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Sammanfattning   

Bakgrund: Humant immunbristvirus (HIV) är ett kroniskt virus. Överförbarheten av en HIV-

infektion sker via kontakt med blod och andra kroppsvätskor från en redan HIV-smittad 

person. En obehandlad HIV-infektion kan leda till förvärvat immunbristsyndrom (AIDS), 

vilket är slutstadiet av infektionen och kan ha en dödlig utgång. Sjukdomen kan föra med sig 

stigmatisering och diskriminering från sjukvårdspersonal och anhöriga, vilket har en inverkan 

på vården. 

 

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser vid omvårdnad 

av personer med HIV/AIDS. 

 

Metod: En litteraturstudie med deskriptiv design utfördes och baserades på tio kvalitativa 

studier. Data samlades in genom systematisk sökning och har kritiskt granskats. Integrerad 

analys användes för att sammanställa resultatet. 

 

Resultat: Fyra kategorier identifierades; Brist på resurser, Stigmatisering och diskriminering, 

Rädsla för att smittas, samt Behov av kunskap och utbildning. Sjuksköterskorna beskrev att 

bristen på resurser gav en sämre kvalité på omvårdnaden och en ökad risk att själva bli 

smittade. De ansåg att ökad kunskap inom ämnet kunde leda till säkrare och rättvisare vård 

samt att den stigmatisering och diskriminering som förekom riskerade bli ett hinder i 

omvårdnaden. 

 

Slutsats: Flertalet faktorer bidrog till svårigheter vid omvårdnaden av HIV/AIDS-smittade 

patienter. Det hela medförde negativa attityder gentemot de smittade vilket påverkade 

kvalitén på omvårdnaden.  

 

Nyckelord: HIV/AIDS, Kunskap, Rädsla, Sjuksköterskor, Stigmatisering, Upplevelser.  
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Bakgrund 
 

HIV/ AIDS  
Ett utbrott med spridning av Humant immunbristvirus (HIV) uppmärksammades under 1980-

talet där de drabbade framförallt var homosexuella män, injektionsmissbrukare samt de som 

köpte sex, vilka kunde betraktas som diskriminerade och utstötta av samhället (Dako-Gyeke, 

Dako-Gyeke & Asampong, 2015). Totalt har 77,3 miljoner människor infekterats sedan 

utbrottet uppmärksammades (UNAIDS, 2018a). Av alla de som smittats genom åren lever 

idag 36,9 miljoner med HIV och värst drabbat med 25,7 miljoner HIV-infekterade är Afrika 

söder om Sahara (World Health Organization [WHO], 2018). Det är dubbelt så vanligt att 

kvinnor i åldern 15–24 år från Afrika söder om Sahara är HIV-smittade jämfört med män 

(UNAIDS, 2018a). 

Enligt Folkhälsomyndigheten (2015) tillhör HIV en av de sjukdomarna med anmälningsplikt. 

Sverige har en rapporterad spridning mellan 0–72 år, medelålder 32 år och fortfarande är det 

männen som dominerar i statistiken av antalet smittade. I dagsläget uppskattas 6000–7000 

personer av befolkningen i Sverige att leva med HIV, där 400–500 nya fall rapporteras in 

varje år. Folkhälsomyndigheten rapporterar att en ökning av HIV- smittade kan ses i samband 

med invandringen till Sverige, då mer än hälften redan är smittade innan de immigrerar till 

landet.  

En obehandlad HIV-infektion kan leda till förvärvat immunbristsyndrom (AIDS), vilket är 

slutstadiet av infektionen och kan ha en dödlig utgång. Sedan sjukdomen identifierades finns 

ett uppskattningsvärde på 35 miljoner bortgångna i AIDS. I nutid har antalet dödsfall relaterat 

till AIDS minskat. Från år 2005 till år 2016 har siffran sjunkit till hälften och visar ett utfall 

närmare 1 miljon avlidna. En minskning som tros ha inträffat i samband med de Förenta 

Nationernas (FN) uppsatta mål, att AIDS-epidemin ska avslutas före år 2030 (WHO, 2018).  

Bansi-Matharu et al. (2018) beskrev att det globala mål som FN satt ska uppfyllas år 2030 

genom ett arbete utformat som 90-90-90 (ibid.). Förtydligat ska 90 % av de som lever med 

HIV vara medvetna om sin smitta, 90 % ska tillhandahålla en effektiv behandling samt att 90 

% ska ha omätbara virusnivåer i blodet. UNAIDS, som är FN:s samlade program mot 

HIV/AIDS, visar globalt sett ett bra resultat på väg i rätt riktning (UNAIDS, 2018b).  

Smittvägar  
Överföringen av en HIV-infektion sker via kontakt med blod och andra kroppsvätskor från en 

redan HIV-smittad person, vilket kan ske genom graviditet där smittan går från mor till barn 

via förlossning eller amning. Andra smittvägar är via blodtransfusion, organ- eller 

vävnadstransplantation samt genom att använda samma sprutor, vilket är vanligt hos 

injektionsmissbrukare. Det kan även handla om sexuell överförbarhet genom oskyddat samlag 

både vaginalt och analt, samt via oralsex. Förtydligat sker ingen smitta av HIV vid vanliga 

sociala kontakter i vardagen (Folkhälsomyndigheten, 2015; Källquist- Petrisi & Resman, 

2016). 

