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Bakgrund- Äldre invandrare utgör en stor grupp av den svenska 

befolkningen. Idag finns det cirka 170 800 immigranter som är 65+ år 

gamla, men deras antal beräknas att öka framöver. Äldre relativt nyanlända 

invandrare har på grund av sin höga ålder svårare att ställa om till en ny 

kultur. Psykiska stressreaktioner och ohälsa hos dessa människor skapar 

behov av särskild vård och omsorg. Syfte- Syfte med litteraturstudien är att 

belysa äldre invandrares upplevelser av vården i Sverige. Metod- Studien 

genomfördes som en allmän litteraturstudie. Artiklarna granskades enligt 

kvalitativ innehållsanalys. Resultat – Äldre invandrare upplever att de har 

svårt att kommunicera med vårdpersonalen och att de inte får tillräckligt 

med information om hur vården fungerar i Sverige. Detta leder vidare till 

missförstånd och missnöje med svenska läkare och sjuksköterskor fast att de 

uppfattas som mycket snälla, vänliga och hjälpsamma. Diskussion - Mötet 

mellan människor från olika kulturer ställer särskilda krav på kvalitet och 

kompetens inom olika vårdyrken på grund av att kulturskillnaderna är 

ganska stora. Det är viktigt att sjuksköterskor har stora kunskaper om hur 

personer från andra länder och kulturen bör bemötas. 
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relatively new arriving immigrants find it more difficult to adapt to a new culture 

and lifestyle. Mental and physical stress among these people creates need for 

special healthcare. Aim- The purpose with the literature study is to elucidate older 

immigrants experiences of healthcare in Sweden. Method- The study was made 

up as a general literature study. The articles were checked according to qualitative 

content analysis. The result- Older immigrants experienced that they had 

difficulty to communicate with the care personnel and that they didn’t get 

sufficient information about how the healthcare system works in Sweden. This led 

to misunderstanding and dissatisfaction with Swedish physicians and nurses, 

although they were considered very kind and cooperative. Discussion- Encounters 

between people from different countries and cultures sets special requirements on 

quality and competence in healthcare. Lifestyle and culture differences can be 

vast. To deal with people from different countries and cultures requires a greater 
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BAKGRUND 
Det är i liten omfattning beskrivet hur äldre invandrare upplever svensk sjukvård. Det finns 

en uppfattning om att äldre invandrare känner sig otrygga med den svenska sjukvården och 

att de inte känner till lagar och rättigheter i Sverige. Hos en del av den svenska befolkningen 

som ursprungligen kommer från ett annat land, syns ofta problem som exempelvis 

kunskapsbrist om den nya kulturen och kulturskillnader. Dessa skillnader kan skapa 

otrygghet och missförstånd i mötet med den svenska sjukvården. Ur ett omvårdnads 

perspektiv är det viktigt att undersöka om dessa uppfattningar är rätta och vad som leder till 

att äldre invandrare känner missnöje och misstroende i mötet med svensk sjukvård.  

 

Att vara äldre definieras oftast utifrån den kronologiska åldern, dvs. personer som är 65 år 

och äldre. I vissa sammanhang är det dock mer relevant att tala om gruppen ”äldreäldre”, 

vilket innefattar personer som är 80 år och däröver (1). I samtliga artiklar som vi har använt 

i vår studie benämns både ”äldre” alltså personer över 65 år, och ”äldreäldre” personer över 

80 år som äldre. I fortsättningen av denna litteraturstudie kommer vi därför att benämna 

människor över 65 år som äldre. 

 

Invandrarna är en ung befolkningsgrupp i Sverige. Som invandrare räknas alla som är födda 

utomlands samt de som är födda i Sverige men har minst en utrikes född förälder som även 

har för avsikt att bosätta sig i Sverige i minst ett år (2). Omkring 70 000 av äldre invandrare 

i Sverige kommer från andra nordiska länder där finländare utgör den största 

invandrargruppen med ca 40 000 personer som är äldre än 65 år (3). Från andra europeiska 

länder som till exempel Tyskland, forna Jugoslavien, Polen och Estland kommer omkring 90 

000 äldre personer.  Endast ca 16 000 av äldre invandrare kommer från icke europeiska 

länder (3). 

 

I slutet av år 2003 var antalet utländska medborgare i landet 476 000 och antalet utrikes 

födda 1 078 000 (3). För medborgare från länder utanför Norden krävs uppehållstillstånd. 

