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ABSTRAKT: 
Bakgrund: Idag är det ett folkhälsoproblem att många lever med HIV. I Uganda lever 

ungefär 1,4 miljoner människor med HIV, med behandling kan dessa personer leva ett 

fortsatt normalt liv. Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av 

att arbeta med ungdomar som lever med HIV. Metod: Studien var en kvalitativ 

intervjustudie med en deskriptiv design. Fem sjuksköterskor deltog i semistrukturerade 

intervjuer där öppna frågor ställdes som tillät dem att tala fritt kring sina upplevelser av att 

arbeta med ungdomar som lever med HIV. Resultat: Innehållsanalysen resulterade i fyra 

huvudkategorier: Rådgivning och interaktion, Arbetet med ungdomarna, Arbetets utmaningar samt 

Hopp om en bättre framtid. De här kategorierna beskriver sjuksköterskans upplevelser, känslor 

samt utmaningar i arbetet med ungdomar som lever med HIV. Diskussion: 

Sjuksköterskorna uppskattade att arbeta med ungdomarna och belyste vikten av att skapa en 

trygg och god relation. De upplevde det många gånger som en utmaning att arbeta med 

ungdomarna. Slutsats: Sjuksköterskornas upplevelser betonade vikten av mer utbildning, 

samtalsövningar samt vidare forskning kring arbetet med ungdomar som lever med HIV.  

 
Nyckelord: HIV, sjuksköterskans upplevelse, transkulturell omvårdnad, Uganda, ungdomar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förord: 

Vi vill börja med att framföra ett stort tack till Siv Söderberg, professor i omvårdnad 

vid Mittuniversitetet, för möjligheten vi fått att utföra denna empiriska studie samt 

för att du från första början trodde på vår idé.  

 

Vi vill rikta ett varmt tack till vår fantastiska handledare Linda Rönnberg som 

motiverat oss i våra tankar och idéer och som väglett och inspirerat oss genom hela 

arbetet. 

 

Tack till alla de lärare som uppmuntrat oss till utförandet och till alla människor vi 

lärt känna i Uganda som varit stöttande och hjälpsamma under vår resa. 

 

Sist men absolut inte minst vill vi tacka våra familjer och vänner som alltid finns för 

oss, som korrekturläst och givit feedback. 

 

Med denna studie önskar vi förmedla sjuksköterskornas historier och göra deras 

röster hörda. Resultatet är deras personliga upplevelser kring det fantastiska arbete 

de dagligen utför och deras önskan om en bättre framtid framförallt för alla 

ungdomar.  

 

Vi önskar er en trevlig läsning!  

 

 

 

 

Östersund, oktober 2018 

Maria Ekeljung och Jennifer Johansson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

INTRODUKTION .................................................................................................................... 1 

BAKGRUND ............................................................................................................................ 1 

HUMANT IMMUNBRISTVIRUS ..................................................................................... 1 

FÖREKOMST AV HIV ....................................................................................................... 2 

NÄR LIVET FÖRÄNDRAS ................................................................................................ 2 

STIGMATISERING ............................................................................................................. 3 

SJUKSKÖTERSKANS ROLL I UGANDA ....................................................................... 3 

UGANDAS BEFOLKNING ............................................................................................... 5 

OMVÅRDNADSTEORI ...................................................................................................... 5 

PROBLEMFORMULERING .................................................................................................. 6 

SYFTE ........................................................................................................................................ 6 

METOD ..................................................................................................................................... 6 

KONTEXT............................................................................................................................. 6 

DESIGN ................................................................................................................................. 7 

DELTAGARE OCH URVAL .............................................................................................. 7 

DATAINSAMLING ............................................................................................................ 8 

DATAANALYS ................................................................................................................... 8 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN ............................................................................................. 9 

RESULTAT ............................................................................................................................. 10 

RÅDGIVNING OCH INTERAKTION ........................................................................... 11 

ARBETET MED UNGDOMARNA ................................................................................. 14 

ARBETETS UTMANINGAR............................................................................................ 15 

HOPP OM EN BÄTTRE FRAMTID ................................................................................ 17 

DISKUSSION ......................................................................................................................... 18 

METODDISKUSSION ...................................................................................................... 18 

RESULTATDISKUSSION ................................................................................................. 20 

SLUTSATS .............................................................................................................................. 23 

REFERENSER ........................................................................................................................ 25 

 
Bilaga 1 Skriftligt ansökningsbrev 
Bilaga 2 Informerat samtyckesbrev 

Bilaga 3 Intervjuguide 

Bilaga 4 Exempel på analysförfarande 



 1 

INTRODUKTION 

Ungefär 1,4 miljoner människor lever med HIV i Uganda, varav en miljon är medvetna om 

sin sjukdom och av dem är det 940 000 som tar bromsmediciner (UNAIDS, 2018). Våren 2018 

genomförde vi verksamhetsförlagd utbildning på en ungdomsklinik i Kampala, Uganda. 

Där mötte vi inspirerande människor på plats och fick genom sjuksköterskorna höra 

intressanta berättelser om deras upplevelser av sitt arbete. Vi fick möjlighet att åka tillbaka 

och utföra denna kvalitativa intervjustudie kring hur sjuksköterskorna upplevde det att 

arbeta med ungdomar som lever med HIV. 

 

BAKGRUND 

HUMANT IMMUNBRISTVIRUS 

Humant immunbristvirus (HIV) är ett retrovirus som lagras i kroppens arvsmassa. HIV är en 

kronisk infektion vilket innebär att en smittad person kommer att bära på viruset hela livet. 

Det är en blodburen smitta som kan spridas via oskyddat sex, vaginalt, analt och oralt. Även 

genom blodtransfusioner, via transplantation av organ och vävnader eller delad spruta vid 

missbruksproblematik. Överföring av smitta kan likaså ske från mamma till barn i samband 

med graviditet och förlossning. Diagnosen ställs genom ett blodprov 

(Folkhälsomyndigheten, 2015). I Uganda är det frivilligt att testa sig för HIV. I samband med 

provtagning skall personuppgifter vara konfidentiella (Ministry of health, republic of 

Uganda, 2016). 

 

Om HIV inte behandlas kan det utvecklas till acquired immune deficiency syndrome (AIDS) 

som betyder förvärvat immunbristsyndrom och är ett dödligt tillstånd. Det finns även andra 

allvarliga sekundära infektionssjukdomar som kan uppkomma då viruset bryter ner 

kroppens immunförsvar (Folkhälsomyndigheten, 2015). Under många år har det pågått 

forskning för att få fram ett vaccin mot HIV infektioner men det har inte lyckats än. Idag 

finns antiretrovirala medel som efter att erhållit godkännande har minskat dödsfall 

relaterade till AIDS (Herrera-Carrillo & Berkhout, 2015). Behandling med antiretrovirala 
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medel minskar mängden virus i kroppen vilket motverkar sjukdomsutveckling och personen 

som blivit smittad av viruset kan leva ett normalt liv (Folkhälsomyndigheten, 2015). 

 

FÖREKOMST AV HIV  

HIV är ett globalt folkhälsoproblem. I slutet av år 2016 levde cirka 36,7 miljoner människor i 

världen med HIV. Samma år blev omkring 1,8 miljoner människor smittade av viruset 

(World health organization [WHO], 2018). Afrika, söder om Sahara, är det område där flest 

är drabbade (Folkhälsomyndigheten, 2015). 

 

Uganda har en strategisk plan som följer WHO:s mål vilket är att innan 2030 identifiera och 

testa minst 90% av alla som lever med HIV. Det senaste decenniet har statistiken för hur 

många personer som testat sig ökat markant i Uganda. År 2005 var det 25% av kvinnorna 

och 21% av männen som testade sig mot HIV. År 2011 ökade det till 71% av kvinnorna och 

52% av männen. Trots att utvecklingen går framåt är det fortfarande stora grupper som inte 

testar sig. Dessa grupper är bland annat barn under fem år, ungdomar 10–24 år, personer i 

relationer, funktionshindrade, prostituerade, lastbilschaufförer, fiskare samt uniformerad 

personal (Ministry of Health, 2016a).  