Högst smittsamhet förekommer hos nyligen smittade personer och ofta är de helt ovetandes 

om infektionen, något som kan vara relaterat till hens symtombild (Folkhälsomyndigheten, 

2015).  
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Symtom och behandling 
HIV angriper och bryter ned kroppens immunförsvar vilket kan visa sig i form av feber, 

svullna lymfkörtlar, ont i halsen och i vissa fall utslag. Det finns de som inte märker av några 

symtom och det kan då dröja flertalet år från att personen blivit smittad tills sjukdomen bryter 

ut (Folkhälsomyndigheten, 2015). 

HIV är ett retrovirus, vilket innebär att infektionen inte läker ut spontant till följd av att det 

lagras i kroppens arvsmassa. Med andra ord är det en sjukdom där viruset kommer att finnas 

kvar resten av livet (Källquist- Petrisi & Resman, 2016). Trots att en botande behandling 

uteblir har det sedan mitten av 1990-talet funnits behandling i form av bromsmediciner. 

Bromsmedicinerna är läkemedel som hämmar sjukdomsförloppet samt minskar dess 

komplikationer, något som ger en lägre smittsamhet om behandlingen är väl fungerande 

(ibid.). 

Att leva med HIV/AIDS ur ett patientperspektiv 
Rädsla för att vara öppen med sin smitta 

Att få ett besked om HIV-smitta beskrevs som tungt och kunde leda till rädsla för vad 

sjukdomen innebar och dess följder. Personerna beskrev även en oroskänsla för att avslöja sin 

smitta utifrån hur familj och övriga samhället skulle reagera (Gilbert & Walker, 2010).  

Familjer visade olika former av beteenden, något som de drabbade personerna uttryckte 

berodde på rädsla för att bli smittad relaterat till otillräcklig kunskap om sjukdomen. Det 

kunde hända att familjemedlemmar utvecklade ett agg emot personen vid avslöjandet av 

smittan, något som resulterade i utfrysning och smutskastande då de menade att smittan gått 

att undvika med bättre moraliska beslut. Ett diskriminerande beteende kunde även förekomma 

där de undvek att använda samma badrum eller exempelvis bestick som den HIV-bärande 

personen använde (Gilbert & Walker, 2010; Greeff et al., 2008).  

Greeff et al. (2008) beskrev blandade känslor där smittade personer uttryckte att de hade en 

stor risk av att tappa greppet om vardagen. De beskrev känslor som tvivel, oro, mod, sårbarhet 

och acceptans. Tankarna snurrade om huruvida de skulle berätta om sin sjukdom eller inte. 

Oro över hur alla runt omkring skulle reagera och om de har tillräckligt mod för att möta de 

eventuella motgångar som kunde uppstå. Det kunde exempelvis handla om situationer där 

stigmatiseringen utvecklade en skam så stor att suicidtankar väcktes (ibid.). 

 

Det hände att de smittade personerna förnekade sin sjukdom och inte visade några tecken på 

acceptans av situationen. Med rätt medicinsk hjälp och information kunde de acceptera sin 

smitta och levde ett nästintill så vanligt liv de kunde med partner och jobb. Stöd och förståelse 

var här två viktiga faktorer. De som accepterade sin smitta uttryckte att de gärna ville bryta 

tystnaden för att få samhället att förstå och hjälpa andra drabbade genom att vara öppna 

angående sin sjukdom (Greeff et al., 2008).    

 

Stigmatisering  

Stigma är en form av social märkning som påverkar den sociala identiteten. I allmänhet 

markerar stigmatisering individen som avvikande, oönskad, ovärderlig eller till och med 

farlig. Ett stigmatiserat tillstånd kan därför ses som ett skammärke (Engebretson, 2013).  
 

HIV/AIDS är ett av de mest stigmatiserade sjukdomstillstånden i världen (Gilbert & Walker, 

2010). Stigmatisering relaterat till HIV definieras som negativa känslor, övertygelser och 

attityder gentemot de personer som lever med HIV, samt deras familjer som ingår i grupper 
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associerade med sjukdomen. Negativiteten riktas även gentemot de som löper större risk för 

att få en HIV- infektion, till exempel prostituerade, transpersoner, män som har samlag med 

män samt de som missbrukar droger genom injektion (UNAIDS, 2014).  

De personerna som förknippas med HIV upplevde stigmatiseringen med negativa reaktioner 

som följd (Stutterheim et al., 2014). Pereira, Caldeira och Monteiro (2018) beskrev att 

homosexuella män ofta utsattes för dubbel stigmatisering, vilket innebar att samhället visade 

negativa attityder både mot deras HIV-status och sexuella läggning. Den HIV-relaterade 

stigmatiseringen kunde ha en negativ påverkan på hälsan, livskvaliteten och välbefinnandet 

hos de som levde med smittan. Männen upplevde bland annat att deras självförtroende 

påverkades samt att de såg HIV-infektionen som en förbannelse eller ett straff relaterat till hur 

de valt att leva sitt liv (ibid.). 

