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Abstract 
Bakgrund: HIV/AIDS är ett utbrett problem i världen som skördar ett stort antal dödsoffer 
varje år. Med hjälp av dagens läkemedel har virusets framfart kunnat bromsas. Patienter 
rapporterar om stigmatiserade och diskriminerande attityder från både samhället och 
vårdpersonal, trots en ökad kunskap om viruset och att det idag inte räknas som en dödlig 
sjukdom.  
Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter med HIV/AIDS.  
Metod: En litteraturstudie med deskriptiv design utfördes med systematisk sökmetod i 
databaserna CINAHL, PsycINFO och PubMed. Resultatet från sju kvalitativa och tre 
kvantitativa studier analyserades med integrerad analys. 
Resultat: Litteraturstudien visade att ett flertal sjuksköterskor upplevde rädsla för att bli 
smittade i samband med omvårdnad av patienter som bar på HIV/AIDS. Patientgruppen 
upplevdes också bli diskriminerad och stigmatiserad på både samhällsnivå och av vårdande 
personal. Utbildning belystes som en faktor för trygghet i vårdandet av patientgruppen. 
Slutsats: Upplevelsen av att vårda patienter med HIV/AIDS präglas till stor del av faktorer i 
sjuksköterskans arbetsmiljö. Att besitta en ökad kunskap om HIV/AIDS var förknippat med 
större trygghet i omvårdnaden och mindre stigmatiserade attityder. Genom systematiskt 
förbättringsarbete och kontinuerlig utbildning av sjuksköterskor kan omvårdnadsområdet 
utvecklas och diskriminering minska, vilket leder till att patientens upplevelse av vården 
förbättras.  
 
 
 
Nyckelord: HIV/AIDS, Omvårdnad, Sjuksköterska, Stigmatisering, Upplevelser. 
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1. Inledning 
Humant immunbristvirus (HIV) är ett obotligt virus som försvagar kroppens immunförsvar 
och gör individen mer mottaglig för olika infektioner och sjukdomar. Obehandlat kan viruset 
leda till en utveckling av AIDS, förvärvat Immundefektsyndrom. AIDS är ett tillstånd som 
innefattar de sjukdomar kroppen förvärvar som resultat av immunförsvarets nedbrytning 
(HIV-SVERIGE, 2018; World Health Organization [WHO], 2017-b). HIV och AIDS är 
därför inte samma sak - HIV är ett virus, vilket kan resultera i syndromet AIDS om det 
lämnas obehandlat. Det beräknas att HIV har orsakat närmare 35 miljoner dödsfall fram till år 
2017 (Folkhälsomyndigheten, u.å; UNAIDS, 2018; WHO, 2017-a), men med gemensamma 
insatser har sjukdomens framfart bromsats (WHO, 2017-b). Arbetet försvåras av att det finns 
en stigmatisering och tabu kring sjukdomen som tillsammans med dålig kunskap rörande 
smittvägar tros ha fortskridit utvecklingen av epidemin (UNICEF, 2018).   
 
I ett samhälle där HIV/AIDS förknippas med negativa känslor har sjuksköterskornas 
bemötande och vårdande en direkt och indirekt inverkan på patienternas syn på sin sjukdom 
och sig själva. Det fanns därför ett intresse i att undersöka sjuksköterskans upplevelse av att 
vårda patientgruppen. 

2. Bakgrund  
2.1 HIV/AIDS  
År 1981 rapporterades de första fallen av ovanliga sjukdomar som senare skulle börja kallas 
AIDS, orsakat av HIV-viruset, hos en grupp homosexuella män. Sedan dess har sjukdomen 
eskalerat i omfång (Sharp & Hahn 2011). HIV smittar via blod och slemhinnor, exempelvis 
via nålar och sexuella kontakter men även mellan mor och barn i förlossningsstadiet samt vid 
amning (WHO, 2017-b). I Sverige är den vanligaste smittvägen heterosexuella sexuella 
kontakter utanför Sverige, följt av män som har sexuella kontakter med andra män. Enligt 
statistiken förekommer även kontaminerade nålar i samband med droganvändning som 
smittväg (Folkhälsomyndigheten, u.å; Folkhälsomyndigheten, 2015). 
 
Viruset tros härstamma från apor och är en kronisk sjukdom då den lagras i kroppens 
immunologiska minne och ständigt förökar och förändrar sig (Folkhälsomyndigheten, u.å; 
Mcknight, 1999). Viruset attackerar viktiga celler i immunförsvaret vilket leder till en gradvis 
försämring av immunförsvaret som slutligen kommer leda till en immunbrist. Det innebär att 
efter en tid kommer viruset ha påverkat immunförsvaret till den grad att individen förvärvar 
spontana infektioner och tumörsjukdomar relaterat till det försvagade skyddet, vilka kroppen 
inte kan bekämpa (Chawla et al., 2014). Tillståndet kallas då för förvärvat 
immundefektsyndrom, förkortat AIDS. Av nämnda anledningar är HIV och AIDS dödligt om 
det förblir obehandlat och medför ett stort antal dödsoffer varje år (Folkhälsomyndigheten, 
u.å; HIV-SVERIGE, 2018; WHO, 2017-b). 
 
Det har identifierats ett antal grupper i samhället världen över som löper större risk att 
förvärva viruset. Hit hör män som har sexuella kontakter med andra män, transpersoner, 
individer som injicerar narkotika och fängelseinterner. Även sexindustrin belyses där 
arbetarna och deras klienter befinner sig i ett utsatt läge. Individerna i riskgrupperna har 
beteenden vilka kan leda till en extra utsatthet i samhället genom både rättsliga och sociala 
problem (WHO, 2017-b). I Sverige erhåller majoriteten av patientgruppen kostnadsfri 
behandling, vilket medför att smittorisken är liten (Folkhälsomyndigheten, u.å; 
Folkhälsomyndigheten, 2015). 
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2.2. Prevalens och incidens  
I slutet av 2016 levde ungefär 36,7miljoner människor med HIV världen över. I Sverige år 
2015 fanns det ungefär 7000 personer som levde med HIV och varje år diagnostiseras 
omkring 450 nya fall. Afrika är den delen av världen som är drabbad i störst utsträckning, 
med ungefär 25,6 miljoner smittade, samt flest nyupptäckta fall årligen (WHO, 2017-a). 
Anledningen till varför Afrika har drabbats i så stor utsträckning kan förklaras med dålig 
ekonomi, dålig kommunikation och kommunikationsvägar samt förnekelse av virusets 
existens. I vissa afrikanska länder erkänns fortfarande inte HIV eller AIDS som sjukdom, 
vilket leder till att smittade individer inte vet om att de är sjuka. En förnekelse kring 
sjukdomen resulterar i otillräcklig kunskap gällande prevention och smittvägar. Exempelvis 
beräknas det att 9 av 10 personer söder om Sahara inte vet om att de är smittade (UNICEF, 
2018). I vissa delar av Afrika är det dessutom vanligt med polygami i redan HIV- infekterade 
områden, något som kan vara en orsak till spridning (Dzimnenani Mbirimtengerenji, 2007). 
 
Utbredningen av HIV-smitta i fattiga länder kan relateras till flera anledningar. Människor 
tvingas in i prostitution för att kunna försörja sig och har inte möjligheten att kräva att 
kondom skall användas. Ibland kan bristen på kondomer härledas till bristande tillgänglighet, 
ekonomiska aspekter eller förbud relaterat till religiös tro. Pengar till sjukvård utger också ett 
hinder för att motverka spridning av viruset, då människor inte har råd att HIV-testa sig. 
Eftersom viruset bland annat smittar via sexuella kontakter existerar en skam, stigmatisering 
och tabu, vilket kan leda till att ämnet undviks att tala om (Dzimnenani Mbirimtengerenji 
2007; UNICEF, 2018). 

 
2.3. Behandling 
Det finns inget botemedel mot HIV-viruset men det finns effektiva antivirala läkemedel som 
tillsammans med gemensamma insatser och olika HIV-program kunnat resultera i att HIV-
relaterade komplikationer minskat. Under behandling med antivirala läkemedel är 
smittorisken vid samlag låg och ännu mindre vid samlag med kondom. I Sverige har det 
aldrig hänt att en patient har överfört smittan till vårdpersonal (Folkhälsomyndigheten, 2015). 
Mellan år 2000-2016 har det skett en minskning med 1/3 av dödsfall relaterade till HIV och 
ungefär 13 miljoner liv har räddas med hjälp av medicinering. Läkemedlet bromsar upp 
viruset vilket stoppar sjukdomsutvecklingen och ger individen ett längre och friskare liv. 
Enligt WHO:s (2017-a) riktlinjer ska alla som förvärvat sjukdomen få behandling med 
målsättningen att epidemin är stoppad år 2030. I mitten på 2017 behandlades ca 20.9 miljoner 
av de omkring 36.7 miljoner som är sjuka med läkemedel. Förutom en minskning av antalet 
dödsfall har det förebyggande arbetet även resulterat i en drastisk reducering i antalet nya 
HIV-smittade personer, som beräknats att ha minskat med 39% mellan år 2000-2016 (WHO, 
2017-a).  
 
2.4. Patientens upplevelse av att leva med HIV/AIDS 
Forskning från 1980-talet visade att det fanns en generell rädsla i samhället för sjukdomen 
och att individerna upplevde ångestkänslor över smittorisken. Människor hanterade rädslan 
genom undvikande attityder och försiktighetsåtgärder och uttryckte liten hänsyn för offren 
(Bell Meisenhelder & Lacharite, 1989). Enligt smittade individer existerar diskriminering än 
idag liksom fördomar samt att ämnet är förknippat med skuld, skam och tabu. Perspektivet 
har förändrats positivt med tiden men föråldrade åsikter lever fortfarande kvar. HIV-smittade 
personer ses som ansvariga för sin sjukdom och har därför sig själva att skylla (Engebretson, 
2013). Ämnet stigmatiseras även av individerna själva där det finns både en rädsla för att vara 
öppen med sin diagnos samt en rädsla för andras stigmatisering och diskriminering. Rädslan i 
sin tur skapade en stress för individen som påverkade beslutet om att vara öppen med sin 
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diagnos eller ej. Att bli diagnostiserad med HIV kunde innebära en stor chock och kunde leda 
till en krisreaktion för individer där tankar på döden uppkom (Bruton et al., 2018). Individer 
rapporterande om relationsuppbrott vid HIV-besked och medicinbiverkningar som påverkade 
livet. De beskrev även om en stigmatisering inom vården och en diskriminering från 
vårdpersonal till följd av sin HIV-diagnos, vilket yttrades i form av avståndstagande och 
särbehandling (Eriksson, 2012). Att få bristande stöd från vården ledde till en stor ångest för 
individerna med en känsla av att vara ensam i sin diagnos utan någon att vända sig till (Bruton 
et al., 2018). Negativa erfarenheter vid besked om HIV-diagnos gav ångest med en längre 
anpassningstid till diagnosen. En uppfattning om att vara en i mängden och mindre värd var 
två känslor som upplevdes av patienter när personalen tenderade att brista i sitt bemötande 
(Bruton et al., 2018). 
 