 

NÄR LIVET FÖRÄNDRAS  

Som person påverkas man både psykiskt och fysiskt när ett testresultat meddelas och man 

kan då uppleva många olika känslor. Många hamnar i chock och känner frustration och ilska 

efter beskedet. Flera upplever en stark rädsla över att dö vilket leder till känslor som sorg 

och hjälplöshet. Flera upplever även fysiska stressreaktioner såsom aptitlöshet, 

sömnsvårigheter och humörsvängningar (Feigin, Sapir, Patinkin & Turner, 2013).  

Upplevelsen av att få ett besked har visats sig påverkas av vem som överlämnar svaret men 

även på vilket sätt det meddelas. Att få besked levererat personligen upplevs av många som 

positivt medan det ofta anses fördelaktigt att få beskedet över telefon. En viktig aspekt är att 

den som överlämnar provresultatet behöver utesluta sina personliga känslor i mötet med 

patienten då det här kan påverka patienten negativt. Att som ung få besked om att leva med 
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HIV kan ge känslomässiga symtom såsom upprördhet och ledsamhet men även fysiska 

symtom såsom illamående och känslan av att svimma (Hult, Maurer & Moskowitz, 2009). 

 

Livet efter beskedet är en kamp för många. I en studie gjord med afroamerikanska kvinnor 

har visat att det finns olika sätt att hitta styrka till att leva vidare. Några av kvinnorna kände 

en inre drivkraft till att uppskatta livet igen medan andra fann styrkan att orka via sitt 

ursprung och sin tro. Kvinnorna ansåg även att de behöver utmana stigmatiseringen kring 

HIV genom att utbilda personer och prata öppet kring sjukdomen. Det här gjorde de genom 

att exempelvis delge sina egna berättelser till andra i liknande situation (Robillard et al., 

2017).  

 

STIGMATISERING 

Goffman (2011) beskriver att stigmatisering är när en individ eller grupp har en mindre 

önskvärd egenskap och på grund av den blir utstött i från omgivningen. Individen som 

skiljer sig från normen blir utdömd och stämplad av de övriga i samhället. Stigmatisering 

kring HIV är vanligt. Mbonu, Van den Borne & De Vries (2009) menar att det är viktigt att 

förstå hur stigmatisering används av individer och samhällen med olika kulturer, framför 

allt där gemenskapen spelar en stor roll. En studie av Mensah, Dapaah & Senah, (2016) visar 

även att stigmatiseringen kring HIV gör att många människor uppsöker vården i hemlighet, 

detta på grund av rädslan för att familjemedlemmar och andra bekanta skall upptäcka att de 

söker vård. Mbonu, Van den Borne & De Vires (2009) menar att det även finns människor 

som självbehandlar sin sjukdom på grund av stigmatisering och många delger inte sin HIV-

status på grund av rädsla för social utanförskap. 

 

SJUKSKÖTERSKANS ROLL I UGANDA 

Sjuksköterskor i Uganda arbetar efter en etisk kod som vägleder dem i att fatta professionella 

och etiska beslut. I deras yrkesutövande skall de mänskliga rättigheterna följas som bland 

annat innefattar rätten till liv, värdighet och respekt. Koden hjälper sjuksköterskan att öka 

sin medvetenhet genom att följa antagna normer samt värna om patientens rättigheter och 
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säkerhet (Uganda Nurses and Midwives Council, a). Några av nyckelorden i omvårdnaden 

är ansvar, samråd, delaktighet, ömsesidig respekt, integritet, transparens och strävan efter 

hög kvalité på service (Uganda Nurses and Midwives Council, b). 

 

Forskning visar att det finns sjuksköterskor som upplever att det är påfrestande både fysiskt 

och psykiskt att arbeta med patienter som lever med HIV. Många känner rädsla för att själva 

bli smittade av viruset i omvårdnaden. Därför är det viktigt att all sjukvårdspersonal får 

likvärdig utbildning kring HIV och AIDS. Det här för att kunna diskutera och stötta 

varandra i arbetet men även för att minska den rädsla som finns idag. Empati och värdighet 

är andra viktiga begrepp en sjuksköterska behöver ha med sig i mötet med den här 

patientgruppen. En betydande del av sjuksköterskans roll i mötet med patienten är att 

uppmuntra dem till att genomgå rådgivning samt lämna HIV test (Delobelle et al., 2009). 

 

Att leverera negativa besked är känslomässigt svårt för sjuksköterskan bland annat då det 

ofta påverkar en persons inställning mot framtiden negativt. Att mottaga en dålig nyhet har 

visat sig framkalla liknande reaktioner inom alla kulturer och nationer. Det är viktigt med 

effektiv kommunikation när dåliga besked skall levereras. Sjuksköterskan bör tänka på att 

miljö är en faktor som påverkar och därför bör beskedet ges på en lugn och avskild plats 

(Abbaszadeh et al., 2014). 

 

Rapporter visar att HIV har minskat från 29% till 8% mellan 1990-talet fram till 2002. De 

högsta infektions nivåerna har påträffas i Kampala. Tillgång till läkemedel finns för de som 

lever med HIV och sedan 2004 är medicinerna gratis (Fournier et al,. 2007). I Uganda är all 

information om patienten konfidentiell likaså patientens hälsostatus, ingen skall ha tillgång 

till den informationen utan den berörda patientens medgivande. Undantag görs för 

domstolen. Annan hälsovårdspersonal som utför direkt vård med patienten har rätt till 

medicinsk information men endast med patientens samtycke det här för att upprätthålla 

kontinuiteten i vården (Ministry of health, 2016b). I mötet med personer som lever med HIV 

rekommenderar WHO att vårdpersonal alltid vidtar följande fem principer: informerat 

samtycke, sekretess, rådgivning, korrekt testresultat samt vidare vård (WHO, 2018). 
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UGANDAS BEFOLKNING 

Uganda har en av världens yngsta och mest snabbväxande befolkningar, 78% är yngre än 30 

år och hälften av befolkningen är under 15 år (Sweden Abroad, 2018). Landet består av ett 

40-tal olika folkgrupper och det talas nästan lika många lokala språk som det finns 

folkgrupper. Engelska är det officiella språket men talas i huvudsak i städerna (Karlsson, 

2018). Religionen har en betydande roll i befolkningens vardagsliv (Karlsson, 2016), 

majoriteten är kristna, jämnt fördelat mellan protestanter och katoliker, cirka en tiondel av 

befolkningen är muslimer och det finns även minoriteter av hinduer och lokala afrikanska 

religioner (Sweden Abroad, 2018). Det är förekommande att ugandier blandar sin kristna 

eller muslimska tro med andra traditionella religiösa föreställningar och seder (Karlsson, 

2016). 

 

OMVÅRDNADSTEORI 

Madeleine Leiningers transkulturella omvårdnadsteori bygger på ett holistiskt synsätt som 

uppmärksammar och inkluderar patientens kulturella bakgrund (Leininger, 1995, s. 57–59). 

Ett transkulturellt medvetande hjälper sjuksköterskan att tänka på kulturella skillnader och 

likheter mellan människans trosuppfattning, sedvänjor och livsstil. Målet i teorin är att skapa 

kulturspecifika och universella omvårdnads normer för att främja hälsa och välbefinnande 

samt att hjälpa människor att möta sjukdom eller död på ett kulturellt meningsfullt sätt 

(ibid.). Leininger presenterar en soluppgångsmodell som ett verktyg att använda för att få ett 

helikopterperspektiv av de faktorer som påverkar omvårdnaden. Soluppgångsmodellen 

används för att identifiera de beståndsdelar i teorin som påverkar omvårdnaden och visar på 

att människan är fast förbunden med kulturella och sociala strukturer. Den här modellen är 

universell och kan appliceras på alla kulturer (Leininger, 1995, s.107–111, 121–129). 