Numera talas det om invandrare och flyktingar, där flyktingar innefattar människor som är i 

behov av skydd och deras antal är ca 630 000 personer. Av dessa hade 93 000 fått 

uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov och 134 000 på humanitära grunder. Enligt 

Statistiska Centralbyrån finns det idag 170 800 immigranter som är 65+ år gamla (3). Idag 

finns det inte så många äldre invandrare men deras antal beräknas att öka framöver (2). 
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Problematiken kring begreppet ”äldre invandrare” är vem som skall räknas in i gruppen 

äldre invandrare. I den första gruppen ingår de personer som kom till Sverige som 

arbetskraftsinvandrare för 40 – 50 år sedan. De har bott i Sverige större del av sitt liv, är 

svenska medborgare, kan tala svenska och känner sig hemma med den svenska kulturen, 

samt har barn och barnbarn här. De känner sig inte som invandrare och anser inte att de har 

några behov av kulturanpassad omsorg, dvs. tolkservice eller annan information på 

modersmål och anpassad verksamhet som exempelvis hemvård och särskilt boende och de 

vill inte särbehandlas (2).  

 

I den andra gruppen ingår äldre relativt nyanlända invandrare som på grund av sin höga 

ålder har svårare att ställa om till en ny kultur. Det tar längre tid för dem att lära sig språket. 

Äldre invandrare kan också känna att de fått överge sitt livsverk utan chans att bygga upp 

något nytt. Det kan leda till psykiska stressreaktioner och ohälsa vilket samtidigt skapar 

behov av särskild omsorg. Flyktingar kan bland annat ha särskilda svårigheter som bottnar i 

upplevelser av krig, tortyr, förluster av nära anhöriga, förföljelser, fångenskap eller liknande. 

Psykiska krisreaktioner är inte ovanliga, där vårdpersonal kan hjälpa till att bearbeta 

upplevelserna. Det viktigaste är att erbjuda en varm medmänsklig kontakt och vara beredd 

att lyssna och försöka förstå. Ibland krävs djupare bearbetning, och detta sker då exempelvis 

av psykoterapeutiskt utbildad personal, inom socialförvaltningen eller psykiatrin. För övrigt 

bör uppmärksamhet riktas mot att patienternas eventuella vårdbehov tillgodoses (2). 

 

Pudaric har i sin studie kommit fram till att inom äldre invandrares levnadsvillkor finns det 

fem riskfaktorer för hjärt – och kärl sjukdomar: rökning, övervikt, fysisk inaktivitet, diabetes 

och högt blodtryck. Svenskfödda vid samma ålder är personer med högre inkomst, som 

anses vara mer fysisk aktiva, röker mindre och har lägre Body Mass Index (BMI) än äldre 

invandrare (4). 

 

En annan studie (5) har visat vilka önskningar och förväntningar de äldre invandrarna har. 

Det viktigaste för de personerna är trygghet som de förknippar med kontinuitet och språk. 

Kontinuitet upplever de genom att kunna bo hemma eller i samma område, om och när det 

bli aktuellt med äldreboende. Kända områden och att ha människor omkring sig ger dem 

trygghet. Den andra viktiga punkten för äldre invandrare är språket. Närheten av närstående 

är också av vikt samt att kunna träffa andra människor som kommer från samma land som 
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de själva. Äldre invandrare vill helst bli vårdade av sina anhöriga men om de blir placerade 

på ett äldreboende vill de helst att personal och andra boende talar deras språk (5). 

 

Kommunikation är en överföring av information mellan människor, djur, växter eller 

apparater. Kommunikation kräver språk som är ”ett kommunikationsmedel som både 

sändaren och mottagaren har ett medvetet förhållande till”. Språket används för att uttrycka 

våra upplevelser, tankar och känslor och för att förmedla vår världsbild. Det är också viktigt 

att nämna att kommunikation försiggår i ”kulturella rum” och att man i olika kulturer 

kommunicerar på olika sätt (6). För olika kulturer betyder samma företeelse olika saker. Ett 

exempel är begreppet ”död”. I västerländsk kultur definieras döden utifrån medicinska 

kriterier, medan i vissa länder är den döde inte död förrän man har hållit flera nätters likvaka 

och i vissa kulturer betraktas en människa död den dag man inte har resurser nog att ge 

henne mat (2,6). 

 

Med hälso- och sjukvård i Sverige avses åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och 

behandla sjukdomar och skador. Till hälso- och sjukvården hör även sjuktransporter samt att 

ta hand om avlidna. Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika 

villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde 

och för den enskilda människans värdighet (7). Även om dessa lagar och rättigheter finns i 

Sverige, anser vi att äldre invandrare inte känner till och inte utnyttjar dessa och känner sig 

otrygga med svensk sjukvård. Därför vill vi undersöka äldre invandrares upplevelser av 

vården i Sverige.  

