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Abstrakt 

 
Introduktion: Aquired Immunodefficiency Syndrome (AIDS) upptäcktes för första 

gången 1981 i Afrika, men existerade troligen redan tidigare. Bakgrund: Alla människor 

har rätt till lika vård på lika villkor och alla patienter ska bemötas med positiva attityder. 

Negativa attityder mot patienter med HIV/AIDS kan påverka vårdkvalitén. Syfte: Att 

belysa sjuksköterskans upplevelser av och attityder till att vårda patienter med 

HIV/AIDS. Metod: Litteraturstudie med 15 artiklar publicerade mellan 1995-2010. 

Artiklarna har klassificerats och kvalitetsvärderats. Resultaten har analyserats med hjälp 

av innehållsanalys. Resultat: Innehållsanalysen gav fyra kategorier och tolv 

subkategorier; upplevelser- ilska/frustration, rädsla, emotionella påfrestningar, positiva 

upplevelser., attityder- synen på patienter, medkänsla, bemötande, viljan att vårda., 

relationer- omvårdnadsrelationer, privata relationer., utbildning- behov av utbildning, 

utbildningens effekt. Diskussion: Ett stort behov av utbildning framkom som ett bifynd 

och utbildning visade sig ha positiva effekter på både upplevelser och attityder. Slutsats: 

För att öka vårdkvalitén för patienterna och trygghetskänslan hos sjuksköterskorna bör 

det satsas mer på utbildning inom området. 

 

 

 

Nyckelord: Attityder, HIV/AIDS, Innehållsanalys, Litteraturstudie, 

Sjuksköterska, Upplevelser 
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Introduktion 

Aquired Immunodefiency Syndrome (AIDS) upptäcktes för första gången 1981, 

men existerade antagligen i Centralafrika före HIV-epidemin började sin 

spridning över världen (World Health Organization [WHO], 2003). Enligt 

smittskyddslagen klassas Human Immunodeficiency Virus (HIV) som en 

allmänfarlig sjukdom. Nya fall skall anmälas till smittskyddsläkare samt till 

Smittskyddsinstitutet (SMI). För att undvika att smitta andra måste den smittade 

följa förhållningsregler enligt smittskyddslagen. En svag ökning av antalet 

anmälda HIV-fall sedan början av 2000-talet kan ses i Sverige. Första halvåret av 

2009 anmäldes 208 fall till SMI. I den svenska statistiken ingår alla som upptäckts 

vara HIV-positiva i Sverige. Idag lever cirka 5000 personer med HIV i Sverige 

och majoriteten är män (SMI, 2008). Över hela världen beräknas 33.4 miljoner 

människor leva med HIV/AIDS. Av alla som lever med HIV i världen bor 67 % i 

Sub-Saharan Africa (WHO, 2009).  

   

Bakgrund                           

Hälso- och sjukvårdens mål är en god hälsa och att alla människor skall ha rätt till 

vård på lika villkor. Respekt skall visas för alla människors lika värde och den 

enskildas värdighet (SFS 1982:763). Alla patienter skall bemötas med 

engagemang och positiva attityder oavsett utseende, bakgrund och social klass. 

Att acceptera och bekräfta patienten är nödvändigt för att kunna tillfredställa 

patientens behov och med det kunna uppnå hälso- och sjukvårdens etiska mål. För 

att ge en god vård och omvårdnad krävs en helhetssyn på patienten vilket innebär 

att se patienten utifrån en flerdimensionell människosyn. Helhetssynen skapas 

utifrån bland annat ömsesidig respekt och god kommunikation mellan 

sjuksköterska och patient/närstående (Barbosa da Silva & Ljungquist, 2003, s. 

329, 332). I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska framgår det att 

sjuksköterskan ansvarar för att tillgodose patientens basala och specifika 

omvårdnadsbehov såväl fysiska, psykiska och sociala. Kommunikation med 

patienter och närstående skall ske på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt 

(Socialstyrelsen, 2005-105-1, s. 11). Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ska 

vård och behandling i största möjliga mån utformas och genomföras i samråd med 

patienten (SFS 1982:763). Patientens deltagande i sin egen vård inkluderar 
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mellanmänsklig relation, terapeutisk ansats, resursfokus och möjlighet till 

påverkan. En mellanmänsklig relation innebär ömsesidigt samspel i mötet mellan 

sjuksköterska och patient. Detta baseras på kommunikation och samspel. 

Kommunikation innebär att förstå och att bli förstådd. Samspel innebär personligt 

engagemang där sjuksköterskan ser individen bakom patienten och är emotionellt 

engagerad. Terapeutisk ansats uttrycks i sjuksköterskans attityder till samspelet 

som kräver förtrolighet och ömsesidighet. Resursfokus innebär ett konstant 

fokuserande på patientens egna resurser i relation till patientens verkliga behov. 

Med möjlighet till påverkan menas att sjuksköterskan avsiktligt i samspelet ska ge 

patienten möjlighet att delta i processen vilket resulterar i delat ansvar (Sahlsten, 

Larsson, Lindencrona & Plos, 2004). Enligt Jahren Kristoffersen, Nortvedt & 

Skaugs (2006, s. 26-30) tolkning av Joyce Travelbees omvårdnadsteori är 

människan unik och åtskild från alla andra. Människan kan mycket väl uppleva 

hälsa trots sjukdom. Enligt samma tolkning menas att Travelbee poängterar att 

den mellanmänskliga relationen är viktig att etablera till patienten för att hjälpa 

den sjuka och lidande personen att finna mening i den situation den befinner sig i. 

Mellanmänsklig relation är när patient och sjuksköterska tagit sig förbi sina roller, 

skapat en närmare kontakt och ser varandra på allvar som unika individer. 

Relationen skapas genom en interaktionsprocess som innefattar första mötet, 

framväxt av identiteter, empati, sympati och etablering av ömsesidig förståelse 

och kontakt. Begreppen att kunna hantera, finna mening och mod samt att 

understödja hoppet är omvårdnadens mål och syfte.  

 

HIV-infektion orsakas av ett så kallat retrovirus. Målceller för viruset är CD4-

celler och varje dag förstörs stora mängder av dem vilket gör att immunförsvaret 

bryts ned (Iwarson & Norrby, 2007, s. 278). Fortsatt nedbrytning av 

immunförsvaret leder så småningom till AIDS vilket är ett tillstånd som 

karaktäriseras av livshotande opportunistiska infektioner och ibland cancer 

(WHO, 2003). Smittspridning kan ske vid sexuella kontakter, transfusioner av 

blodprodukter, intravenöst missbruk, stickskador bland vårdpersonal samt från 

mor till barn under graviditet/förlossning/amning. Det vanligaste sättet att bli 

smittad på är oskyddat heterosexuellt samlag (Pratt, 2003, s 33-40). I den akuta 

fasen, tre till sex veckor efter smittotillfället kan symtom som feber, huvudvärk, 

halsinfektion, erytem, diarré och förstorade lymfkörtlar uppkomma. Efteråt 
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återgår immunförsvaret till det normala och en asymtomatisk period följer från 

några månader till flera år (WHO, 2003). Det har visat sig att negativa attityder 

mot människor med HIV/AIDS kan påverka vårdkvalitén eller resultera i att 

personalen vägrar vårda dessa patienter. Patienternas tillfredställning med vården 

är det som visar på graden av vårdkvalitet. Trots att en hög tillfredställelse kan ses 

så upplever patienterna fördomar (Robinson, 1998). Viljan hos 

omvårdnadspersonal att acceptera olika sexualitet och livsstilar hos människor 

med HIV är av stor vikt för att kunna ge fysisk och emotionell omvårdnad (Irwin, 

1998). Många människor med HIV har blivit utstötta och stigmatiserade av 

samhället samt haft en stor risk att bli missförstådd av sjukvårdspersonalen på 

grund av homofobi. Vissa sjuksköterskor är väldigt öppna med sina känslor mot 

homosexuella män och injektionsmissbrukare och menar att dessa känslor kan 

störa deras professionella omdöme om de skulle bli tillfrågade att vårda patienter 

med någon av dessa livsstilar. Allt som blockerar en effektiv kommunikation och 

begränsar möjligheten till terapeutiska relationer i vårdandet är barriärer. En av de 

största barriärerna i vården av patienter med HIV/AIDS har varit ovilligheten hos 

vårdpersonalen till att vårda patienter som de vet är infekterade. De uttrycker även 

att det är både fysiskt och psykiskt utmattande att vårda patienter med HIV/AIDS, 

att se unga människor försämras och avlida upplevs som påfrestande. Undvikande 

av vänner, emotionell press, oro för make/maka gällande intimitet, känslor av 

ensamhet, stress, rädsla för döden samt överansträngning är stora faktorer som 

påverkar sjuksköterskan negativt till att vårda patienter med HIV/AIDS. Det finns 