 

Kultur är ett begrepp som används för att dela in människor i olika grupper med olika 

livsmönster. En kultur är bland annat när det finns ett samspel mellan människor som 

innehar gemensamma beståndsdelar. För att man skall förstå någon annan människas 

kulturella bakgrund måste man vara medveten om sin egen samt sina egna värderingar. En 
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grupp individer med unika och individuella egenskaper i ett samhälle skapar en kulturell 

mångfald. Den kulturella mångfalden ger uttryck så fort vi vårdar en person med annan 

kultur än vår egna (Jirwe, Momeni & Emami, 2012, s. 457-469).  

 

PROBLEMFORMULERING 

Många sjuksköterskor upplever rädsla vid omvårdnad av patienter som lever med HIV och 

flera av dessa patienter känner sig dåligt bemötta i mötet med vården. Stigmatiseringen är 

hög trots att det idag finns goda kunskaper kring HIV och stora delar av världen kämpar 

fortfarande med att utrota sjukdomen. Sjuksköterskorna har ett stort ansvar i arbetet med 

personer som lever med HIV. Idag finns det inte så mycket forskning kring sjuksköterskors 

erfarenheter av sitt arbete i Uganda. Författarna önskar att genom den här intervjustudien 

kunna fånga upp sjuksköterskors upplevelser av att arbeta med ungdomar som lever med 

HIV. Den här kunskapen kan vara en utgångspunkt för att utveckla sjuksköterskors syn 

kring arbetet i framtiden. 

 

SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att arbeta på en 

ungdomsklinik i Kampala med ungdomar som lever med HIV. 

 

METOD 

KONTEXT 

På kliniken där studien är utförd arbetar sjuksköterskor och barnmorskor tillsammans med 

socialarbetare. Sjuksköterskorna går en treårig utbildning och undervisning kring HIV ingår 

i utbildningsplanen. Kliniken är inriktad mot ungdomar. Ministry of health (2004) definierar 

ungdomar som personer mellan 10 - 24 år. Hit kan ungdomar söka sig för att utföra HIV test, 

genomgå allmänna undersökningar och det finns även en mödravårdscentral. I Uganda 
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ligger medelålder på 18 år för kvinnor som föder sitt första barn (Mugarura, Kaberuka & 

Atuhaire 2016).  

 

Kliniken är öppen mellan klockan 08:00 till 16:00 på vardagar och tar emot klienterna genom 

ett drop-in system. När HIV viruset påträffas kopplas personen till kliniken för behandling 

och uppföljning hen blir då tilldelad en sjuksköterska som har ansvaret. Vid 25 års ålder 

överflyttas personen att till en HIV-klinik för vuxna.  

 

DESIGN 

Studien är av deskriptiv kvalitativ design och beskriver sjuksköterskans upplevelser av att 

arbeta med ungdomar som lever med HIV. Enligt Polit och Beck (2016[2017]), s. 12) är 

kvalitativ design lämplig att använda vid omvårdnadsstudier då upplevelser och 

erfarenheter av ett visst fenomen skall beskrivas.  

Genom att samla in personliga berättelser om en viss upplevd företeelse bidrar det till en 

djup och innehållsrik information som belyser olika dimensioner av ett fenomen (Polit & 

Beck, 2016[2017], s. 479). 

 

DELTAGARE OCH URVAL 

Ett skriftligt ansökningsbrev skickades till forskningsansvarig på kliniken där studien 

önskades att utföras, se Bilaga 1. Fem stycken sjuksköterskor tjänstgörande på 

ungdomskliniken efterfrågades. Deltagarna valdes ut med hjälp av forskningsansvarig. För 

att få medverka krävdes det först att de uppfyllde inklusionskriterierna för den empiriska 

intervjustudien. Sjuksköterskorna skulle vara engelsktalande och arbeta på ungdomskliniken 

i Kampala. Både kvinnor och män inkluderades i studien oavsett ålder och yrkeserfarenhet. 

Övriga yrkeskategorier exkluderades. Inför intervjuerna informerades sjuksköterskorna 

muntligt om studiens syfte samt erhöll ett informerat samtyckesbrev som de fick läsa igenom 

i lugn och ro innan de tillfrågades om att deltaga i studien. Efter godkännande till att 

medverka fick de skriva under samtyckesbrevet, se Bilaga 2. I resultatdelen benämns 

sjuksköterskorna som S1, S2, S3, S4 samt S5 hänvisat i citaten.  
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DATAINSAMLING 

Datainsamlingen skedde genom individuella kvalitativa intervjuer. Kvale och Brinkmann 

(2014, s. 45) beskriver att den kvalitativa intervjun syftar till att tolka intervjupersonens 

upplevda erfarenheter utifrån personens perspektiv. Intervjun liknar ett vardagssamtal men 

som följer ett syfte och en struktur (ibid.). För att försäkra att alla intervjuer innehöll samma 

frågor användes en semistrukturerad intervjuguide med öppna frågor. Öppna frågor bjuder 

in till att tala fritt om egna upplevelser och följdfrågor kan användas för att  få mer utförliga 

svar eller en förklaring till uttalandet (Polit & Beck, 2016[2017], s. 510). 

 

Intervjuerna utgick från sjuksköterskans upplevelser att arbeta med ungdomar som lever 

med HIV. Utifrån öppna frågor ombads deltagarna att beskriva ett bra respektive ett mindre 

bra möte, om de trodde religion och kultur kan inverka samt förbättringsområden, se Bilaga 

3. Följdfrågor som “kan du ge ett exempel”, “hur kände du då?” ställdes till samtliga 

deltagare under intervjuns gång. Intervjuerna utfördes mellan 11 september och 18 

september 2018 och ägde rum på deltagarnas arbetsplats. En lugn och ostörd miljö för 

samtalet valdes ut i samråd med deltagaren. Utförandet skedde när båda parter hade gott 

om tid för att inte behöva känna stress. Efter första intervjun diskuterades frågorna i 

intervjuguiden tillsammans med handledaren och små justeringar i ordval utfördes, till 

exempel ändrades “meeting” till “interaction” och “patient” till “client”. Intervjuerna 

spelades in med diktafon och pågick mellan 12 minuter och 27 minuter. Båda författarna 

deltog under samtliga intervjuer.  

 

DATAANALYS 

De utskrivna intervjutexterna analyserades med innehållsanalys. Polit och Beck (2016[2017], 

s. 537) menar att innehållsanalysen analyserar innehållet i insamlade data där 

intervjupersonerna berättat kring upplevda fenomen. Graneheim och Lundman (2004) 

betonar att kvalitativ innehållsanalys är en bra metod som ger möjlighet att anpassa 

analysens svårighetsgrad efter forskarens kunskap och erfarenhet. 
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Analysen genomfördes med vägledning av Lundman och Hällgren Graneheim (2012) och 

Graneheim och Lundman (2004). Först lyssnades och lästes det insamlade materialet för att 

skapa en helhetsbild av innehållet som sedan diskuterades för att komma fram till textens 

huvudsakliga innehåll. Därefter hjälptes författarna åt att gemensamt dela analysenheterna 

till mindre meningsenheter som svarade till syftet. I det här steget bevarades 

meningsuppbyggnaden så som den är i den transkriberade texten. Sedan kondenserades 

meningsenheterna till en kortare och lätthanterligare text. I nästa steg abstraherades de 

kondenserade meningsenheterna genom att ytterligare förenkla innehållet och skapa olika 

koder. För att inte förlora viktig information hanterades materialet på engelska fram till 

kodningen, koderna skrevs ner på svenska . Hjälpmedel som använts var ett webbaserat 

ordlexikon (www.tyda.se). När kodningen var klar skrevs materialet ut på papper. Genom 

att klippa och klistra i utskrifterna sorterades koderna i 18 preliminära underkategorier som 

baserats på likheter och skillnader i innehållet. För att undvika att koderna skulle passa in 

under flera än en kategori diskuterades och jämfördes kategoriernas innehåll och slutligen 

sammanfördes till fyra kategorier. Kategorierna namngavs utifrån innehållet. Alla steg i 

analysen har metodiskt dokumenterats. Exempel på analysförfarandet med meningsenhet, 

kondenserad meningsenhet, kod, samt kategori visas i Bilaga 4. För att upprätthålla en 

samstämmig tolkning har det pågått en kontinuerlig diskussionen under hela 

analysprocessen. 