2.5. Sjuksköterskans omvårdnad 
I Hälso- och Sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) står det ”Målet för hälso- och sjukvården är 
en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt 
för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det 
största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården (§ 2).”  
Sjuksköterskan har ansvar för att arbeta efter mänskliga rättigheter och etiska förhållningssätt, 
vilket innebär att sjuksköterskan bidrar till en öppen dialog och arbetar med respekt för varje 
individ (International Council of Nurses [ICN], 2007). Sjuksköterskan och annan 
sjukvårdspersonal fungerar som stöd för patientgruppen och vid besked om diagnosen har 
stödet visat sig ha betydelse för individens hantering av sjukdomen och framtidstankar. Ett 
bra bemötande sågs leda till en upplevelse av bättre mående (Bruton et al., 2018). 
Sjuksköterskan har visat sig kunna påverka patienten positivt genom att skapa en god 
vårdrelation. Det framkom att patientgruppen fick en känsla av trygghet och tillit om 
sjuksköterskan och annan vårdpersonal uppfattades som ett bra stöd. Aktivt lyssnande från 
sjuksköterskan ingav en känsla av att bli sedd, vilket uppskattades av patienterna. Att 
sjuksköterskan och vårdpersonal brydde sig om patienterna och kämpade för deras vård, 
exempelvis genom att ringa till patienter som inte dök upp på bokade besök, förstärkte 
känslan av trygghet och tillit (ibid.). Patienterna uppskattade när sjuksköterskorna betedde sig 
”normalt” runt dem, då de inte uppfattades som annorlunda jämfört med andra patienter. Att 
sjuksköterskorna höll hand visade att de inte hade någon rädsla för patientens sjukdom vilket 
var betydelsefullt relaterat till stigmatiseringen kring HIV (Campbell et al., 2011).  
 
2.6. Teoretisk referensram 
Kristen Swanson har utvecklat teorin ”Theory of caring” som belyser vad som påverkar en 
individs bemötande och hantering av olika personer och situationer. Teorin utvecklades ifrån 
en studie som undersökte känslor hos mödrar som upplevt missfall och vidareutvecklades när 
det upptäcktes att den var applicerbar även på arbetande sjuksköterskor. Swanson menar att 
det är fyra processer som avgör hur bemötandet av patienterna tar sig i uttryck och hur det 
upplevs; Upprätthålla övertygelser, Kunskap, Vara involverad och Göra det möjligt (Wojnar, 
2006).  
 
Upprätthålla övertygelser innebär de tankar och känslor som rör en sjukdom, patient eller 
patientgrupp, vilka speglar den filosofiska övertygelsen hos sjuksköterskan. Kunskap är en 
process och strävan efter att förstå mer om varje individuell situation och varje händelse. 
Avsikten är att undvika antagande och fördomar. Det innebär både den generella och 
specifika kunskapen som ges i form av individuella patienter eller hela patientgrupper. Vara 
involverad innebär att ha förmågan att vara känslomässigt involverad i omvårdnaden utan att 
bli en tyngd för patienten. Göra det möjligt innebär att sjuksköterskan ska kunna hjälpa 
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patienten med känslomässigt stöd, validering av känslor och uppmuntran. Sjuksköterskan ska 
vara en resurs för patienten för att lyckas uppnå eller förändra det som behövs (Wojnar, 
2006). Teorin kan appliceras både på sjuksköterskors påverkan av patientens upplevelse och 
som nyckelkomponenter i sjuksköterskans omvårdnadsarbete (Wojnar, 2006).  
 
2.7. Problemformulering 
HIV är ett allvarligt virus som har stor utbredning i världen där den största andelen HIV-
smittade lever i Afrika. Fattigdom och social utsatthet har identifierats som två riskfaktorer 
för att förvärva viruset som obehandlat kan utvecklas till syndromet AIDS. Det finns inget 
botemedel men en adekvat behandling med dagens läkemedel minskar smittorisken och 
hindrar virusets framfart. På grund av ovisshet, en hög dödlighet och en snabb spridning fanns 
det tidigare en stor rädsla förknippat med sjukdomen. Rädslan togs i uttryck som 
stigmatisering och diskriminering av de drabbade individerna. Sjuksköterskans bemötande 
har betydelse för livskvalitén hos patienter med HIV/AIDS och trots att det idag finns en 
större kunskap om sjukdomen och bra läkemedel upplevde patienter fortfarande 
diskriminering och stigmatisering från vårdpersonal. Med hänsyn till virusets tidigare 
stigmatiserade effekt och dagens kunskap finns ett intresse i att undersöka sjuksköterskornas 
upplevelse i att vårda patienter med HIV och AIDS, då det kan leda till en bättre förståelse för 
ämnet och hur arbetet kan förbättras till patienternas fördel. 

3. Syfte  
Syftet var att beskriva sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter med HIV/AIDS.   

4. Metod 
4.1. Design  
En litteraturstudie med deskriptiv design utfördes. Utifrån det valda ämnet söktes 
vetenskaplig litteratur på ett systematiskt sätt. Litteraturen granskades kritiskt och 
sammanställdes under kategorier i ett resultat (Forsberg & Wengström, 2016).  
 
4.2. Sökstrategi  
För att söka information som kunde besvara syftet användes databaserna CINAHL, 
PsycINFO och PubMed. Utifrån syftet valdes primärt söktermerna: AIDS, HIV, sjuksköterska 
och  upplevelse. Med hjälp av svensk MeSH översattes söktermerna till engelska och 
resulterade i orden: AIDS, experience, HIV och nurse. Ämnesord och fritextsökningar 
utgjorde sökningen och kombinerades med hjälp av booleska operatorer (Kristensson, 2014). 
Databasernas egna ämnesord användes i första hand, det vill säga CINAHL hedaings, 
thesaurus i PsycINFO och Mesh-termer i PubMed. För att bredda sökningarna kompletterades 
ämnesorden med fritextsökningar med trunkering (*) på orden nurs* och experience* för att 
inkludera alla eventuella ändelser. Booleska operatorer användes vid sökningarna, med AND-
tecken mellan ämnesord och fritextord samt OR vid tänkbara synonymer. Sökningarna 
begränsades till artiklar som endast var på engelska, peer reviewed samt publicerade mellan 
åren 2007-2017. Se bilaga 1.  
 
4.3. Urval 
Inklusionskriterier var kvalitativa och kvantitativa artiklar som handlade om sjuksköterskor 
som vårdade patienter med HIV/AIDS. Exklusionskriterier var reviewartiklar och 
metaanalyser samt artiklar som inte fokuserade på sjuksköterskans upplevelser. Sökningarna 
resulterade i 567 artiklar i de tre databaserna där samtliga titlar lästes. Om titeln svarade mot 
syftet eller om det fanns osäkerhet gällande titelns samt artikelns innebörd lästes abstracts. De 



!

5!

artiklar med osäker titel gick vidare i granskningen för minska risken för att missa relevant 
data. Totalt lästes 128 abstracts och bedömdes utifrån relevans och definition av ordet 
”experience”, vilket på engelska innefattar både upplevelse och erfarenhet. Av 128 artiklar 
var det 33 som bedömdes intressanta och lästes i sin helhet. De artiklar som innefattade en 
mångfacetterad deltagargrupp, så som sjuksköterskor och läkare, eller undersökte flera 
sjukdomar, kontrollerades för att försäkras om att de kunde särskiljas. Av de 33 artiklarna 
gick 10 artiklar vidare till kvalitetsgranskning. Se bilaga 2. 
 
4.3.1. Kvalitetsgranskning  
De tio artiklar som valdes ut kvalitetsgranskades enligt Kristenssons (2014) 
granskningsmallar för kvalitativa studier och tvärsnittsstudier. Granskningsmallarna utgick 
ifrån att besvara ett antal frågor i respektive artikel för att utifrån antal ”ja”  kunna bedöma 
trovärdighet och tillförlitlighet (Kristensson, 2014). Granskningen mellan kvalitativa och 
tvärsnittsstudier skilde sig då de har olika ansatser och därför olika förfaranden.  
Syftet granskades vid båda, men metod, resultat och diskussion utgick från andra kriterier.  
I de kvalitativa granskningarna frågades det om forskarens förförståelse fanns beskriven, om 
beskrivning av forskarens inflytande och roll till deltagarna redovisades samt om resultatet 
byggdes på insamlad data. Kvalitativ granskning tar även upp om studierna är trovärdiga sett 
till de fyra komponenterna: tillförlitlighet, överförbarhet, giltighet och verifierbarhet.  
Tvärsnittsstudiernas granskning grundades av tydlighet gällande den statistiska säkerheten, så 
som urvalens rekrytering, beskrivning av utfallsmått, metod för datainsamling och om de 
statistiska metoderna som använts hade relevans och fanns beskrivna. Vidare ställdes frågor 
om beskrivning av antalet deltagare, eventuellt bortfall och om riskerna för bias redovisats 
(ibid.). Samtliga artiklar granskades enskilt och därefter diskuterades kvaliteten och 
trovärdigheten kring artiklarna. Alla artiklar som kvalitetsgranskades bedömdes ha tillräckligt 
hög kvalité för att kunna medverka i litteraturstudiens resultat. 
 
4.4. Bearbetning och analys 
En integrerad analys enligt Kristensson (2014) genomfördes för att sammanställa data från de 
granskade artiklarna som besvarade litteraturstudiens syfte. Den integrerade analysen bestod 
av tre delar. I den första delen lästes studierna upprepade gånger av båda författarna och 
därefter markerades den data i respektive artikel som ansågs relevant för litteraturstudien. 
Gemensamt diskuterades och analyserades skillnader och olikheter i det som ansågs som 
relevant data. Eftersom upplevelser är subjektivt resulterade det i ett omfattande resultat med 
bred variation. I artiklarna framkom likheter som stigmatisering, diskriminering, resursbrister, 
rädsla, psykiskt påfrestning, utbildning och glädje i vårdandet. I steg två identifierades två 
stora kategorier som resultatet sammanfogades under: negativa och positiva upplevelser. 
Under de två stora kategorierna sammanfogades allt resultat och resulterade i mindre 
kategorier och nyckelbegrepp. I det tredje steget sammanställdes resultatet i subkategorier 
under de två slutgiltiga kategorierna Förutsättningar som försvårar en god omvårdnad och 
Förutsättningar som främjar en god omvårdnad (ibid.).  
 
