU-medborgare som 

uppehåller sig i Sverige utan permanent bostad. Denna grupps storlek är svår att uppskatta 

men man kan se en markant ökning av hemlösa som är utrikesfödda jämfört med år 2005 

(Socialstyrelsen, 2013).  

 

2.3 Fysisk och psykisk ohälsa hos hemlösa  

Enligt en studie av Beijer & Andréasson (2009) var risken att behöva sjukhusvård dubbelt så 

stor för hemlösa jämfört med en kontrollgrupp som bestod av 5000 slumpmässigt utvalda 

människor. I studien fann man att de hemlösa kvinnorna hade en något förhöjd risk att behöva 

sjukhusvård jämfört med de hemlösa männen.         

 Dödligheten hos hemlösa kan vara upp till tre gånger så stor och de vanligast 

förekommande sjukdomarna bland hemlösa i Stockholm var lungcancer, kol, levercirros, 
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pankreatit, kardiomyopati, alkohol-och drogförgiftning samt infektionssjukdomar som HIV 

och hepatit C (Beijer, Andreasson, Ågren & Fugelstad, 2011).  Vårdbehovet hos de hemlösa 

som även är immigranter ser något annorlunda, deras vårdbehov enligt Socialstyrelsen (2013) 

är på vårdcentralnivå och infektioner, värk och stressrelaterade åkommor är vanligast, och 

majoritet av dessa lider inte av svåra fysiska och psykiska sjukdomar.       

 Det kan finnas svårigheter för hemlösa att sköta sin egenvård vid somatiska sjukdomar, 

tillexempel vid en insulinkrävande diabetes kan den hemlöse ha svårt ta insulin om den 

befinner sig på ett härbärge som förbjuder innehav av nålar och äta en diabetes vänlig kost 

(Hwang & Bugeja, 2000). Andra problem kan vara att dem hemlösa inte vet vilken 

vårdcentral de tillhör eller vart denne kan vända sig med sina besvär (Stenberg et al., 2001) 

 När man jämför hemlösa med den generella populationen såg man ett flertal betydande 

skillnader (Beijer & Andersson, 2009). Bland gruppen hemlösa hade ungefär hälften varit 

inlagda på sjukhus jämfört med en kontrollgrupp där antalet var 28,5 procent. Det fanns också 

stora skillnader i alkohol- och drogvanor mellan gruppen hemlösa och kontrollgruppen, och 

risken för att behöva sjukvård på grund av problem som uppkommit av ett missbruk var 

betydligt större hos de hemlösa. Beijer och Andréasson (2009) menar på att detta kombinerat 

med en minskad tillgång till primärvård och förebyggande vård kan vara en förklaring till 

deras resultat. Det finns dock vårdinrättningar som specialiserar sig för vård av hemlösa, där 

är sjukvården helt gratis och det enda kravet är att man är hemlös (Zetterlund-Holfve, 2003). 

Dålig tandstatus är också vanligt förekommande i gruppen hemlösa, många saknar tänder och 

har inte varit hos en tandläkare på flera år (De Palma et al., 2005). 

 Hemlöshet är i vissa fall sammanlänkat med drogberoende och psykisk ohälsa. Enligt 

Heuchemer och Josephsson (2005) har sjuttio procent av de hemlösa i Sverige någon form av 

drogberoende, och trettiofem procent lider av psykiska problem och ungefär tjugofem procent 

har dubbla diagnoser. Ett beroende är ofta svårfinansierat och har därmed en negativ inverkan 

på ekonomin, och detta tendererar att resultera i hemlöshet då man inte längre har råd att 

betala hyra (Heuchemer & Josephsson, 2005).  En annan negativ inverkan av hemlöshet och 

missbruk är att det blockerar vägen till ny bostad då hyresvärdar vill ha skötsamma, nyktra 

och drogfria hyresgäster (Beijer, 2007).                  

 En person som lider av psykisk sjukdom kan ha svårt att hantera bland annat sin egenvård 

och sina sociala relationer och känna sig delaktig i samhället, om man inte får den hjälpen 

man behöver (Heuchemer & Josephsson, 2005).  Situationen kan kompliceras ytterligare om 

man inte vet sina rättigheter och inte vet vart man ska vända sig. I intervjuer med före detta 

hemlösa med missbruksproblematik framkommer att de ofta hamnat i svårhanterade 
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situationer, såsom att jaga pengar, jakten efter droger för att sedan bli hög och utöver detta 

även hitta någonstans att sova, vilket beskrevs vara påfrestande psykiskt och fysiskt. Det var 

ofta mycket dramatik och intensitet i den hemlösas liv och en ständig jakt.   

 

2.3.1 Stigmatisering 

Begreppet stigma skapades av grekerna för att kunna peka ut de människorna med något 

ovanligt eller nedsättande i en persons moraliska status, så att dessa kunde undvikas av 

samhället (Goffman, 2010). Stigma delas in i tre typer varav den ena handlar om kroppsliga 

avvikelser som ett fysiskt handikapp, eller andra avvikelser av en persons karaktär som till 

exempel missbruk eller psykisk ohälsa. Stigma kan också inkludera en hel grupp på grund av 

gruppens religion, etnicitet, kön eller klass. 

 Hemlösa upplever stigmatiseringen ifrån samhället negativt (Beijer, 2007). Många hemlösa 

upplever att de aldrig är fria från denna stigmatisering och att saker som deras kläder avslöjar 

dem som hemlösa (Wen, Hudok & Hwang, 2007). De upplever att de inte blir sedda som 

individer utan enbart som ”hemlösa”. De förutfattade meningar som finns i samhället om att 

alla hemlösa skulle vara missbrukare eller allvarligt psykiskt sjuka stämmer inte, och det kan 

vara svårt att få bukt med denna stigmatisering (Beijer, 2007). 

 

2.5 Hemlösas upplevelse av sjukvården 

Hemlösas förtroende och upplevelse av den svenska sjukvården kan variera och dåliga 

erfarenheter med sjukvården kan ofta leda till ett minskat förtroende för vården (Irestig, 

Burström, Wessel & Lynöe, 2010). Det minskade förtroendet för vården och en begränsad 

ekonomi kan göra att hemlösa avstår att söka vård (Arwidson & Eriksson, 2014).    

 Ett negativt bemötande från sjukvården kan innebära att de hemlösa känner sig ignorerade, 

nedprioriterade och även oförskämt behandlade jämfört med de andra patienterna (Wen et al., 

2007). Personalens bristande empati syntes när den hemlösa talade (Wen et al., 2007). Även 

om personalen lyssnade, verkade personalen ointresserade av vad som sades. Hemlösa kan 

även uppleva att personalen ser dem som en börda som snyltar på samhällets resurser, och på 

grund av personalens ovilja att lyssna och visa empati med dem kände de sig som objekt 

istället för människor. Genom att objektifiera de hemlösa stärktes känslan av en maktobalans 

där de hemlösa var i underläge. Vid undersökningar upplevde den hemlösa att vårdpersonalen 

skyndade sig för att snabbt bli av med dem (Wen et al., 2007) och att läkarna föredrog att 
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skriva ut smärtstillande läkemedel istället för att undersöka orsaken till smärtan (Burström et 

al., 2007).    

 De hemlösa kunde också uppleva att personalen dömde ut dem som alkoholmissbrukare 

även om detta inte stämde. Sjukvården kunde också upplevas som otillräcklig för den hemlösa 

och att de läkemedel de fick ändå inte hjälpte deras problem (Whitley, 2013) och därför 

undviker många hemlösa att uppsöka vård om de endast har lindrigare problem (Burström et 

al., 2007).  Ett bra bemötande och samtal som inte var nedlåtande där den hemlösa blev sedd 

kunde ha en positiv effekt, och minska maktobalansen och stärka de hemlösas människovärde 

och öka deras förtroende för vården (Wen et al., 2007).    

 

2.6 Rätten till vård och sjuksköterskans ansvar 

Sedan 2013 har både asylsökande och papperlösa enligt svensk lagstiftning rätt till sjukvård 

som inte kan anstå (Socialstyrelsen, 2014). Det innebär att de på egen bekostnad har rätt till 

subventionerad sjuk- och tandvård som anses vara nödvändig att få omedelbart, eller vård 

som, om den inte ges, kan skapa allvarliga följder och ett större vårdbehov. Det är ansvarig 

läkare som får göra bedömningen vad vård som inte kan anstå innefattar i varje enskilt fall. 