 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Innan en intervju påbörjas skall deltagaren delges ett samtyckesformulär som skall innehålla 

väsentlig information om studien. Deltagaren bör ges gott om tid att läsa igenom formuläret 

innan hen tar ställning till att deltaga eller avstå (Polit & Beck, 2016[2017], s. 145-146). Lagen 

om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460), 16 §, säger att personen 

som deltar i forskning skall få information kring syfte, metod, vem som är 

forskningsansvarig och den specifika planen kring forskningen. Personen skall även deltaga 

frivilligt och ha rätt att avbryta sin medverkan när som helst under forskningens gång. 

Vidare säger lagen att “ett samtycke får när som helst tas tillbaka med omedelbar verkan. De 

data som har hämtats in dessförinnan får dock användas i forskningen” (SFS 2003:460, 19§). 
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Enligt “Forskningsetiska kommittén” (Mittuniversitetet, u.å) behöver den här studien inget 

etiskt godkännande, eftersom det är en studie på grundnivå inom universitetsutbildning och 

därmed inte skall publiceras som forskning. Det här bekräftar även etikprövningslagen, 

enligt SFS 2003:460, 2§. 

 

Forskningsetiken har tillämpats enligt vetenskapsrådets fyra huvudkrav, vilka är 

informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav 

(Vetenskapsrådet, u.å). Utifrån de här principerna skapades ett dokument med information 

till deltagarna som innehöll: studiens syfte, förfrågan om deltagande, studiens upplägg, 

hantering av data, sekretess samt kontaktuppgifter till ansvariga. Informerat samtycke 

inhämtades av samtliga deltagare både skriftligt och muntligt innan intervju utfördes, det 

skriftliga samtycket signerades av båda parter innan påbörjad intervju. All insamlad data 

förvarades i säkerhet så ingen obehörig fick tillgång till den. Det här säkerställdes genom att 

förvara materialet i låsbar väska samt i datorer som kräver lösenord av användaren. 

 

Författarna har tidigare genomfört praktiskt arbete på kliniken och var därav medvetna om 

att viss förförståelse i ämnet fanns. Under hela studiens gång diskuteras och reflekteras det 

kring vad som är fakta och personliga åsikter. För att göra översättningen från engelska till 

svenska etiskt försvarbar översattes och tolkades texten enskilt och diskuterade sig sedan 

fram till en gemensam tolkning. 

 

RESULTAT 

Resultatet presenteras av följande huvudkategorier.  

I resultatet finns utvalda uttalande från intervjuerna citerade.   

 

Figur 1, Huvudkategorier 
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RÅDGIVNING OCH INTERAKTION 

En sjuksköterska berättade att när ungdomarna uppsöker kliniken för första gången 

så får de träffa en sjuksköterska. Vid första besöket diskuteras uppkomsten av HIV, 

hur viruset sprids samt hur man som enskild individ kan förebygga smittspridning. 

En annan berättade att de alltid informerar ungdomarna om att HIV inte går att bota 

men att med rätt behandling och en sund livsstil kan de fortsätta leva ett gott liv. Den 

här rådgivningen upplevdes som viktig då sjuksköterskorna upplever att 

ungdomarna har mycket okunskap om HIV. Sjuksköterskorna betonade därför hur 

viktigt det är att involvera ungdomarna till att vara delaktiga redan vid första mötet. 

 

En sjuksköterska berättade att när ungdomarna har testat sig och provresultatet visar 

positivt, att smitta finns, så påbörjas kontinuerlig rådgivning och behandling med en gång. 

De uppgav att den drabbade som förstagångsdos får medicin för två veckor, det här för att 

direkt försöka etablera en god kontakt med kliniken och för att skapa en trygghet för 

ungdomarna. Sjuksköterskorna upplevde att ungdomarna som får veta att de lever med HIV 

många gånger har svårt att acceptera sin situation och att deras reaktioner varierar. Vidare 

upplevdes att tiden efter beskedet är psykiskt påfrestande för ungdomarna. Därför bör de 

ges tid till att bearbeta och acceptera sin situation, det här sker genom att ha tålamod och inte 

pressa ungdomarna för hårt förklarade en sjuksköterska. 

 

“..so, you know that when you interacting with them, you don’t push them so hard, 

you let them speak whatever they want to speak” (S4). 

 

Samtliga sjuksköterskor förklarade att det viktigaste är att skapa ett gott första intryck i 

mötet med ungdomarna. De berättade även att en god relation från den första kontakten 

kommer leda till att ungdomarna känner en trygghet och lättare berättar sin historia. I mötet 

med ungdomarna upplevdes att det är viktigt att vara öppen och lyhörd, en sjuksköterska 

påstod att om de inte vet hur de skall bemöta ungdomarna så riskerar de att gå miste om 

viktig information. En annan förklarade att det är viktigt att lyssna på ungdomarna, visa 

förståelse och ge dem tid för att på så sätt skapa en god relation inför framtiden som får dem 
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att komma tillbaka till kliniken. Samtliga upplevde att det är viktigt att möta ungdomarna på 

deras nivå för att kunna få ut så betydelsefull information som möjligt. En sjuksköterska 

berättade att regelbunden rådgivning inte nödvändigtvis behöver innebära fysiska möten 

utan menade att det kan vara kontakt över telefon och andra chatt tjänster. Sjuksköterskan 

berättade att hen alltid lämnar ut sitt telefonnummer till de ungdomar som lever med HIV 

då det är en svår tid för dem och att ungdomarna behöver all stöttning de kan få. Hen 

förklarade även att de uppmuntrar ungdomarna att återkomma till kliniken om tillståndet 

blir försämrat eller om någonting oroar dem psykiskt och de behöver någon att prata med. 

 

En sjuksköterska förklarade att när behandlingen påbörjas så uppmanas ungdomarna alltid 

till att berätta för en närstående samt att ta med personen så hen kan påminna och stötta dem 

i att ta sina mediciner. Flera sjuksköterskor förklarade att de ungdomar som lever med sin 

diagnos i hemlighet ofta gömmer sina mediciner för sina anhöriga vilket leder till att de inte 

tar sina mediciner. De upplevde att det här beror på den stigmatiseringen som fortfarande 

finns angående HIV. Vidare menar de att stigmatiseringen påverkar ungdomarna då de inte 

vet vem de kan lita på eller prata med efter att de fått beskedet att de lever med HIV. 

Sjuksköterskorna menade därför att ungdomarna behöver all stöttning de kan få och 

gemenskap uppgavs som en viktig faktor för ungdomarna. Sjuksköterskorna menade att 

involvering av annan vårdpersonal på kliniken eller andra personer som lever med HIV och 

som har lång erfarenhet av diagnosen var ett sätt som uppgavs bidra till gemenskap. 

 

”We have a post-tested club, those who have tested positive, they come, they share their 

challenges and see how successful, how have they gone through their challenges and 

then they share with others” (S1). 

 

Sjuksköterskorna berättade att ungdomskliniken har en specifik stödgrupp för de ungdomar 

som lever med HIV. Där kan ungdomarna träffas och diskutera kring olika utmaningar de 

möter i vardagen och i sin sjukdom. Vidare berättades det att en del i den regelbundna 

rådgivningen just innebär att engagera personen till deltagande i möten och träffa andra 

personer som lever med HIV. Samtliga delgav att ungdomarna även tror att HIV innebär 

livets slut.  
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”..because usually biggest percentage of everyone knows that HIV-positive means 

death, that it's over. That is what sticks into their heads, yeah” (S5). 