även positiva aspekter som intellektuell stimulation och självstärkande (Robinson, 

1998). Breault och Polifroni (1992) beskriver att sjuksköterskornas attityder och 

känslor relaterat till att vårda patienter med AIDS kan delas in i följande sex 

teman; rädsla, ilska, trötthet, hjälplöshet, sympati och självutvecklande. Jonsson 

(1995, s. 5) beskriver att det för många kan vara nytt och skrämmande att vårda 

patienter med HIV. En stark känslomässig laddning kan hindra ett professionellt 

hanterande av situationer med dessa patienter. Det är viktigt att sjukvårdspersonal 

får diskutera och bearbeta känslor som väcks. En lång vårdutbildning räcker inte 

som skydd mot rädslan. Bearbetning av de egna känslorna behövs för att få en 

möjlighet att ta kontroll över situationen. Författarna till litteraturstudien anser att 

det är viktigt att uppmärksamma sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter 

med HIV/AIDS samt de attityder som existerar inom området. Detta är av stor 
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vikt för att sjuksköterskorna ska känna sig trygga samt för att kunna påverka 

omvårdnaden i positiv riktning med ett bra bemötande till patienterna med 

HIV/AIDS eftersom alla människor har rätt till lika vård på lika villkor. 

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa sjuksköterskans upplevelser av och 

attityder till att vårda patienter med HIV/AIDS. 

 

Metod 

Litteraturstudie är den design som valts till denna studie vilket innebär att en 

sammanställning över existerande forskningsresultat har gjorts (jfr Forsberg & 

Wengström, 2008, s. 21). Både kvalitativ och kvantitativ forskning har inkluderats 

för att öka möjligheten att se verkligheten ur ett bredare perspektiv (jfr Granskär 

& Höglund-Nielsen, 2008, s. 174).  

 

Litteratursökning 

Innan litteratursökningen genomfördes skapades inklusionskriterier - artiklarna 

skulle vara publicerade mellan 1995-2010, peer-rewied, utgivna på engelska, 

belysa sjuksköterskors attityder och/eller upplevelser i vården av patienter med 

HIV/AIDS; och exklusionskriterier – artiklar som inte svarade på 

litteraturstudiens syfte, översiktsartiklar, artiklar som inte gick att få upp i fulltext 

och var publicerade tidigare än 2000-talet, artiklar som inkluderade övrig 

omvårdnadspersonal och studenter. 

 

Utifrån problemområdet har sökord skapats för litteratursökningen. Sökningen har 

skett via databaserna PubMed och Cinahl, se sökprofil Tabell 1, samt manuellt (jfr 

Forsberg & Wengström, 2008, s. 80). De fyra sökord som använts är HIV/AIDS, 

experiences,  nurse* och attitudes. Asterixen (*) efter ordet nurse har använts för 

trunkering vilket innebär att flera böjningsformer på ordet sökts (jfr Friberg, 2006, 

s. 58). Även manuell sökning har gjorts i artiklars referenslistor samt i databasen 

PubMeds alternativ på relaterade artiklar. 
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Samtliga sökningar är gjorda med avgränsningarna English och Publication Year 

from: 1995-2010.  

 

Tabell 1. Översikt över sökningar, gjorda 2010-02-13. Siffror skrivna med fet stil 

markerar de abstrakt som genomlästs och siffror inom parentes (x) de som var relevanta 

för litteraturstudiens syfte. 

 

Sökord                  Antal träffar             Antal träffar          Utvalda 

                                   PubMed                      Cinahl       

   

1# HIV/AIDS                      13 667                              5 722    

2# Nurse*                          117 962                          197 035    

3# Experiences                    44 285                            31 821    

4# Attitudes                       140 325                            56 523    

1# AND 2#  

(3# OR 4#)                            258 (10)                       207 (3)                    13              

 

   

    

Totalt antal utvalda artiklar                                                                       13 

 

Bearbetning  

En första bearbetning har skett enligt faserna i SBU/SSF nr 4 (1999, s. 16-17). 

 

Fas 1 

En första bedömning har gjorts genom att titlar och abstrakt lästs. Totalt 465 

träffar har sökts igenom och de med titlar som passade mot litteraturstudiens syfte 

valts ut för en noggrann genomgång av abstrakten. Artiklar med abstrakt som 

motsvarade syftet har valts ut för fortsatt granskning. Databassökningarna gav 

totalt 13 relevanta artiklar till litteraturstudien. Av dessa 13 artiklar var det två 

artiklar som inte gick att få upp i fulltext och därför beställdes hem via 

mittuniversitetets bibliotek. Den manuella sökningen gav ytterligare sex artiklar. 

Totalt 19 artiklar gick vidare till Fas 2.  

 

Fas 2 

Samtliga 19 artiklar har lästs igenom för en första granskning för att upptäcka 

artiklar som inte var relevanta för litteraturstudien. Två artiklar från 
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databassökningarna passade inte mot syftet och exkluderades. Övriga 17 artiklar 

gick vidare till Fas 3. 

 

Fas 3 

Artiklarna som motsvarade syftet med studien har granskats enligt en 

granskningsmall, Bilaga 1. Informationen från granskningsmallen har 

sammanställts i en schematisk översikt, Bilaga 2. Klassificering har genomförts av 

litteraturstudiens båda författare enligt SBU/SSF nr 3 (1999, s. 14-15) och 

värderats enligt Tabell 2 och 3. Två artiklar från den manuella sökningen har 

bedömts vara av låg (III) vetenskaplig kvalitet och exkluderats på grund av 

tveksamheter av resultatens relevans. Kvarvarande 15 artiklar har bedömts ha Hög 

(I) eller Medel (II) vetenskaplig kvalitet och analyserats vidare för att ingå i 

litteraturstudiens resultat.  

 

Klassificering och kvalitetsvärdering 

Klassificering av studierna har genomförts enligt SBU/SSF nr 3 (1999, s. 14-15) 

och indelas i följande grupper:  

 

 Kontrollerad klinisk studie (CCT) är en studie där man jämför en 

            experimentgrupp med en kontrollgrupp eller med en tidigare 

            kontrollgrupp (historisk kontroll). 

 Deskriptiv studie (DS) beskriver förekomst, samband eller 

händelseförlopp hos en definierad grupp och saknar jämförelsegrupp. 

 Kvalitativ studie (K) är en studie där insamlade data t ex i form av 

             intervjuer, berättelser eller observerade beteenden analyseras och 

            presenteras med syfte att få fördjupad förståelse för livsvärden 

            såsom upplevelser och erfarenheter hos individer. 
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Förutom klassificering har studiernas kvalitet värderats enligt en tregradig skala; 

hög vetenskaplig (I), medel (II), eller låg vetenskaplig kvalitet (III):  

 

Tabell 2. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med kvantitativ metod 

enligt SBU/SSF nr 3 (1999, s. 39).  

 

 I: Hög II: Medel III: Låg 

CCT Väldefinierad frågeställning, 

tillräckligt antal patienter och 

adekvata statistiska metoder. 

- Litet antal patienter, 

tveksamma statistiska 

metoder. 

DS Stort konsekutivt patientmaterial som 

är väl beskrivet och analyserat med 

adekvata statistiska metoder (t.ex. 

multivariatanalys, fall-

kontrollmetodik, etc). Lång 

uppföljning. 

- Begränsat patientmaterial 

otillräckligt beskrivet, 

alltför kort uppföljning eller 

inadekvata statistiska 

metoder. 

 

 

Tabell 3. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med kvalitativ metod 

enligt SBU/SSF nr 3 (1999, s. 39). 

 

 I: Hög II: Medel III: Låg 

K Väldefinierad frågeställning. 