De har också rätt till förslossningsvård, vård vid abort, preventivmedelsrådgivning samt vård 

enligt smittskyddslagen. EU-migranter har rätt till sjukvård vid uppvisade av 

sjukförsäkringskort och vården betalas då av personens hemland. De personer som inte kan 

uppvisa sjukförsäkringskortet har ändå rätt till omedelbar vård men på egen bekostnad. 

 Asylsökande barn och papperlösa barn som befinner sig i Sverige har samma rätt till 

subventionerad fullständig hälso- och sjukvård och tandvård som bofasta barn. (Lag om 

hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd, [SFS] 

2013:407). 

 Sjuksköterskan har i sin yrkesroll fyra ansvarområden som är att främja hälsa, förebygga 

sjukdomar, återställa hälsa och lindra lidande (ICN, 2012). Sjuksköterskan skall bemöta 

patienter med medkänsla, integritet, respekt och lyhördhet och även ha respekt för mänskliga 

rättigheter och ge omvårdnad med respekt, oberoende av etnisk eller kulturell tillhörighetet, 

ålder, kön, hudfärg, tro, funktionsnedsättning, sjukdomar, sexuell läggning eller nationalitet. 

Sjuksköterskan ska verka för en jämlikhet vid fördelning och tillgång till hälso-och sjukvård.

 Sjuksköterskans ansvar innefattar även att värna om utsatta grupper som hemlösa och 

papperlösa (Arwidson & Eriksson, 2013).  Detta borde således innebära lika vård på lika 

villkor för alla, även för hemlösa. Enligt hälso- och sjukvårdslagen finns det reglerat att 
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”Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda 

människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges 

företräde till vården” (Mål för hälso- och sjukvården, SFS 1997:142).        

 Om sjuksköterskan i sitt arbete ser diskriminering och att människor blir nekade vård, är 

det dennes ansvar att protestera och se till att följa FN:s konventioner (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). I Förenta Nationernas (FN, 2012) deklaration om mänskliga 

rättigheter står det klart att alla ska ha rätt till god vård, oavsett kön, ålder, etnicitet eller 

ekonomi. Dessa konventioner utformade av FN är inte förhandlingsbara.        

 Trots detta händer det att asylsökande och papperlösa nekas vård, på grund av att den nya 

lagen anses vara svårtolkad och information om den svåråtkomlig (Socialstyrelsen, 2014).   

     

3. Problemformulering 

Hemlöshet ökar i Sverige och antalet papperslösa, asylsökande och EU-migranter, som även 

kan vara hemlösa har expanderat. De hemlösa är ofta utsatta i samhället och har en högre risk 

för både fysisk och psykisk ohälsa, jämfört med resten av befolkningen. Hemlösa personer 

kan ofta lida av både fysisk och psykisk ohälsa och i kontakt med sjukvården kan brister i 

bemötandet göra att de känner sig objektifierade och åsidosatta.  Det framgår att 

sjuksköterskan i sitt arbete kan möta olika grupper av hemlösa. Därför är det angeläget att vi 

skapar oss en förståelse för hur sjuksköterskorna upplever mötet med hemlösa, för att se hur 

vi i vårt arbete kan få en ökad insikt i vårdandet av hemlösa. 

 

4. Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva sjukvårdpersonals upplevelse av att vårda 

patienter som lever i hemlöshet. 

 

5. Teoretiska utgångspunkter 

I denna litteraturstudie kommer konsensusbegreppet vårdande att vara i fokus, då den handlar 

om att få en överblick av hur sjukvårdspersonals upplevelser av att vårda patienter som lever i 

hemlöshet. Den teoretiska referensramen kommer att användas i resultatdiskussionen. 

Sjuksköterskans främsta ansvarsområde är omvårdnad. I arbetet som sjuksköterska ska man 

bedriva en god vård som är evidensbaserad. Med vårdandet avses att patientens egna 

hälsoprocesser ska stödjas och stärkas (Dahlberg & Segesten, 2010).     
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 Vårdandet enligt Eriksson (1994) handlar om att vandra med den lidande människan, att 

vara delaktig i dennes lidande och vara ett stöd för den lidande människan och ibland även 

bära denne då de egna krafterna kanske inte räcker till. Att lindra lidandet handlar om att inte 

vara dömande, inte kränka sin medmänniska, ej missbruka sin makt utan ge den vård som 

patienten behöver. Dessutom menar Eriksson att patienten ska behandlas med respekt och 

värdighet.                

 Eriksson (1990) beskriver att vårdandets idé är att i sann människogemenskap vilja 

förmedla tro, hopp och kärlek, och detta vilar på tre begrepp: att ansa, leka och lära.  

 Att ansa betyder att med kärlek till den andra människan utföra kroppslig omvårdnad. 

”Ansandet är en konkret kärleksgärning ett sätt att bekräfta den andres existens” (Eriksson, 

1997, s. 24). Att ansa är att visa sin medmänniska att man vill denna väl, genom värme, 

närhet, beröring och genom att se till att människan får sina basala behov tillgodosedda. 

Ansningen ska karaktäriseras av kravlöshet och en upplevelse av att vara accepterad för den 

man är.  

 Att leka är viktigt i både vårt dagliga liv såväl som i den professionella omvårdnaden 

(Eriksson, 1997). Det innebär att känna glädje, och glädje har en central roll i omvårdnaden. 

Lekandet kan ses som ett uttryck för hälsa. Genom lekandet kan man också skapa en trygg 

atomsfär och patienten kan då anpassa ny information till sina egna mål, och på så vis kan 

detta vara ett sätt för patienten att kunna anpassa sig till en ny situation. Leken kan för 

patienten även vara en verklighetsflykt, där man kan få vara den man önskar att vara. Detta 

ger en paus från den verklighet man befinner sig i och således ny energi. Eriksson skriver 

även att den som upplever tillit ifrån sin omvärld har mod att leka.  

 Att lära kan innefatta att man utför handledning, uppmuntran och motivation. Att lära är en 

av grunddimensionerna i livet (Eriksson, 1997). Att lära är en ständig utveckling. Genom 

lärandet öppnas nya möjligheter för människan, och målet är självförverkligande. Vårdare har  

som uppgift  att i lärandet stötta patienten till oberoende (Eriksson, 1997).   

 Genom vårdandet beskriver Eriksson (2014) att vårdpersonal bekräftar den andra 

människans existens. Kärlek och omtanke beskrivs vara ett uttryck för det sanna mänskliga, 

det är det som bekräftar människan som människa.  

  

6. Metod 

Denna uppsats är en litteraturöversikt. Enligt Friberg (2012) är detta ett arbetssätt som 

används för att skapa en överblick över hur kunskapsämnet man valt ser ut idag och för att få 
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en djupare insikt och förståelse kring syftet man valt. Nedan kommer författarna redovisa hur 

datasamlingen, urvalet och analysen har gått till. 

 

6.1 Datainsamling  

Datainsamlingen inför att hitta resultatartiklar skedde under månaderna februari och mars år 

2015. Databasen som först använts för sökningen var Cinahl Complete, då denna är den 

databas med inriktning på omvårdnad. När sökningen inte genererade tillräckligt med artiklar 

utökades den till databaserna Swepub, Pubmed, PsycINFO och Academic Search Complete. 

Sökorden som användes i ett första skede var: undocumented, migrants, sweden, nurse-patient 

relations, homelessness, nurs*, homeless*, experience, healthcare. Då inte tillräckligt med 

artiklar hittades med dessa sökord lades sedan ytterligare sökord till, dessa var: undocumented 

migrants, health professionals, immigrants, barriers, health professionals experience, 

healthcare experience, irregular immigrants. Utöver fritextsökning har även CINAHL 

Headings använts. Då användes funktionen explode för att få ytterligare träffar på orden 

nurse, nurse-patient relations, homeless och health personnel attitudes (Se bilaga 1). Dock 

gav detta inte några nya artiklar. I början av processen i att hitta relevanta artiklar lästes först 

artikelns titel och abstract, om den då visade sig relevant i förhållandet till syftet lästes 

artikeln i sin helhet.   