 

 

SYFTE 
Syfte med litteraturstudien var att beskriva äldre invandrares upplevelser av vården i 

Sverige, samt hur äldre invandrare upplever sin hälsa. 
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METOD 
Metoden som vi använde var allmän litteraturstudie som kan benämnas som 

litteraturöversikt, litteraturgenomgång eller forskningsöversikt. Syfte med allmän 

litteraturstudie är att göra en beskrivande bakgrund som motiverar att en empirisk studie 

görs eller att beskriva kunskapsläget inom ett visst område (8). Med hjälp av de 

vetenskapliga artiklarna som vi fann gjorde vi en systematisk genomgång utifrån våra 

inklusionskriterier/exklusionskriterier.  Inklusionskriterier för samtliga sökningar var att 

artiklarna var från 1996-2006, att de var skrivna på engelska eller svenska. Begränsningen 

på tio år gjordes för att få relevant forskning inom ämnet. De nyckelorden som vi använde 

enskilt eller i kombination med varandra var elderly, immigrants, health care, Sweden, 

nursing, careing, ethnicity. En annan begränsning var att artiklarna skulle handla om vården 

i Sverige. Exklusionkriterier i sökningen av artiklar var språk annat än engelska och svenska 

och artiklar som var skrivna innan 1996 och artiklar som handlade om flyktingar.  

 

De vetenskapliga artiklarna söktes manuellt via referenslistor i aktuell litteratur och i 

databaser ELIN@Kristianstad, Pub-med, Medline, Google Scholar och LIBRIS. De 

relevanta titlarna lästes, och för de som verkade överensstämma med syftet lästes även 

abstrakten och därefter bestämde vi oss för vilka som skall vara med i undersökningen. Av 

de fem artiklarna som fanns i full-text använde vi tre, de andra åtta som inte fanns i full-text 

beställdes och fem av dem användes till vår studie. De artiklar som inte motsvarade syftet 

exkluderades. Sammanlagt hade vi åtta artiklar som svarade mot vårt syfte (se sökschema).  

 

De utvalda artiklarna som besvarade syftet lästes oberoende av varandra och sedan 

tillsammans för att få den bästa möjliga, trovärdiga tolkning och resultat. Ur artiklarna togs 

först material som ansågs besvara syftet. Stycken plockades därefter en och en. Materialet 

bearbetades ytterliggare genom att författarna plockade ut meningsbärande enheter ur varje 

mening. Detta nya material bildade olika teman. Efter det granskade författarna varje tema 

och kunde då sätta samman olika kategorier med gemensamma nämnare (8). Analysen 

resulterade i fem huvudkategorier som motsvarade syftet i litteraturstudien. De kategorierna 

är: upplevelse av att inte kunna kommunicera i vården, upplevelse av att inte ha tillräcklig 

information om hur vården fungerar i Sverige, upplevelse av vårdens 
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tillgänglighet/otillgänglighet, upplevelse av möten med olika yrkeskategorier och äldre 

invandrares upplevelse av egen hälsa. 

 

 

RESULTAT 

 
Upplevelse av att inte kunna kommunicera i vården 

Kommunikation är en central del i möten mellan människor. En studie (9) har visat att äldre 

invandrare känner sig ovälkomna, inte behövda, inte respekterade, isolerade, utan identitet 

och utan socialt nätverk som leder till dålig hälsa (a.a). För äldre invandrare finns även andra 

problem som språkbarriärer och svårigheter med integration med det nya samhället och 

kulturen. Deras livssituation i Sverige kan beskrivas och sorteras i fyra kategorier: känsla av 

att ha fått betala med sin egen hälsa, av att uppleva smärtsamma förluster, av att vilja klara 

sig själv och att låta en anhörig få anställning som vårdare (10 - 12). 

 

Att äldre invandrare har svårt att lära sig det nya språket kan förklaras med deras olika 

inlärningsförmågor, motivation och utbildningsnivåer (13). Flera studier (10,12,13) visar att 

det största problem som orsakas av språkbarriär är att äldre invandrare har dålig eller ingen 

kommunikation med sin läkare eller annan personal. Sådana kommunikationsproblem kan 

leda till minskat förtroende och missnöje med den svenska sjukvården (a.a).  

 

Dessa människor undviker också kontakt med sin omgivning på grund av 

kommunikationsoförmåga, brist på kunskap om den nya kulturen samt andras okunskap om 

deras kultur, som leder till isolering (11,14). Samtidigt visar Emami (11,13) att äldre 

invandrare känner sig mindre respekterade och underuppskattade av sina yngre 

familjemedlemmar som har hunnit lära sig språket och anpassa sig till det nya samhället. En 

annan studie (10), redovisar liknande resultat. Särskilt männen som kom till Sverige på 1960 

och 1970 talet upplever en försämrad auktoritet på grund av sämre integration i samhället 

samt sämre möjligheter att försörja sin familj, vilket kommer att vara ett nytt problem som 

också leder till dålig hälsa (a.a). 
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Upplevelse att inte ha tillräcklig information om hur vården fungerar i Sverige  