Relevant och tydligt beskrivet urval. 

Tydligt beskriven datainsamling och 

analysmetod. Logiskt och begripligt 

beskrivna tolkningar och slutsatser. 

God kommunicerbarhet och 

replikerbarhet. 

- Vagt definierad 

frågeställning. Otydligt 

beskrivet urval. Otillräcklig 

beskriven datainsamling och 

analysmetod. Vagt 

beskrivna tolkningar och 

slutsatser. Oklar 

kommunicerbarhet och 

replikerbarhet. 

 

Etiska överväganden 

Inför litteraturstudien har etiska överväganden gjorts vid urval och 

resultatpresentation. Författarna har varit noga och under hela studiens gång 

reflekterat över och diskuterat innehållet för att inte avsiktligt förvränga data. 

Studierna som inkluderats har fått tillstånd av en etisk kommitté. Oavsett vad 

resultatet i studierna kommit fram till har det redovisats i litteraturstudien (jfr 

Forsberg & Wengström, 2008, s. 77). 

 

Innehållsanalys 

För att stärka resultatets tillförlitlighet krävs en noggrann beskrivning av 

analysarbetet (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008, s. 170). Båda författarna har 

läst samtliga artiklar samt genomfört analysen gemensamt, vilket ytterligare ökat 
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tillförlitligheten. För att nå fram till den färdiga litteraturstudien bröts helheten ner 

till delar för att till slut bli till en ny helhet. Data har organiserats, strukturerats 

och innebörden i texterna sökts. Båda författarna har upprepade gånger läst 

igenom artiklarna var för sig för att få en helhetsbild. Likheter och skillnader 

mellan artiklarnas resultat har identifierades. Oberoende av varandra har båda 

författarna tagit ut mindre, mer hanterbara meningsenheter för vidare analys. 

Meningsenheterna har jämförts mellan författarna och förts in i en tabell. 

Innehållet i meningsenheterna har diskuterats noggrant för skapandet av 

subkategorier och för att försäkra dess överensstämmelse med meningsenheternas 

kontext. Sammanlagt har tolv subkategorier bildats. Subkategorier av samma 

karaktär har sammanförts och fyra kategorier bildats som sedan skapat 

underrubrikerna i resultatet (jfr Forsberg & Wengström, 2008, s. 162-165; 

Granskär & Höglund-Nielsen 2008 s. 163-183; Polit & Beck, 2008, s. 507, 509-

510). I Bilaga 3 presenteras exempel på analysförfarandet, det vill säga 

meningsenheter, subkategorier och kategorier. 

 

Resultat  

Studierna som ingår i resultatet i denna litteraturstudie har utförts i USA, 

Sydafrika, Australien, Finland/Estland/Litauen, Indien, Kina, Nigeria, Polen samt 

Uganda. Sammanlagt har 15 vetenskapliga artiklar använts, varav sju med 

kvantitativ metod, sex med kvalitativ metod samt två med kombinerad 

kvantitativ/kvalitativ metod. Hög (I) kvalitet bedömdes finnas i tio artiklar och 

medel (II) kvalitet i fem artiklar. Klassificering och värdering för vardera artikel 

presenteras i Bilaga 2, där ytterligare information om artiklarna även beskrivs. 

 

Utifrån innehållsanalysen av resultaten i samtliga artiklar framkom följande 

kategorier med subkategorier; upplevelser - ilska/frustration, rädsla, emotionella 

påfrestningar, positiva upplevelser, attityder - synen på patienter, medkänsla, 

bemötande, viljan att vårda, relationer - omvårdnadsrelationer, privata relationer 

utbildning - behov av utbildning, utbildningens effekt.  
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Upplevelser 

 

Ilska/frustration 

Sjuksköterskorna beskrev känslor av frustration då de upplevde att patienter med 

HIV/AIDS ökat deras arbetsbörda på grund av längre rådgivningsprocedurer. 

Detta i sin tur minskade kvalitén på vården till övriga patienter. Sjuksköterskorna 

klagade också över att inte kunna sitta avskilt och ostört för rådgivning samt över 

bristen på kunskap om HIV/AIDS-vård och behandling. Sjuksköterskor i den 

slutna vården uttryckte frustration över bristen på stöd i att erbjuda HIV/AIDS-

vård och önskade tilldelning av permanent personal för att säkra kontinuitet i 

vården (Delobelle, Rawlinson, Ntuli, Derock & Depoorter 2009). Enligt Sherman 

(2000a) upplevde sjuksköterskorna att antalet kvinnor med AIDS ökat senaste 

åren, vilket gjorde att de kände ilska mot de män som smittat dessa kvinnor. Smit 

(2005) beskriver att sjuksköterskorna ansåg att ilskan och frustrationen de kände 

berodde på att patienterna inte behandlade dem med respekt eller inte uppskattade 

dem för vården de fick. Vissa sjuksköterskor uttryckte även att de kände sig 

kränkta av samhället eftersom människor såg på dem med förakt för att de 

vårdade patienter med HIV/AIDS. Deetlefs och Greef (2003) beskrev att 

sjuksköterskorna såg ilska som en emotionell komponent baserad på känslor av att 

vara utsatt för fara, universala försiktighetsåtgärder uppfattades som otrygga samt 

aggression mot de som spred sjukdomen vidare med avsikt. 

 

Rädsla 

Beträffande rädsla för att bli smittad upplevde sex sjuksköterskor en liten rädsla, 

fem stycken var tämligen rädda och en var väldigt rädd att bli smittad. De som 

upplevde en liten rädsla menade att de var medvetna om de fysiska riskerna med 

att vårda patienter med AIDS men att de inte blev paralyserade av rädslan. Alla 

sjuksköterskor poängterade behovet av att använda sig av universala 

försiktighetsåtgärder för att förebygga exponering av blod och andra 

kroppsvätskor. En oro för dementa patienter framkom på grund av att de kunde 

bitas eller dra ut intravenösa nålar vilket kunde leda till exponering för blod. Alla 

sjuksköterskor hade erfarenhet av att i yrket utsättas för exponering, framförallt 

genom stickskador. Detta framkallade en fruktansvärd plåga. Ändå, trots dessa 

erfarenheter, stannade alla kvar engagerade i att fortsätta ge vård (Sherman, 
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2000b). En hög grad av rädsla att smittas med HIV i arbetet fanns hos 64 % 

(n=601) av sjuksköterskorna. Av sjuksköterskorna ansåg 70 % (n=601) att alla 

inskrivna patienter skulle HIV-testas och 94 % (n=601) ansåg att alla patienter 

som skulle opereras skulle HIV-testas. En större rädsla var associerad med större 

stödjande av HIV-testning. Tidigare erfarenhet av att vårda patienter med HIV 

hade ingen inverkan på grad av rädsla för att bli smittad (Ganczak, 2007). I två 

studier (Baylor & McDaniel,1996; Walusimbi & Okonsky, 2004) kände närmare 

hälften av sjuksköterskorna en stor rädsla för att bli smittad av HIV i arbetet. 