4.5. Forskningsetiska överväganden  
Vid planerade studier inom den medicinska forskningen ses nästintill alltid ett etiskt 
godkännande som ett krav (Kristensson, 2014). Samtliga tio studier som resultatet i 
litteraturstudien baserades på var etiskt godkända av en etisk kommitté där alla deltagare hade 
gett sitt godkännande till att medverka. Artiklar och resultat redovisas, tillsammans med de 
metoder som använts. Meningen med forskningsetik är att värna om människors rättigheter 
och grundläggande värde. Bakgrunden till forskningsetikens framväxt baseras på etiska 
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skandaler där människor fått lida i samband med forskning (Sandman & Källström, 2013). 
Författarna har eftersträvat objektivitet genom diskussioner och egna anteckningar.  

5. Resultat 
5.1. Inledning  
Vid analys av resultatet identifierades två stycken kategorier och sju stycken subkategorier 
som presenteras i tabell 1. Samtliga kategorier belyser sjuksköterskors upplevelser utifrån 
olika infallsvinklar inom omvårdnaden. Resultatet baseras på upplevelser från 1728 
sjuksköterskor från ett flertal länder i Afrika, Asien, Europa och Nordamerika. 
 
Tabell 1. Översikt av kategorier och subkategorier.  

 
Kategorier 

 
               Subkategorier 

 
 

 
Förutsättningar som försvårar en god 

omvårdnad 

 
-! Brist på resurser 
-! Rädsla för att smittas 
-! Stigmatisering och diskriminering  
-! Patienternas rädsla för att berätta om sin smitta 

 
Förutsättningar som främjar en god 

omvårdnad  

 
,! Tillfredsställelse i sitt arbete 
,! Tillgång till psykologiskt och emotionellt stöd 
,! Kunskap och utbildning ger trygghet 

 
 
5.2. Förutsättningar som försvårar en god omvårdnad 
5.2.1. Brist på resurser  
I flera studier upplevde sjuksköterskorna att vården av patienter med HIV/AIDS många 
gånger försvårades till följd av rådande resursbrister. Resurser som saknades var 
vårdpersonal, ekonomi och material. Den höga arbetsbelastningen med en stor mängd 
patienter sett till antal sjuksköterskor begränsade sjuksköterskans möjlighet att utföra 
omvårdnad efter en professionell standard (Fournier, Kipp, Mill & Walusimbi, 2007; 
Harrowing, 2011; Harrowing & Mill, 2010).  
 
Sjuksköterskor upplevde känslor av motgång när de inte kunde erbjuda patienterna adekvat 
vård. Resursbristerna kunde leda till att sjuksköterskorna utförde omvårdnadsarbete trots att 
deras egen hälsa riskerades (Harrowing, 2011). I Fourniers et al. (2007) studie uttryckte 
däremot sjuksköterskorna att bristen på skydd till sig själva snarare ledde till att patienten inte 
kunde erhålla den vård som behövdes. Att inte kunna vårda efter den egna höga standarden 
påverkade sjuksköterskorna negativt i hög grad, vilket ledde till en känslomässig stress och 
psykisk påfrestning. Att inte kunna ge den vård som patienten krävde gav upphov till känslor 
av otillräcklighet och misslyckande (Harrowing & Mill, 2010; Mill et al., 2013). 
Sjuksköterskorna kände ett ansvar för att kompensera den bristande vård patienterna erhöll, 
ett krav som många gånger kunde upplevas som överväldigande (Fournier et al., 2007; 
Harrowing & Mill, 2010). 
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5.2.2. Rädsla för att smittas 
I studien av Chan, Rungpueng och Reidpath (2009) upplevde en stor del sjuksköterskor rädsla 
för att bli smittade med HIV/AIDS i arbetet genom stickskada eller i samband med 
patientomvårdnad. Trots att majoriteten av sjuksköterskorna var medvetna om den minimala 
risk som förelåg för smitta, var rädslan närvarande vid arbetet kring patientgruppen. Vissa 
sjuksköterskor upplevde att de föredrog att vårda patienterna genom hälsofrämjande 
rådgivning och därmed undvika omvårdnad som medförde fysisk kontakt, relaterat till 
rådande smitträdsla (ibid.) På vissa rättspsykiatriska vårdinrättningar upplevde sjuksköterskor 
en ökad stressnivå på grund av att det kunde förekomma att patienter medvetet försökte smitta 
sjuksköterskorna med HIV, genom att i samband med konflikter exponera dem för 
kroppsvätskor (Mullins, 2009). Trots att ett flertal sjuksköterskor upplevde rädsla uppgav 
ingen att de skulle neka någon vård (Chan et al., 2009; Mullins, 2009).   
 
Det fanns sjuksköterskor som inte upplevde någon rädsla eller oro för att vårda patienter med 
HIV/AIDS eftersom smittan inte var så utbredd i det aktuella undersökningsområdet. Några 
sjuksköterskor upplevde en större rädsla av att drabbas av andra infektioner eller blodsmittor 
(Mullins, 2009). I Ishmarus et al. (2017) studie svarade majoriteten av deltagarna att de kände 
sig säkra gällande sin förmåga att skydda sig själva mot smitta vid vårdandet av 
patientgruppen (ibid.). 
 
5.2.3. Stigmatisering och diskriminering  
I en amerikansk studie upplevde sjuksköterskor att patienter med HIV/AIDS flera gånger 
blivit utsatta för diskriminering i vården. Skämt om patienterna tilläts i personalgruppen och 
undvikande attityder har förekommit när patienterna bett om hjälp (Mullins, 2009). 
Sjuksköterskorna kunde uppleva tydliga tecken på att en patient var smittad genom en 
placering avsides på avdelningen samt att vårdpersonalen inte hade mer kontakt med 
patienten än vad som ansågs som nödvändigt (Mill et al., 2013). Vissa äldre sjuksköterskor 
kunde öppet uttrycka att de inte ville vårda patienter med HIV-smitta och en del 
sjuksköterskor försökte undvika att gå nära infekterade patienter (Ishimaru et al., 2017; 
Mullins, 2009). Ishimarus et al. (2017) studie belyste sjuksköterskornas fördomar gentemot 
HIV-patienter. I studien svarade 12.2% av sjuksköterskorna ja på påståendet om att 
”människor som är HIV-positiva är homosexuella, sprutnarkomaner eller de personer som 
haft ett stort antal sexpartners”. 19.8% uppgav att de delvis höll med påståendet (ibid.). 
 
I Chan et al. (2009) studie från Thailand framgick det att skillnader i stigmatisering av HIV/ 
AIDS -patienter kunde variera utifrån genus. Sjuksköterskorna upplevde att kvinnor i 
allmänhet upplevde mer stigmatisering än män, vilket troligtvis präglades av stereotypa 
könsroller i landet. Då det var accepterat för män att köpa sexuella tjänster i Thailand och 
ansågs som en preventionsåtgärd för våldtäkt var det mer accepterat om en man vårdades för 
HIV/AIDS på sjukhus. Kvinnor med HIV/AIDS ansågs promiskuösa och som sämre 
människor och därmed mer stigmatiserade av både sjuksköterskor och samhället (ibid.). 
Sjuksköterskor uttryckte att de i undantagsfall kunde uppleva sympati för kvinnor med 
HIV/AIDS om de hade förvärvat smittan från sin man. Utifrån det genusperspektiv som rådde 
upplevde de kvinnliga sjuksköterskorna en stor rädsla för att bli smittade med HIV i samband 
med vårdande. De upplevde även en oro för att de skulle bli utstötta av sina familjer om de 
blev smittade, oavsett om det blev smittade i arbetet eller på annat sätt (Chan et al., 2009). 
 
Andra sjuksköterskor hade ett annat synsätt kring patientgruppen och upplevde att patienter 
med HIV/AIDS inte diskriminerades eller behandlades annorlunda. Sjuksköterskor med 
längre erfarenhet och mer utbildning upplevde sig själva som mer villiga att ta hand om 
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patienter med HIV och AIDS. Tidigare erfarenheter av att ha vårdat patientgruppen ledde till 
att sjuksköterskorna upplevdes mer benägna att vårda samt uppvisade mindre stigmatiserade 
attityder (Souminen, 2010; Vorasane et al., 2017). Sjuksköterskorna var medvetna om den 
stigmatisering som fanns runt HIV-patienter och försökte kompensera för att jämna ut 
skillnader (Mill et al., 2013; Mullins, 2009). En sjuksköterska upplevde en känsla av ansvar 
för att minska stigmatiseringen så HIV/AIDS kunde ses som vilken vanlig kronisk sjukdom 
som helst (Mill et al., 2013).  
 
5.2.4. Patienternas rädsla för att berätta om sin smitta 
På sjukhus där patientomvårdnaden skedde i flersalar upplevde sjuksköterskorna svårigheter 
med att säkerställa sekretessen (Fournier et al., 2007; Mill et al., 2013; Mullins, 2009). På 
mindre platser där patienterna var bekanta med varandra förelåg en risk för att det blev känt i 
samhället att en patient var HIV/AIDS-sjuk och därmed riskerade att bli utsatt för skam och 
stigmatisering (Mullins, 2009)  
 
De flesta patienter avslöjade oftast sin HIV-status för vårdpersonal, men kunde hålla den 
hemlig för sin omgivning (Fournier et al., 2007; Mill et al., 2013; Mullins, 2009). 
Sjuksköterskorna upplevde att det blev en utmaning att hålla sig professionell, eftersom de 
hade kännedom om att viruset kunde sprida sig vidare då det var vanligt att patienterna var 
tysta om sin smitta. Patienterna kunde bli utsatta för stigmatisering även från anhöriga 
(Mullins, 2009; Mill at al., 2013), vilket kunde vara anledningen till att patienterna valde att 
inte berätta (Mill at al., 2013). Som resultat av hemligheterna kring HIV-diagnosen kunde 
patienterna inte erhålla de relevanta mediciner eller behandlingar som ansågs nödvändiga, 
vilket sjuksköterskorna upplevde frustrerande. HIV-smittade nyblivna mödrar som ville 
hemlighålla sin diagnos upplevdes av sjuksköterskorna vara en komplex grupp att vårda då de 
uppmanades att inte amma sina barn. Sjuksköterskorna uppmuntrade mödrar till att vara 
öppna med sin diagnos för att minska risken för smittspridning. Trots den komplexa situation 
som sjuksköterskorna ställdes inför, skulle de aldrig avslöja en patients HIV-diagnos (ibid.).  
 
Sekretessen upplevdes även skapa en stigmatisering gällande sjukhusen och sjuksköterskans 
arbete. Sjuksköterskorna upplevde etiska dilemman kring att inte få berätta vad patienterna 
avlidit till följd av. Om HIV/AIDS-diagnoserna bland de avlidna vore kända upplevde 
sjuksköterskorna att det kunnat leda till en större förståelse i samhället (Mill at al., 2013). 
Sjuksköterskorna upplevde att den tystnadskultur som funnits kring HIV har bidragit till 
epidemins framfart och utbredning (Mullins, 2009; Mill at al., 2013). 
 