Flera studier (10,12-15) påvisar att äldre invandrares syn på vård och omsorg i första hand är 

en familjeangelägenhet. När de väl får kommunal vård och omsorg så är de i regel nöjda 

med vård och behandling, men ibland uppstår det problem, då de anser att vården inte alltid 

gavs på ett sådant sätt som passade dem eller att de som kommer och hjälper dem har 

mycket bråttom, pratar inte med dem, samt gör allt systematiskt och går. Men det är lite tabu 

för dem att klaga. Samma studier visar att äldre invandrare anser att svensk hälso –och 

sjukvård har givit dem en bättre fysisk hälsa än de förväntade sig. Vid jämförelser anser de 

att de har bättre hälsa än deras föräldrar vid samma ålder. Äldre invandrare kan ibland 

uppleva att det finns brister i interaktionen mellan dem och de svenska läkarna, men äldre 

invandrare är i regel nöjda med den vård de får och litar på den svenska sjukvården. Bland 

äldre invandrare råder det uppfattningar om att läkarna från deras hemländer är bättre än 

läkare i Sverige. Vissa tycker även att den medicinska utbildningen i hemlandet är bättre än 

den i Sverige (a.a). 

 

Uppfattningar om hur vården fungerar bildar de oftast utifrån sina besök och kontakter med 

läkare, sjuksköterskor och andra som är med och jobbar inom vården (10,12-15). Det är 

viktigt att nämna att forskarna i studien (12), påpekar att de äldre personer som har 

intervjuats inte har varit i kontakt med sjukvård i sitt hemland under de sista 30 åren. Många 

behåller sina föreställningar om hur sjukvården fungerar i det landet de kommer ifrån, men 

har bristande information om svensk sjukvård (12). I några studier (13,16) gjordes 

jämförelse mellan icke nordiska invandrare och en kontrollgrupp som bestod av nordiska 

personer. En studie (16) visar att ickenordiska invandrare tar emot mer omvårdnad under 

dagen än kontrollgruppen, men att det inte finns någon skillnad i omvårdnaden under 

kvällen och natten. Studien visade även att ickenordiska invandrare får mer rehabilitering 

och psykoterapi hemma, att de använder mer larm och får mer hjälp av sina 

familjemedlemmar än kontrollgruppen. Å andra sidan visade en annan studie (15) att bara 

1/6 del av de intervjuade äldre invandrarna använde käpp eller rollator. Apotekets 

dosexpedierade läkemedel (APO-dos) används dock mindre av ickenordiska personer än av 

kontrollgruppen. Däremot visade Emami´s studie (15) att äldre invandrare ibland 

övermedicineras och att deras tanke om sjukdomar förknippas alltid med mediciner.  

 

Psykosociala symtom och språkproblem finns ofta bland ickenordiska invandrare, vilket 

leder till ökat behov av speciell vård såsom bland annat vård av psykiater och logoped. Båda 
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grupper beklagar sig lika mycket avseende smärta, depression och inkontinens, men 

försämringarna märks mer hos ickenordiska invandrare (16). Det är av vikt att nämna att 

några studier (10,13) påpekar att äldre invandrares syn på vården skiljer sig från den 

västerländska synen. De går endast till läkare för att få mediciner, men all omvårdnad 

förväntar de sig få av sina anhöriga. Att vara beroende av yngre anhöriga är ingenting 

negativt för de äldre invandrarna. När yngre anhöriga hjälper de äldre, anses det vara mer av 

respekt och någonting som de äldre har förtjänat. Den västerländska synen på autonomi och 

oberoende innebär att äldre invandrare ignoreras och blir bemötta på ett nedlåtande sätt, 

snarare än att de får frihet och självständighet, vilket också av dem anses vara orsak till 

ohälsa i västvärlden. Samma studier (10,13) visar att äldre invandrare aldrig skulle acceptera 

att bli lämnade av sina barn till något äldreboende och till främmande människor som skulle 

ta hand om dem, som det görs i Sverige. De flesta anser också att det är helt naturligt att bli 

vårdad av sina barn eller anhöriga (a.a). Äldre invandrare relaterar oftast hälsa med 

andlighet. Att allt är Guds vilja, vilket reflekterar deras tankar om liv och meningen med 

hälsa och sjukdom. De tror att man ska acceptera sitt öde och skapa en harmoni med det. Det 

är också en kontrast med västvärldens ideal att ansvara och ta kontroll över sitt eget liv (13). 

 

 

Upplevelse av vårdens tillgänglighet/otillgänglighet  

I en studie upplevs vårdens tillgänglighet av de äldre invandrarna mycket positivt. Det råder 

en bra tillgänglighet till hälsokontroller, specialisthjälp och hembesök av sjuksköterskor som 

är välutrustade med den senaste tekniken inom vården. De negativa erfarenheterna består av: 

långa väntelistor hos vissa läkare och långa väntetider till operationer, specialisthjälp som 

nekades några, tillfällig brist på rum och att några tycks vara utskrivna för tidigt efter 

operationer (12). 