Enligt sjuksköterskorna i McCann och Sharkleys (1998) och Pisals et al. (2007) 

studie var rädslan för att bli smitta av HIV i arbetet associerad med utförandet av 

vissa arbetsuppgifter. En lägre grad av oro uttalades när arbetsuppgifterna gav 

mindre risk för kontakt med kroppsvätskor än när risken var större för kontakt 

med kroppsvätskor. De flesta sjuksköterskor i Ncama och Uys ’s (2003) studie 

medgav att rädsla var deras initiala reaktion i början av HIV/AIDS-epidemin. I det 

stadiet var de till och med rädda för att vara i närheten av patienter med 

HIV/AIDS. Brist på kunskap och förståelse för sjukdomen samt myterna om hur 

sjukdomen smittades angavs som orsak. Den största rädslan kom också ifrån att 

det inte fanns någon behandling mot HIV/AIDS och att sjukdomen relaterades till 

döden. Det framkom att rädslan för att smittas med HIV på arbetet fortfarande 

existerar, trots tillgängliga försiktighetsåtgärder. Stressen i arbetet och hanterande 

av blod och kroppsvätskor upplevdes som orsak. Stickskador var det största 

bekymret och någonting som inte alltid kunde undvikas. Delobelle et al. (2009) 

beskrev däremot att rädslan för exponering av HIV i arbetet inte var något riktigt 

bekymmer eftersom sjuksköterskorna kände sig skyddade genom att följa 

universala försiktighetsåtgärder. Vissa sjuksköterskor berättade till och med att de 

ibland glömde bort försiktighetsåtgärderna eftersom de såg patienterna med 

HIV/AIDS på samma sätt som andra patienter. Sherman (2000a) menade att 

majoriteten av sjuksköterskorna var orädda, kände sig trygga med att följa 

försiktighetsåtgärderna, inget skrämde dem, de kände sig starka samt såg 

patienterna som individer som behövde deras omvårdnad. Majoriteten av 

sjuksköterskorna i Smits (2005) studie uttryckte heller inte hög grad av rädsla och 

oro i vårdandet av patienter med HIV/AIDS. Alla sjuksköterskor var medvetna 

om försiktighetsåtgärder för att förebygga att inte bli smittad. Enligt Ncama och 

Uys’s (2003) upplevde några sjuksköterskor ingen rädsla för att bli smittad av 
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HIV i arbetet. De menade att tiden skulle utnyttjas till preventivt arbete istället för 

att oroa sig för att bli smittad eftersom risken är minimal. 

 

Emotionella påfrestningar 

Sjuksköterskorna upplevde att det största upphovet till emotionella påfrestningar i 

början av AIDS-epidemin var att se unga människor lida och dö hastigt (Sherman, 

2000b). Emotionellt svåra dagar förekom med patienter som avled, speciellt när 

det var patienter som var ordenligt omtyckta eller sedan länge kända för 

personalen (Sherman, 2000a). En känsla av professionell utmattning framkom när 

sjuksköterskorna pratade om kollektiv anspänning, brist på omtanke för 

emotionella behov hos andra sjuksköterskor och patienter samt ilska på 

extrapersonal (Sherman, 2000b). I Delobelles et al. (2009) studie beskrev 

sjuksköterskorna känslor av utmattning då de var överarbetade, missmodig och 

emotionellt bekymrad av att se patienter med en obotlig sjukdom försämras över 

tid.  I Smits (2005) studie upplevde sjuksköterskorna att vård av patienter med 

HIV gav en ökad arbetsbelastning. Arbetsrelaterad stress upplevdes även orsakas 

av brist på stöd från ledningen. Förutom fysisk trötthet så var sjuksköterskorna 

bekymrad över upplevelsen av emotionell utmattning och påfrestning. En 

sjuksköterska uttalade sig enligt följande: 

 

I try to leave my work at the hospital when I go home, but emotions aren’t 

that easy to control. I worry about the patients that I know are dying and I 

can’t help but to cry…it leaves me with an empty, heavy feeling inside.  

(Smit: 2005, s. 25) 
 

 

En sjuksköterska som hade vårdat många patienter med AIDS nämnde 

intensiteten i vårdandet och hur det påverkade henne. Hennes uttalande pekade på 

stress, utmattning och personalfrågor: 

 

In 1993 I worked primary care with mostly HIV+ patients and their families. 

It was difficult because I saw many patients die and many of their partners... 

I was exhausted, emotionally and physically. (Mullins: 2009, s. 314) 

 

 

Majoriteten av deltagarna upplevde känslor av hjälplöshet, maktlöshet och 

meningslöshet i omvårdnaden av patienter med HIV eftersom det inte finns 

botemedel mot sjukdomen (Smit, 2005). Med tankarna på sina patienter grät flera 
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sjuksköterskor och sa att de önskade att de kunde gå tillbaka i tiden och rädda 

deras liv (Sherman, 2000a). Även enligt Ncama och Uys’s (2003) och Deetlefs 

och Greef (2003) uttryckte sjuksköterskorna känslor som hjälplöshet. 

 

Positiva upplevelser 

Sjuksköterskorna avslöjade att arbetet gett dem en större känsla för 

mänskligheten, att de blivit mer omtänksamma, känslosamma, öppensinnade och 

tålmodiga. Många sjuksköterskor hade fått ett nytt perspektiv på livet genom att 

inte ta allt för givet, leva livet till fullo och skapa förutsättningar för sin hälsa. 

Genom att arbeta med patienter med AIDS upplevde sjuksköterskorna personlig 

och professionell utveckling då de blev emotionellt starkare, mer självsäker, bättre 

på att hantera stress, skaffade sig insikt i smärtsamma situationer samt blev bättre 

personer (Sherman, 2000a). Att vårda patienter med HIV/AIDS medförde för 

vissa en upplevelse av självförverkligande. För dem var det givande att få ge vård 

av hög standard, se patienterna uppskatta vården och känna sig trygga samt att få 

ge känslomässigt stöd (Smit, 2005). Sherman (2000b) beskriver att tysta 

reflektioner och böner hos sjuksköterskorna gav möjligheter till självutveckling 

som innebar en större emotionell styrka, kompetens och insikt samt förmågan att 

vara mer empatisk gentemot andra. I Oyeyemi Oyeyemi och Bellos (2006) studie 

framkom det att sjuksköterskorna varken kände sig trygga eller otrygga i att vårda 

patienter med AIDS. 

 

Attityder 

 

Synen på patienter 

Under AIDS-epidemins början var enligt sjuksköterskorna de flesta av patienterna 

med AIDS homosexuella män och de upplevde då negativa känslor gentemot 

dessa patienter. En del sjuksköterskor menade att deras kultur eller religion 

påverkade attityderna i negativ riktning och de såg patienterna som perversa eller 

syndare. Efter en tid accepterade sjuksköterskorna homosexuella patienter som 

individer. En sjuksköterska sade: 

 

It took me a while to be comfortable caring with them, but once I got to know 

and understand them, I treated them same as everyone else. I no longer 

judge them, but accept them for who they are. (Sherman: 2000a, s. 118) 
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Delade meningar fanns hos sjuksköterskorna angående patienter som var 

intravenösa drogmissbrukare. Några av sjuksköterskorna såg dem som sympatiska 

individer medans majoriteten av sjuksköterskorna såg dem som manipulativa, 

ovänliga, krävande, aggressiva, lögnare och tjuvar. Trots negativiteten försökte 

sjuksköterskorna se förbi svårigheterna i personligheterna för att förstå 

patienternas uppväxter och livshistorier (Sherman, 2000a). Enligt Baylor och 

McDaniel (1996) hade sjuksköterskor med längre arbetslivserfarenhet mer 

negativa attityder mot homosexuella, medan sjuksköterskor med mer erfarenhet 

av att vårda just patienter med AIDS hade mer positiva attityder mot både 

homosexuella och patienter med AIDS. Williams, Wang, Burgess, Wu, Gong och 

Li (2006)  beskrev däremot att erfarenhet av att vårda patienter med HIV/AIDS 

inte var associerat till mer positiva attityder till dessa patienter. McCann och 

Sharkley (1998) beskriver att sjuksköterskorna instämde med att attityderna mot 

människor med HIV/AIDS påverkades av hur de ådragit sig viruset.  

Mullins (2009) beskriver att två sjuksköterskor diskuterade synen på hur 

människor blir smittade av HIV. De menade att det kan bero på vilka val 

människor gör i livet eller att man som oskyldig smittas som nyfödd, som barn 

eller som sjukvårdspersonal. I Deetlefs och Greefs (2003) studie var några 

sjuksköterskor av den uppfattningen att patienter med HIV begått en synd. HIV 

ansågs ibland vara ett straff för synder och uttrycktes som en dom, skyldig eller 

icke skyldig, beroende på hur patienten blivit smittad. Enligt några sjuksköterskor 

fick människor HIV genom oansvariga handlingar. Även Delobelle et al. (2009) 

beskriver att sjuksköterskorna ansåg att personer med HIV/AIDS hade sig själva 

att skylla. Deetlefs och Greef (2003) beskrev även att sjuksköterskorna såg 

patienter med HIV som vänliga med samma behov och känslor som alla andra 

människor. Sherman (2000a) beskrev att sjuksköterskorna trots omständigheterna 

såg vissa patienter som häpnadsväckande, fantastiska och fulla av hopp. 

Sjuksköterskorna menade att en av de största gåvorna från patienterna var 

lärdomen om hur man dör med elegans och värdighet.  