5.3. Förutsättningar som främjar en god omvårdnad 
5.3.1. Tillfredsställelse i sitt arbete 
Sjuksköterskorna upplevde en glädje i att hjälpa patienter med att hantera sin sjukdom och 
trots de hinder som sjuksköterskorna stötte på låg deras fokus i arbetet på att göra nytta för 
patienterna. De upplevde en känsla av hoppfullhet genom att hjälpa patienter att ta emot 
behandling och göra insatser som ledde till förbättringar. Vårdandet av patienter med 
HIV/AIDS krävde medkänsla (Mill, et al., 2013) och sjuksköterskorna kände medlidande när 
patienterna led till följd av sina sjukdomstillstånd (Bam & Naidoo, 2014; Harrowing & Mill, 
2010; Mullins, 2009). En del sjuksköterskor upplevde en lindring i att be för sina patienter 
och fann stöd i sin religion (Mullins, 2009). 
  
Andra upplevde att de hade accepterat döden som en del i vårdandet av patientgruppen och 
kände ett ansvar över att göra det bästa för patienten i livets slutskede. Några sjuksköterskor 
upplevde dock de yngre sjuksköterskorna som kalla och likgiltiga inför döden (Bam & 
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Naidoo, 2014). Sjuksköterskorna konfronterades själva med döden vid vårdandet av HIV-
patienter. En liten grupp sjuksköterskor bar själva på smittan och var medvetna om att de 
själva skulle behöva vårdas i framtiden. De upplevde därför ett ansvar för att vårda 
patienterna på samma vis som de själva önskade bli vårdade i framtiden (ibid.). 
 
5.3.2. Tillgång till psykologiskt och emotionellt stöd 
Att vårda HIV/AIDS-patienter upplevdes ofta som utmanande för sjuksköterskorna eftersom 
det rådde en komplexitet runt sjukdomen. Sjuksköterskorna betonade vikten av ordentliga 
coping-strategier samt psykologiskt och emotionellt stöd vid vårdandet av patientgruppen 
(Bam & Naidoo, 2014; Fournier et al., 2007; Harrowing & Mill, 2010; Mullins, 2009). Att 
arbeta tillsammans med stöttande kollegor upplevdes glädjefyllt och gav en chans till att 
ventilera omvårdnadsupplevelser. Trots att ett flertal sjuksköterskor upplevde ett värdefullt 
stöd från kollegor saknades ofta resursen att få tala om sina arbetsrelaterade känslor med 
personal som var utbildad inom psykologi (Bam & Naidoo, 2014). Sjuksköterskorna upplevde 
att stöd från en högre nivå ofta saknades. Chefer och ledning stöttade sällan personalen i en 
positiv riktning utan följde endast upp arbetet när det hade skett misstag. Sjuksköterskorna 
upplevde att det saknades förståelse för vilka utmaningar de ställdes inför (Harrowing & Mill, 
2010) och media rapporterade på ett sätt som fick sjuksköterskeprofessionen att framstå som 
osympatisk, trots ett stort engagemang (Harrowing, 2011).  
 
5.2.5. Kunskap och utbildning ger trygghet  
I flera studier har vikten av utbildning berörts. I studien av Harrowing (2011) fick 
sjuksköterskorna genomgå en utbildning gällande arbetet med patienter med HIV/AIDS som 
fokuserade på att effektivisera arbetet och möta de utmaningar de ställdes inför dagligen. 
Resultatet blev att sjuksköterskor upplevde arbetet som både lättare och mer meningsfullt. De 
upplevde även att små medel, som ögonkontakt och kroppsberöring vid omvårdnaden hade ett 
stort värde i skapandet av en god relation mellan sjuksköterska och patient. Det medförde en 
större arbetsglädje och en känsla av att verkligen göra nytta (ibid.). Utbildning om HIV/AIDS 
bidrog även till en upplevd trygghet hos de som inte hanterade patientgruppen regelbundet 
(Mullins, 2009). En högre utbildningsnivå eller utbildning om HIV/AIDS gjorde 
sjuksköterskorna mer benägna att vårda patientgruppen. En längre och mer specifik utbildning 
om HIV/AIDS kunde ses leda till mindre stigmatiserade attityder samt en minskad risk kring 
upplevelsen av att ge en bristfällig vård (Suominen et al., 2010; Vorasane et al., 2017).  
 
5.4. Resultatsammanfattning  
Sjuksköterskorna beskrev en resursbrist som gav upphov till upplevelser som stress och 
psykiska påfrestningar i samband med omvårdnaden av patientgruppen. Att arbeta med 
patienter med HIV/AIDS var tungt ur både ett psykiskt och fysiskt perspektiv och många 
gånger saknades ett adekvat stöd för sjuksköterskorna. Resursbristen ledde till att 
sjuksköterskor inte kunde vårda efter en professionell standard och upplevde känslor av 
otillräcklighet då det var omöjligt att leva upp till vad som förväntades.  
 
En stor del sjuksköterskorna upplevde smitträdsla i omvårdnaden av patientgruppen, vilket 
kunde ge upphov till diskrimande och stigmatiserade attityder. Några sjuksköterskor var 
själva medvetna om sina stigmatiserade attityder, vilket påverkade deras yrkesroll och 
förstärkte upplevelsen av smitträdsla. Vissa sjuksköterskor upplevde däremot inte någon 
rädsla alls för smitta och arbetade efter att utföra en så jämlik vård som möjligt oavsett 
bakomliggande sjukdom. En del sjuksköterskor var medvetna om den stigmatisering som 
patienterna fick erfara och upplevde ett ansvar för att arbeta emot den inom sjukvården.  
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Sjuksköterskorna kunde uppleva en komplexitet i att vårda patienter som ville hålla sin HIV-
status hemlig för närstående. Problematik kring sekretessen kunde uppstå och sjukvården i 
stort kunde få dåligt rykte när det förekom oklarheter i vad patienterna avlidit till följd av. Ett 
flertal gånger upplevde sjuksköterskorna en stor glädje i omvårdnaden där även de små 
framgångarna blev glädjeämnen. Trots ett flertal hinder, låg fokus på viljan att göra nytta och 
kunna påverka omvårdnaden i en positiv riktning. En del sjuksköterskor upplevde religion 
som ett stöd och bad ibland för sina patienter. En stor del sjuksköterskorna upplevde att döden 
var en del i vårdandet av patienterna och accepterade den som en del av förloppet. De 
konfronterades med sin egen dödlighet i vårdandet och upplevde sig ha ett ansvar för att ge en 
god omvårdnad. 

6. Diskussion 
6.1. Metoddiskussion 
Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter med HIV/ 
AIDS. En litteraturstudie med systematisk sökning utfördes, vilket innebar att befintlig 
forskning sammanställdes i ett nytt resultat. Fördelen med en litteraturstudie är att det ofta 
finns behov från flera olika aktörer att se sammanställda forskningsresultat som därefter kan 
appliceras praktiskt i omvårdnaden. Resultatet kan även användas till att identifiera 
outforskade områden, vilket kan ge en antydan om var forskningen behöver kompletteras. De 
databaser som ansågs mest relevanta för att besvara syftet var CINAHL, PsycINFO och 
Pubmed då litteraturen i de databaserna inriktar sig till omvårdnadsforskning och medicin 
(Kristensson, 2014).  
 
En tidsbegränsning sattes mellan åren 2007-2017. En sökning utan tidsbegränsning hade 
kunnat presentera ett annat resultat, dock eftersträvades det att sammanställa så aktuell 
forskning som möjligt och därför ansågs tidsbegränsningen (Forsberg & Wengström, 2016; 
Kristensson, 2014). Det genomfördes sökningar med begränsning från 2008-2018 men då den 
senaste publicerade forskningen från både Cinahl och PsycINFO var 2017, togs beslutet att 
begränsa till 2017 på även PubMed. För att säkerhetsställa att ingen relevant forskning föll 
bort så genomfördes dock en sökning i PubMed begränsad enbart till 2018. Då ingen 
betydande forskning fanns att tillgå beslutades det att behålla den tidigare tidsbegränsningen. 
För att inte riskera att sökningarna skulle resultera i ett för litet antal artiklar flyttades 
begränsningen från 2008 till 2007, vilket innebar ett tidsspann på tio år.  
 
Sökorden som användes i litteratursökningarna identifierades inledningsvis från syftet i 
svenska ord och därefter gjordes en översättning till engelska med hjälp av svensk MeSH.  
När sökningarna utfördes i de tre olika databaserna fick orden ibland justeras för att kunna 
matcha respektive databas egna ämnesord. Ämnesord användes i första hand eftersom 
litteratursökningen blir mer specifik (Kristensson, 2014). När det inte fanns ämnesord som 
passade utfördes fritextsökningar för att hitta relevant litteratur. För att bredda sökningen 
ytterligare användes trunkering för att inkludera fler böjningar på lämpliga fritextord. 
Ämnesorden och fritextorden kombinerades vid sökningarna med de booleska 
sökoperatorerna AND och OR för att göra sökningen mer specifik (Karlsson, 2018). Enligt 
Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016) erhålls bästa resultat om ämnesord och 
fritextord kombineras. Att översätta ord från svenska till engelska gav stundvis stora problem 
i form av att orden hade olika betydelser på olika språk eller inte förekom alls i respektive 
språk. Det gav i sin tur ett sökresultat som antingen inte var representativt för vad som 
eftersöktes eller saknade relevans för vår studie. Exempelvis betyder ordet ”experience” både 
upplevelse och erfarenheter och kunde därför vara svåra att särskilja. Syftet utgick ifrån 
upplevelser och artiklar med samma fokus var därför av intresse. Artiklar som fokuserade på 
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erfarenheter kunde dock bidra med värdefull information till resultatet då begreppen var 
sammankopplade. Därför lästes även de artiklar som primärt handlade om erfarenheter 
noggrant igenom för att inte relevant data missades. I de tre tvärsnittsstudierna som 
inkluderades i resultatet från Vorsane et al. (2017), Ishimaru et al. (2017) och Suominen et al. 
(2010) belystes sjuksköterskors attityder och villighet att vårda patienter med HIV/AIDS. 
Tvärsnittsstudierna ansågs till en början inte vara av relevans för resultatet i litteraturstudien 
då upplevelser är ett begrepp som främst undersöks med kvalitativ ansats (Kristensson, 2014). 
Vid närmare granskning framkom det dock att studierna på ett eller annat sätt berörde 
upplevelser, även om det förknippades med erfarenheter. För att inte riskera att frångå syftet 
diskuterade författarna fynden med varandra och reflekterade mot syftet (ibid). De tre 
tvärsnittsstudierna ansågs ha ett resultat relevant för litteraturstudiens resultat och 
inkluderades trots sin kvantitativa ansats. De studier där upplevelser inte gick att urskilja 
valdes bort. 
 