 

6.2 Urval 

Artikelsökningen var avgränsad till enbart peer-reviewed och artiklarna skulle vara så aktuella 

som möjligt, men ingen tidsbegränsning av årtal användes. I artiklarna som används ska alla 

deltagarna vara över 18 år. Då begreppet hemlöshet innefattar andra vetenskapsområden, 

såsom socialvetenskap har författarna varit noggranna i urvalet av artiklar så att de har ett 

tydligt relevant vårdvetenskapligt perspektiv. Artiklarnas kvalité granskades utifrån Fribergs 

(2012) förslag på frågor vid artikelgranskning. Artiklarna som valts ut har haft en kvalitativ 

metod, detta då syftet till litteraturöversikten har varit att beskriva personers upplevelser, dock 

har en artikel inkluderats som har en kvantitativ metod (Se bilaga 2).  Artiklarna som valts ut 

till resultatet beskriver olika grupper av hemlösa, därför kommer begreppet hemlösa patienter 

i denna litteraturöversikt att täcka in: immigranter, papperslösa, asylsökande och hemlösa 

enligt Socialstyrelsens definition från 2012. 
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6.3 Analys 

I analysen av artiklarna lästes resultatdelen i alla valda artiklar av båda författarna var för sig, 

för att kunna avgöra om artiklarnas resultat svarar på studiens syfte. Artiklarnas resultatdel 

diskuteras sedan för att säkerställa att resultatet i artiklarna uppfattades på samma sätt. 

Resultatavsnittet ifrån valda artiklar sammanfattades skriftligt av båda författarna, var för sig. 

Efter detta jämfördes författarnas sammanfattning av resultatavsnitten för att se likheter 

och/eller skillnader i artiklarna. I denna genomgång av resultatdelarna identifierades olika 

meningsbärande enheter. De som beskrev liknande upplevelser sammanställdes till 

underkategorier för att få en överblick över vad som skulle kunna sammanställas till 

huvudkategorier. Författarna har vid ett flertal gånger behövt analysera texten under 

huvudkategorierna och underkategorierna för att säkerställa att benämningen av innehållet 

stämmer med texten. Under hela analysprocessen kontrollerades litteraturöversiktens syfte 

gentemot valda artiklar.  

 

7. Forskningsetiska överväganden 

Det förhållningssätt som implementerats i litteraturöversikten är att i artikelgranskningen 

använda sig av ett kritiskt förhållningssätt, vara noggrann med att valda artiklar är etiskt 

godkända och granskade. Författarna har fört resonemang kring det etiska förhållningssättet i 

de valda artiklarna. Dock har inte alla artiklar haft en etisk diskussion. Författarna är 

medvetna om att detta kan utgöra en risk gällande tillförlitligheten. Då de flesta artiklarna är 

skrivna på engelska var författarna noggranna i översättningen till svenska för att det inte ska 

uppkomma missförstånd. Vid enskilda ord som har varit svåra att översätta har kodex som är 

ett uppslagsverk använts som hjälpmedel (http://sv.bab.la/lexikon/svensk-engelsk/). Resultatet 

i artiklarna valdes inte ut för att stämma överens med författarnas egna attityder eller 

förhållningssätt till frågeställningen, då författarnas förståelse inte ska färga resultatet. Allt i 

studiernas resultatdel som svarar mot författarnas syfte presenterats. 

 

 

 

 

http://sv.bab.la/lexikon/svensk-engelsk/
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8. Resultat 

Resultatet presenteras i tre huvudkategorier och sex underkategorier. Första huvudkategorin 

är Vårdpersonalens känslor inför hemlösa patienter och andra huvudkategorin är 

Utmaningar av att vårda hemlösa patienter med underkategorierna Hinder i vårdandet, 

Hinder vid kommunikation och dokumentation, och Hinder och utmaningar inför hantering av 

komplexa vårdbehov. Tredje huvudkategorin är Förhållningsätt i mötet med hemlösa 

patienter, med underkategorierna Ett öppet sinne och en vilja att vårda och Att skapa en 

vårdrelation med hemlösa patienter. 

 

8.1 Vårdpersonalens känslor inför hemlösa patienter  

Det fanns en stor bredd i hur vårdpersonalen beskrev sina känslor i mötet med hemlösa som 

även var immigranter (Gullberg & Wihlborg, 2014; Priebe et al., 2011). Vårdpersonalen 

upplevde en besvikelse gällande andra vårdpersonals tolkning av regler och efterföljande 

beslut. De upplevde ofta en känsla av otillräcklighet i vårdandet av hemlösa som även var 

immigranter när dessa patienter ibland hade ett dåligt förtroende och attityd gentemot 

sjukvårdspersonalen. Vårdpersonalen trodde att detta kunde bero på kulturella skillnader, 

rädsla för diskriminering, missförstånd eller en känsla från patientens sida att inte bli tagna på 

allvar.                

 Att arbeta med hemlösa immigranter kan också upplevas som en påfrestning på 

sjukvården, detta bekräftades av många av de tillfrågade (Michaelsen, Krasnik, Nielsen, 

Norredam & Torres, 2004). Vårdpersonalen kände oro över att vårda hemlösa immigranter 

med nedsatt fysisk och psykisk hälsa som stod utanför samhället och vistades illegalt i 

Sverige (Gullberg & Wihlborg, 2014). Immigranter och deras anhöriga kunde upplevas som 

mer dramatiska när de är sjuka, och att de överreagerar på smärta. Vårdpersonalen kände sig 

otillräckliga och att de inte kunde uppfylla de behov som denna patientgrupp efterfrågade 

(Michaelsen et al., 2004). Vårdpersonalen upplevde också att de många olika kategorierna av 

immigranter var förvirrande (Gullberg & Wihlborg, 2014).            

 De hemlösas komplexa vårdbehov gjorde att vårdpersonalen som arbetade med hemlösa 

kände sig känslomässigt utmattade. Det var också utmanande att möta hemlösa som haft 

traumatiska upplevelser i sitt liv och som var utan framtidshopp och som hade en negativ 

självbild (Arslan, 2013).             

 Vårdpersonalen upplevde att det kunde vara svårt att inte vara dömande i mötet med de 

hemlösa patienterna då de ansågs vara annorlunda, och de kände en frustation när de hemlösa 
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hade att svårt att sköta sin egenvård (Seiler & Moss, 2010). De fick då tänka på att de 

hemlösas prioriteringar kan skilja sig från deras egna, och för den hemlösa kunde mat för 

dagen vara ett större problem och ha högre prioritet än att ta sina mediciner (Seiler & Moss, 

2010). Vårdpersonalen upplevde även en glädje när de kunde hjälpa de hemlösa med saker 

som kanske ansågs vara utöver deras arbete som att återuppta familjerelationer (Minick et al., 

1998). Att arbeta med hemlösa som även var immigranter kunde upplevas som något som 

gjorde arbetet mer intressant (Michaelsen et al., 2004) och vårdpersonalen kunde även känna 

sig positivt överraskade över vad de beskrev som en inre styrka hos den hemlösa (Seiler & 

Moss, 2010). 

 

8.2 Utmaningar av att vårda hemlösa patienter 

8.2.1 Hinder i vårdandet  

Vårdpersonalen upplevde att de inte kunde förlita sig på sina tidigare antaganden som det 

hade fått från sin utbildning, om hur vården fungerade, utan de ställdes nu inför utmaningar, 

gällande patienter som inte kan betala för sin vård eller ens ta sig till vårdenheten (McNeil, 

Guirguis-Younger, Dilley, Turnbull & Hwang, 2013), och inte har de grundläggande behoven 

tillgodosedda, såsom tak över huvudet eller mat när de blev utskrivna från sjukhuset 

(Guirguis-Younger, McNeil & Runnels, 2009; McNeil et al., 2013).  Vårdpersonalen ansåg att 

dessa faktorer påverkade de hemlösa negativt och gjorde deras vård mer komplicerad och 

begränsad då detta gör att de hemlösa inte har samma tillgång till vården (McNeil et al., 

2013). Vårdpersonalen upplevde att även om deras patienter var medicinskt färdigbehandlade 

kunde de inte skriva ut dem eftersom de inte hade någonstans att ta vägen, vilket ledde till 

längre vårdtider för de hemlösa (Hauff & Secor-Turner, 2014).     

 Vårdpersonalen upplevde att de hemlösa som även var immigranter inte visste vart de 

skulle vända sig när de var sjuka och vårdpersonalen hade en önskan om att de skulle lära sig 

hur sjukvården fungerade för att minska besöken på akuten (Michaelsen et al., 2004).  