 

Medkänsla 

Mer än hälften av sjuksköterskorna i en studie av Smit (2005) uttryckte sympati 

och empati för patienterna med HIV/AIDS. Detta var inte begränsat till endast 
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patienten utan ibland även till anhöriga. Enligt Deetlefs och Greef (2003) samt 

Ncama och Uys (2003) tyckte sjuksköterskorna synd om patienterna med HIV. 

Sjuksköterskorna i en studie av McCann och Sharkley (1998) ansåg att patienter 

med HIV/AIDS förtjänade samma sympati som andra patienter och att de inte 

kunde klandras för sitt tillstånd. I Delobelles et al. (2009) studie karaktäriserades 

sjuksköterskornas attityder av empati, medkänsla, respekt och värdighet, då 

sjuksköterskorna hävdade att ingen frivilligt blir infekterad av HIV. 

 

Bemötande 

Sjuksköterskorna beskrev många olika diskriminerande handlingar även om de 

inte själva uppfattade dem som diskriminerande. Sådana handlingar kunde vara att 

patienten placerades längst bort på avdelningen, att journalpapper märktes med 

”riskpatient” eller att övrig personal eller anhöriga fick byta sängkläder, kläder 

och slänga avfall (Pisal et al., 2007). Smit (2005) beskriver att det av moraliska 

skäl var viktigt för sjuksköterskorna att ge en icke dömande vård på ett icke-

diskriminerande sätt. Enligt Deetlefs och Greef (2003) ansåg sjuksköterskorna att 

den professionella rollen förhindrade dem från att uppträda diskriminerande, samt 

att ovetskap om patienters HIV-diagnos reducerade diskriminering. 

 

Enligt Pisals et al. (2007) studie saknades uppfattningen om att sjukvårdspersonal 

måste upprätthålla en viss nivå av diskretion, förutom när det var nödvändigt för 

patientvården, speciellt hos de äldre sjuksköterskorna. De ansåg att det var deras 

ansvar att försäkra sig om att andra sjuksköterskor var medvetna om patientens 

tillstånd för att skydda dem. Exempelvis kunde symboler och skyltar, som 

avslöjade patientens diagnos, hängas på sängen. Mullins (2009) beskrev att flera 

aspekter angående diskretion framkom hos sjuksköterskorna. En sjuksköterska 

nämnde en specifik arbetssituation relaterad till när två patienter var i samma rum:  

 

… I don’t feel comfortable discussing HIV with a patient in A Bed when I 

know the patient in B Bed can hear our conversation. (Mullins: 2009, s. 314) 

 

 

Enligt Sherman (2000a) ansåg sjuksköterskorna att en viktig uppgift var att hjälpa 

patienterna att leva så fullt ut som möjligt tills döden kom. Två sjuksköterskor 

talade om sina erfarenheter med döende patienter och vikten av att guida dem in i 
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övergången och stödja dem att släppa taget. Sjuksköterskorna insåg även behovet 

av att stödja patienternas familjer.  

 

Viljan att vårda 

Välimäki et al. (2008) beskriver att sjuksköterskor från Finland, Estland och 

Litauen var villiga att utföra de flesta arbetsuppgifter förutom att ge patienten ett 

bad samt torka upp avföringar eller uppkastningar. Bland sjuksköterskorna var de 

i Litauen mer villiga att vårda patienter än i de andra länderna. Minst villiga var 

sjuksköterskorna i Estland. I Litauen var sjuksköterskor som hade en vän eller 

familjemedlem med HIV/AIDS mer villiga än andra att vårda patienter med 

HIV/AIDS. Bland sjuksköterskor i Estland framkom även att manliga var mer 

villiga än kvinnliga, änkor och separerade mer villiga än ogifta samt yngre mer 

villiga än äldre att vårda patienter med HIV/AIDS. I Oyeyemis et al. (2006) studie 

angav 70,4% (n=277) sjuksköterskor att de var villiga att vårda patienter med 

AIDS.  Williams et al. (2006) skriver i sin studie att det inte finns något samband 

mellan antal patienter med HIV sjuksköterskorna tidigare vårdat och viljan till att 

vårda dessa patienter i framtiden.  

 

Relationer 

 

Omvårdnadsrelationer 

Genom att vara öppen för patienternas personligheter, intressen och talanger 

skapade sjuksköterskorna värdefulla relationer med patienterna. Många 

sjuksköterskor fick under intervjuerna i studien möjlighet att reflektera över 

speciella relationer med sina patienter. Speciella relationer uppstod då det fanns 

”en kemi”, ”en känsla av samhörighet” eller ”klickande personligheter”. 

Sjuksköterskorna beskrev en ömsesidighet där både sjuksköterskor och patienter 

försökte hålla humöret uppe hos varandra. En sjuksköterska sade:  

 

We love to laugh with our patients and joke to keep their spirits up. And 

when patients see we are sad, they also use humor to raise our spirits. 

(Sherman: 2000a, s. 120) 
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Relationerna som sjuksköterskorna utvecklade med patienterna minskade 

påfrestningarna och främjade den andliga och professionella utvecklingen 

(Sherman, 2000b). Under observationer noterade Pisal et al. (2007) att vana 

sjuksköterskor i högre grad var terapeutisk i mötet med sina patienter i jämförelse 

med ovana sjuksköterskor. Delobelle et al. (2009) skriver att kontinuerlig vård 

ledde till att patienterna blev starkt fästa vid sina vårdare, vilket gjorde att ett en 

vänskap utvecklades eller att de till och med kändes som släktingar. Detta gav 

dock sjuksköterskorna mer belastning och skapade stress. Enligt Deetlefs och 

Greef (2003) var sjuksköterskorna av den uppfattningen att ovetskap om 

patienters HIV-diagnos främjar utveckling av relationer mellan patienter och 

sjuksköterskor. Mullins (2009) beskrev att sjuksköterskorna ansåg att det i 

omvårdnadsrelationer till  patienter med HIV/AIDS fanns ett behov av kontinuitet 

och beröring. En sjuksköterska skrev att enligt hennes upplevelser sätter 

HIV/AIDS barriärer mellan de flesta människor, vilket kan skapa restriktioner i 

relationen. Hon beskrev det enligt följande: 

 

I had a family member to die and it seemed like his family was afraid to even 

sit close to him even after I explained that touching or holding his hand 

would not be dangerous to them. (Mullins: 2009, s. 315) 

 

Privata relationer 

Sjuksköterskorna var medvetna om att deras anhöriga upplevde en stress och var 

oroliga för att de skulle bli smittad på arbetet. Många av sjuksköterskorna försökte 

undvika att tala med sina partner om verkligheten av att arbeta på ett sjukhus samt 

att tala om upplevelser på arbetet (Sherman, 2000b; Smit, 2005). Mindre än en 

femtedel av sjuksköterskorna i Delobelles et al. (2009) studie var oroliga för att 

utsätta sin familj eller sina vänner för smittorisk. Sjuksköterskornas privatliv 

påverkades då de försökte att gömma sina känslor från familjen. En del medgav 

att de inte ville ha sex med sina partners på grund av att de ville skydda sig själva 

från HIV/AIDS.  
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Utbildning 

 

Behov av utbildning 

Flera av sjuksköterskorna vårdade sällan patienter med HIV/AIDS och uttryckte 

därför ett behov av kontinuerlig utbildning för att öka kunskaperna och 

möjligheterna att vårda dessa patienter (Mullins, 2009). Välimäkis et al. (2008) 

studie visade på vikten av utbildning i HIV/AIDS-frågor i Europa för att möta 

utbildningsbehoven. Enligt Delobelle et al. (2009) betonade sjuksköterskorna 

behovet av utbildning hos all sjukvårdspersonal och var irriterad på grund av att 

vissa sjuksköterskor var utbildade men ändå inte villiga att dela med sig av sina 

kunskaper. 