 

 

Upplevelse av att möta olika yrkeskategorier 

Enligt äldre invandrare anses läkarna vara de viktigaste personerna inom vården. Deras 

kompetens bedöms oftast utifrån deras bemötande av patienter. Läkare som är vänliga, 

humana, engagerade och uppmuntrande upplevs oftast som väldigt kunniga och kompetenta 

(12,13). Det negativa som äldre invandrare upplever är att läkarna i Sverige inte har någon 

auktoritet, förstår inte riktigt ens problem, vilket leder till att patienten inte får en bra 

behandlig. Äldre invandrare anser också att läkare är mycket osäkra eftersom de nästan alltid 
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tittar först i en bok innan de skriver ut en medicin och ofta händer det att man går hem utan 

att ha fått någon medicin alls. Negativa erfarenheter har oftast att göra med läkare som låter 

sina patienter vänta länge på resultat, inte håller bestämda tider, inte lyssnar på patienter och 

så vidare, och därför bedöms de som mindre kunniga i sitt yrke (12,13).  Samtidigt visar 

samma studier att missnöje med läkarna uppstår på grund av dålig kommunikation och 

integration. Egna uppfattningar kan också påverkas av vännernas och grannarnas dåliga 

erfarenhet med läkarna (a.a). 

 

Svenska sjuksköterskor anses vara vänliga, hjälpsamma och snälla. Deras insatser på 

sjukhuset upplevs av äldre invandrare som tillfredställande, medan sjuksköterskor som 

jobbar på olika äldreboende anses dock vara mer slarviga, men samtidigt snälla och vänliga. 

De flesta av de äldre invandrarna är i regel mycket tacksamma för att sjuksköterskor 

kommer och ger medicin till dem, men de känner att de får mindre respekt och att 

sjuksköterskorna jobbar på ett mindre omsorgsfullt sätt. Deras jobb upplevs av äldre 

invandrare som mycket systematiskt och att de inte har tid att stanna en stund och prata med 

dem (10,12,14). En studie (12) visar att sjuksköterskor som pratar samma språk som den 

äldre invandraren upplevs vara bättre på att kommunicera, lättare att få kontakt med och mer 

engagerade än övriga sjuksköterskor. Relationen med dessa sjuksköterskor känns som en 

anhörig - relation och äldre invandrare känner sig i regel mer avslappnade och nöjda med 

vårdbehandlingen de får.  

 

 

Äldre invandrares upplevelse av egen hälsa 

Flera studier (10,12-14) har visat att äldre invandrare upplever hälsa genom kontinuitet och 

balans i livet. De mår bra och anser att de har en bra hälsa även om de har vissa sjukdomar, 

när de är tillsammans med sina barn, anhöriga, när de träffar sina landsmän, har ett bra 

social liv och har en känsla av samhörighet. Att bli sjuk eller ha en dålig hälsa vid äldre 

dagar ser äldre invandrare som helt normalt och en del av livscykeln. Det som är det 

viktigaste för dem är att de har en enighet mellan kroppen och själen (13,14). Å andra sidan 

visar studierna (10,11,14) att sjukdom eller ohälsa för äldre invandrare betyder obalans och 

okontinuitet i livet. Dåliga förhållanden med familjen och vänner, isolering, inga eller svarta 

tankar om framtiden och livet leder till att de känner sig mer sjuka än de faktiskt är och de 

har ingen kraft och vilja att bekämpa sina sjukdomar. De känner att deras själar är tomma 

då.  
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I sambandet med de ovannämnda problem som de äldre invandrare upplever förklarar 

Emami i sin studie (11) att Stockholms kommun har öppnat, som ett tillfälligt projekt, ett 

dagcenter för äldre invandrare som kom från Iran. Den skulle vara i verksamheten i ett år 

men resultat blev mycket positivt och dagcentrat blev ett permanent program. Samma studie 

(11) har visat att den äldre invandrargruppen mådde bättre och var friskare efter att detta 

dagcenter har öppnats för dem. Ett sådant dagcenter hade flera funktioner. Exempelvis 

reducerades äldres sociala isolation, gav mer information om Sverige och den svenska 

kulturen, erbjöd SFI (Svenska för invandrare) - föreläsningar som var anpassade till 

invandrares ålder och förmågor med två lärare, en svensktalande och en som talar deras eget 

språk. För äldre personer fanns det andra aktiviteter som: bingo, jympa, promenader, 

poetiska kvällar, matlagningsdagar, samarbete med Röda Korset, musik och dans och 

firande av deras egna och svenska högtider. 