 

Dako-Gyeke et al. (2015) beskrev hur stigmatisering och diskriminerande beteenden kunde 

föra med sig en negativ attityd till sin sjukdom. Det medförde att avslöjandet av smittan för 

familj, arbetsgivare och sexuella partners riskerade att utebli (ibid.). En annan vanlig följd av 

stigmatisering var att smittan ökade i samhället genom att färre personer HIV-testade sig. 

Något som i sin tur kunde leda till minskad kunskap om de risker som finns, samt att det 

hindrade personer i behov av behandling att få tillgång till den (Gilbert & Walker, 2010). Som 

tidigare nämnt blev patienterna avskräckta att tala om sin HIV-status, något som då hölls 

hemligt och visade sig kunna ge negativa följder i form av social isolering, samt minskad 

känsla av kontroll. Liknande följder förekom när personen utsattes för diskriminering i 

samband med avslöjandet av sjukdomen (Dako-Gyeke et al., 2015). 

 

Upplevelser av vården  

Majoriteten av den forskning som går att finna gällande vård av personer drabbade av 

HIV/AIDS utgår från ett patientperspektiv. Rädslan för vården lever kvar hos en del av 

befolkningen i samband med upplevelser där stigmatiseringen fortfarande förekommer. 

Patienterna berättade om en sämre attityd hos personal med mindre utbildning, då de betedde 

sig som att de blev smittade genom att vidröra den HIV-infekterade personen (Dako-Gyeke et 

al., 2015). Vidare beskrev patienterna hur de inom vården blev beskyllda för att ha orsakat sin 

HIV-smitta och att några av de anställda i sjukvårdspersonalen var ovilliga att behandla dem 

(Stutterheim et al., 2014). Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) ska hela 

befolkningen ha rätt till en vård på lika villkor. I lagen framgår att ”vården ska ges med 

respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet” (SFS 

2017:30, 3 kap. 1§). 

 

Det fanns patienter som upplevde sina sjukhusbesök uppfylla kriterierna för en bra sjukvård, 

där de som smittade kunde känna en trygghet (Dako-Gyeke et al., 2015). International 

Council of Nurses (ICN, 2014) beskriver sjuksköterskors grundläggande ansvarsområden, 

vilka är att främja hälsa, förebygga sjukdom, lindra lidande och återställa hälsa. I ICN:s etiska 

kod framgår det att sjusköterskor ska uppvisa professionella värden som lyhördhet, 

medkänsla, trovärdighet och respektfullhet (ibid.). Patienterna beskrev mötena med 

vårdpersonal som respektfulla, vilket ledde till att de kände sig sedda samt bekräftade som en 

människa och inte som en sjukdom (Dako-Gyeke et al., 2015). De beskrev också värdet av 

när sjukvårdspersonalen tog sig tid åt deras ärende. Vidare upplevdes att de blev lyssnade på, 

vilket medförde känslan att bli tagen på allvar (Stutterheim et al., 2014). 

 

Enligt FN:s mänskliga rättigheter har alla människor lika värde och samma rättigheter, därför 

bör handlingarna gentemot varandra vara i en anda av gemenskap (Svenska FN-förbundet, 

2008). Patienterna drabbade av HIV/AIDS upplevde att starka relationer gentemot 
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sjukvårdspersonalen vara av betydelse och relationerna byggdes enklare upp genom att träffa 

samma person vid sina regelbundna besök. Vidare beskrev de hur det resulterade i ett 

”partnerskap”, samt att det stöd de erhölls var av vikt för välbefinnandet och fortsatt 

engagemang till vården (Bruton, Rai, Day & Ward, 2018). 

 

Problemformulering 
Utbrottet av HIV/AIDS uppmärksammades under 1980-talet där stigmatisering och 

diskriminering redan då gick att urskilja. I dagens samhälle är det något de HIV-smittade 

personerna fortfarande stöter på vilket påverkar deras syn på sjukdomen negativt. Tidigare 

forskning visar en dominans av patienternas upplevelser. Det framgår att rädslan för 

stigmatisering påverkar hur en HIV-infekterad person söker sig till vården, vilket i sin tur 

leder till en undvikbar spridning av sjukdomen. I samband med att spridningen av smittan går 

att undvikas förtydligas vikten av stöd till patienten, framförallt inom sjukvården där de ska 

känna sig trygga och få behandling utan fördomar. Patientens säkerhet ska alltid sättas i första 

hand. Det är därför av vikt att få kunskap om sjuksköterskors upplevelser av att vårda 

personer med HIV/AIDS för att få ökad förståelse för vad som kan förbättras i omvårdnaden 

för personer som bär på smittan. 

 

Syfte 
Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser vid omvårdnad av personer med 

HIV/AIDS. 

 

Metod 
 

Design 
En litteraturstudie med deskriptiv design valdes för att på bästa sätt kunna besvara syftet och 

en systematisk sökning genomfördes för att samla relevant material till litteraturstudien. I en 

litteraturstudie studeras och sammanställs tidigare forskning inom ett specifikt område. 