 

Utbildningens effekt 

Mer positiva attityder sågs hos de som gick på regelbundna utbildningar om 

HIV/AIDS-frågor samt hos de som var intresserade av internutbildningar 

beträffande omvårdnad av patienter med HIV/AIDS (Walusimbi & Okonsky, 

2004).  Efter en fyra dagar lång utbildning i en interventionsstudie med syfte att 

minska förekomsten av stigmatisering och diskriminering insåg sjuksköterskorna 

vikten av diskretion samt hur specifika beteenden som att utan patientens 

medgivande informera andra om dennes tillstånd eller att placera skyltar på 

patientens säng kunde leda till stigmatisering och diskriminering (Pisal et al., 

2007).  I en annan interventionsstudie (McCann & Sharkley, 1998) med sex 

veckors utbildning som fokuserade på HIV/AIDS-frågor framkom efter 

utbildningen ett starkare medhåll om att patienter med HIV/AIDS ska ges samma 

vård som andra patienter. Efter utbildningen instämde inte sjuksköterskorna 

längre med påståendet att människor med AIDS borde isoleras från övriga 

samhället eller med att attityderna påverkades av hur patienterna blivit smittade av 

viruset. I Williams’s et al. (2006) studie bestod interventionen av en fem dagar 

lång workshop för att framhäva diskussioner om sjuksköterskornas värderingar 

och personliga känslor om HIV/AIDS. Efter workshopen ökade empatin, 

undvikandet av patienter med HIV/AIDS minskade, generella attityder 

förbättrades positivt och viljan att vårda dessa patienter ökade. Pisal et al. (2007) 

beskriver att många av rädslorna hos sjuksköterskorna dramatiskt minskade efter 

utbildningen. Rädslor för specifika arbetsuppgifter som att sätta intravenösa 
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infarter och byta sängkläder/kläder minskade även. Sjuksköterskor som gått 

utbildningar om HIV/AIDS-frågor menade att deras rädsla var mindre eftersom de 

var väl medvetna om risker och riskreducerande försiktighetsåtgärder. Ncama och 

Uys (2003) tar i sin studie upp att allmänna utbildningar om HIV/AIDS samt 

internutbildningar som personalen fått ökat sjuksköterskornas förståelse för 

HIV/AIDS och därmed minskat en del av rädslan. 

 

Diskussion  

Resultatdiskussion 

Frågorna författarna ville ha svar på i denna litteraturstudie var vilka upplevelser 

sjuksköterskor har i vården av patienter med HIV/AIDS samt vilka attityder de 

har till att vårda dessa patienter. I resultatet framkom att sjuksköterskorna som 

vårdade patienter med HIV/AIDS hade både positiva och negativa upplevelser 

samt positiva och negativa attityder.  

 

Flera studier beskrev att sjuksköterskorna upplevde utmattning i omvårdnaden av 

patienter HIV/AIDS (Delobelle et al. 2009; Mullins, 2009; Sherman 2000b; Smit, 

2005), vilket enligt Delobelle et al. (2009) berodde på överarbetande och 

emotionell påfrestning på grund av att se patienterna försämras över tid av en 

obotlig sjukdom. Sjuksköterskorna upplevde en stor emotionell påfrestning av att 

se unga människor vara sjuka och avlida (Robinson, 1998; Sherman, 2000b). På 

grund av att inget botemedel fanns upplevde sjuksköterskorna meningslöshet när 

de vårdade patienter med HIV/AIDS i livets slutskede (Smit, 2005). Hjälplöshet 

var en känsla som beskrevs i flera studier (Deetlefs & Greef, 2003; Ncama & Uys, 

2003; Smit, 2005). Att bearbeta dessa känslor är enligt författarna av stor vikt 

eftersom negativa känslor kan påverka arbetet i negativ riktning (jfr Jonsson, 

1995, s. 5).  

 

Sherman (2000a) beskriver att sjuksköterskorna till en början upplevde negativa 

känslor gentemot homosexuella patienter men efter en tid accepterade dem som 

individer. Majoriteten hade även en negativ syn på intravenösa missbrukare men 

trots det försökte de få en förståelse för deras bakgrund. Enligt Barbosa da Silva 

och Ljunqvist (2003, s. 329, 332) ska alla patienter bemötas positivt oavsett 
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bakgrund och för att kunna ge en god omvårdnad krävs en helhetssyn där man ser 

patienten ur en flerdimensionell människosyn. Författarna anser att hela 

människan skall betraktas för att en god vård skall kunna ges. Irwin (1998) 

beskriver att sjuksköterskans vilja att acceptera olika sexualitet och livsstilar är av 

stor vikt för omvårdnaden. Att acceptera och bekräfta patienterna är enligt 

Barbosa da Silva & Ljungquist (2003, s. 329) nödvändigt för att kunna 

tillfredställa patienternas behov. Sjuksköterskorna i Shermans (2000a) studie 

beskrev patienterna som fantastiska, otroliga och fulla av hopp. Att understödja 

hoppet hos patienterna är ett av omvårdnadens mål i Travelbees 

omvårdnadsteorier enligt en tolkning av Jahren Kristoffersen et al. (2006, s. 27).  

 

I flera av studierna framkom det att sjuksköterskorna uttryckte positiva attityder 

som empati och sympati mot patienterna (Delobelle et al., 2009; McCann & 

Sharkley, 1998; Smit, 2005). Empati och sympati samt skapandet av en ömsesidig 

förståelse och kontakt är viktigt för att få en god relation mellan sjuksköterska och 

patient enligt Jahren Kristoffersens et al.  (2006, s. 30) tolkning av Travelbees 

omvårdnadsteori. Enligt författarna krävs ömsesidighet och god kommunikation i 

relationer med patienter och det är viktigt att närstående inte blir bortglömda. 

Kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten skall ske med respekt, 

lyhördhet och empati (jfr Socialstyrelsen 2005-105-1, s. 11). Behovet av att stödja 

patienternas närstående sågs hos sjuksköterskorna. Sjuksköterskornas öppenhet 

för patienterna skapade värdefulla relationer (Sherman, 2000a). Författarna menar 

dock att samspel är av stor vikt för att skapa en mellanmänsklig relation. 

Mellanmänskliga relationer innebär enligt Sahlsten et al. (2004) och Jahren 

Kristoffersen et al. (2006, s. 26-30) tolkning av Travelbee ett ömsesidigt samspel 

där båda parter tar sig förbi sina roller och ser varandra som unika individer. 

Enligt samma tolkning av Travelbees omvårdnadsteori innebär den 

mellanmänskliga relationen att den sjuka patienten får hjälp att finna mening i sin 

situation (Jahren Kristoffersen et al., 2006, s. 26-30). Relationerna till patienter 

med HIV/AIDS var även positiva för sjuksköterskorna då de upplevde minskade 

påfrestningar samt självutveckling (Sherman, 2000b). Flera positiva aspekter 

beskrevs hos sjuksköterskor som vårdade patienter med HIV/AIDS. Några 

exempel på det var att sjuksköterskorna upplevde sig mer omtänksamma, 

känslosamma, öppensinnade och tålmodiga. Arbetet gav dem också en känsla av 
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personlig och professionell utveckling med mer självsäkerhet och bättre 

stresshantering (Sherman, 2000a). Sjuksköterskornas privata relationer 

påverkades dock negativt då deras anhöriga var oroliga för att de skulle bli 

smittade i arbetet (Sherman, 2000b; Smit, 2005) och de undvek därför att prata 

om sina känslor och arbetsupplevelser med anhöriga (Delobelle et al., 2009; 

Sherman, 2000b; Smit, 2005).    

 

Författarna anser att diskretionen i vården av patienter med HIV/AIDS är en 

viktig aspekt att ta hänsyn till liksom till alla andra patienter. Patienter ska själv ha 

rätten till att avgöra om andra skall få vetskap om sjukdomen. Vården skall 

genomföras i samråd med patienten (SFS 1982:763), vilket författarna anser 

innebär att patienterna har självbestämmanderätt. Mullins (2009) citerar en 

sjuksköterska som inte kände sig bekväm att diskutera HIV med en patient när det 

var andra patienter i samma rum. I resultatet framkom dock även att 

sjuksköterskorna enligt (Pisal et al., 2007) inte uppfattade hur viktigt det var att 

upprätthålla diskretion till patienter med HIV/AIDS.  