 

Av vikt är att intervjupersonerna förespråkar att dagcentrat gav dem en bättre hälsa: 

 

            Before attending the day care center, I was always ill. I visited a doctor  

            at least once a week. Now, I don’t remember when was the last time I 

            visited a doctor. 

 

           When I came to Sweden, I was very lonely…It seemed as if I was almost 

           choking from loneliness until I heard about this center. My life has totally  

          changed since I started coming here. Earlier, I was very sick. My doctor was 

          worried about me because they couldn’t get the counts in the blood tests  

          down. Since I started attending this center, I am getting better. I am meeting  

          people with whom I am able to communicate and with whom I share a past in 

          Iran. My doctor was very astonished and asked what the positive changes  

          depended on. I told him about this center… I am getting better both physically 

          and mentally. I am in very good shape mentally. This has improved my physical       

          healthy. I sleep well, and the blood count is getting down. I am feeling 

         healthy. My doctor thinks so too. You see, medical treatments are not the only 

          way to overcome diseases; you have to have mental health. It is even more 

          important (10, s. 183). 
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Om vi överblickar resultat av studien (11) kan vi säga att äldre invandrare upplever positiv 

effekt på sin hälsa och välmående genom kontakt med dagcentral. 

 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Studien genomfördes som en litteraturstudie där redan bearbetat material har använts.  

 

Svårigheten med litteraturstudie var att tolka det som andra redan har tolkat. Materialet kan 

därför ha blivit feltolkat. Detta kan innebära att viss relevant fakta har missats (8). En annan 

begränsning med litteraturstudien var att inte kunna få fram mer av vissa områden och 

fördjupa sig i dem. Och den tredje begränsningen var att man inte finner allt som är skrivet 

om det specifika ämnet.  

 

Då samtliga artiklar påvisade stora likheter, ökar reliabilitet i resultaten i vår litteraturstudie. 

Artiklarna granskades av båda författarna oberoende av varandra som sedan kom fram till 

presenterat resultat (8).  

 

 

Resultatdiskussion  

Som en relativt ny grupp i Sverige har äldre invandrare svårigheter med anpassningen och 

integrationen med det nya samhället. Samma problem har de med den svenska sjukvården.  

Att inte kunna språk och inte kunna kommunicera upplevs av äldre invandrare som det 

största problemet, som är enligt Hanssen ett genomgående problem inom den 

mångkulturella omvårdnaden (6). Dessa kommunikationsproblem hos äldre invandrare leder 

vidare till minskat förtroende och missnöje med den svenska sjukvården. En studie (17) i 

USA visade att invandrarnas största missnöje med hälsovården i USA var bristen på tolkar. 

Studie av Samarasinghe (18) bekräftar det och visar att de äldre invandrarna även undviker 

att träffa sin familjeläkare eftersom de tror att det leder till hospitalisering och död. Äldre 

invandrare undviker pga. kommunikationsproblem problem även kontakt med sin 

omgivning som vidare leder till isolering och dålig psykisk- och fysisk hälsa. Utifrån vår 

resultatdel vill författarna poängtera att ömsesidig välfungerande kommunikation är en 
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viktig detalj för de äldre invandrarnas välbefinnande. Författarna tycker även att utbildning 

och ökad användning av tolkar är utvägen till att sådana situationer inte uppstår, samt att 

äldre invandrare borde bemötas inom vård och omsorg på ett speciellt sätt.  

 

I en annan studie (19) visar Samarasinghe att sjuksköterskor upplever att ingen vill spendera 

tid till invandrare eller pengar till tolkar, och själva har de ingen kunskap om hur de ska 

hantera de svåra situationerna. Detta leder till att sjuksköterskor blir frustrerade när de inte 

kan hjälpa dessa personer på rätt sätt. Kulturskillnaderna är ofta stora och sjuksköterskor bör 

ha stora kunskaper i hur de skall bemöta personer från olika länder och olika kulturer. För att 

underlätta sitt jobb och skapa en trygg miljö för dessa personer bör sjukskoterskan utnyttja 

tolkens hjälp eller söka hjälp av dem som kommer från andra länder och jobbar inom 

vården.  

 

Äldre invandrare är i grunden nöjda med svensk sjukvård, läkarna, sjuksköterskor och den 

hjälp de får, men de vill helst bli vårdade av sina anhöriga. Detta gäller både äldre 

invandrare från Finland och även äldre invandrare som har kommit till Sverige från andra 

länder. En studie (20) visar att de äldre invandrarna vill ha hjälp med att få information om 

hur det svenska systemet fungerar och var de ska vända sig vid problem av olika slag. 

Många har haft problem och saknade tolkar när de kommit till vårdcentralen eller sjukhuset. 