Anledningen kan exempelvis vara ett behov av ökad kunskap inom det specifika området, 

eller för att se eventuella brister och på så sätt utforma nya forskningsfrågor (Kristensson, 

2014). 

 

Sökstrategi 
Utifrån valt syfte identifierades meningsbärande ord som i sin tur resulterade i synonymer, 

ämnesord och fritextord. De meningsbärande orden blev ”sjuksköterskor”, ”upplevelser”, 

”omvårdnad” samt ”HIV/AIDS”. För att hitta de rätta engelska termerna användes Svensk 

MeSH och med hänsyn till huvudområdet omvårdnadsvetenskap valdes databaserna Cinahl 

och Medline. De framtagna sökorden delades in i fem olika sökblock (Se Tabell 1). Den 

systematiska sökningen gjordes med både ämnesord och fritextord. Vid några av 

fritextsökningarna användes trunkering för att få med ändelser på sökordet (Willman, 

Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016).  

 

Inom varje sökblock söktes först alla sökord separat, för att sedan kombineras med 

sökoperatören OR (Tabell 1). Avslutningsvis kombinerades de olika sökblocken med 

sökoperatören AND för att precisera sökningen. De begränsningar som gjordes var att 

artiklarna skulle vara peer reviewed, skrivna på engelska samt publicerade mellan 

tidsperioden 2004–2018.  
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Tabell 1. En översikt av sökord i respektive databas och sökblock. 

Databas Sökblock 1 Sökblock 2 Sökblock 3 Sökblock 4 Sökblock 5 

Cinahl  Nurses (MH) 

Nurs* 

Nursing Staff, 

Hospital (MH) 

Health Personnel 

(MH) 

 

Attitude of Health 

Personnel (MH) 

Experience* 

Perception (MH) 

Perception* 

Attitude (MH) 

Attitude* 

Nurse attitudes 

(MH) 

Nursing  

Nursing care 

(MH) 

Management 

(MH) 

“Nursing care 

management”** 

Bloodborne 

Pathogens (MH) 

HIV** 

HIV-AIDS 

Nursing (MH) 

Qualitative** 

Medline  Nurses (MH) 

Nurs* 

Nursing Staff, 

Hospital (MH) 

Health Personnel 

(MH) 

Attitude of Health 

Personnel (MH) 

Experience* 

Perception* 

Attitude (MH) 

Attitude* 

Nursing (MH) 

Nursing Care 

(MH) 

Management ** 

“Nursing care 

management”** 

Blood-Borne 

Pathogens (MH) 

HIV(MH) 

HIV/AIDS** 

 

Qualitative** 

 

* = fritextsökning med trunkering 

** = endast fritextsökning 

 

Urval  
För att säkerställa artiklarnas kvalité är det viktigt att de artiklar som ska ingå i 

litteraturstudien granskas i flera steg (Kristensson, 2014). Urvalet skedde i fyra steg, i det 

första urvalet lästes samtliga 205 titlar gemensamt, och de titlar som ansågs relevanta för att 

kunna svara på syftet gick vidare till urval två. I det andra urvalet lästes 75 abstract vilket 

genomfördes enskilt. Vilka artiklar som skulle läsas i fulltext diskuterades sedan gemensamt. 

I det tredje urvalet lästes även de utvalda 22 artiklarna enskilt i fulltext. Slutligen i det fjärde 

urvalet valdes 11 artiklar ut för vidare granskning (Se Bilaga 1). De artiklar som exkluderades 

i det fjärde urvalssteget svarade ej till syftet samt två var skrivna på spanska. 

 

Inklusionskriterierna var att studierna skulle handla om sjuksköterskors upplevelser av 

omvårdnad vid HIV-/AIDS- smittade samt att det skulle vara kvalitativa studier med 

godkännande av en etisk kommitté. Exklusionskriterier var artiklar som lyfte patienternas 

upplevelser av omvårdnad, artiklar som endast lyfte upplevelser av andra professioner inom 

vården, samt de artiklar där sjuksköterskornas upplevelser inte gick att särskilja från resten av 

deltagarna. Kvantitativa studier och litteraturstudier räknades också till exklusionskriterierna.  

 

Granskning  
Totalt kvalitetsgranskades 11 artiklar utifrån Kristensson (2014) granskningsmall för 

kvalitativa studier. Granskningen genomfördes enskilt, för att sedan diskuteras och jämföras. 

Fokus lades på hur väl information angående godkännande från etisk kommitté framgick, om 

resultatet var logiskt beskrivet och enkelt att läsa, samt om det beskrevs hur deltagare 

rekryterades och hur data samlades in. Efter kvalitetsgranskning av samtliga 11 artiklar 

exkluderades en artikel relaterat till ofullständigt resultat och att det inte framgick om artikeln 

hade godkännande av etisk kommitté. 
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Bearbetning och analys 
De tio artiklarnas resultat analyserades induktivt i tre steg utifrån Kristenssons (2014) 

integrerad analys. I det första steget lästes alla artiklar noggrant igenom enskilt i sin helhet för 

att få en helhetsbild och meningsbärande enheter identifierades. I det andra steget fördes en 

gemensam diskussion angående meningsenheterna och vad som framkommit samt likheter 

och olikheter i studiernas resultat som markerades och etiketterades med preliminära 

kategorier. I det sista steget sammanställdes all text med liknande innehåll i fyra slutliga 

kategorier; Brist på resurser, Stigmatisering och diskriminering, Rädsla för att smittas samt 

Behov av kunskap och utbildning.  