 

De upplevde att en central del av rådgivningen går ut på att utbilda ungdomarna kring att 

med rätt behandling och en livsstilsförändring kan de fortsätta leva ett hälsosamt liv. Att 

ungdomarna behöver uppmuntran till att göra en långsiktig livsstilsförändring förklarade 

sjuksköterskorna ingår i rådgivningen där de uppmanar dem till att skapa framtidsplaner 

och hitta en värdefull sysselsättning. Ungdomarna får även rådgivning angående hur de i 

framtiden kan få barn som är friska trots att de själva lever med HIV, vilket sjuksköterskorna 

upplevde som en viktig del i arbetet. Det uppgavs att alla ungdomar erbjuds kontinuerlig 

rådgivning under tiden de är kopplade till kliniken. En sjuksköterska berättade även att de 

etablerat ett nära samarbete med hälsoteam ute i byarna för att lättare kunna följa upp 

ungdomarna det här för att fastställa att de sköter sin medicinering och mår bra.  

 

En sjuksköterska delgav råden som ges angående en livsstilsförändring vilket är att äta en 

balanserad kost, minska stress, sova under myggnät för att minska risken för malaria, sluta 

röka samt minska alkoholintaget. En annan delgav att hen ofta delar med sig av sina egna 

erfarenheter som HIV-positiv för att uppmuntra och stötta ungdomarna. Hen upplevde att 

positiva exempel kan ge ungdomarna en förståelse kring att de inte är ensamma i sin 

situation. 

 

“I’ve taken the ARV.. I really know what these drugs do for that, all those side effects 

and what they do. So, you really have to prepare, you really know what is happening. 

You have the dizziness, you have these weird dreams and this is now what someone is 

going through, so you give them these examples” (S4). 
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ARBETET MED UNGDOMARNA 

Samtliga sjuksköterskor upplevde en positiv inställning till att arbeta med ungdomarna. 

Uttryck de använde för att beskriva sina känslor kring arbetet var: berörd, må bra, glädje att 

arbeta med yngre, göra en god gärning och hoppfullhet. 

  

“I feel touched because most of them are going through a hard time, psychologically so 

with me I feel good working with patients living with HIV” (S2). 

  

En sjuksköterska beskrev att de lyckade interaktionerna med ungdomarna gav hen styrka 

och en känsla av glädje. En annan kände hopp och mod till att fortsätta med sitt arbete när 

ungdomarna anstränger sig och tar sina mediciner. De kände även oro när framsteg inte görs 

och ungdomarna inte följt de råd som givits. Det här eftersom de vill att alla ska se ljust på 

framtiden och leva ett långt liv. För att kunna hantera mindre lyckade möten fann många 

styrka i sin religion och en av dem berättade att de här mötena påverkar dem och att hen 

därför brukar be för att kommande möte skall bli bättre. 

  

Sjuksköterskorna förklarade att om de personligen har en dålig dag kan kvalitén på 

rådgivningen bli sämre och ungdomarna får på så vis inte den uppmärksamhet och tid som 

de förtjänar. En gemensam nämnare gällande arbetet var att attityd och dagsform påverkar 

mötet. Sjuksköterskorna upplevde även att personliga problem och arbetsförhållanden 

påverkar. De berättade att ungdomarna ibland kommer till kliniken sent på eftermiddagen 

när sjuksköterskan redan är trött och har sina tankar på annat håll, vilket ofta resulterar i att 

de upplever känslan av att inte ha rådgivit personen helhjärtat. 

 

“We should separate our personal issues from work, which sometimes it’s hard, but you 

have to leave your personal stress aside and you concentrate on this client” (S2). 

 

 

 



 15 

ARBETETS UTMANINGAR 

Samtliga upplevde arbetet med ungdomarna som en utmaning. De berättade att ungdomar 

är lätta att påverka vilket ansågs både vara positivt och negativt. Det som upplevdes positivt 

var att sjuksköterskan kan med fördel påverka ungdomarna och ge dem verktyg till att leva 

ett bättre liv. Dock menade de att yttre omständigheter kan påverka ungdomarna negativt. 

De utmaningar som upplevdes i arbetet med ungdomarna var att de ofta tenderar till att 

ljuga. En sjuksköterska berättade att ungdomarna ofta lämnar ut falska och felaktiga 

telefonnummer. Det fanns även svårigheter att spåra ungdomarna till en specifik adress 

eftersom de flyttar runt på olika ställen i hopp om att finna ett bättre liv. Det framkom även 

att ungdomarna många gånger förnekar sitt testresultat samt att flera upplevde att 

sjuksköterskan ljög, vilket skapar oro hos sjuksköterskorna. 

 

”You can test them from here and they don’t accept it, because we know that they are 

supposed to react, yeah, but eventually they go on and test in other areas. But when 

they tell you that you are positive again you see them coming back” (S1). 

 

Vissa ungdomar avstår helt från behandling och flera avviker från kliniken vilket bekymrar 

sjuksköterskorna. Det här var en utmaning som flera upplevde i sitt arbete och de menade 

att anledningen till detta är att ungdomarna är otåliga och inte vill vänta. Det framkom att 

det därför har skapats en särskild del för de ungdomarna som lever med HIV för att 

tillgodose deras behov i tid. Likaså har sjuksköterskorna utbildning i hur de skall bemöta 

och arbeta med ungdomarna vilket upplevdes viktigt då det ansågs att ungdomarna är en 

svår grupp att arbeta med. 

 

”The challenge is this are young people” (S5). 

 

Vidare berättade sjuksköterskorna om att det finns falska profeter inom vissa religioner som 

också skapar en utmaning i att arbeta med ungdomarna. De förklarade att profeterna 

besöker ungdomskliniken och försöker övertala ungdomarna till att lägga sitt livsöde i guds 

händer. De berättade att profeterna uppmanar ungdomarna att sluta med sina mediciner och 
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istället läsa olika verser ur bibeln, vilket profeterna anser skall göra så att när de nästa gång 

går för att testa sig så skall de blivit av med viruset.  

 

”..they have false prophets, like encourage them to stop taking your pills // saying I will 

pray for you, and the next time you go for a HIV test you find you’re negative” (S3). 

 

En sjuksköterska berättade att hen har en stark tro till gud och upplevde att gud kan hjälpa 

ungdomarna. Hen förklarade att de uppmuntrar ungdomarna till att leva i sin tro men att de 

samtidigt uppmanar dem till att fortsätta ta sina mediciner. 

 

Det framkom även att polygami är vanligt i Uganda och män tenderar att gifta sig med flera 

fruar. På grund av otrohet i dessa relationer riskerar kvinnorna att smittas av HIV, vilket 

uppgavs som en utmaning i arbetet att förebygga smittspridning. 

 

“Culture, there are people who have this tendency of marrying more than one wife, and 

we have seen cases where they have HIV because there is a tendency of being unfaithful 

in such relationship.” (S4). 

 

Det framkom exempel på kulturella ritualer som fortfarande sker och bland annat är det 

vanligt med omskärelse på unga pojkar. Sjuksköterskorna menade att smittspridning kan 

ske då orena verktyg används och att samma kniv kan användas på flera pojkar utan att de 

som utför ingreppet är medveten om pojkarnas HIV status. En annan kulturell ritual som 

togs upp är att de inom vissa kulturer gnuggar spädbarns tandkött för de tror att barnet fått 

falska tänder och det här medför en ökad risk för att sprida smittan då sår kan uppkomma i 

tandköttet. Det här är kulturella och religiösa utmaningar som sjuksköterskorna stöter på i 

arbetet med ungdomarna. 