Ett problem som upptäcktes tidigt var svårigheter att hitta omvårdnadsstudier med inriktning 
på HIV/AIDS då ämnet till stor del förknippades med medicinsk forskning i databaserna, trots 
användning av ämnesord. I Pubmed resulterade sökningarna först i ett stort antal artiklar och 
det ansågs som utmanande att begränsa sökningarna på ett sätt som inte riskerade att relevanta 
artiklar föll bort. När sökningarna begränsades för att få ett mer rimligt sökresultat blev 
istället antalet för litet. Sökningen i Pubmed fick göras om flera gånger för att försäkra sig om 
att ingen viktig litteratur oavsiktligt exkluderades men samtidigt undvika ett sökresultat som 
kunde anses orimligt att gå igenom. Det upplevdes även komplicerat att utföra likvärdiga 
sökningar i samtliga tre databaser då ämnesorden varierade. Sökningarna medförde flera 
artikeldubbletter mellan databaserna. 
 
Flera av de artiklar som valdes bort hade ett resultat baserat på en sammanslagning av flera 
yrkesprofessioner där specifika svar från sjuksköterskor inte gick att urskilja. De artiklar där 
det gick att särskilja olika yrkesprofessioner eller sjukdomar inkluderades. I Vorsane et al. 
(2017) undersöktes stigmatiserande attityder hos läkare och sjuksköterskor i Laos, där ett 
resultat presenterades specifikt för sjuksköterskor och läkare. Det fanns därför ett tydligt 
beskrivet resultat som enbart grundades på sjuksköterskors upplevelser och därför kunde 
studien inkluderas i litteraturstudiens resultat. Harrowing (2011) undersökte utbildningens 
påverkan på sjuksköterskor och barnmorskor och bestod av semistrukturerade intervjuer, 
vilket möjliggjorde att endast inkludera den data som rörde sjuksköterskorna. Ishimarus et al. 
(2017) studie undersökte sjuksköterskors villighet att vårda patienter med HIV eller Hepatit 
B/C. Villigheten att vårda kategoriserades utifrån sjukdomarna så upplevelserna som rörde 
HIV kunde därmed inkluderas i litteraturstudiens resultat. 
 
Litteraturstudies resultat baserades på tio artiklar, sju som utgick från en kvalitativ 
forskningsansats och tre från en kvantitativ. Samtliga artiklar som valdes ut till resultatet var 
skrivna på engelska och artiklarnas resultat översattes till svenska för att underlätta processen. 
Det vidtogs ett flertal åtgärder för att översättningen skulle genomföras på säkrast möjliga vis. 
Översättningarna diskuterades och analyserades flera gånger för att undvika missförstånd och 
feltolkningar. Vid ytterligare osäkerhet kring översättningar rådfrågades en utomstående med 
goda kunskaper i engelska som fick tolka texten fritt utan påverkan från författarna. Genom 
nämnda processer kringgick författarna risken att eventuell förförståelse präglade 
översättningen. För att stärka trovärdigheten i litteraturstudien kvalitetsgranskades samtliga 
artiklar var för sig av båda författarna utifrån Kristenssons (2014) granskningsmall för 
bedömning av kvalitativa studier och tvärsnittsstudier. Samtliga artiklar erhöll tillräckligt hög 
trovärdighet för att kunna medverka i resultatet. En styrka kan ses i att artiklar med 
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missvisande titlar inte föll bort i första steget utan gick vidare till steg två där abstractet lästes. 
Enligt Karlsson (2018) kan relevanta artiklar oavsiktligt exkluderas genom att endast rubriken 
får avgöra om en artikel ska sållas ut eller gå vidare i granskningen (ibid.). Beslutet om 
artikelns relevans fattades baserat på abstractet och inte på titeln, vilket gav en bättre 
förståelse för artikelns innehåll och därför en säkerhet i att betydande data inte gallrades bort.  
 
6.2. Resultatdiskussion 
Litteraturstudiens resultat visar att det fortfarande existerar stigmatiserade attityder från 
vårdpersonal på flera platser i världen. Med dagens mediciner och kunskap kunde det antas att 
diagnosen skulle ses för var det var, det vill säga en kronisk sjukdom som går att bromsa med 
rätt läkemedel. Det förekom en problematik gällande resursbrister, vilket inkluderade både 
vårdpersonal och arbetsmaterial. Resursbristerna ledde till konsekvenser för 
sjuksköterskornas arbete. Resultatet diskuteras utifrån Kristen Swanson´s theory of caring 
(Wojnar, 2006). 
 
I litteraturstudiens resultat beskriver sjuksköterskorna upplevelsen av den stigmatisering som 
finns runt patientgruppen. Enligt Nationalencyklopedin (NE, u.å.-b) är stigmatisering en term 
som härrör ur socialpsykologins stämplingsteori och innebär att en person kan bli stämplad 
utifrån allmänhetens bemötande. Termen används i negativ mening och appliceras som en 
förklaring på det som i samhället anses avvikande (ibid.). Stigmatisering används ofta 
tillsammans med diskriminering, en negativ och kränkande särbehandling av individen, vilket 
kan ses som ett resultat av stämplingen (NE, u.å.-a). Sjuksköterskor i litteraturstudien 
beskriver att patienter med HIV/AIDS kunde upplevas som smutsiga, oanständiga eller som 
missbrukare. Det resulterade i en särbehandling som påverkade vården och synen på 
patientgruppen bland sjuksköterskorna. Resultatet visade att vården av patienten tenderade att 
brista som ett resultat av sjuksköterskans bemötande. En egen reflektion är att de 
stigmatiserande attityderna inskränker på de mänskliga rättigheterna. I FN:s konvention om 
mänskliga rättigheter (FN, 2016) går det att läsa att ”alla människor är födda fria och med 
samma värde och rättigheter”. Vidare reflektion är att sjuksköterskan bidrar till att de 
mänskliga rättigheterna inte efterlevs när bemötandet präglas av stigmatiserade attityder 
eftersom patientens rättigheter i praktiken reduceras och de upplevs mindre värda. Enligt 
ICN:s etiska kod för sjuksköterskor har sjuksköterskor ett ansvar för att bedriva en vård med 
respekt för nämnda rättigheter (ICN, 2007). Det kan diskuteras hur vida sjuksköterskan, 
genom att ha den inställningen, bryter mot de etiska koderna och därför inte är sann mot sitt 
yrke. 
 
Det framkom i litteraturstudiens resultat att utbildning ses som en viktig åtgärd för att minska 
stigmatisering och diskriminering. Utbildning kan öka både det positiva patientbemötandet 
och sjuksköterskans egna upplevda trygghet i vårdandet. I resultatet beskrevs det att längre 
och mer specifik utbildning om HIV/AIDS ledde till mindre stigmatiserade attityder och mer 
säkerhet i omvårdnaden. Sjuksköterskor med längre erfarenhet av sjukdomen upplevdes mer 
villiga att ge omvårdnad. Utifrån studiens resultat kan det därför antas att mer kunskap och 
erfarenhet leder till mindre rädsla, mer villighet att vårda och därför en mindre benägenhet att 
diskriminera patienterna, vilket styrks av flera studier. En studie av Mockiene et al. (2011) 
visade att utbildning gjorde sjuksköterskor mer villiga att utföra intim omvårdnad och var mer 
bekväma i omvårdnaden. Välimäkis et al. (2008) studie visade att de sjuksköterskor som var 
mest bekväma med att vårda patientgruppen var sjuksköterskor med längre erfarenhet eller 
som hade någon i sin närhet med sjukdomen (ibid.). Egna paralleller dras därför till att mer 
kunskap ger tryggare sjuksköterskor. Vidare reflektion är att identifiering av problem tidigt 
kan vara av vikt för att kunna bidra till en förändring och därför bör utbildning i ämnet ske 
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redan på studentnivå. I en litteraturstudie av Pickles, King & Belan (2009) har forskarna 
undersökt sjuksköterskestudenters attityd till patienter med HIV/AIDS. Det framkom att 
utbildning var av vikt för att överkomma rädslor och negativa attityder som studenterna besatt 
gentemot patientgruppen (ibid.). En egen tanke är att genom att tidigt utbilda och öka 
kunskapen om HIV/AIDS kunde sjuksköterskorna förberedas redan innan de är 
yrkesverksamma och på så vis minska rädslor, stigmatisering och diskriminering. 

 
I litteraturstudiens resultat identifierades en rädsla vilket hade sitt ursprung i faktorer gällande 
arbetsmiljön. Stickrädsla, brist på rätt material för att förhindra smittspridning och 
otillräckliga resurser var tre anledningar till rädsla som beskrevs i resultatet. Gällande den 
stickrädsla som framkom kan det nämnas att risken att smittas av en kontaminerad nål är 1 av 
300, enligt en studie från 2005 gjord av Vårdförbundet (Carlson & Lundberg, 2005). 
Smittsamheten hos en patient behandlad med dagens läkemedel är liten, vilket utgör 
ytterligare en säkerhet i preventionen (Folkhälsomyndigheten, 2015). Grunden i 
säkerhetsarbetet bör dock utgöras av bra rutiner, säkra produkter och en god kunskap (Carlson 
& Lundberg, 2005). Som vårdpersonal har vi även skyldighet att följa Socialstyrelsens 
föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg (SOSFS 2015:10), för att minimera risken för 
smittspridning. Att inte kunna arbeta med adekvata arbetsredskap och med otillräckliga 
resurser för att förhindra smittspridning är en situation som inte skulle inträffa i Sverige. 
HIV/AIDS lyder under Smittskyddslagen (SFS 2004:168) som både patienter och personal är 
skyldiga att följa. I lagen står det reglerat att det ska finnas resurser att tillgå för att motverka 
smittspridning och bibehålla personalsäkerheten. Den innebär även att sjukvårdspersonal är 
skyldiga att anmäla och därmed bryta sekretessen om en patient för sig på ett sätt som kan 
anses som hälsofarligt (SFS 2004:168). Även här ses en skillnad från litteraturstudiens 
resultat där några sjuksköterskor berättade om den sekretess som de arbetade under. 
Sekretessen innebar att de inte fick avslöja en patientens HIV/AIDS-diagnos, trots att 
patienten agerade ansvarslöst.  
 