Det brukar sluta med att de ringer sina barn eller barnbarn, eller åker de hem utan att de har 

fått hjälp. I de flesta fall är äldre invandrare nöjda med vårdens tillgänglighet i Sverige, men 

de tycker att det är problem med långa väntetider till operationer, specialisthjälp, tillfällig 

brist på rum och att sjukhusvistelsen var för kort efter operationen. Enligt Statens Offentliga 
Utredningar –SOU (21) skall en god hälso –och sjukvård skall bland annat kännetecknas av 

att den är lättillgänglig. Av samma bestämmelse framgår att varje patient som vänder sig till 

hälso –och sjukvården skall, om det inte är uppenbart obehövligt, snarast ges en medicinsk 

bedömning av sitt hälsotillstånd (21). Med tillgänglighet avses geografisk närhet, ekonomisk 

tillgänglighet, tidsmässig tillgänglighet och konceptuell tillgänglighet. Med konceptuell 

tillgänglighet avses invånarnas uppfattning om möjligheterna att utnyttja sjukvårdssystemet 

och hur vården förmår att möta olika behov (22). Författarna anser att en stor orsak till 

missnöje och missförstånd är brist på information om hur hela vårdsystemet fungerar i 

Sverige. Samtidigt anser vi att äldre invandrares missnöje baseras på samma problem som 

även många andra svenskar upplever. För att missförstånd på bästa sätt ska kunna undvikas 

mellan den svenska sjukvården och äldre invandrare anser vi att behovet är stort i form av 
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utökad information, exempelvis om hur vården fungerar, deras rättigheter och skyldigheter, 

broschyrer eller något annat skriftligt material på deras eget språk. 

 

Äldre invandrare, både europeiska och utomeuropeiska, upplever hälsa genom kontinuitet 

och balans in livet. De mår bra och anser att de ha en bra hälsa när de är tillsammans med 

sina barn, anhöriga, när de träffar sina landsmän, har ett bra socialt liv och har en känsla av 

samhörighet. Det som skiljer äldre invandare från Finland och äldre invandrare från andra 

länder är att de icke-västerländska äldre invandrarna ser sjukdom och dålig hälsa vid äldre 

dagar som något helt normalt och en del av livscykeln. Känsla Av SAMmanhang (KASAM) 

är ett begrepp som myntades av Aaron Antonovsky (1923-1994). Antonovsky utgår från ett 

hälsoperspektiv som säger att hälsa/sjukdom är en mångdimensionell företeelse och att 

hälsa/sjukdom är ett kontinuum dvs. inte är ett antingen eller-tillstånd. Man kan med andra 

ord vara mer eller mindre sjuk och individens tillstånd påverkas av många olika faktorer på 

många olika nivåer. Antonovsky menar att hälsa/sjukdom kan ses ur salutogenetiskt 

perspektiv. Detta innebär att han intresserar sig för alla faktorer som vidmakthåller eller 

skapar god hälsa och då ser till individens hela livssituation (23).  Vi tycker också att 

kontinuitet är viktig för äldre invandrares hälsa. Att de träffar sina barn, anhöriga och vänner 

underlättar deras vardag och förebygger isolering i det främmande landet. 

 

En studie (24) av Murphy och Macleod visar att missuppfattningarna även kan uppstå när 

invandare tror att de förstår men i själva verket inte förstår, och det leder i många fall till 

rädsla, oro, hjälplöshet, otrygghet och missgynnande. Jahren-Kristoffersen (25) påpekar att 

”undersökningarna visar att det som patienterna upplevde som vård och omsorg hänger ihop 

med sjuksköterskans handling, sätt att göra och sätt att vara”. Samtidigt visar Sunden i sin 

studie (26) att när vårdgivare lyssnar på en patient, förmedlar hon att denne är värdefull och 

att hon är intresserad av henne som en unik person. Ett förhållningssätt som kvalitetsmärker 

omvårdnad är att visa omsorg när man utför en handling. Det är inte bara vad man gör som 

är viktig utan också hur man gör det (a.a). Detta är ännu viktigare när man som 

sjuksköterska, vårdar en äldre patient från en annan kultur, anser författarna. 

 

Med vårt arbete ville vi lyfta upp nya frågor och åsikter som kommer att ligga till grund för 

ett aktuellt handlingssätt för att möta den situation som den stigande mångfalden av äldre 

invandrare innebär för samhället i stort. Det är också av stor vikt att vårdpersonal, men 
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främst sjuksköterskor, diskuterar vidare och delar med sig av nya åsikter, som kan gagna 

den äldre invandraren.  

 

Mötet mellan äldre invandrare och vårdpersonal kan innebära bekymmer, men även skapa 

nya positiva synvinklar. Att arbeta med människor från andra länder kan vara till nytta för 

vårdpersonalen på olika sätt, och få dem att även lära sig en del samt få vetskap om andra 

kulturer. Till slut vill vi poängtera att kulturen finns i oss utan att vi är medvetna om detta 

och kulturen har stor betydelse för hur vi är som individer och förklarar till stor del vårt 

beteende. Det är först då vi byter kulturmiljö som vi oftast blir medvetna om den egna 

kulturens karakteristiska drag. Att jämföra olika kulturer med varandra gör att människor 

blir medvetna om likheter och skillnader mellan den egna och den andra kulturen.  