 

“Some tribes here in Uganda, we find that some still practice ways of circumcising 

their boys using unsterile means or even sharing the knives which they could have used 

on a person whose HIV status is unknown” (S2). 
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Andra utmaningar som framkom var att hög arbetsbelastning och underbemanning. 

När arbetsmiljön är dålig påverkas även ungdomarna som besöker kliniken negativt menade 

sjuksköterskorna. Det framgick även att när är brist på personal så påverkas arbetet av stress 

och hög arbetsbelastning som i sin tur leder till ett sämre möte med ungdomarna. De 

betonade därför att det är viktigt att kollegor samarbetar sinsemellan och hjälps åt att 

rådgiva varandras klienter när det blir ett måste. Någonting som undviks i den mån det går 

eftersom den personliga relationen mellan sjuksköterskan och ungdomen är viktig menar en 

sjuksköterska.  

 

Flera upplevde även att bristen på läkemedel påverkar negativt. En sjuksköterska berättade 

att personal flera gånger behövt gå till apoteket för att köpa mediciner, men ofta mötts av 

beskedet att det är slut i hela landet. Det här upplevdes som en stor utmaning då det är 

mediciner som de ungdomar som lever med HIV behöver ta dagligen för att inte försämras i 

sin sjukdom. 

 

HOPP OM EN BÄTTRE FRAMTID 

Sjuksköterskorna hoppas att arbetsförhållandena förbättras och att det i framtiden skall 

finnas tillräckligt med resurser. Det framgår även att många unga har svårt att ta sig till 

kliniken och därför hoppas de på en mer lättillgänglig vård för dem i framtiden. 

Sjuksköterskorna uttryckte en förhoppning om att i framtiden kunna hjälpa och stötta de 

personer som lever med HIV i deras vardagliga liv genom att ge dem verktyg som kan 

hjälpa dem generera en fast inkomst för att förbättra sina levnadsförhållanden. 

 

”Besides the treatment that we give them, they also need other skills that can help them 

generate some income, so they can be able to take care of their lives better. Because some 

of them don’t eat well, they have nowhere to sleep. So, if we can help to improve lives 

maybe, that would help a lot, that would help them a lot” (S2). 
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Slutligen uttryckte sjuksköterskorna en önskan om att utveckla arbetet med ungdomarna i 

framtiden och de uppgav att det finns ett behov av regelbundna utbildnings- och 

träningstillfällen kring hur man ännu bättre kan bemöta ungdomarna. 

 

DISKUSSION 

METODDISKUSSION 

Till den här studien valde författarna att utföra en kvalitativ deskriptiv intervjustudie som 

metod. Vilket anses som en styrka då syftet med studien var att undersöka upplevelser, 

därför ansågs det att intervjuer skulle ge en djupare förståelse i ämnet samt att det var 

lämpligt eftersom endast fem deltagare skulle ingå i studien. Polit & Beck (2016[2017]), s. 

497) betonar att det inom den kvalitativa forskningen inte finns någon fast regel kring den 

insamlade data storleken, de menar att behovet av data är tillräckligt då ingen ny 

information tillkommer. Författarna anser att den insamlade data innehöll rikligt med 

information och bedömde det tillräckligt för att kunna forma ett resultat. 

 

Efter att ha läst om olika metoder inom den kvalitativa forskningsmetoden valde författarna 

att använda sig utav semistrukturerade intervjuer med en intervjuguide. En styrka i denna 

typ av metod är att samma frågor har ställt till alla deltagare. Polit & Beck (2016[2017]), s. 

510) menar även att denna teknik kommer göra så att forskarna får all den information de 

behöver samt att deltagarna fritt får berätta sin historia. Vidare menas att frågorna bör ställas 

i en kronologisk ordning och forskarna skall vara beredda på att ställa följdfrågor för att få 

mer detaljerad information. En svaghet är att provintervju inte genomfördes innan den första 

intervjun det här på grund av bristande erfarenhet samt planering. Med facit i hand ser vi att 

det skulle kunna ha förbättrat intervjutekniken samt datainsamlingens innehåll.  

 

Efter att ha genomfört den första intervjun upplevdes det att utifrån de frågor som ställdes 

så breddades syftet, därför modifierades syftet från att ha handlat om “sjuksköterskans 

upplevelse i mötet med HIV positiva ungdomar” till “sjuksköterskans upplevelse av att 

arbeta med ungdomar som lever med HIV”. Det här anses vara en nödvändig förändring för 
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att skapa ett tydligare och mer innehållsrikt resultat. Vi ändrade den stigmasänkande 

terminologin genom att ta bort “HIV positiv” då det kan upplevas som nedlåtande utav 

personer som lever med HIV (UNAIDS, 2015). Vidare uppdaterades syftet i intervjuguiden 

medan syftet i det informerade samtyckesbrevet förblev oförändrat, det här anses inte ha 

påverkat studien. Deltagarna informerades muntligt om ändringen i syftet.  

 

En styrka är att författarna tidigare har varit i Uganda och har en viss förståelse för kulturen 

samt har kännedom om kliniken där studien utfördes. Kvale och Brinkmann (2014, s.184) 

beskriver att det är viktigt i tvärkulturella intervjuer att skaffa sig kunskap om de verbala 

samt icke-verbala faktorer som kan påverka förhållandet mellan den som intervjuar och den 

som blir intervjuad. Genom att ha varit på platsen för studien tidigare medför det en känsla 

av trygghet för forskaren i mötet med sjuksköterskan. Det lades inget fokus på deltagarnas 

ålder eller arbetserfarenhet detta på grund av att så få sjuksköterskor intervjuades samt för 

att upprätthålla konfidentialiteten. 

 

Båda författarna har varit med i hela processen vilket Malterud, 2014, s. 90 menar minskar 

risken för missförstånd samt misstolkning av innehållet i texten. I analysarbetet bevarades 

texten på engelska fram tills kodningen, det här ses som en styrka för att inte gå miste om 

viktiga delar. Under analysens gång upptäcktes att vissa lokala engelska begrepp och uttryck 

var svåra att tolka. En styrka i detta var att vi tog hjälp av en bekant som vi anser trovärdig 

och som arbetar som socialarbetare inom en motsvarande organisation samt har kännedom i 

ämnet och den språkkunskap som vi saknade.  

 

För att bedöma studiens trovärdighet vägs studiens giltighet, tillförlitlighet samt 

överförbarhet i utförandet ihop. Giltigheten i en studie fokuserar på forskarens 

tillvägagångssätt, hur data samlats in och hur väl analysprocessen genomförts. 

Tillförlitligheten i forskningen baseras på de faktorer som kan förändra forskarens 

ställningstagande under datainsamlingen och analysprocessen (Graneheim & Lundman, 

2004). För att öka tillförlitligheten i studien har det förts ett kontinuerligt resonemang kring 

olika tolkningsmöjligheter. Följdfrågorna i studien har varierats i varje intervju, detta ses 

som en styrka då det gav studien ett mer innehållsrikt material.  
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Det som bedömer trovärdigheten är om forskningen är överförbar till andra målgrupper 

(ibid), vilket författarna anser är uppnått.  

 

Citat har använts i resultatet vilket författarna anser vara en styrka då det ger transparens åt 

analysen och höjer trovärdigheten. Graneheim och Lundman (2004) styrker att ett 

innehållsrikt resultat med lämpliga citat kan öka överförbarheten.  

 

RESULTATDISKUSSION 

Resultatet i studien belyser att ungdomar är en utmanande grupp för sjuksköterskorna att 

arbeta med. De har en viktig uppgift att skapa en god relation redan vid första mötet och 

sjuksköterskan möter dagligen ungdomar från olika religioner och kulturer. Det framkom att 

det finns en önskan om mer utbildning för att i framtiden ge ungdomarna bättre 

förutsättningar genom att de får verktyg till att leva ett bättre liv och att sjuksköterskornas 

arbetsmiljö förbättras. 