I resultatet beskrivs en tung arbetsbörda som tillsammans med en rådande personalbrist 
skapade ett slitsamt arbetsklimat och ledde till upplevelsen av att kvalitén på vården inte 
efterlevdes utifrån sjuksköterskornas egen standard. I resultatet framkom det att 
sjuksköterskorna upplever känslor av misslyckande och skam över att inte kunna erbjuda en 
professionell vård. Den känslomässiga påverkan som arbetsbelastningen leder till kan tänkas 
ge en påverkan på sjuksköterskans psykiska mående. Det beskrivs även i en svensk 
litteraturstudie från 2006 där det rapporterades om att en hög arbetsbelastning med för få 
sjuksköterskor kunde leda till känslomässig utmattning och utmattningsdepression (Bjurhult, 
Löfvendahl & Olsson, 2006). Om situationen inte förändras kan den psykiska och 
känslomässiga belastningen bli för stor och resultera i en utbrändhet (Naeser, 2017). En egen 
reflektion är att det resulterar i en ond spiral, där bristen på sjuksköterskor leder till ett sämre 
psykiskt mående med risk för sjukskrivningar, vilket medför en ökad brist på sjuksköterskor. 
En lösning på problematiken kan vara att utöka personalstyrkan för att avlasta 
sjuksköterskorna och undvika eventuella sjukskrivningar. Bristen på sjuksköterskor är ett 
globalt fenomen och en patientsäkerhetsrisk förknippat med fara för patienternas liv (Aiken et 
al., 2016). Det är dock viktigt att personalstyrkan utökas med rätt kompetens; att fylla ut 
arbetsgruppen med undersköterskor eller annan olegitimerad personal istället för 
sjuksköterskor leder till större kostnader i längden. Sjuksköterskornas kunskap är av stor 
betydelse för patientsäkerheten och deras kompetens behövs (ibid.).  
 
Frågan som intresserar författarna är om omvårdnad av patientgruppen innebär en större 
psykisk påfrestning än omvårdnad av andra patientgrupper, relaterad till den komplexitet 
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vårdandet av HIV/AIDS-patienter innebär. I litteraturstudiens resultat beskrev sjuksköterskor 
den stigmatisering som en HIV/AIDS-diagnos medförde, både för patient, anhörig och 
personal. De nämnde även olika etiska dilemman sjuksköterskan kunde ställas inför vid 
omvårdnad av patienterna. Sjuksköterskorna upplevde även att patientgruppen krävde ett stort 
emotionellt stöd, ofta mer än vad som kunde erbjudas. De betonade att patienterna behövde 
stöttning och uppmuntran för att kunna orka leva vidare med sin diagnos. När det handlar om 
HIV och AIDS är diagnoserna förknippade med mycket känslor och rädslor och därför blir 
personalen ett viktigt stöd för patienterna i dess sjukdom (Imazu, Matsuyama, Takebayashi, 
Mori, Watabe, 2017). Sjuksköterskorna i studien beskrev ett arbete nära döden, med 
resursbrist, nära samhällets rädsla både för patientgruppen och sjuksköterskorna själva vid 
sidan av stigmatisering och diskriminering. En egen reflektion är att utmaningar ter sig 
psykiska snarare än fysiska vilket bör leda till en större psykisk påfrestning. Det styrks av en 
studie från 2016 som visade att de som arbetade inom HIV/AIDS-vård uppvisade i större grad 
faktorer som var relaterade med utmattning. Deras psykologiska hälsa var sämre och de 
uppfyllde ett flertal av kriterierna för utmattningssyndrom. Forskaren i studien slog fast att 
personalen behöver stöttning i sitt arbete och utbildning i hur de kan arbeta preventivt mot 
psykisk ohälsa (Zhengxue et al., 2016). 
 
Sett ur Therory of caring (Wojnar 2006) är kunskap och strävan efter kunskap av vikt sett till 
hur sjuksköterskan bemöter patienter samt dennes förmåga att undvika fördomar och 
antaganden. Fördomar om HIV/AIDS kan med andra ord vara ett resultat av den bristande 
kunskapen som ett flertal sjuksköterskor besitter. Den bristande kunskapen kan i sin tur ha en 
påverkan på de filosofiska övertygelser som sjuksköterskan har. Rädsla för att bli smittad 
relaterat osäkerhet om smittvägar och smittsamhet kan skapa en osäkerhet som leder till 
diskriminering och därmed ett negativt bemötande av patienten. Kunskap är därför väsentligt i 
arbetet då den påverkar både sjuksköterskans känsla och möjlighet till involvering i patientens 
vård, något som i sin tur påverkar patientens upplevelse (Wojnar, 2006).  
Den ökade kunskapen bör kunna minimera eventuella fördomar som sjuksköterskan besitter 
och eventuellt komma att ändra negativa känslor som förknippas med HIV/AIDS, sett ur 
Theory of caring (Wojnar, 2006). Kunskap påverkas även av erfarenhet och i 
litteraturstudiens resultat framkommer det att erfarenhet minskar stigmatiserande attityder. En 
minskning av stigmatiserande attityder kan även innebära att erfarenheter har en påverkan på 
sjuksköterskans filosofiska övertygelser. Erfarenhet kan innebära att sjuksköterskan möter 
sina fördomar och förändrar sina åsikter med tiden, vilket leder till en påverkan i positiv 
riktning. Enligt Theory of caring (Wojnar, 2006) kommer det resultera i ett bra 
patientbemötande.  
 
Den resursbrist som beskrevs resulterade i att sjuksköterskornas möjlighet till involvering av 
patienternas vård minskande och deras möjlighet att göra nytta åsidosattes.  
Sett ur Theory of caring (Wojnar, 2006) innebär det en påverkan på processerna att vara 
involverad och göra det möjligt. Sjuksköterskan kommer inte kunna vara känslomässigt 
involverad i omvårdnaden av patienterna, vara ett stöd eller en resurs som kan resultera i en 
opersonlig omvårdnad om fokus primärt handlar om att hinna med arbetet. Bristen på 
adekvata redskap kunde dessutom medföra att viss omvårdnad inte kunde utföras alls. Enligt 
Theory of caring (Wojnar, 2006) medför det att sjuksköterskans upplevelse av att vårda 
kommer att präglas av negativa känslor och bemötandet av patienterna blir bristande, vilket 
ligger i linje med vad som framkommit litteraturstudiens resultat. Sjuksköterskorna beskriver 
i resultatet att känslomässig och emotionell stress ses som ett resultat av den rådande 
resursbristen. De upplevde känslor av misslyckanden, skam och otillräcklighet i sitt arbete, 
någonting som stundvis kunde kännas överväldigade. Genom att påverka både processen, 
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vara involverad och göra det möjligt kan goda förutsättningar skapats (Wojnar, 2006). Med 
tillräckliga resurser kunde det innebära att sjuksköterskan var mer delaktig i omvårdnaden 
vilket möjliggjorde det emotionella stöd som patienterna behövde samt gav tid att vårda varje 
patient personcentrerat. Det kunde resultera i en positiv upplevelse för patienterna och ett bra 
bemötande från sjuksköterskan. 
 
6.4. Slutsats 
Genom att förbättra upplevelsen för sjuksköterskan förbättras patientens upplevelse av 
vården. Upplevelsen av att vårda patienter med HIV präglas till stor del av faktorer i 
sjuksköterskans arbetsmiljö. Resursbrister utgör ett hot mot patientsäkerheten och 
arbetsmiljön. Det kan utvecklas genom systematiskt förbättringsarbete i arbetsmiljön och 
kontinuerlig utbildning av vårdpersonal. Att besitta en ökad kunskap om HIV är förknippat 
med större trygghet i omvårdnaden och mindre stigmatiserade attityder. Sjuksköterskor 
upplevde en tillfredsställelse i arbetet när de kände att de fick hjälpa patienter och ett flertal 
benämnde utbildning som givande.  
 
6.5 Kliniska implikationer och förslag till fortsatt forskning 
Studiens resultat kan användas som diskussionsmaterial rörande den problematik som 
existerar och vad sjuksköterskor anser är viktigt för att känna tillfredsställelse. Det kan även 
användas som en del i ledet gällande systematiskt förbättringsarbete. Eftersom det framgick i 
studien att många sjuksköterskor upplevde en rädsla för att bli smittade i samband med 
omvårdnad av patientgruppen, skulle det möjligtvis kunna upprättas rutiner för säker 
hantering vid utsatta situationer. Tydliga rutiner skulle kunna leda till att fler känner trygghet i 
omvårdnadsarbetet. Studiens resultat kan också användas som diskussionsunderlag för vad 
sjuksköterskor anser är viktigt i vårdandet av patienter med HIV/AIDS, för att öka förståelsen 
för patientgruppen och på så vis öka patientens tillfredsställelse i omvårdnaden. Patienterna är 
i behov av livslång vård och därför är det av vikt att omvårdnaden upplevs givande. Genom 
rutiner och kunskap kan sjuksköterskans arbete förbättras i både arbetsmiljö och 
patientarbetet. Det resulterar i en mer personcentrerad vård vilket ökar patientens upplevelse 
av tillfredsställelse i vården. 
 
Mer forskning i ämnet behövs för att kunna utveckla både sjuksköterskornas arbetsmiljö och 
patienternas omvårdnad. För att minska stigmatiserade attityder är det angeläget att 
sjuksköterskor erhåller mer kunskap om HIV/AIDS relaterat till att stigmatiseringen många 
gånger grundas i rädsla och möjligtvis okunskap. I litteraturstudiens resultat framkom det att 
det fanns sjuksköterskor som själva var HIV-smittade. Det kan därför finnas ett intresse i att 
undersöka hur sjuksköterskor med HIV/AIDS upplever att ge vård. Vidare förslag till 
forskning kan vara vilket stöd som är bäst lämpat till sjuksköterskor som vårdar 
patientgruppen. 
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Författare, artikelns titel, 
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Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Bam, N E., & Naidoo, 
J R. (2014).  
 
Nurses experience in 
palliative care of 
terminally-ill HIV 
patients in a level 1 
district hospital. 
 
Curationis, 37(1), 9 
pages.    
 
Land: Sydafrika 

Syftet var att undersöka 
och beskriva  
upplevelser från 
sjuksköterskor, som 
vårdade HIV-patienter 
på ett sjukhus i 
KwaZulu-Natal, 
Sydafrika. 

Metod och design:  
Kvalitativ metod med 
utforskande design.   
 
Inklusionskriterier: 
Sjuksköterskor med minst 
ett års erfarenhet av att 
vårda patienter med 
HIV/AIDS och som 
arbetade på sjukhuset där 
studien gjordes.  
 
Exklusionskriterier: 
Redogörs ej.  
 
Urvalsförfarande: 
Avsiktligt urval. 
 
Urval: 
Deltagare N= 10 (9 
kvinnor, 1 man) med minst 
1 års arbetslivserfarenhet. 
 
Datainsamlingsmetod: 
Intervjuer.  
 
Analysmetod:  
Giorgi´s five steps.  

Styrkor:  
Forskaren läste upp 
det som framkommit 
efter intervjuerna för 
att försäkra 
objektivitet.  
 
Inget bortfall.  
 