Vårdpersonalen upplevde det som förvirrande när en patient kunde gå från att vara legal till 

illegal på kort tid, och lagen som ger immigranter rätt till vård som ej kan anstå ansågs som 

svårtolkad, vag och problematisk att följa i praktiken därför var det svårt att veta vilken vård 

immigranterna hade rätt till (Gullberg & Wihlborg, 2014; Priebe et al., 2011).       

 Avsaknaden av tidigare journaler i vården av hemlösa immigranter gör arbetet svårt, då det 

endast finns reducerad information om patienten till hands (Gullberg & Wihlborg, 2014). 

Detta ansågs av vårdpersonalen problematiskt då de inte hade någon bakgrundsinformation att 
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förlita sig på. Vårdpersonalen behövde göra en helt ny hälsostatus utan referenser av tidigare 

vårderfarenheter eller diagnoser. Det blev svårt att vårda, då vårdpersonalen inte visste saker 

som om patienten var vaccinerad eller hade några allergier eller någon diagnos som hade varit 

betydande för vårdandet. Vårdpersonalen såg också problem som infektioner hos de hemlösa 

som befann sig på härbärgen (Hauff & Secor-Turner, 2014). De upplevde också att den 

psykatriska vården var bristfällig och önskade en bättre samverkan och samordning med 

psykiatrin (Arslan, 2013).              

 Samhällets stigmatisering av de hemlösa upplevdes försvåra arbete för vårdpersonalen för 

att detta kunde leda till att de hemlösas problem var svåra när de tillslut sökte vård (Arslan, 

2013; Hauff & Secor-Turner, 2014).  

 

8.2.2 Hinder vid kommunikation och dokumentation  

Vårdpersonalen kan i mötet med de hemlösa som också är immigranter uppleva språkbarriärer 

som gör det svårt att vårda och detta skapar en oro för att immigranterna inte har tillräckliga 

språkkunskaper för att kunna uttrycka vad som är fel i deras hälsotillstånd, (Dauvrin et al., 

2012; Priebe et al., 2011) eller att de blir stressade när de inte blir förstådda av personalen 

(Dauvrin et al., 2012). Vårdpersonalen upplevde även att de hemlösa patienterna ibland inte 

förstått den information de erhållit, men att de var uppmärksamma och försökte förstå de 

instruktioner de fick angående sin hälsa (Michaelsen et al., 2004).          

 Vårdpersonalen behövde registrera de hemlösa patienterna som var papperslösa som 

”oidentifierade”, när det inte fanns några identitetshandlingar (Gullberg & Wihlborg, 2014; 

Priebe et al., 2011). Det finns hemlösa immigranter som saknar de fyra sista siffrorna i ett 

svenskt personnummer, och de som har temporära identitetshandlingar eller av olika 

anledningar inte har någon identitetshandling överhuvudtaget (Gullberg & Wihlborg, 2014). 

Detta kan upplevas som problematiskt för vårdpersonalen i deras arbete när tillexempel 

blodprov ska analyseras då laboratoriets dator inte kunde scanna in personnumret, 

vårdpersonalen kunde inte heller spara ner röntgenbilder i journalen (Gullberg & Wihlborg, 

2014; Priebe et al., 2011). Det var även svårt att få till återbesök eller kontakt med 

öppenvården. Detta kunde leda till problem då vårdpersonalen inte kunde följa upp de 

hemlösa patienterna och kontrollera exempelvis medicinjusteringars effekt eller blodsocker 

(Gullberg & Wihlborg, 2014). Fanns det tidigare journaler så kan de ha varit skrivna på 

patientens egna hemspråk, och i det fallet inte till så mycket hjälp (Priebe et al., 2011). Att 

utöva patientundervisning beskrevs som komplicerat på grund av bristande läskunnighet och 

psykisk ohälsa (Seiler & Moss, 2010). 
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8.2.3 Hinder och utmaningar inför hantering av komplexa vårdbehov 

För att vårda hemlösa patienter upplevde vårdpersonalen att det behövdes en bredare kunskap 

och flera färdigheter (Seiler & Moss, 2010).  Denna kunskap behövdes enligt vårdpersonalen 

för att de hemlösa patienternas vårdbehov var en blandning av psykisk ohälsa, missbruks-

problematik som kunde leda till aggressivitet och även somatiska sjukdomar (Arslan, 2013; 

Guirguis-Younger et al., 2009; Hauff & Secor-Turner, 2014; Seiler & Moss, 2010).    

 De hemlösas livsstil kunde resultera i att de inte hade anhöriga och stod utanför samhället, 

vilket vårdpersonalen upplevde som en hälso-risk (Seiler & Moss, 2010). De hemlösa 

patienternas livssituation gjorde att andra instanser som socialtjänsten ofta var inkopplade 

(McNeil et al., 2013). Genom att samtala med socialtjänsten kunde vårdpersonalen därmed 

hålla sig uppdaterade om sina patienters hälsotillstånd, även när de hade flera patienter och 

inte hann besöka alla.                

 Vården av hemlösa beskrev vårdpersonalen som mer komplicerad, i vissa fall vägrade de 

hemlösa vård (Arslan, 2013) och det räckte inte att bara se till att patienterna fick läkemedel 

utskrivna utan vårdpersonalen var tvungna att hitta strategier för att se till att patienterna 

verkligen hämtade ut läkemedlen och tog dem som de skulle. Vid vård av hemlösa upplevde 

vårdpersonalen att utvärderingen av deras arbete var viktigt (McNeil et al., 2013). 

Vårdpersonalen upplevde att det var viktigt att de var anpassningsbara och diskuterade vården 

med de hemlösa patienterna så att vården kunde ges på deras villkor. Vårdpersonalen ansåg 

att de var tvungna att vara lyhörda till vad de hemlösa sa fungerade eller inte i sin vård, på 

detta sätt kunde vårdpersonalen justera sitt tillvägagångsätt.  

 De hemlösa ansågs av vårdpersonalen vara en grupp som prioriterade sin hälsa lågt då de 

hade så många andra behov som de kämpade med att tillgodose, som tak över huvudet och 

mat (Hauff & Secor-Turner, 2014; Seiler & Moss, 2010). 

 

8.3 Förhållningsätt i mötet med hemlösa patienter 

8.3.1 Ett öppet sinne och en vilja att vårda  

Sjuksköterskor som väljer att arbeta med hemlösa patienter upplevde att vårda så utsatta 

människor som inte alltid har samma tillgång till vården är meningsfullt och det 

sjuksköterskeyrket handlar om (Hauff & Secor-Turner, 2014; Seiler & Moss, 2010). Att 

arbeta med hemlösa som är immigranter kunde också upplevas som något som gjorde 

vårdpersonalens arbete mer intressant (Michaelsen et al., 2004). Vårdpersonalen upplevde 

även att man bör ha en öppenhet inför olika människor även om de befinner sig i annorlunda 
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livssituationer, och vilja ge vård till en befolkning som är svår att tjäna, men som verkligen 

behöver det (Seiler & Moss, 2010).              

 Vårdpersonalen ansåg att de var tvungna att vara medvetna och förbise sina egna 

förutfattade meningar om de hemlösa patienterna (Seiler & Moss, 2010). Vårdpersonalen som 

arbetade med hemlösa immigranter beskrev att deras tidigare uppfattning om immigranter 

framförallt kom ifrån tv, radio och tidningar (Michaelsen et al., 2004) och de menade att det 

var viktigt att se hela människan som en person och inte en sjukdom och att alla människor 

förtjänar samma behandling och respekt som alla andra (Seiler & Moss, 2010). 

Vårdpersonalen som arbetar med hemlösa upplever att de omvärderat deras tidigare synsätt på 

hemlösa och de insåg att vem som helst kan bli hemlös (Guirguis-Younger er al., 2009) och 

att det givit dem mer möjlighet till självreflektion och att de själva börjat reflektera över sitt 

eget liv, och vad de anser är betydelsefullt. I sitt arbete med hemlösa upplevde vårdpersonalen 

att de hade blivit mindre upptagna av fysiska saker och mer intresserad av sina relationer och 

att de fått ett annat synsätt på livet och en glädje över att ha någonstans att bo (Seiler & Moss, 

2010). 