 

Resultatet visar att ungdomar är en utmanade grupp att arbeta med, därför är det första 

mötet med dem betydande för att sjuksköterskan skall kunna skapa en god relation inför 

framtida möten. Sjuksköterskan beskriver att öppenhet, lyhördhet och förståelse är viktiga 

egenskaper att visa i det första mötet med ungdomar som lever med HIV. Tidigare forskning 

visar att ett av sjuksköterskans ansvar är att skapa en trygg relation till patienten. Relationen 

är en grundläggande komponent för att kunna ge god vård och den kommer spegla 

patientens upplevelse av tillfredsställelse samt behandlingens resultat (Rajaraman & Palmer 

2008). Resultatet betonar vikten av att sjuksköterskan behöver visa förståelse för 

ungdomarna och möter dem på en tillfredsställande nivå. Moriarty Daley, Polifroni och 

Sadler (2017) studie styrker att ungdomar vill bli accepterade för dem de är, att de blir 

involverade i samtalet som en jämlik och inte bli tillrättavisade. För att undvika att mötet 

upplevs som en utfrågning vill unga människor ha förklaringar till varför vissa känsliga 

frågor måste ställas. Det är viktigt att sjuksköterskan agerar professionellt och värnar om den 

ungas integritet och privatliv i mötet. 
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Det framkommer att sjuksköterskorna tycker att uppföljning och kontinuerlig rådgivning är 

en viktig del av sitt arbete, för att stötta patienten till följsamhet i behandlingen. Det framgår 

i tidigare forskning att regelbunden uppföljning och rådgivning ökar chansen för att 

personer som lever med HIV sköter sin behandling (Billioux et al., 2015). Resultatet visar 

även att en viktig roll som sjuksköterskan har är att stötta den unga personen att berätta för 

någon i familjen om att hen lever med HIV. Forskningen visar att när tonåringen berättar för 

sina föräldrar leder det till att följsamheten i behandlingen blir bättre (Montalto et al., 2017). 

Det här visar att sjuksköterskans arbete att rådgiva unga som lever med HIV är betydande 

för att de ska kunna hantera sin nya situation och lära sig leva med HIV. 

 

Resultatet visade att sjuksköterskorna är medvetna om de olika kulturer och religioner 

ungdomarna kommer ifrån när de interagerar med dem, det framkommer även att varken 

kultur eller religion påverkar hur de pratar med ungdomarna. De menar att ingen behandlas 

olik den andre på grund av bakgrund, däremot uppmärksammar de olika behov som finns 

hos ungdomarna. Sjuksköterskorna berättar att de delar med sig av egna erfarenheter i mötet 

samt att de själva bär med sig sin tro där de finner kraft att arbeta med ungdomar som lever 

med HIV. Leininger (1995, s. 57–59) menar att om sjuksköterskan förstår ungdomarnas 

kulturella bakgrund kommer hen lättare kunna lära känna personen i fråga och på så sätt 

förmå att ge emotionell och empatisk omvårdnad som gör patienten både delaktig och 

tillfreds. Författarna upplever att det finns en medvetenhet kring kultur och religion hos 

sjuksköterskorna när de berättar om sitt arbete med ungdomar som lever med HIV. 

Leininger (2000) betonar vikten av att som sjuksköterska lära känna sin kulturella livsvärld 

och egna värderingar det här för att kunna använda sin självreflektion och få en effektiv och 

meningsfull kontakt i arbetet med människor från olika kulturer. Sjuksköterskan behöver 

vara öppen och ödmjuk i mötet med andra och med ett genuint intresse lyssna till dess 

upplevelser och observationer samt respektera patientens kulturella tro och traditioner. Det 

krävs erfarenhet för att förstå en kultur, kunskap kring en kultur är inte tillräckligt. 

Resultatet visar att sjuksköterskorna både har erfarenhet och utbildning i att arbeta med 

ungdomar som lever med HIV. Leininger (2000) menar att man behöver lära av andra och 

sedan dela den kunskap och de erfarenheter och på så sätt hjälpa någon annan vilket är 

viktigt i mötet med andra människor. 



 22 

 

Sjuksköterskorna upplevde flera utmaningar i sitt arbete. Okunskap hos ungdomarna var en 

utmaning de nämnde. Det ingår i rådgivningen att utbilda och göra dem delaktiga i mötet, 

det här för att öka kunskapen hos ungdomarna samt för att ge dem rätten att påverka sin 

vård. Brist på resurser är likaså någonting som upplevs som ett problem då mediciner ofta 

tar slut i hela Uganda, mediciner som de med HIV behöver dagligen. För att undvika att 

medicinerna skall ta slut ges tabletter i kortare perioder. Fournier et al,. (2007) styrker att de 

svårigheter som finns när det gäller HIV är stigma, diskriminering, okunskap och brist på 

resurser.  

 

Det framkommer ur resultatet att samtliga sjuksköterskor upplever stigmatisering som ett 

problem i arbetet med ungdomarna. Sjuksköterskorna beskriver att ungdomarna ofta känner 

sig ensamma efter att de fått veta att de lever med HIV. Det är vanligt att ungdomarna 

upplever svårigheter kring vem de kan berätta för och lita på. Många vågar inte berätta för 

sina närstående och en orsak som nämns i Sayles, Ryan, Silver, Sarkisian och Cunningham 

(2007) studie är rädslan för att bli övergiven av familjen och hamna i utanförskap. Resultatet 

visar att ungdomarna uppmanas redan vid första mötet med sjuksköterskan att ta med sig 

en närstående hen litar på. Tidigare studie visar att det stigma som personen som lever med 

HIV kan uppleva minskar om hen omges av en trygg och accepterande omgivning, i första 

hand av familj och vänner (ibid.). Det här stöds även av Jang, Allerton & Scruth (2017) som 

menar att positiva sociala relationer är viktigt för livskvalitén hos personer som lever med 

HIV. Om patienten är omgiven av goda relationer så förbättras den mentala hälsan samt 

följsamheten till behandling. 

 

Sjuksköterskorna arbetar med att skapa ett nätverk för de ungdomar som lever med HIV, 

bland annat genom att uppmana de att vara med i den specifika stödgruppen. Neuman och 

Obermeyer (2013) studie visar ett samband mellan att vara med i en stödgrupp och att 

berätta för omgivningen om sin HIV-diagnos. Upplevelse av stigma minskade om personen 

var öppen med sin diagnos samt anslöt till en stödgrupp. 
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Personer som väljer att vara öppen med sin HIV-diagnos uppnår i högre grad en 

självacceptans som bygger upp en motståndskraft att möta stigma (Sayles, Ryan, Silver, 

Sarkisian & Cunningham, 2007). 

 

Ur resultatets helhet visas att stigmatisering kring HIV påverkar sjuksköterskans arbetssätt 

och bemötande i förhållande till patienten. Hen har en betydande roll att arbeta med att 

minska stigmatiseringen som patienten upplever genom rådgivning och att tidigt involvera 

närstående eller annan person som ungdomen litar på. Vi tycker att sjuksköterskan har en 

betydande roll att motverka stigmatisering och hjälpa till genom att ge verktyg till individen 

att själv kunna hantera sin situation. 

 

I resultatet framkom även att sjuksköterskorna önskade mer utbildning kring hur de skall 

arbeta med ungdomarna. Det här för att utvecklas och på ett bättre sätt kunna bemöta 

ungdomarna som besöker ungdomskliniken. Taylor och Alfred (2010) bekräftar att 

sjuksköterskor kan uppleva svårigheter att arbeta med patienter från olika kulturella 

bakgrunder. Studien visar även att kulturella skillnader kan skapa missförstånd mellan 

sjuksköterska och patient. De finns skillnader i hur hälsa och sjukdom uppfattas, skillnader i 

hur anhöriga reagerar och vad patienterna själva förväntar sig. Genom utbildning, 

kontinuitet i vården, specialkliniker och att personalen utvecklas i sin yrkesroll kan det leda 

till färre missförstånd i mötet med patienten, olika etniciteter och bakgrunder i yrkesgruppen 

ses som en styrka. De menar att de finns brist på kunskap om olika kulturella skillnader, 

sjuksköterskor delar med sig av sina erfarenheter att ha ett öppet sinne, vara medveten om 

sina personliga fördomar och arbeta effektivt med familjemedlemmar (ibid). 