Forskaren använde 
sig av bracketing.  
 
Svagheter:  
Liten urvalsgrupp. 
 
Resultatet 
representerade 
endast ett sjukhus.    

Sjuksköterskorna upplevde positiva känslor 
när de kunde hjälpa patientgruppen att leva 
med sin sjukdom.  
 
Sjuksköterskorna upplevde att de blev 
konfronterade med sin egna dödlighet vid 
vårdandet av patienterna, då några av 
sjuksköterskorna själva bar på HIV-smitta.  
 
Sjukdomen kunde kännas överväldigande, 
vilket fick sjuksköterskorna att brista i sina 
coping-strategier och därmed inte kunde 
hantera uppkomna situationer med önskvärd 
effektivitet.   
 
Sjuksköterskor upplevde att grunden till att 
kunna ge bra vård till palliativa patienter 
med HIV och AIDS var utbildning av 
personal och erfarenhet. Patientgruppens 
kraftfulla symtom och många mediciner 
ledde till att sjuksköterskan upplevde ett 
behov av mycket kunskap för att kunna ge 
bästa möjliga vård. 
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Författare, artikelns titel, 
tidskrift, land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Chan, K Y., Rungpueng, 
A. & Reidpath, D D. 
(2009).  
 
AIDS and the stigma of 
sexual promiscity: Thai 
nurses’ risk perceptions of 
occupational exposure to 
HIV.  
 
Thai nurses' risk 
perceptions of 
occupational exposure to 
HIV. Culture, Health & 
Sexuality, 11(4), 353-368.  
 
Land: Thailand. 
 

Syftet var att utforska 
betydelsen av HIV och 
AIDS för en liten grupp 
sjuksköterskor som arbetade 
i Thailand. 
 

Metod och design:  
Kvalitativ metod med 
utforskande design.  
 
Inklusionskriterier: 
Legitimerade sjuksköterskor 
eller trainee-sjuksköterskor 
 
Exklusionskriterier: 
Redogörs ej.  
 
Urvalsförfarande:  
Intresserade deltagare lämnade 
skriftligt intresse i samband 
med föreläsningar. 20 deltagare 
valdes därefter ut till intervju. 
 
Urval: 
Studiegrupper med  n= 20 
deltagare med en klinisk 
erfarenhet som varierade mellan 
4-20 år. Åldersspannet på 
deltagarna var  mellan 21-44 år. 
 
Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerade 
djupintervjuer.  
 
Analysmetod:  
Kodning användes för att 
kategorisera materialet i 
rubriker och underrubriker.   
 

Styrkor:  
De 20 namn som valdes 
ut var anpassade efter 
könsfördelningen i 
yrket utifrån ett 
nationellt perspektiv.  
 
Citat från 
djupintervjuerna 
presenteras i resultatet. 
 
Svagheter: I den  
kliniska erfarenheten av 
deltagarna hade inte 
konsekvent data samlats 
in. Det framkommer 
inte hur många som var 
intresserade av att delta 
från början.  
 
 

Rädslan för att bli smittade med HIV genom 
nålstick fanns ständigt närvarande hos 
sjuksköterskorna trots att de var medvetna om att 
det förelåg en liten risk för smitta.  
 
Oavsett nivån av upplevd rädsla fullföljde alla 
sjuksköterskor sin arbetsplikt och vårdade 
patienterna trots HIV- infektionen.  
 
I Thailand var HIV/AIDS stigmatiserat i stor 
utsträckning. Män som blev smittade förknippades 
genast med sexköp. Kvinnor räknade som 
prostituerade. Sjuksköterskorna upplevde att 
patienter med HIV/AIDS snabbt blev dömda som 
sämre människor. 
 
I allmänhet upplevde sjuksköterskorna att kvinnliga 
patienter som levde med HIV blev mer 
stigmatiserade än män. Skälen till detta kunde bero 
på de uppenbara könsroller som fanns i den 
thailändska kulturen. 
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Författare, artikelns titel, 
tidskrift, land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Fournier, B., Kipp, W., 
Mill, J. & Walusimbi, 
M. (2007).   

Nursing care of AIDS 
patients in Uganda. 

Nursing care of AIDS 
patients in 
Uganda. Journal Of 
Transcultural 
Nursing, 18(3), 257-
264. 

Land: Uganda.  

Syftet var att undersöka 
hur sjuksköterskor i 
Uganda upplevde 
vårdande av HIV-
patienter.  

 

Metod och design:  
Kvalitativ metod med 
utforskande design. 
 
Inklusionskriterier: 
Sjuksköterskor som kunde 
tala engelska och var 
anknutna till en HIV- / 
AIDS-organisation (statlig 
eller icke-statligt) och vara 
äldre än 18 år.  
 
Exklusionskriterier: 
Redogörs ej.  
 
Urvalsförfarande:  
Avsiktligt urval.  
 
Urval: 
N = 6 deltagare, fem kvinnor 
och en man, som arbetade i 
både statliga och icke-statliga 
sjukvårdsverksamheter. 
 
Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerade 
djupintervjuer, fokusgrupper. 
 
Analysmetod:  
Kvalitativ innehållsanalys.   

Styrkor:  
Forskarna skrev i 
förhand ner sin 
förförståelse. 
 
Inget bortfall.  
 
Svagheter: 
Liten grupp av 
deltagare – svårt att 
generalisera.  

Sjuksköterskorna som arbetade med patienter 
med HIV och AIDS i Uganda upplevde stora 
hinder att vårda på ett värdigt sätt relaterat till 
resursbrister. 
 
Sjuksköterskorna upplevde det som utmanande 
att upprätthålla värdighet och säkerställa 
integritet hos patienterna då omvårdnaden 
skedde i trånga utrymmen med många patienter 
på samma sal. 
 
När det var brist på skyddsmaterial, till exempel 
handskar kunde vården inte utföras p.g.a. rädsla 
för smitta. Detta kunde leda till känslomässig 
ångest hos sjuksköterskan då möjligheten att 
hjälpa på ett adekvat sätt förhindrades.  
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Författare, artikelns 
titel, tidskrift, land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Harrowing, J N. 
(2011). 
 
Compassion practice 
by Ugandian nurses 
who provide HIV 
care. 
 
Online Journal Of 
Issues In Nursing, 
16(1), 1. 
 
Land: Sydafrika 
 

Syftet var att undersöka 
vilken effekt ett HIV-
utbildningsprogram 
hade på sjuksköterskors 
och barnmorskors 
arbete. 

Metod och design:  
Kvalitativ metod med 
utforskande design. 
 
Inklusionskriterier: 
Sjuksköterskor och 
barnmorskor som arbetar 
med Hiv-vård.  
 
Exklusionskriterier: 
Redogörs ej.  
 
Urvalsförfarande  
Avsiktligt urval. 
Deltagarna valdes ut av en 
administrativ 
chefssjuksköterska.   
 
Urval 
N = 24 deltagare, endast 
kvinnor som hade 
arbetslivserfarenhet  mellan 
15-30 år.  
 
Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerade 
intervjuer och 
observationer.  
 
Analysmetod:  
Innehållsanalys. 

Styrkor:  
Urvalsgrupp med 
stor och varierad 
erfarenhet.  
 
Inget bortfall.  
 
 
Svagheter:  
Årtal för 
datainsamlingen 
finns inte angivet.  
 
Forskaren har inte 
beskrivit sin 
förförståelse.  

Sjuksköterskan upplevde en förändring av 
vården när HIV-epidemin tog sin början. De 
upplevde en tyngre arbetsbörda och stress 
samtidigt som de tyngdes av känslorna som 
omvårdnaden av patienter med HIV och 
AIDS medförde. De upplevde en sorg i att  
att inte kunna ge den kvalitet på vård de 
önskade, samt avsaknaden av möjlighet till 
att hjälpa alla.  
 
Till följd av den höga arbetsbelastningen på 
sjukhusen fick en del av sjuksköterskorna 
genomgå en utbildning för att lära sig att 
hantera de utmaningar de dagligen ställdes 
inför. En del hade också utbildats i att arbeta 
mer produktivt. Efter utbildningen upplevde 
sjuksköterskorna att deras arbete blev både 
bättre och mer meningsfullt. 
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Författare, artikelns 
titel, tidskrift, land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Harrowing, J N. & 
Mill, J. (2010).  
 
Moral distress 
among Ugandan 
nurses providing 
HIV care: A critical 
ethnografy. 
 
International Journal 
of Nursing Studies., 
47(6), 723-731  
 
Land: Sydafrika. 
 

Syftet var att diskutera 
fenomenet ”moralisk 
stress” då det var 
beskrivet och 
definierat av 
deltagarna som en 
aspekt av deras 
sjuksköterskearbete.  

Metod och design:  
Kvalitativ metod med 
utforskande design.  
 
Inklusionskriterier: 
Legitimerade 
sjuksköterskor.  
 
Exklusionskriterier: 
Redogörs ej. 
 
Urvalsförfarande: 
Avsiktligt urval. 
 
Beskrivning av slutgiltig 
studiegrupp: 
N= 24 deltagare. Endast 
kvinnor med 15-35 års 
arbetslivserfarenhet. 
Bortfall n = 1 deltagare 
 
Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerade 
intervjuer och 
observationer.  
 
Analysmetod:  
Innehållsanalys. 

Styrkor:  
Stort urval.  
 
Litet bortfall.  
 
Forskaren har använt 
sig av flera metoder 
för att försäkra sig 
om objektivitet.  
 
 
Svagheter:  
Homogen grupp.  
Samtliga deltagare 
valdes ut av en 
chefssjuksköterska. 
 

Sjuksköterskorna upplevde starka 
känslor i vårdandet av HIV-patienter 
relaterat till en känsla av ansvar för att 
kompensera för den bristande vården. 
 
Att inte kunna ge den vård som patienten 
krävde gav upphov till känslor av 
otillräcklighet och misslyckande.  
 
Trots de många hinder som 
sjuksköterskorna mötte så fokuserade de 
på sin vilja att göra nytta och på det som 
gick att påverka. Sjuksköterskor 
upplevde glädje över alla små 
framgångar. 
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Författare, artikelns 
titel, tidskrift, land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Ishimaru, T., Wada, 
K., Hoang, H T X., 
Bui, A T M., Ngyen, 
H D., Le, H. & Smith, 
D R. (2017). 
 
Nurses’ willingness to 
care for patients 
infected with HIV or 
Hepatitis B/ C in 
Vietnam.  
 
Environmental Health 
and Preventive 
Medicine /, 22(1), 9. 
 
Land: Vietnam. 

Syftet i studien var att 
undersöka de faktorer 
som är förknippade med 
sjuksköterskornas vilja 
att vårda patienter som 
är infekterade med 
humant 
immunbristvirus (HIV) 
eller hepatit B eller C-
virus (HBV / HCV) i 
Vietnam. 
 