 

8.3.2 Att skapa en vårdrelation med hemlösa patienter 

Vårdpersonalen upplevde att det var svårt att skapa ett förtroende för sjukvården hos de 

hemlösa och att detta tog lång tid (Guirguis-Younger et al., 2009; Hauff & Secor-Turner, 

2014; Seiler & Moss). Detta trodde vårdpersonalen kunde bero på de hemlösas tidigare 

erfarenheter av vården (Guirguis-Younger et al., 2009; Seiler & Moss, 2010).     

 Vårdpersonalen ansåg att det var viktigt att vara uppriktig i mötet med den hemlösa 

(Guirguis-Younger et al., 2009; Seiler & Moss, 2010) för att skapa en vårdrelation, och 

vårdpersonalen trodde att genom att vara ärlig och på ett respektfullt sätt konfrontera den 

hemlösa patienten, kunde man få denne att ändra uppfattning om sitt hälso- tillstånd 

(Guirguis-Younger et al., 2009). Vårdpersonalen ansåg att det var deras skyldighet att skapa 

en miljö där de hemlösa patienterna kände sig trygga (Guirguis-Younger et al., 2009; Seiler & 

Moss, 2010) och respektera dem som individer (Seiler & Moss, 2010).        

 Vårdpersonalen tog sina egna livserfarenheter in i mötet med de hemlösa för att få en 

bättre förståelse för deras känslomässiga behov (Guirguis-Younger et al., 2009). 

Vårdpersonalen tänkte ofta tillbaka på sina tidigare erfarenheter från exempelvis andra jobb, 

där de mött personer som kunde vara arga, och att ha det i bakgrunden stärkte dem och gjorde 

dem mer förberedda.             

 Vårdpersonalen beskrev att de hemlösa verkade känna mer tillit till dem när de engagerade 
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sig med de hemlösa patienterna, genom att spendera tid med dem, lyssna på deras historier 

(Guirguis-Younger et al, 2009; Seiler & Moss, 2010) se på tv med dem, prata med dem, gå på 

en promenad m.m. (Guirguis-Younger et al, 2009). Vårdpersonalen tog kontakt med de 

hemlösa patienterna utanför sjukhuset, till exempel vid härbärgen och liknande, och försökte 

sedan lära sig de hemlösas rutiner och arbeta efter dessa (McNeil et al., 2013). 

Vårdpersonalen upplevde att genom att lyssna på den hemlösa personens livsberättelse kunde 

de bekräfta dennes människovärde, och detta öppnade dörrar för en god vårdrelation (Seiler & 

Moss, 2010). Vårdpersonalens kommunikation i vården av hemlösa beskrevs som mer 

terapeutisk och kreativ för att ta reda på var patienten befinner sig just då och skapa 

förtroende och få denne involverad i sin vård. Vårdpersonalen menade att det var viktigt att ha 

tålamod och hålla samtalen på den hemlösas nivå (Seiler & Moss, 2010). 

 

9. Diskussion 

9.1 Metoddiskussion 

Denna uppsats är en litteraturöversikt, vilken syftar till att ge en översikt över det aktuella 

kunskapsläget kring ämnet vi valt. Författarna har valt att bara inkludera artiklar som är inom 

tidsramen 11 år i resultatdelen, detta för att få den mest aktuella kunskapen kring ämnet.  När 

artiklar gällande hemlösa som även är immigranter, papperslösa eller asylsökande har 

författarna dock begränsat sig och endast haft med artiklar publicerade 2011 och framåt. Detta 

för att lagar kring till rättigheter vård har ändrats för denna grupp.      

 I sökandet av resultatartiklar använde sig författarna av Cinahl Complete, Pubmed, 

Swepub, PsycINFO och Academic Search Complete. Författarna började sökningen av 

resultatartiklar i Cinahl Complete, då den är en databas för omvårdnad, när detta inte gav 

tillräckligt med artiklar fick författarna utöka sökningen till de andra databaserna som nämnts 

ovan.  Eftersom hemlöshet studeras av flera andra vetenskaper hittades många artiklar som 

blev exkluderade eftersom dessa varken var omvårdnadsinriktade eller inte handlade specifikt 

om vårdpersonalens upplevelse av att vårda hemlösa patienter och dessa svarade således inte 

på författarnas syfte.                

 Artiklarna innefattar flera olika länder eftersom begränsning till norden inte gav tillräckligt 

med resultatartiklar. Resultatartiklarna handlar om västvärlden. Detta är dock mer slumpartat 

än ett ställningstagande av författarna då artiklarna valdes ut på grund av deras relevans till 

syftet och ej beroende av geografi. 
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 En av artiklarna som har inkluderats i arbetet har endast använts två gånger i resultatet. 

Denna artikel valde författarna ändå att inkludera då författarna hade svårt att hitta tillräckligt 

med material, och det som artikeln bidrog med ansågs vara av värde.        

 I några av artiklarna är det inte enbart sjuksköterskornas upplevelse av att vårda hemlösa 

som har studerats, utan andra yrkeskategorier har också innefattats. Författarna hade 

svårigheter att finna tillräckligt med resultatartiklar där enbart sjuksköterskornas upplevelser 

beskrevs och därför inkluderades även dessa och syftet ändrades till att gälla vårdpersonal. 

Alla artiklar som valts ut förutom en, har haft en kvalitativ ansats eftersom författarna ansåg 

att de svarade på syftet som innefattade upplevelser. En kvantitativ artikel valdes trots detta ut 

då resultatet i denna artikel innehöll för arbetet viktig information om nordiska 

vårdpersonalens uppfattningar om immigranter.               

 De valda resultatartiklarna är skrivna på engelska. Då engelska ej är författarnas 

modersmål har det iakttagits noggrannhet i översättningen till svenska med hjälp av bl.a. 

lexikon. Det finns således en risk att analysen av artiklarna kan ha fått en felaktig tolkning av 

innebörden.    

 Samarbetet författarna emellan har fungerat väl. Författarna har i alla skeden av 

litteraturöversikten arbetat ihop. Vilket har varit givande för att kunna kontinuerligt diskutera 

och ha stöd av varandra. 

  

9.2 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen kommer att utgå ifrån vad som framkommit och anknyta de viktigaste 

fynden till den teoretiska referensramen, som är Erikssons vårdande beskrivet som ansa, leka 

och lära.  

 Vårdande innebär att ta del av en människas livsvärld genom att använda all sin kunskap 

och alla sina sinnen. För att försöka nå fram till patientens livsvärld krävs ett intresse för 

dennes livshistoria (Dahlberg & Segesten, 2010). Detta bekräftas i denna studies resultat då 

vårdpersonalen beskriver vikten av att lyssna till de hemlösa patienternas historier och 

livsberättelser. För att ha ett gott, följsamt vårdande krävs det öppenhet inför den människan 

som vårdas. Detta är dock svårt då vi alla bär med oss förförståelser (Dahlberg & Segesten, 

2010).  Eriksson (1997) betonar också betydelsen av detta och menar att genom att inte 

kränka personens människovärde och inte vara dömande kan lidande lindras. Detta kan 

appliceras på vårdpersonalen i studien som betonar vikten av att ha ett öppet sinne och att 

deras förutfattade meningar behövde granskas och läggas åt sidan för att kunna ge en god 
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vård. I resultatet framkommer det även att vårdpersonalens kunskap om de hemlösa som även 

är immigranter är influerade av media. Detta kan utgöra en risk för att bemötandet från 

sjukvården kan bli sämre, då all media inte alltid är tillförlitlig. 