 

Enligt Robinson (1998) har ovilligheten hos vårdpersonal att vårda patienter som 

har HIV/AIDS varit en av de största barriärerna i vården. Ovilligheten hos 

sjuksköterskorna var enligt Välimäki et al. (2008) störst hos kvinnor, ogifta, äldre 

samt hos de som inte kände någon med HIV/AIDS. Författarna tror att en orsak 

till ovilligheten att vårda patienter med HIV/AIDS kan vara att sjuksköterskorna 

känner rädsla för att bli smittade. Majoriteten av sjuksköterskorna i Ganczaks 

(2007) studie upplevde en hög grad av rädsla för att bli smittade av HIV i arbetet. 

Även i två andra studier (Baylor & McDaniel, 1996; Walusimbi & Okonsky, 

2004) sågs en stor rädsla hos ungefär hälften av sjuksköterskorna. Samtliga 

sjuksköterskor i Shermans (2000b) studie upplevde någon grad av rädsla. Rädslan 

för att bli smittad av HIV i arbetet var associerat med olika arbetsuppgifter där 

kontakt med blod och kroppsvätskor var den största orsaken (McCann & 

Sharkley, 1998; Ncama & Uys, 2003; Pisal et al., 2007) och arbetsrelaterad stress 

upplevdes som en annan orsak (Ncama & Uys, 2003). Enligt Delobelle et al. 

(2009), Sherman (2000a) och Smit (2005) var rädsla inget bekymmer hos 

sjuksköterskorna eftersom de använde sig av universala försiktighetsåtgärder 

vilket gjorde att de kände sig trygga i arbetet. Försiktighetsåtgärder var enligt 
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Delobelle et al. (2009) tyvärr något som ibland glömdes bort eftersom 

sjuksköterskorna såg patienterna med HIV/AIDS på samma sätt som övriga 

patienter. Det är enligt författarna positivt att sjuksköterskorna ser på alla 

patienterna på samma sätt men de borde betrakta alla patienter som smittobärare 

istället för icke smittobärare för att undvika risken att bli smittad av HIV och även 

övriga sjukdomar. Det är dock kanske inte ekonomiskt möjligt i alla länder att 

använda sig av skyddsmaterial vid omvårdnad av alla patienter.  

 

Det framkom i resultatet även ett behov av utbildning i HIV/AIDS-frågor hos 

sjuksköterskorna (Delobelle et al. 2009; Mullins 2009). Utbildning visade sig ha 

en positiv effekt på sjuksköterskans attityder (McCann & Sharkley, 1998; Pisal et 

al., 2007; Walusimbi & Okonsky, 2004; Williams et al., 2006). Upplevelsen av 

rädsla påverkades också positivt då en minskning sågs efter utbildning (Ncama & 

Uys, 2003; Pisal et al., 2007). Utbildningskategorin var inte något författarna hade 

tänkt belysa i litteraturstudien men det framkom i flera studier som en stor 

betydelse i vården av patienter med HIV/AIDS och finns därför med som en egen 

rubrik i resultatet. 

 

Metoddiskussion 

I början av litteraturstudien förväntade sig författarna att hitta många artiklar inom 

ämnet och framförallt kvalitativa artiklar. Så visade det sig inte vara och problem 

med sökningen uppstod. Sökorden som använts är inte MeSH-termer. Sökordet 

upplevelser fanns inte som MeSH-term och övriga sökord gav bäst träffar i den 

form som redovisats i metoden. Enligt Forsberg och Wengström (2008, s. 34) bör 

litteraturstudier baseras på så aktuell forskning som möjligt inom området. 

Meningen var därför att artiklarna som skulle ingå i denna litteraturstudie skulle 

vara publicerade på 2000-talet men på grund av att för få artiklar hittades 

ändrades kravet till att artiklarna skulle vara publicerade från och med 1995. För 

att ändå få med så färsk fakta som möjligt beställdes endast artiklar från 2000-

talet hem när artiklarna inte gick att få upp i fulltext. I några fall har artiklarna 

varit svåra att kvalitetsbedöma då vissa delar saknats eller varit bristfälligt 

beskrivna men övriga delar noggrant beskrivits. Dessa studier har då bedömts vara 

av medel (II) kvalitet och använts i resultatet. Trots att samtliga studier varit 

skrivna på engelska har analysarbetet gått bra. Att det varit två författare till 



 

 22 

litteraturstudien är en fördel som styrker resultatet då reflektioner och 

diskussioner pågått under hela processens gång. En annan styrka är att både 

kvalitativa, kvantitativa och kombinerade kvalitativa/kvantitativa studier ingår i 

litteraturstudien. Resultatet går enligt författarna inte att generalisera till Sverige 

eftersom studierna som ingår i litteraturstudien till största del är gjorda i andra 

delar av världen. Dessa länder har helt andra förutsättningar i vården.  

 

Slutsats 

Trots att resultatet i litteraturstudien inte går att generalisera har viktiga delar i 

omvårdnaden av patienter med HIV/AIDS framkommit som alla inom vårdyrket 

oavsett var i världen man bor kan ta till sig. Utbildning inom HIV/AIDS-området 

visade sig ha en stor betydelse för attityder och rädsla hos sjuksköterskor i 

omvårdnaden av patienter med HIV/AIDS. Författarna anser därför att det borde 

satsas mer på utbildning i detta ämne, för att öka trygghetskänslan hos 

sjuksköterskorna och ge patienterna en bättre vårdkvalitet. Enligt Robinson (1998) 

kan negativa attityder påverka vårdkvalitén negativt. En stor nackdel i 

litteraturstudiens resultat är bristen på forskning inom Europa och framförallt i 

Sverige därifrån ingen studie hittades. Författarna anser därför att forskning på 

sjuksköterskors upplevelser och attityder inom HIV/AIDS-omvårdnaden behövs 

även i Sverige för att få en uppfattning om svenska sjuksköterskors attityder och 

upplevelser. Finns det negativa upplevelser och attityder så kan kanske sådana 

studier kan hjälpa till att förbättra både sjuksköterskors trygghetskänsla och 

omvårdnaden till patienter med HIV/AIDS. Det är av framtida intresse för 

författarna att även belysa hur patienterna påverkas av sjuksköterskornas 

upplevelser och attityder. Det är i slutändan patienternas tillfredställning med 

vården som visar på graden av vårdkvalitet (jfr Robinson, 1998).  
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sjuksköterskorna i mindre 

grad att patienter med 

HIV/AIDS skulle isoleras 

från övriga 

patienter/samhället.  

CCT II 

Mullins 

(2009) 

USA 

Att hos sjuksköterskor 

på landsbygden 

undersöka upplevelser av 

att vårda patienter med 

HIV/AIDS. 

Kvalitativ 

Deskriptiv 

Skrivna berättelser 

N= 76 Innehållsanalys Kommentarer skrevs om att 

ingen oro över HIV 

upplevdes eftersom HIV 

förekommer i liten 

utsträckning. Diskretion 

och sociala aspekter av 

HIV/AIDS framkom hos 

flera sjuksköterskor. 

Kommentarer pekade på 

distansering, barriärer, 

K II 



 

 

stigma samt vikten av 

beröring och medkänsla i 

omvårdnaden. Många av 

sjuksköterskorna vårdade 

sällan patienter med 

HIV/AIDS och uttryckte 

därför ett behov av 

kontinuerlig utbildning för 

att öka kunskaperna och 

möjligheterna att vårda 

dessa patienter. 

Ncama & Uys 

(2003) 

Sydafrika 

 

Att undersöka 

sjuksköterskors rädsla 

för smittas av 

HIV/AIDS, hur det 

påverkar deras 

privatliv/arbetsliv samt 

hur de hanterar det. 

Kvalitativ 

Deskriptiv 

Intervjuer 

 

N= 12 

 

Fenomenologi 

 

Sjuksköterskor ansåg sig 

vara i en riskzon för att bli 

smittad med HIV/AIDS 

trots att de följde 

försiktighetsåtgärder. 

Stickskador sågs som den 

största orsaken till rädsla.  

K I 

 

Oyeyemi et al. 

(2006) 

Nigeria 

 

Att fastställa Nigerianska 

sjuksköterskors 

kunskaper, attityder och 

graden av upplevd 

trygghet i vårdandet av 

patienter med AIDS, 

samt dess samband. 

Identifiera sociala 

variabler som påverkar 

sjuksköterskans attityder 

och graden av upplevd 

trygghet i vårdandet. 