 

Etiska överväganden 

Enligt Forsberg och Wengström (2016) är det viktigt att välja studier som har tillstånd från 

etisk kommitté eller att noggranna etiska överväganden gjorts. Samtliga inkluderade studier 

hade etiskt godkännande från en kommitté. Kristensson (2014) tar upp de fyra 

forskningsetiska principerna vilka är autonomiprincipen, nyttoprincipen, inte skada-principen 

och rättviseprincipen. Med principerna i åtanke vid granskning och vid analysen har det 

identifierats aspekter kopplade till studiernas etiska resonemang. Deltagarna var med frivilligt 

och kunde dra sig ur när som helst utan konsekvenser. Data hölls inlåst och deltagarna samt 

insamlade data hölls anonymt under studiens gång. Skriftlig och muntlig information gavs ut 

om studierna och hur de skulle gå tillväga.  

 

Forsberg och Wengström (2016) tar upp att alla artiklar som ingår i en litteraturstudie ska 

redovisas. I den genomförda litteraturstudien redovisas alla inkluderade artiklar i en 

artikelmatris (se Bilaga 2) och i resultatet. I ett vetenskapligt arbete är hederlighet och ärlighet 

grundvärden (Kjellström, 2017). Allt resultat som ansågs svara på hur sjuksköterskorna 

upplevde omvårdnaden kring smittade patienter har redovisats och ej förvrängts.   

 

Resultat 
Litteraturstudien innefattade tio studier med kvalitativ ansats (se Bilaga 2). Majoriteten av 

studierna genomfördes i utvecklingsländer. Länderna som studierna genomfördes i var 

England (n=1), Indien (n=1), Kenya (n=1), Sydafrika (n=1), Tanzania (n=1), Thailand (n=1), 

USA (n=1) och Zimbabwe (n=1). Två studier var multicenterstudier som båda genomfördes i; 

Jamaica, Kenya, Sydafrika, och Uganda. Totalt deltog cirka 650 sjuksköterskor, ålder 18–60 

år och majoriteten var kvinnor.  

 

Resultatet presenteras i fyra kategorier. I tabell 2 ges en översikt av kategorierna samt i vilka 

artiklar de återfinns. 
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Tabell 2. Översikt av kategorier samt i vilka artiklar de återfinns. 

Kategorier Brist på 

resurser 

Stigmatisering 

och 

diskriminering 

Rädsla för att 

smittas 

Behov av 

kunskap och 

utbildning 
Artikel 

 

Abe et al., 2014 

 

X 

 

X 

  

X 

 

Athley et al., 2017 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Campbell et al., 2010 

  

X 

 

 

 

X 

 

Edwards et al., 2017 

 

X 

  

X 

 

 

 

Evans & Ndirangu, 2011 

 

X 

 

X 

  

 

Macfarlane, 2014 

  

X 

 

X 

 

X 

 

Ngunyulu et al., 2017 

    

X 

 

Mill et al., 2013 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

Mullins, 2009 

  

X 

 

X 

 

X 

 

Pisal et al., 2007 

  

X 

 

X 

 

X 

 

Brist på resurser 
En bristande ekonomi kunde ha en inverkan på sjuksköterskornas arbetsmiljö, bland annat 

genom att påverka mängd personal och materiella resurser negativt (Athley, Binder & 

Mangrio, 2017). I utvecklingsländer som Kenya, Uganda, Sydafrika och Jamaica ansåg 

sjuksköterskorna att de, liksom patienterna utsattes för risker i form av exponering i samband 

med att säkert material inte fanns tillgängligt. Utan ett säkert material till förfogande beskrev 

sjuksköterskorna att de närvarat vid fall där sjukvårdspersonal drabbats av smitta under 

vårdande av patient, vilket de uttryckte som ohållbart. Vidare beskrev sjuksköterskorna i 

utvecklingsländerna hur de vid saknaden av skyddande utrustning som handskar och 

förkläden var tvungna att be patienterna inhandla material inför sina besök (Edwards, Kahwa 

& Hoogeveen, 2017).   

 

Sjuksköterskorna i utvecklingsländerna berättade hur problem med elektriciteten medförde 

svårigheter att sterilisera använt material, samt hur det minskade tillgängligheten till medicin 

och därav möjligheten att ge rätt behandling, något som ledde till besvikelse. De upplevde att 

de svek patienterna när de inte kunde åtgärda eller lindra deras besvär (Mill et al., 2013). 