 Genom att tillämpa Erikssons (1997) teori om att ansa, leka, lära med fokus på ansa och 

leka, kan förstås i denna studies resultat där vårdpersonalen visar att de arbetar på liknande 

tillvägagångssätt för att kunna ge en god vård. Att ansa är ett sätt att bekräfta medmänniskas 

existens genom att bland annat tillgodose dennes basala behov. I resultatet framkommer det 

att vårdpersonalen anser att vården kan försvåras av att de hemlösa patienterna inte har de 

basala behoven tillgodosedda och prioriterar därför sin hälsa lågt enligt vårdpersonalen. Detta 

stämmer överens med Jezewski (1995) som anser att den hemlösa personen istället för att 

uppnå optimal hälsa kämpar för överlevnad. Vårdpersonalen i resultatet beskriver vikten av 

att skapa en miljö som är trygg för den hemlösa patienten, och lyssna till denne, för att 

förhoppningsvis den hemlösa ska känna sig accepterad och respekterad. Det framkommer 

även i resultatet att de hemlösa ofta saknar stödjande resurser, tillexempel anhöriga, som kan 

hjälpa dem efter att de blivit utskriva från sjukhus, vilket kan upplevas som problematiskt av 

vårdpersonalen. Detta bekräftas i studien av Biederman, Gamble, Manson och Taylor (2014) 

där vårdpersonalen ofta får kämpa med att hitta en passande miljö för den hemlösa patienten 

att vistas i efter utskrivning från sjukhus. Att bli utskriven kan även vara ett orosmoment för 

den hemlösa patienten, även om den hemlöse har ett härbärge att komma till eller liknande. 

Där kan den hemlöse stöta på problem som att få sina mediciner eller andra saker stulna. 

Boendemiljön kan också vara skadlig och leda till problem som sårinfektioner. Detta tror 

författarna kan vara en anledning till vårdpersonalens uttryckta oro i studiens resultat.  

 Eriksson (1997) beskriver lekandet som ett sätt att anpassa sig till en ny situation och en 

paus ifrån verkligheten. Lekandet kopplas ihop med begrepp som prövningar, lust och 

önskan. Vårdpersonalen i vårt resultat beskriver en mängd känslor kring sitt arbete bland 

annat hur de upplever en drivkraft och en lust och önskan till att vårda utsatta människor som 

hemlösa anses vara.  Enligt Eriksson (1997) kan man i lekandet känna glädje och det kan vara 

ett uttryck för hälsa. Den som känner tillit har mod att leka. I vårt resultat framkommer det att 

sjuksköterskorna upplever att de hemlösa patienterna har en bristande tillit till sjukvården, 

detta tror författarna kan vara en anledning till varför Erikssons innebörd av lekandet endast 

kan appliceras till vårdpersonalen i vårt resultat och inte till den hemlösa patienten, då tilliten 

för sjukvården är svår att uppnå för de hemlösa patienterna. 

 Eriksson (1997) förklarar att genom att tillämpa ansa, leka och lärande i vården kan man 

åstadkomma tillit, tillfredställe och en utveckling med målet att bibehålla, stödja eller locka 
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fram en hälsoprocess.            

 Vårdpersonalens känslor i vården av hemlösa patienter kan variera, denna studies resultat 

visar att det förekommer såväl negativa som positiva känslor. Vården av hemlösa kan både 

upplevas som intressant, spännande och meningsfullt men också som påfrestande och 

frustrerande. De negativa känslorna som vårdpersonalen kan uppleva bekräftas av Ugarriza 

och Fallon (1994) som menar att de negativa känslorna mot hemlösa patienter kan komma 

ifrån en fördom att den hemlösa inte kommer vara engagerad i sin vård. Vårdpersonalen 

upplevde även negativa känslor gentemot de hemlösa patienterna i sitt arbete, som ofta hade 

samband med att de upplevde att de hemlösa patienterna inte visade tillräckligt med 

uppskattning till vårdpersonalen (Minick, Kee, Borkat, Cain & Oparah-Iwobi, 1998). De 

negativa känslorna hos vårdpersonalen handlade om bemötandet från den hemlösa, 

vårdpersonalen uttryckte att de önskade ett tack, när inte detta kom självmant upplevde de att 

de inte fick den uppskattning de tyckte de förtjänade. Vårdpersonalen upplevde frustration när 

den hemlösa patienten inte beter sig så som de tänkt, eller inte lyssnar på vad vårdpersonalen 

säger åt dem att göra.    

 Vårdpersonalen i denna studies resultat ansåg att hemlösa var en patientgrupp med ett brett 

vårdbehov och att de hade både psykiska, fysiska och sociala behov behövde tillgodoses och 

det var svårt att få den hemlöse involverad i sin vård. Detta styrktes av sjuksköterskor på en 

svensk vårdavdelning med inriktning på vård av hemlösa (Engel, 2008) som beskriver att 

deras arbete inte bara var medicinskt utan till stor del socialt och sjuksköterskorna ansåg att 

de hemlösas vårdbehov var till större del psykologiskt och missbruksrelaterat och enbart en 

liten del ansågs vara somatiska besvär. Sjuksköterskorna beskrev hur den hemlösas bristande 

sociala förmåga gjorde att det krävdes extra mycket av sjuksköterskorna för att få ett 

fungerande samspel. Dock fanns det också sjuksköterskor som inte såg några speciella 

svårigheter i deras arbete med hemlösa patienter och de flesta ansåg att de var välförberedda 

om någon skulle vara aggressiv eller påverkad.  

I resultatet belyser vårdpersonalen stigmatiseringen av de hemlösa patienterna i samhället. 

Belcher & DeForge (2012) menar att stigmatisering av utsatta grupper uppstår av samhällets 

stereotyper, ett separerande mellan människor, en uppfattning av vi kontra de, statusförlust 

hos människor och diskriminering av andra utsatta grupper. Jezewski (1995) menar på att 

stigmatiseringen har en negativ påverkan på de hemlösa patienternas användning av vården.

 I resultatet belyser vårdpersonalen att det kan bli problematiskt i vårdandet när det gäller 

kommunikationen mellan vårdpersonalen och den hemlösa patienten, då det kan finnas 

språkbarriärer (Jezewski, 1995). Språkbarriärerna kan bero på både den hemlösa patientens 
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mentala tillstånd eller kulturella skillnader, vilket skapar oro.          

 Eide och Eide (2009) beskriver att det i kommunikation över kultur- och språkgränser ofta 

kräver utmaningar, utmaningar i att komma till en gemensam förståelse båda parter emellan. 

För vårdpersonalen är det individen som fokus ska vara på och denne som ska lyssnas till och 

hjälpas. Oavsett om det finns kulturskillnader måste vårdpersonalen kunna lägga sina 

fördomar åt sidan och försöka leva sig in i den andre människans situation. Detta styrker 

således resultatet som visar vad vårdpersonalen upplever är viktigt i deras förhållningsätt i 

mötet med den hemlösa patienten för att skapa en bra vårdrelation.         

 Vårdpersonalen i resultatet nämner att de genom kommunikationen med andra instanser 

såsom Socialtjänsten kan nå de hemlösa patienterna, vilket motsägs av Belcher och DeForge 

(2012) som menar att det är just detta som inte fungerar, och att de olika instanserna inte 

lyckas kommunicera sinsemellan.                    

 Utöver den muntliga kommunikationen upplevde vårdpersonalen svårigheter i vård av 

hemlösa som saknar ett personnummer. Socialstyrelsen (2014) bekräftar dessa svårigheter och 

menar på vikten av identifiering för att kunna dokumentera, hantera recept och följa upp 

patienter. Enligt Socialstyrelsen (2014) är användning av reservnummer inte optimalt utan 

kan innebära att samma person inte får samma reservnummer vid varje vårdtillfälle, vilket gör 

att vårdpersonal ändå inte har tillgång till journaler från tidigare vårdtillfälle. Det finns också 

en risk att rädslan för att bli utvisad gör att papperslösa immigranter lånar identitetshandlingar 

vilket medför en stor risk för felbehandling.  

  Enligt Socialstyrelsen (2014) är lagen om vård som inte kan anstå svår, eftersom vården 

ofta delas upp i akut och planerad vård. Det är också problematiskt att bedöma vilka 

diagnoser som kan ”anstå” vård. Patienter bör därför bli erbjudna vård efter dennes vårdbehov 

även om vården är planerad och inte akut. Det finns också en risk att det skapar stress hos den 

vårdpersonal som ska göra en bedömning och tillämpa begreppet vård som inte kan anstå. 

 I vårt resultat framkommer det att många av sjuksköterskorna har upplevt att det är 

problematiskt att vårda hemlösa som även är immigranter då de upplever att lagen om vård 

som inte kan anstå är otydlig och att kommunikationsbarriärer gör det svårt att vårda. I 

enlighet med Erikssons (1997) beskrivning av vårdandet handlar det om att ge den vård som 

personen behöver, vilket vårdpersonalen i resultatet menar kan vara svårt i dessa fall.   
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10. Kliniska implikationer  

I arbetet beskrivs vårdpersonalens upplevelse av att vårda hemlösa, vilka svårigheter som kan 

uppkomma och hur de hanteras. Det bidrar till en ökad kunskap om hemlösa inom sjukvården. 