 

 

SLUTSATS 

Vid kontakt med den svenska sjukvården vet inte den äldre invandraren vad han kan 

förvänta sig av mötet med vårdpersonal på grund av otillräcklig kunskap om hur hela 

systemet fungerar och uttalade kommunikationsproblem. Att ha en sjukdom och vara i 

behov av vård försämrar ännu mer deras livssituation.  
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förklaringar 
om sina 
hälsosituatione
r.     

Azita 
Emami, 
Patricia 
Benner,  
Juliene G 
Lipson, 
Sirkka-Liisa 
Ekman 
Sverige 
(2000) 

Health as 

Continuity and 

Balance in 

Life. 

Studie 
förklarar 
hälsans och 
sjukdoms  
betydelse för 
iranska äldre 
invandrare i 
Sverige och 
deras relation 
med 
störningarna i 
livet. 

15 iranier var 
intervjuade. 

Informationer var analyserade 
med förklarandefenomenologisk 
metod. 

Deltagarna upplevde hälsa som 
kontinuitet och balans i livet. De 
skiljer inte hälsa från sjukdomen 
Hälsa förklaras som känsla av 
välmående som kan upplevas 
både när man är sjuk och frisk.  

Mellan 

Azita 
Emami, 
Sirkka-Liisa 
Ekman 
Sveden 
(1998) 

Living in a 

foreign 

country in old 

age-life in 

Sweden as 

experienced by 

elderly Iranian 

immigrants 

Syfte med 
studie var att 
beskriva hur 
äldre iranska 
invandrare 
upplever  
vistelse i 
Sverige. 

Intervjuer med 30 
personer från 
målgruppen.  

Intervjuerna bandinspelades och 
skrevs ut till text vilka senare 
analyserades med hjälp av 
fenomenologisk-hermeneutisk 
metod.  

Resultat tydligt visar hur äldre 
iranska invandrare upplever sitt 
liv i Sverige och olika 
problemen som uppkommer från 
deras invandring och vilka de 
träffar varje dag. 

Mellan  

Boel Hovde, 
Ingalill R. 
Hallberg, 
Anna-Karin 
Edberg 

Public care 

among older 

non-Nordic 

immigrants in 

Sweden. 

Syfte med 
studie var att 
beskriva 
kommunala 
vårdinsatser 

Data till studie 
hämtades från studien 
Gott Åldrande i Skåne 
(GÅS). I en av studiens 
delar, den s. k. 

De utomnordiska invandrarna 
och en jämförelsegrupp, 
bestående av 111 personer med 
samma köns-och 
åldersfördelning (medelålder 78 

Resultat visade att äldre 
utomnordiska invandrarna i 
större utsträckning var gifta och 
bodde tillsammans med partner 
eller barn och hade en 

Mellan 



 

  

Sverige 
(2006) 
 

och 
personalens 
beskrivning av 
vårdrelaterade 
behov bland 
utomnordiska 
invandrare 
jämfört med 
personer födda 
I Norden. 

vårdsystemstudie, följs 
personer, 65 år och 
äldre, med varaktig 
vård och omsorg från 
kommunerna. 

år), jämfördes med hjälp av 
statistisk beräkning. 

familjemedlem anställd som 
vårdare än de som var födda i 
Norden. Det var också vanligare 
att de bodde i en stor stad. De 
använde mindre APO-dos och 
andra hjälpmedel än 
jämförelsegrupp. 

Irja Holtter 
Sverige 
(2001) 

Borta bra men 

hemma bäst. 

En studie av 

äldre bosnier 

och deras 

anhöriga i 

Hallstahamma

r. 

Syfte med 
studie vart att 
belysa äldre 
bosniska 
invandrares 
situation och 
deras 
upplevelse av 
att finna sig 
tillrätta i ett 
nytt land. 

Insamling av 
datamaterial har gjorts 
på två sätt: genom en 
enkät och genom 
djupintervjuer.  

Intervjuerna bandinspelades och 
skrevs ut till text som 
analyserades med hjälp av 
kvalitativ innehållsanalys 

De äldre bosniska invandrare 
känner inte behov av hjälp 
eftersom anhöriga hjälper dem, 
huvudsakliga problem är deras 
psykosociala situation inte de 
äldres fysiska tillstånd. De vill 
lära sig svenska, de vill få 
information om hur den svenska 
samhälle fungerar och de vill få 
reda på vart de ska vända sig vid 
olika problem. 

Låg 

       
       
 
 