Sjuksköterskorna berättade även hur de blev hindrade i användandet av försiktighetsåtgärder 

vid utförandet av omvårdnad. Bland annat kunde det saknas resurser som rinnande vatten i de 

tidigare nämnda afrikanska utvecklingsländerna. De dåliga sjukhusmiljöerna beskrevs 

fortsättningsvis påverka mängden personal då de sökte sig vidare till sjukhus med bättre 

förutsättningar (Edwards et al., 2017). 
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Bristen på personal framkom som ett av huvudproblemen på flertalet sjukhus (Abe, Turale, 

Klunklin & Supamane, 2014; Athley et al., 2017; Edwards et al., 2017; Evans & Ndirangu, 

201; Mill et al., 2013). Att inte ha tillräckligt med personal till förfogande ansåg 

sjuksköterskorna göra arbetet svårt och skapade begränsningar (ibid.). De beskrev bland annat 

svårigheter att göra sitt bästa utan tillräckligt med hjälpande kollegor, vilket medförde en 

minskad motivation till arbetet (Athley et al., 2017). Sjuksköterskorna upplevde att goda 

relationer med HIV-smittade patienter resulterade i en god vård, något som ofta uteblev i 

samband med brist på tid. De berättade vidare att patienternas inställning till vården 

påverkades då bemötandet av personalen upplevdes som opersonligt och tvärt när tiden inte 

räckte till (Evans & Ndirangu, 2011). Sjuksköterskorna ansåg att tiden var av vikt då de 

smittade personerna ofta var traumatiserade och i behov av psykosocialt stöd (Mill et al., 

2013). 

 

Sjuksköterskorna beskrev även sina lokaler som bristfälliga då det inte fanns tillräckligt med 

utrymme för att samtala privat med de HIV-smittade personerna om känsliga frågor (Abe et 

al., 2014; Evans & Ndirangu, 2011). De berättade att bristen på lokaler gav minskad möjlighet 

at upprätthålla patientens integritet (Mill et al., 2013). Patienterna placerades i flersalar där 

skärmar för att skilja av rummen ofta saknades och anhöriga kunde vistas under tiden som 

känslig information delades. Sjuksköterskorna upplevde då att patienternas rätt till sekretess 

inte gick att upprätthålla (Evans & Ndirangu, 2011). Miljön beskrevs som högljudd och varm 

relaterat till trånga utrymmen, vilket ansågs olämpligt i samband vid information till både 

personal, patienter och utomstående (Abe et al., 2014).  

 

Stigmatisering och diskriminering 
Stigmatisering och diskriminering kring HIV/AIDS-smittade patienter var något många 

sjuksköterskor hade upplevt (Abe et al., 2014; Athley et al., 2017). Främst upplevdes 

förekomsten av det negativa synsättet komma från samhället, samt hos de smittade 

personernas anhöriga. De drabbade personerna blev bland annat betraktade som äckliga, 

vilket skapade känslor av skam och skuld (ibid.).  

 

Sjuksköterskorna upplevde även att stigmatisering och diskriminering fanns inom sjukvården, 

där de smittade personerna blev behandlade annorlunda än andra patienter. De kunde 

behandlas som en sjukdom istället för den person de var, med behov och känslor (Athley et 

al., 2017; Evans & Ndirangu, 2011; Mullins, 2009). Patienterna kunde exempelvis placeras 

längst bort i enskilda rum och sjuksköterskorna upplevde då att kontakten med patienterna 

minskade (Mill et al., 2013). En handling som ansågs bero på okunskap och osäkerhet (Pisal 

et al., 2007). De beskrev även hur andra sjuksköterskor och professioner undvek beröring av 

personen och hens ägodelar. Det stämde inte överens med den filosofin de hade gällande 

beröring, något de ansåg vara en tröstande handling (Macfarlane, 2014). De upplevde hur det 

förekom fördomar kring patienternas utseende och hur vissa sjuksköterskor då agerade 

misstänksamt och därmed utgick från att de bar på HIV/AIDS (Mill et al., 2013). 

 

Till följd av stigmatisering och diskriminering upplevde sjuksköterskorna att det uppkom en 

negativ effekt hos den smittade personen och till hens inställning gällande sin sjukdom (Abe 

et al., 2014; Macfarlane, 2014). De upplevde att de motarbetades av patienterna i deras försök 

till att vårda, då det i vissa fall kunde det gå så långt att de drabbade personerna inte ville testa 

sig eller avböjde hjälp (Evans & Ndirangu, 2011). Sjuksköterskorna beskrev att det kunde 

bero på patienternas rädsla inför att träffa på människor de kände, vilket medförde att de 
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undvek att söka hjälp eller hämta ut mediciner när de testades positivt för HIV/AIDS (Athley 

et al., 2017).  

 

Sjuksköterskorna upplevde hur patienternas ovilja att berätta om smittan för sina anhöriga 

medförde svårigheter i omvårdnaden då de var i behov av stöd för att kunna hantera sin 

sjukdom (Mill et al., 2013). De ansåg att den inställning som förekom gällande smittade 

patienter var ledsam och skapade barriärer som förhindrade den goda omvårdnaden. 