Hemlöshet och hemlösa inom vården är högaktuellt ämne, då Sverige de senaste åren sett en 

ökning av papperslösa, asylsökande och EU-migranter som också är hemlösa. Det har 

tillkommit nya lagar som beskriver papperslösas, asylsökande och EU-migranters rätt till 

vård. Denna lag tycks dock vara svårtolkad i sitt utformande, vilket har varit viktigt att belysa. 

Mer kunskap behövs för att vården ska kunna ske på lika villkor och med beaktade av de 

mänskliga rättigheterna.  

 

11. Förslag till fortsatt forskning  

I arbetet med litteraturöversikten har författarna sett att det behövs mer forskning kring 

sjuksköterskans upplevelse av att vårda hemlösa. Författarna tror att det även behövs mer 

kunskap kring hur papperslösa, asylsökande och EU-migranter upplever sjukvården. 

Författarna tror att det skulle behövas ytterligare kunskap kring vården av hemlösa även i 

sjuksköterskeutbildningen för att kunna få en ökad förståelse för hemlösa. Genom att tillföra 

mer kunskap till både studenter och även annan vårdpersonal skulle stigmatiseringen av 

hemlösa skulle kunna minska, och vårdbemötandet hade på så sätt kunnat bli bättre. 

 

12. Slutsats 

I vårdandet av hemlösa kan vårdpersonalens upplevelse variera väldigt mycket. Det kan vara 

alltifrån känslor av otillräcklighet, oro för den hemlösa patienten, frustration, förvirring men 

också känslor av glädje. Att vårda hemlösa innefattar många utmaningar för vårdpersonalen 

som handlar både om praktiska problem, såsom vad man gör med den hemlösa patienten vid 

utskrivning, eller att inte ha tillgång till tidigare journaler. Det kan också finnas svårigheter 

som beror på den hemlösa patientens komplexa vårdbehov eftersom de kan vara en blandning 

av både fysisk och psykisk ohälsa, sociala problem. På grund av att den hemlösa patienten 

prioriterar sin egen hälsa lågt kan vårdandet bli mer komplicerat. I sitt arbete som 

vårdpersonal kan man även möta hemlösa som också är immigranter, och detta kan till viss 

del innebära språkbarriärer, som ytterligare försvårar vårdpersonalens arbete. I denna 

litteraturöversikt framkommer det att vårdpersonalen anser att det krävs en förmåga att lägga 

sina förutfattade meningar åt sidan, ha ett öppet sinne och en vilja att ge vård till en utsatt 

grupp. Vårdpersonalen anser att det är viktigt att man är lyhörd och anpassningsbar för att 
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skapa en vårdrelation och se till att vården ges på den hemlösa patientens villkor. I sitt arbete 

med hemlösa patienter har vårdpersonalen behövt utveckla tillvägagångsätt trots 

uppkommande hinder, som exempelvis när patienten ej har personnummer. Även då vården 

av hemlösa kan ses som problematisk upplever många som arbetar som vårdpersonal sitt 

arbete som meningsfullt. 
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Bilaga 1. Sökmatris  

 

Databas Sökord Antal träffar Begränsningar Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa artiklar Valda artiklar till 

resultat, se bilaga 2. 

Swepub 

 

undocumented AND 

migrants AND sweden  

12 Peer-reviewed 8 2 Gullberg, F., & Wihlborg, M. 

(2014).  

Cinahl Complete nurse-patient relations 

AND homelessness 

18 Peer-reviewed 10 3 Seiler, A-J., & Moss, V-A. 

(2010). 

Pubmed nurse-patient relations 

AND homelessness 

41 Peer-reviewed 5 4 Guirguis-Younger, M., 

McNeil, R., & Runnels, V. 

(2009). 

Cinahl Complete nurs* AND homeless* 

AND experience 

46 Peer-reviewed 10 4 McNeil, R., Guirguis-

Younger, M., Dilley, L-B., 

Turnbull, J., & Hwang, S-W. 

(2013). 

Academic search 

Complete   

Healthcare AND migrants 

AND experiences 

102 Peer-reviewed 5 3 Priebe, S., Sandhu, S., Dias, 

S., Gaddini, A., Greacen, T., 

Ioannidi, E., Kluge, U., 

Krasnik, A., Lamkaddem, M., 

Lorant, V., Puigpinós i Riera, 

R., Sarvary, A., Soares JF, J., 

Stankunas, M., Strabmayr, 

C., Wahlbeck, K., Welbel, 
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M., & Bogic, M. (2011). 

 

Cinahl Complete immigrants AND nurs* 

AND barriers AND 

experience 

 

22 peer-reviewed 7 3 Michaelsem-J, J., Krasnik, 

A., Nielsen-S, A., Norredam, 

M., & Torres, A-M. (2004). 

Cinahl Complete Homeless* AND health 

professionals experience   

13 Peer-reviewed 8 2 Arslan, S. (2013). 

Academic Search 

Complete 

 

Healthcare experiences 

AND irregular 

immigrants 

1 Peer-reviewed 1 1 Dauvrin, M., Lorant, V., 

Sandu, S., Devillé, W., Dia, 

H., Dias, S., Gaddini, A., 

Ioannidis, E., Jensen, N-K., 

Kluge, U., Mertaniemi, R., 

Puigpinós i Riera, R., Sárváy, 

A., Straßmayr, C., Stankunas, 

M., Soares, J-F., Welbel, M., 

& Priebe, S. (2012). 

PsycINFO Nurs* AND homeless* 427 Peer-reviewed 15 3 Hauff, A., & Secor-Turner. 

(2014).  
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Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat  

 

Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

Arslan, S. The experiences of 

professionals 

working 

with homeless 

people in a clinical 

setting: 

a qualitative study. 

2013, England, 

Housing, Care and 

support.  

Syftet var att beskriva 

vårdpersonal och andra 

professionella inom vårdens 

upplevelse av att vårda 

hemlösa. 

Metod: Kvalitativ studie med 

semistrukturerade intervju.  

 

Urval: 10 personer 

involverade. 

 

Analys: Data analyserades 

genom en fenomenologisk 

metod. 

I resultatet framkom det tre teman.  

1. Hjälplöshet, vårdpersonalens upplevelse av 

hjälplöshet i sitt arbete med hemlösa. 

2. Medvetenhet om de hemlösas tidigare 

trauman, vårdpersonalen beskriver att de är 

viktigt att komma ihåg att de personerna de 

vårdar ofta har gått igenom svåra saker i sitt 

liv.  

3. Frustation över psykatriska vården, 

vårdpersonalen upplever att stigmatiseringen 

av hemlösa gör att de inte får den vård de 

behöver.  

Dauvrin, M., 

Lorant, V., Sandu, 

S., Devillé, W., 

Dia, H., Dias, S., 

Gaddini, A., 

Loannidis, E., 

Jensen, N-K., 

Kluge, U., 

Mertaniemi, R ., 

Puigpinós i Riera, 

R., Sárváy, A., 

Straßmayr, C., 

Stankunas, M., 

Soares, J-JF., 

Welbel, M., & 

Priebe, S 

Health care for 

irregular migrants: 

pragmatism across 

Europe. A 

qualitative study. 

 

2012, Europa, BMC 

research notes.  

Syftet var att utforska 

vårdpersonals upplevelse av 

att vårda hemlösa 

immigranter i 16 olika 

europeiska länder.  

Metod: Kvalitativ studie med 

semistrukturerade interjuver 

 

Urval: 240 vårdare. 

 

Analys: Intervjuerna 

analyserades kvalitativt genom 

innehållsanalys för att finna 

teman.  

I resultatet fann man att vårdpersonalen inte 

upplevde någon större skillnad i vården av 

papperslösa jämfört med icke papperslösa. De 

problem som identifierades i resultatet var 

språkbarriärer, och begräsningar på grund av 

lagar och riktlinjer. 
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Gullberg, F., & 

Wihlborg, M. 

Nurses´experiences 

of encountering 

undocumented 

migrants in 

Swedish 

emergency 

healthcare.  

2014, Sverige, 

International journal of 

migration, health and 

social care. 