Metod och design:  
Tvärsnittsstudie. 
 
Inklusionskriterier: 
Sjuksköterskor, oavsett 
utbildningsgrad (finns tre 
olika i Vietnam, men alla 
arbetar på samma nivå och 
omfattning i den kliniska 
miljön). 
 
Exklusionskriterier: 
Redogörs ej.  
 
Urvalsförfarande: 
Stratifierat slumpmässigt 
urval.  
 
Urval  
N = 400 deltagare. 56 män 
och 344 kvinnor som 
arbetar som sjuksköterskor. 
 
Datainsamlingsmetod: 
Enkätundersökningar.  
 
Analysmetod:  
Regressionsanalyser med 
deskriptiv statistik.  

Styrkor:  
Inga bortfall i 
studien.  
 
Svagheter:  
Litet urval på endast 
två sjukhus. 
 
 
 

Positiva korrelationer har påvisats mellan 
villighet att vårda och ålder hos 
sjuksköterskan.  
 
Deltagarna upplevde positiva känslor kring 
att vårda HIV-patienter.  
 
Majoriteten av deltagarna svarade att de 
kände sig säkra i sin förmåga att skydda sig 
själva från att smittas medan de vårdade en 
patient med HIV/AIDS. 
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Författare, artikelns 
titel, tidskrift, land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Mill, J., Harrowing , 
J., Rae, T., Richter, S., 
Minnie, K., Mbalinda, 
S., & Hepburn – 
Brown, C. (2013).  

Stigma in AIDS 
Nursing Care in Sub-
Saharan Africa and 
the Caribbean.  
 
Qualitative Health 
Research, 23(8), 
1066-1078. 
 
Land: Jamaica, 
Kenya, Uganda och 
Sydafrika.  

Syftet med studien var 
att undersöka 
sjuksköterskors 
upplevelse av 
stigmatisering vid 
HIV/AIDS-omvårdnad i 
fyra låginkomstländer.  
 

Metod och design:  
Kvalitativ metod med 
deskriptiv design.  
 
Inklusionskriterier: 
Deltagarna skulle vara 
minst 18 år, kunna prata 
engelska och arbeta på 
sjukhus och vara 
registrerad sjuksköterska 
eller barnmorska. 
 
Exklusionskriterier: 
Redogörs ej. 
 
Urvalsförfarande: 
Avsiktligt urval.  
 
Urval: 
N= 84 sjuksköterskor och 
barnmorskor. Uganda: 20 
st. Jamaica: 20 st. 
Sydafrika: 22 st. Kenya: 
22st.  
  
Datainsamlingsmetod: 
Intervjuer i fokusgrupper. 
 
Analysmetod:  
Innehållsanalys.  

Styrkor:  
En bred population 
undersöktes. Stort 
urval.  
 
Svagheter: 
Det saknades 
information från 
deltagare i vissa 
länder.  
 
Det angavs ingen 
bakgrundsfakta hos 
deltagarna. Saknas 
information och 
demografiska 
faktorer. 

Sjuksköterskorna var medvetna om 
stigmatiseringen och diskrimineringen 
sjukdomen innebar och arbetade för att 
motarbeta stigman.  
 
Även om alla sjuksköterskor ville och vårda 
jämlikt så upplevde sjuksköterskorna att 
patienterna med HIV/AIDS behandlades 
annorlunda på grund av dess sjukdom.  
 
Mer än hälften av sjuksköterskorna upplevde 
det som utmanande att ge en säker 
patientomvårdnad utifrån rådande 
resursbrist. Bristen på sjuksköterskor 
upplevdes vara den resursbrist som var mest 
påtaglig för de deltagande sjuksköterskorna.  
 
 
 
 
 

 
 
 



!

8 (10)  
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Mullins, I L. (2009). 
 
”How Caring for Persons 
with HIV/AIDS Affects 
Rural Nurses”.  
 
Issues In Mental Health 
Nursing, 30(5), 311-319. 
 
Land: USA. 

Syftet var hur undersöka 
sjuksköterskors upplevelser 
av att vårda patienter med 
HIV/AIDS på landsbygden. 
 

Metod och design:  
Kvalitativ metod med 
utforskande design. 
 
Inklusionskriterier: 
Sjuksköterskor som arbete på 
landsbygden (städer med mindre 
än 50000 invånare) i Virginia, 
USA.   
 
Exklusionskriterier:  
Sjuksköterskor som arbetade i 
storstadsområden. 
 
Urvalsförfarande:  
Postnummer från 27 regioner 
användes för att identifiera 
möjliga deltagare. 204 enkäter 
skickades ut via brev. 
 
Urval:  
N=76 deltagare som arbetar som 
sjuksköterskor på landsbygden.   
 
Datainsamlingsmetod: 
Enkäter utifrån en kvalitativ 
ansats med möjlighet att skriva 
berättelser.  
 
Analysmetod:  
Kvalitativ innehållsanalys.  

Styrkor:  
Bred variation på 
erfarenhet hos 
studiedeltagarna. 
 
Citat från deltagarnas 
berättelser.  
 
 
Svagheter: 
 
Stort bortfall (63%).  

Sjuksköterskorna i studien hade varierande 
upplevelser av att vårda patientgruppen. Majoriteten 
upplevde inte rädsla för smitta.  
 
När patienter på rättspsykiatriska kliniker och 
fängelser använde sin HIV-diagnos i syfte att skada 
sjuksköterskorna upplevdes en rädsla för smitta. 
 
Sjuksköterskorna upplevde en sorg kring den 
stigmatisering och diskriminering som kunde drabba 
patienter med HIV/AIDS.  
 
Att vårda patientgruppen kunde leda till utmattning 
både känslomässigt och fysiskt. På ett känslomässigt 
plan upplevde sjuksköterskan att det var ledsamt att 
så många gick bort, och fysiskt menade 
sjuksköterskorna att patientgruppen är tung då de i ett 
sent skede av sjukdomen kräver mycket omvårdad. 
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Suominen, T., 
Koponen, N., 
Mockiene, V., Raid, 
U., Istomina, N., 
Vänskä, M-L., Blek - 
Vehkaluoto, M., & 
Välimäki, M. (2010).  

Nurses’ knowledge and 
attitudes to HIV/AIDS 
– An international 
comparsion between 
Finland, Estonia and 
Lithaunia.  
 
International Journal 
of Nursing Practice., 
16(2), 138-147. 
 
Land: Finland, Estland 
och Litauen. 

Syftet med studien var 
att presentera data om 
sjuksköterskornas 
kunskaper om och 
attityder mot HIV/ AIDS 
i länderna Finland, 
Estland och Litauen.  

 

Metod och design:  
Tvärsnittsstudie  
 
Inklusionskriterier: 
Registrerade sjuksköterskor 
som jobbade på på medicin-, 
kirurg- och kvinnokliniker.  
 
Exklusionskriterier:  
Chefsjuksköterskor.  
 
Urvalsförfarande:  
Bekvämlighetsurval på 
sjukhus lokaliserade i 
områden där det var stor 
förekomst av HIV/AIDS. 
 
Urval: 
Deltagande sjuksköterskor 
totalt N= 748. N=322 från 
Finland. N= 191 från 
Estland och n= 169 från 
Litauen. Total svarsfrekvens: 
82%.  
 
Datainsamlingsmetod: 
Frågeformulär. 
 
Analysmetod:  
Statistisk analys deskriptiv 
statistik.  

Styrkor:  
Bred variation på 
erfarenhet vid 
studiedeltagarna. 
 
Bred variation på 
yrkesplats.   
 
Litet bortfall (18%). 
 
 
Svagheter: 
 
Undersökningarna är 
gjorda på stora 
universitetssjukhus. 
Vilket innebär att det 
inte säger någonting 
hur det fungerar på 
de mindre sjukhusen.  
 
Mätinstrument är från 
USA och det finns 
kulturella skillnader 
mellan länderna 
vilket kan ha 
påverkat resultatet.  

Det har påvisats flera korrelationer mellan 
sjuksköterskornas bakgrund och lokalisation 
med deras attityder mot patienter med 
HIV/AIDS.  
 
Sjuksköterskor som var mest villiga att vårda 
patientgruppen hade mer utbildning och 
erfarenhet av sjukdomen, både professionellt 
och privat. 
 
Sjuksköterskor med lång erfarenhet upplevdes 
mer negativt inställda till vård av 
patientgruppen.   
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Vorasane, S., Jimba, M., 
Kikuchi, K., Yasuoka, 
J., Nanishi, K., Durham, 
J. & Sychareun, V. 
(2017).  
 
An investigation of 
stigmatizing attitudes 
towards people living 
with HIV/AIDS by 
doctors and nurses in 
Vientiane, Lao PDR.  
 
BMC Health Services 
Research, 171-13.  
 
Land: Laos.  

Syftet var att undersöka 
sjuksköterskans 
upplevelser av 
stigmatiserande attityder 
mot människor som lever 
med HIV/AIDS i Laos.   

Metod och design:  
Tvärsnittsstudie.  
 
Inklusionskriterier: 
Alla läkare och 
sjuksköterskor som var 
anställda på de undersökande 
sjukhusen.  
 
Exklusionskriterier:  
Sjukhus som hade mindre än 
tio vårdpersonal anställda 
eller inte bedrev 
heldygnsvård.  
 
Urvalsförfarande: 
Frågeformulär delades ut till 
anställda på 12 sjukhus i 
Wientiane-regionen. N=595 
deltagare fyllde i enkäter. 
 
Urval:  
N = 558 deltagare. 
(Sjuksköterskor = 281 Läkare 
=277). Bortfall N= 37. 
 
Datainsamlingsmetod: 
Enkäter. 
 
Analysmetod: 
Statistisk analys.  

Styrkor:  
Stort urval. För att 
uppnå power 
behövdes  458, 558 
deltog. 
 
Variation i urvalet.  
 
Svagheter: 
Stora religiösa 
skillnader.  
 
De valde den 
urvalsmetod som 
ansågs enklast, vilket 
kan medföra att 
resultatet inte kan vara 
helt tillförlitligt och i 
sin tur leda till att en 
del grupper blir 
felrepresenterade.  

Det fanns en korrelation mellan allmän vetskap 
om HIV/AIDS och sjuksköterskornas 
stigmatisering.  
 
Sjuksköterskor som fått HIV/AIDS-utbildning 
var mindre benägna att rapportera 
stigmatiserande attityder gentemot 
patientgruppen  
 
Rädslan för HIV/AIDS och diskriminering av 
patienterna upplevdes i minst utsträckning hos 
de sjuksköterskor med mest erfarenhet av att 
vårda patientgruppen.  
 
Sjuksköterskor med kortare arbetserfarenhet 
kring patientgruppen var mer benägna att tycka 
att de inte gav en god omsorg till patienterna.  
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