Sjuksköterskorna beskrev vikten av att arbetet skulle utföras utan dömande, där de smittade 

patienterna sågs som människor och inte en sjukdom (Mullins, 2009). Flertalet av de smittade 

patienterna kom upprepat för behandling och hade behov av att få samtala, inte enbart om sin 

sjukdom utan även om privata ärenden. De hade ett behov av att bli lyssnade på och 

sjuksköterskorna beskrev att de gjorde vad de kunde för att möta dem. De berättade hur fokus 

borde ligga på att skapa en god relation till patienten genom att bygga upp en tillförlitlighet 

från start, något som kunde resultera i en bättre vård (Campbell, Scott, Madanhire, 

Nyamukapa & Gregson, 2010). 

 

Som en följd av den stigmatisering och diskriminering som förekom upplevde 

sjuksköterskorna etiska dilemman under arbetet, vilket de behövde hantera. Sjuksköterskorna 

beskrev patienter som vägrade testa sig, samt anhöriga och deras rätt att få veta om smittan 

(Abe et al., 2014; Athley et al., 2017). Det handlade ofta om män och kvinnor som inte ville 

tala om för sin partner att de bar på smittan. Det försatte sjuksköterskorna i ett dilemma då de 

ville berätta om smittan för partnern för dennes säkerhet. I andra fall handlade det om kvinnor 

som tidigare hade varit i ett förhållande med en smittad man och som vägrade tala om för sin 

nuvarande partner att det fanns en smittorisk. Det fanns en rädsla hos kvinnorna att bli 

lämnade, då de ofta var i en beroendeställning till mannen gällande ekonomi och boende (Abe 

et al., 2017). Sjuksköterskorna ansåg att det borde vara tvunget att tala om för dem i ens 

närhet som potentiellt kunde bli smittade. De ansåg också att det skulle finnas en skyldighet 

att testa sig om misstanke för smitta fanns. I sådana fall fick de acceptera och respektera valet, 

men vissa erkände att de brutit mot sekretessen och berättat ändå (Evans & Ndirangu, 2011). 

 

Rädsla för att smittas 
I vissa fall användes dubbla handskar som en konsekvens av rädslan för att bli smittad (Mill et 

al., 2013; Mullins, 2009). Flera sjuksköterskor beskrev det som ett överdrivet användande av 

skyddsutrustning (Macfarlane, 2014). Det fanns de som var väl medvetna om hur de skulle 

skydda både sig själv och andra. Andra ansåg däremot att det mer handlade om att skydda sig 

själva än att värna om patientens integritet. Sjuksköterskorna beskrev hur överanvändandet av 

handskar kunde leda till en minskad självkänsla hos patienten och en kränkning av dennes 

integritet (Athley et al., 2017).  

 

Det fanns de sjuksköterskor som beskrev hur bristen på material för att kunna skydda sig själv 

och andra framkallade en rädsla och oro för att bli smittad (Edwards et al., 2017), samt att de 

ansåg sig själva löpa störst risk för att bli smittade (Pisal et al., 2007). I vissa fall var 

patienterna frustrerade och försökte smitta sjukvårdspersonalen med flit. Sjuksköterskor i 

USA beskrev att det kunde ske genom att patienterna kastade urin eller försökte kontaminera 

dem med sitt blod när en infart skulle sättas (Mullins, 2009).  

 

Sjuksköterskorna beskrev hur deras arbete påverkade livet på ett privat plan, där 

familjemedlemmarna uttryckte oro över smittorisken. Sjuksköterskorna berättade också om 

den stress och press som sattes på dem under arbetet gällande smittförebyggande åtgärder, 

både för deras egen skull men också relaterat till rädslan hos deras familjer. De berättade hur 
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det ofta medförde psykisk utmattning och de kunde därför inte vara den person de ville vara 

när de kom hem. Flera beskrev att de utmaningar som arbetet med HIV/AIDS medförde hade 

lett till separationer inom familjerna till sjuksköterskorna (Edwards et al., 2017).  

 

Det fanns också de sjuksköterskor som inte tog smittan på större allvar än någon annan 

sjukdom som patienterna kunde vara drabbade av. De berättade att det inte behövdes några 

extra försiktighetsåtgärder, utan att det räckte att tänka sig extra för i kontakt med de smittade 

patienterna, samt använda handskar när det behövdes (Macfarlane, 2014). I vissa fall där HIV 

inte var lika vanligt som på andra ställen ansågs inställningen bli för avslappnande, vilket 

medförde att sjuksköterskorna utsatte sig för en onödig smittorisk (Mullins, 2009). 

 

Behov av kunskap och utbildning 
Sjuksköterskorna ansåg sig ha en skyldighet att ansvara för olika uppgifter i vården av de 

smittade personerna. Uppgifter gällande omvårdnad, rådgivning samt att utbilda både 

personal, patienter och utomstående (Abe et al., 2014). Bakgrunden som stigmatiseringen och 

diskrimineringen bottnar i ansågs vara okunnighet och rädsla. Sjuksköterskorna beskrev att 

det därför var viktigt med utbildning och rådgivning till alla som berörs av sjukdomen, med 

syfte att kunna ge patienten bästa möjliga vård (Abe et al., 2014; Mullins, 2009). 

Fortsättningsvis beskrev sjuksköterskorna hur de ansåg att utbildningen borde gå tillväga. 