Syftet var att undersöka hur 

sjuksköterskor inom 

akutsjukvården i Sverige 

upplever det att möta 

papperslösa immigranter. 

Metod: Kvalitativ 

intervjustudie. 

 

Urval: 16 sjuksköterskor.  

 

Analys: Fenomenologisk 

metod.  

För att göra en bedömning av patienterna 

krävs det riktlinjer. I bedömningen så finns 

det oklarheter i villkoren kring patienten. 

Sjuksköterskornas egen förförståelse och 

uppfattningar om de papperslösa och de 

konflikter som uppstår i mötet. Konflikten i 

mötet med den papperlösa handlar om att det 

är svårt med begreppet, såsom vård som ej 

kan anstå, sjuksköterskorna ansåg det 

begreppet vara svårtydbar, riktlinjer i 

akutsjukvård och att den ekonomiska frågan 

ställs emot varandra. 

Guirguis-Younger, 

M., McNeil, R., & 

Runnels, V. 

Learning and 

Knowledge-

Integration 

Strategies of 

Nurses and Client 

Care Workers 

Serving Homeless 

Persons. 

2009, Canada, Canadian 

Journal of Nursing 

Research. 

Syftet var att undersöka hur 

sjuksköterskor och annan 

sjukvårdspersonal kunde 

förbättra sin förmåga att ta 

hand om de hemlösa 

patienterna. Man ville 

undersöka hur man 

strategiskt arbetade med 

lärande och kunskap i 

integrationen. 

Metod: Semistrukturerade 

kvalitativa intervjuer.  

 

Urval: 5 sjuksköterskor och 3 

undersköterskor intervjuades.  

 

Analys: Narrativ analys med 

jämförande analys.   

3 olika strategier i mötet med hemlösa fann 

man, dessa var: 

- Integrera tidigare erfarenheter till klinisk 

praxis. 

- Interagera med patienten för att skapa 

förståelse för dennes behov och svårigheter. 

- Delta i interprofessionellt kunskapsutbyte 

kollegor emellan. 

Hauff, A., & 

Secor-Turner, M. 

Homeless Health 

Needs: Shelter and 

Health Service 

Provider 

Perspective. 

2014, USA, Journal of 

Community Health 

Nursing.  

Syftet var att beskriva 

hemlösa personers 

vårdbehov, och vilka hinder 

som uppkommer i vårdandet 

av hemlösa patienter.  

 

Metod: Mixad metod, med 

semistrukturerade intervjuer. 

 

Urval: 10 personal ifrån 

härbergen och 14 

sjukvårdspersonal.  

 

Analys: en beskrivande 

analysmetod användes för att 

urskilja olika teman.  

Man fann 3st olika teman i 

sjukvårdspersonalens resultat, dessa var: 

- Hälsobehov och hinder för vårdandet. 

- Problem i planering av vårdandet. 

- Andrum och stöd.  

McNeil, R., 

Guirguis-Younger, 

M., Dilley, L-B., 

Turnbull, J., & 

Hwang, S-W. 

Learning to 

account for the 

social determinants 

of health affecting 

homeless persons. 

2013, Canada, Medical 

Education. 

Syftet var att utforska hur 

sjuksköterskor och läkare var 

förebredda på att ge en 

ansvarfull vård åt socialt 

utsatta personer som hemlösa 

och vilka åtgärder klinker 

åtog vid problem vid vård av 

Metod: Semistrukturerade 

kvalitativa intervjumetoder. 

 

Urval: 6 läkare och 18 

sjuksköterskor med minst två 

års erfarenhet av vård av 

hemlösa. 

Deltagarna menade att de till en början var 

oförberedda att möta och vårda hemlösa och 

att de var tvungna att ta hänsyn till sociala 

faktorer och de skaffade erfarenhet genom att 

vara närvarande och sedan utvärdera sitt 

arbete för att sedan justera sin arbetsätt. 
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hemlösa patienter.  

Analys: Induktiv 

analysprocess. Konstant 

jämförande utifrån det funna 

materialet. 

Michaelsen-J, J., 

Krasnik, A., 

Nielsen-S, A., 

Norredam, M., & 

Torres, A-M. 

Health 

professionals’ 

knowledge, 

attitudes, and 

experiences in 

relation to 

immigrant patients: 

a questionnaire 

study at a Danish 

hospital. 

2004, Danmark, 

Scandinavian Journal of 

Public Health. 

Syftet var att identifiera och 

undersöka 

sjukvårdspersonals 

upplevelser av att vårda 

immigranter. Studien gjordes 

för att identifiera potentiella 

hinder för att få en 

effektivare vård för 

patienterna. 

Metod: Kvantitativ studie med 

enkäter  

 

Urval: 166 läkare, 232 

sjuksköterskor och 119 

undersköterskor som deltog i 

studien.  

 

Analys: Analys statistik. Man 

gjorde variabler utifrån 

kunskap, attityder och 

kommunikation som 

analyserades till yrke och 

ålder.  

I resultatet framkom det att majoriteten av 

sjukvårdspersonalen har fått sin kunskap 

gällande immigranter genom media, såsom 

radio, tv eller tidningar och från kontakt med 

patienter. I enkäten ville man även ha svar på 

de generella attityderna och upplevelserna 

mot invandrare, det framkom då att många av 

de tillfrågade tyckte att immigranter var en 

påfrestning på det danska hälsovårdssystemet. 

Dock tyckte många av de även att det var 

intressant att jobba med immigranter. I 

resultatet framkom även 

sjukvårdspersonalens upplevelse av 

kommunikationen med immigranter, många 

ansåg då att det var svårt att tillfredsställa 

patientens behov och ge rådgivning. 

Priebe, S., Sandhu, 

S., Dias, S., 

Gaddini, A., 

Greacen, T., 

Ioannidis, E., 

Kluge, U., 

Krasnik, A., 

Lamkaddem, M., 

Lorant, V., 

Puigpinósi Riera, 

R., Sarvary, A., 

Soares JF, J., 

Stankunas, M., 

Straßmayr, C., 

Wahlbeck, K., 

Welbel, M., & 

Bogic, M.  

Good practice in 

health care for 

migrants: views 

and experiences of 

care professionals 

in 16 

European 

countries. 

2011, Europa, BMC 

Public Health. 

Syftet var att utforska 

vårdpersonals upplevelse av 

att vårda immigranter, vilka 

problem finns? 

Metod: Kvalitativ metod. 

Strukturerade intervjuer med 

öppna frågor. 

 

Urval: vårdpersonal ifrån 

primärvården, akutsjukvården 

och psykiatrin. Intervjuer med  

214 läkare, 146 sjuksköterskor, 

44 psykologer, 7 terapeuter 

och 4 socialarbetare.  

 

Analys: Tematisk 

innehållsanalys för att 

systematiskt klassificera koder 

till teman.  

I resultatet kunde man urskilja åtta stycken 

problemområden, språkbarriärer, svårigheter 

att ordna vård för migranter utan 

vårdtäckning, social misär och traumatiska 

upplevelser, brist på förtrogenhet gentemot 

sjukvården, olika uppfattningar om sjukdom 

och behandling, kulturella skillnader, 

negativa attityder mellan personal och 

patienter och bristande tillgång till tidigare 

sjukdomshistoria och journaler. 
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Seiler, A-J., & 

Moss, V-A. 

The experiences of 

nurse practitioners 

providing health 

care to the 

homeless. 

 

2010,  USA,  Journal of 

the American Academy 

of Nurse Practitioners 

Syftet med denna studie var 

att få insikt i 

sjuksköterskornas upplevelse 

av att ge sjukvård till 

hemlösa. 

Metod: Kvalitativ 

naturalistiska intervjuer.   

 

Urval: Nio sjuksköterskor som 

arbetade med vård av hemlösa.  

 

Analys: Intervjuerna 

analyserades enligt deskriptiv 

fenomenologisk metod. 

 

Fem huvudteman.  1. Varför vårdpersonalen 

arbetar med det de gör. 2 Hemlösa är en unik 

population med unika vårdbehov.                   

3. Egenskaper och kunskap som behövs hos 

vårdpersonal vid vård av hemlösa. 4. Hur 

vårdrelationen utvecklas. 5. Lärdom, ett 

förhållande av ömsesidighet.  Hur relationen utvecklas  mellan vårdgivare och vårdtagare och att lära känna sina patienter. 

 

 