 

Kvantitativ 

Tvärsnittstudie 

Deskriptiv 

Frågeformulär 

N= 277 Analyse-it, 

ANOVA, 

Beskrivande 

statistik 

Sjuksköterskona hade låga 

nivåer av kunskaper om, 

negativa attityder till samt 

låga nivåer av 

trygghetskänslor i 

vårdandet av patienter med 

AIDS. Kontinuerlig 

utbildning och en förbättrad 

kursplan behövdes för att 

upprätthålla adekvata 

kunskaper och positiva 

attityder. 

DS I 



 

 

Pisal et al. 

(2007) 

Indien 

Att fastställa faktorer 

som påverkar 

sjuksköterskors 

omvårdnad till patienter 

med HIV/AIDS på 

sjukhus för att utveckla 

en 4-dagars 

hälsoutbildning.  

Utvärdera utbildningens 

effekt genom ett pretest-

posttest. 

Kvantitativ/Kvalitativ 

Prospektiv 

Intervention 

Deskriptiv 

Frågeformulär 

Fokusgrupper 

Observationer 

N= 371 

(N= 181) 

SPSS, T-test, 

Chi-square, 

Beskrivande 

statistik, 

Innehållsanalys 

Rädsla för att bli smittad av 

sjukdomen var den största 

oron. Många av dessa 

rädslor reducerades 

avsevärt efter utbildningen. 

Diskretionen kring 

patienter med HIV/AIDS 

var nästan obefintlig och 

sjuksköterskorna ansåg att 

det fanns ett behov av att 

lära sig mer om begreppet 

och dess innebörd. 

Utbildningen ledde till att 

sjuksköterskorna insåg 

vikten av diskretion.  

Många olika 

diskriminerande handlingar 

beskrevs. Efter 

utbildningen ansåg 

sjuksköterskorna att 

diskriminering inte var 

acceptabelt.  

CCT + K I 

Sherman 

(2000a) 

USA 

Att utforska AIDS-

engagerade 

sjuksköterskors 

upplevelser och 

uppfattningar om sina 

patienter, samt deras 

egna personliga och 

professionella syn på 

AIDS-vård. 

Kvalitativ 

Deskriptiv/Explorativ 

Observationer 

Semi- strukturerade 

intervjuer 

 

N= 12 Innehållsanalys  Majoriteten av sjuk-

sköterskorna hade negativ 

syn på patienter som var 

drog-missbrukare. De flesta 

sjuksköterskorna var inte 

rädda för att bli smittade av 

HIV i arbetet eftersom de 

kände trygghet i att följa 

universala 

K I 



 

 

försiktighetsåtgärder. Det 

förekom upplevelser av 

emotionella påfrestningar  

Sherman 

(2000b) 

USA 

Att undersöka AIDS-

engagerade 

sjuksköterskors 

uppfattningar av 

påfrestningar i AIDS-

vården, samt hitta 

resurser för att minska 

dessa påfrestningar och 

stödja deras villighet att 

vårda. 

Kvalitativ 

Deskriptiv/Explorativ 

Observationer 

Intervjuer 

N= 12 Innehållsanalys 

 

Sjuksköterskorna upplevde 

ett starkt engagemang i att 

vårda patienter med AIDS. 

De delade öppet med sig av 

svårigheter som var 

associerade med AIDS-

vården, speciellt de fysiska 

och känslomässiga riskerna 

och påfrestningarna samt 

behovet av andlig styrka. 

K I 

Smit 

(2005) 

Sydafrika 

Att undersöka 

uppfattningar och 

upplevelser hos 

sjuksköterskor i 

Sydafrika gällande deras 

attityder till att vårda 

patienter med 

HIV/AIDS. 

Kvalitativ 

Deskriptiv 

Semi- strukturerade 

djupintervjuer 

N= 35 Tematisk analys Sjuksköterskorna var mer 

bekymrade över deras 

partners oro att de arbetade 

med patienter med HIV än 

sin egen rädsla. Förutom 

negativa upplevelser som 

ilska och frustations 

uttrycktes även positiva 

som empati och 

självförverkligande. 

K I 

Välimäki et al. 

(2008) 

Finland, 

Estland, 

Litauen 

Att beskriva och jämföra 

finska, estniska och 

litauiska sjuksköterskors 

vilja att vårda patienter 

med HIV/AIDS samt 

faktorer som påverkar 

viljan. 

Kvantitativ 

Tvärsnittstudie 

Deskriptiv 

Frågeformulär 

N= Finland 427 

Estland 221 

Litauen 185 

 

SPSS, Cross-

tabulation, Chi-

square, 

Kolmogorov-

Smirnov, Mann-

Whitney U-test, 

Kruskall-Wallis, 

Pearsons’ 

En generell vilja att vårda 

patienter med HIV/AIDS 

fanns hos sjuksköterskorna. 

Viljan varierade både 

mellan och i länderna. 

Studien visade på vikten av 

utbildning i HIV/AIDS-

frågor i Europa för att möta 

DS I 



 

 

korrelation 

koefficient, 

Spearman’s 

korrelation 

koefficient, 

Beskrivande 

statistik 

utbildningsbehoven. 

Walusimbi & 

Okonsky 

(2004) 

Uganda 

Att bedöma kunskaper 

och attityder hos 

sjuksköterskor som 

vårdar patienter med 

HIV/AIDS på ett 

regionalt sjukhus i 

Uganda. 

Kvantitativ 

Tvärsnittstudie 

Deskriptiv 

Frågeformulär 

N= 477 

(N= 80) 

SPSS, T-test, 

Beskrivande 

statistik 

En stor rädsla för att bli 

smittad av HIV i yrket 

upplevdes av ca hälften av 

sjuksköterskorna. De som 

hade mer kunskap upplevde 

mindre rädsla för smitta 

och positivare attityder mot 

patienterna. Positivare 

attityder sågs också hos de 

som gått utbildningar om 

HIV/AIDS.  

DS II 

Williams et al. 

(2004) 

Kina 

Att utvärdera effekterna 

av en multidimensionell 

HIV/AIDS-

utbildningsintervention 

gällande attityder, 

kunskaper och vilja hos 

kinesiska sjuksköterskor 

som vårdar patienter 

med HIV. 

Kvantitativ 

Experimentell 

Prospektiv 

Frågeformulär 

N= 208 Epi Info 6.0, 

Pearsons’ 

korrelation 

koefficient, 

Spearman’s Rho 

rank korrelation, 

T-test, 

Beskrivande och 

jämförande 

statistik 

Ju fler patienter med 

HIV/AIDS 

sjuksköterskorna vårdat 

desto bättre kunskap får de 

oftast. Erfarenheten av att 

vårda patienter med 

HIV/AIDS behöver inte 

betyda positivare attityder 

eller mer vilja till att vårda 

dessa patienter i framtiden.  

CCT I 

 



 

 

 

Bilaga 3. Exempel på innehållsanalysförfarandet 

 

Författare Meningsenhet Subkategori Kategori 

Deetlefs & Greef        

(2003) 

Sydafrika 

Några 

sjuksköterskor är av 

den uppfattningen 

att HIV-positiva 

patienter har begått 

en synd. Enligt 

några 

sjuksköterskor får 

människor HIV 

genom oansvariga 

handlingar 

Synen på patienterna Attityder 

 

Smit 

(2005) 

Sydafrika 

Förutom fysisk 

trötthet så var 

sjuksköterskor ännu 

mer bekymrad över 

upplevelsen av 

emotionell 

utmattning och 

påfrestning. 

Emotionella 

påfrestningar 

  

Upplevelser 

Sherman 

(2000a) 

USA 

Genom att vara 

öppen för 

patienternas 

personligheter, 

intressen och 

talanger skapade 

sjuksköterskorna 

värdefulla 

relationer. 

Omvårdnadsrelationer Relationer 

Walusimbi & 

Okonsky 

(2004) 

Uganda 

Positivare attityder 

sågs hos de som 

gick på regelbundna 

utbildningar om 

HIV/AIDS-frågor 

samt hos de som var 

intresserade av 

internutbildningar 

beträffande 

omvårdnad av 

patienter med 

HIV/AIDS. 

Utbildningens effekt Utbildning 

 

 

 

 

 



 

 

 