 

SLUTSATS 

Den här studien har visat att sjuksköterskorna uppskattar att arbeta med ungdomar som 

lever med HIV men att de upplever det som ett utmanade arbete. Det framkommer att 

grunden till vägledning av ungdomarna börjar med att skapa en trygg och respektfull 

relation. Stigmatisering samt okunskap kring HIV finns fortfarande och sjuksköterskorna 

upplever att det många gånger försvårar arbetet, då en betydande del av arbetet är att ge 
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patienten stöttning och verktyg att kunna hantera samhällets prövningar. Genom utbildning 

om HIV kan stigmatiseringen successivt minska därför anser författarna att det är viktigt att 

som sjuksköterska upplysa ungdomarna kring sjukdomen i samband med rådgivning. 

 

En viktig slutsats utifrån resultatet i studien är att det även bör erhållas utbildning kring 

transkulturell omvårdnad, då vi idag lever i ett mångkulturellt samhälle och det fortfarande 

bland annat utförs traditionella ritualer. Oavsett vart i världen man arbetar så mötes olika 

typer av människor med olika kultur och bakgrund än sig själv, därför är denna kunskap 

och erfarenhet viktig i arbetet med människor. Utifrån sjuksköterskornas perspektiv i 

studien krävs det mer utbildning kring att arbeta med denna grupp unga människor, likaså 

kontinuerliga övningar kring exempelvis samtalsmetodik och hur man bemöter unga i olika 

situationer och med olika kulturer. Det här är förslag för att utveckla vårdpersonalens syn 

och öka erfarenheter i arbetet. 

 

Ungdomarna kan ses som en kulturell grupp i samhället med egna behov och förväntningar 

kring sin tillvaro. För att få en större förståelse av hur denna grupp skall arbetas med föreslås 

mer specifik forskning på ungdomarnas upplever i mötet med sjuksköterskan. 
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Bilaga 1. Skriftligt ansökningsbrev, skickat till forskningsansvarig på kliniken i Kampala, Uganda. 

 

 
 
TO 
THE RESEARCH COORDINATOR …………………………………………………………………, 
P.O BOX ………… 
KAMPALA, UGANDA 

      
Dear Sir       
APPLICATION TO CONDUCT A STUDY AT …………………………………………………….. 

       
We write to you in reference to the subject above. We are two nursing students studying at 

Mid Sweden University, Sweden. Earlier this year we did our internship at ………… over a 

period of four weeks. At the moment we are conducting a bachelor study about Ugandan 

nurses ́ perspective towards HIV/AIDS patients. 

       
We would like to do one on one interviews with five English speaking nurses, for about 30-

45 minutes. Informed consent will be independently provided to each informant. The data 

collection will be carried out for three weeks in September this year. 

       
We are kindly requesting you for permission to conduct the study at the center. We are 

looking forward to your positive response. 

       
Kindly regards 
Ms. Maria Ekeljung and Ms. Jennifer Johansson 

       
With further questions, please contact us at following: 

       
Jennifer Johansson 
E-mail: jejo1600@student.miun.se.  
Phone number: +46727428016    

  

 
Maria Ekeljung 
E-mail: maek1306@student.miun.se.  
Phone number: +46706969814 

 

 

mailto:jejo1600@student.miun.se
mailto:maek1306@student.miun.se


 

Bilaga 2: Informerat samtyckesbrev 

 
LETTER OF CONSENT 

 
You are hereby invited to participate in a study aimed to investigate the nurse's attitude of 

meeting patients infected with the HIV virus. The authors perform the study to investigate 

what affects a good meeting as well as a less good meeting with an HIV-positive patient and 

if there are improvement areas to discover available in the meeting. 

 
Our names are Jennifer Johansson and Maria Ekeljung, we are studying at the Mid Sweden 

University, Sweden to become nurses. This study is compulsory and it is part of the 

education. We wish this study to contribute to increased knowledge about meeting HIV-

positive patients. The study will be available for other students who read the same education 

and published on the DIVA website, the digital scientific archive. 

 
Data collection will be through individual interviews that will last for 30 minutes. The 

interviews will be recorded and stored in a bag with code lock so that unauthorized persons 

can´t access the material. After the recording everything will be written down in text and the 

material will be unidentified.  In case of interrupted interview, authors have the right to use 

already collected data. The recordings will be destroyed when the study is approved. 

 
Participation is voluntary and you are entitled to cancel at any time during the interview. 

 
Please, contact us for any questions 
E-mail:  
Phone number:  

 

I confirm that I have received information about this study and I agree to participate 

voluntarily. 

 

Participants name / date 

 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
Researcher´s name / date 

 
…………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3. Interview guide  
Questions will be adapted to Kvale and Brinkmann´s recommendations for interviews 

(Kvale & Brinkmann, 2014). 

 
Objective:  
To describe the nurse's attitude towards working with clients living with HIV. 

 
Inform the participant about: 

 The purpose of the research and how the results will be published. 

 Letter of consent. 

 Handling of data and privacy (all information communicated during the interview 

will be unidentified, as well as the informants names. Only the authors will listen to 

the recording). 

 The informant may refuse to answer questions and complete the interview whenever 

desired, already collected material will be used in the study. 

 Contact information to the authors if any questions. 

 
Main theme: Nurse's meeting with the patient. 

 
1. Can you tell us how a good interaction with an HIV positive client appears to you? 

 
1. Can you tell us how a less good interaction with an HIV positive client appears to 

you? 

 
1. How do you think religion and culture affects the interaction? 

 
1. How do you as a person affect the interaction? 

 
Areas for improvement: 

 
1. What do you think needs to be improved in the future? 

 

 

2. What can you do to improve the meeting? 

 
Follow-up Questions 

 
” Can you give an example” 
” How did that make you feel” 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 4: Exempel på analysförfarande 

 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Huvudkategori 

..at time because of the stigma, yeah, some 

people have stigma 
 

 

We have a post-tested club, those who have 

tested positive, they come, they share 

challenges and see how those was 

successful, how have they gone through 

their challenges and then they share with 

others. 

Some people have 

stigma 
 

 

 

Post-tested club for 

HIV positives. Share 

their challenges to 

each other 

Stigma 
 

 

 

 

Gemenskap 

 

 

Rådgivning och 

interaktion 
 

 

 

 

 

 

 ..and if you feed something into a young 

person, yes, they really take it 
 

 

There are issues of like false prophets, like 

encourage them stop taking your 

pills//saying I will pray for you, and the 

next time you go for a HIV test you find 

you´re negative 

Feed a young person 

something, they 

believe it 

 

Issues of false 

prophets encourage 

young people to stop 

treatment 

Lätt att påverka 
 

 

 

Religiösa faktorer 

 

 

Arbetets 

utmaningar 
 

 

 

 

 

So, with me I feel good working with 

patients living with HIV 

 

 

..if a bad day comes // of course you can´t 

give a quality service 

Feel good working 

with this clients 

 

 

 
Bad days affect quality 

of the service 

Trivs med jobbet 

 

 

 

Dagsform 

påverkar 

 
Arbetet med 

ungdomarna 
 

 

  

they also needs other skills that can help 

them generate some income, so they can be 

able to take care of their lives better //so if 

we can help to improve lives maybe, that 

would help a lot 
 

Help clients to take 

care of their lives 

better 

Förbättrad 

levnadsstandard 
 

Önskan om en 

bättre framtid 
 

 

 