Utbildningen skulle utgå från den kunskap och erfarenhet personerna som skulle undervisas 

besatt, och utifrån behov. De beskrev även vikten av att hjälpa utan att sätta press på personen 

då det kunde minska stress och därför skapa en bättre möjlighet att ta in den information som 

gavs (Abe et al., 2014). 

 

Sjuksköterskorna uttryckte behov av mer utbildning och kunskap. Det handlade bland annat 

om att uttrycka sig på rätt sätt, men även förmågan att skydda sig själv och andra mot smitta 

(Abe et al., 2014; Macfarlane, 2014; Mullins, 2009; Pisal et al., 2007). De såg positivt på 

arbetet tillsammans med andra professioner samtidigt som de ansåg att enbart sjuksköterskor 

och andra professioner med utbildning var kapabla att utföra vård av kvalitet (Ngunyulu, Peu, 

Mulaudzi, Mataboge & Phiri, 2017). Vid arbete tillsammans med outbildade medarbetare 

kunde de uppleva osäkerhet relaterat till patientens säkerhet. Sjuksköterskorna beskrev att mer 

utbildning behövdes för att förbättra vården av de HIV-smittade patienterna (ibid.). 

 

Utbildning av sjuksköterskor och medarbetare genomfördes i anknytning till det ansvar som 

sjuksköterskorna ansåg sig ha. De informerade om patienten och hens sjukdom för att 

kollegorna skulle använda sig av rätt metoder och förbyggande åtgärder med syfte att undvika 

risken för exponering, samt smittspridning (Abe et al., 2014).  

 

Sjuksköterskorna som var utbildade inom ämnet HIV/AIDS upplevdes ha bättre kontakt med 

patienterna. De beskrev hur utbildningen tillsammans med information hade tagit bort rädslan 

de från en början hade och ersatt den med känslan av stolthet. De upplevde att det arbete de 

utförde var viktigt (Athley et al., 2017; Pisal et al., 2007). Sjuksköterskorna berättade att det 

var stimulerande att få hjälpa och utbilda personal, patienter och utomstående (Athley et al., 

2017). En förbättring av patienternas tillstånd var deras källa till motivation (Campbell et al., 

2010). 

 

Resultatsammanfattning  
Vården av HIV-smittade patienter förde med sig både för- och nackdelar. Sjuksköterskorna 

motiverades vid förbättring av patienternas välmående som tillkom av arbetet de utförde. De 

upplevde stolthet då de ansåg att deras arbete var av betydelse. Sjuksköterskorna värderade 
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kunskap högt och ansåg därför behov av mer utbildning för att skapa en trygg och säker vård. 

Saknaden av tillräckliga resurser påverkade både personalens och patienternas säkerhet, vilket 

ökade risken för smittspridning. Risken för smitta skapade bland annat rädsla för vad 

sjukdomen innebar samt att integrera med de drabbade personerna. Rädslan i samband med 

okunskap medförde stigmatisering och diskriminering gentemot de smittade, vilket i sin tur 

resulterade i en negativ syn på sjukdomsbilden och vården. 

 

Diskussion 

 

Metoddiskussion 
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser vid omvårdnad av patienter 

med HIV/AIDS. En litteraturstudie ansågs lämpligast att genomföra för att på bästa sätt kunna 

besvara syftet. Metoden valdes för att få ökad kunskap om den forskning som finns inom det 

valda området, men också för att den är ett bra arbetssätt att sammanställa forskningen på. En 

litteraturstudie kan också visa på ytterligare behov av forskning inom området (Kristensson, 

2014). Att genomföra en intervjustudie hade kunnat varit en alternativ metod, men för att få 

en bredare och mer världsomfattande bild av upplevelserna valdes litteraturstudien ut som 

lämpligast. 

 

De valda databaserna där sökningar genomfördes var Cinahl och Medline, vilka är databaser 

som omfattar forskning kring omvårdnad (Forsberg och Wengström, 2016). Att söka i fler 

databaser som har fokus på omvårdnad stärker studiens trovärdighet, då chansen ökar att finna 

fler relevanta artiklar (Henricson, 2017) men också för att undvika publiceringsbias (Willman 

et al., 2016). En begränsning som gjordes var att studierna skulle vara peer reviewed, vilket är 

en styrka i studien och innebär att vetenskapliga specialister inom området har granskat 

artikelns innehåll (Willman et al., 2016).  

Den första sökningen som gjordes var preliminär, för att sedan revideras flertalet gånger innan 

den slutliga sökningen genomfördes, något som rekommenderas av Kristensson (2014). En 

kombination av både ämnesord och fritextord användes för att identifiera så många artiklar 

som möjligt (Willman et al., 2016). För att enklare kunna följa sökningen redovisades den i 

form av både text och tabell, vilket är en styrka då det tydligt beskriver strategin. En 

systematisk sökning genomfördes i form av sökblock med sökoperatörerna OR och AND 

vilket ökar sökningens sensitivitet (Kristensson, 2014).  

 

Tidsperioden som valdes var studier publicerade mellan 2004–2018. Enligt Forsberg och 

Wengström (2016) är forskning en färskvara, vilket innebär att studier inte bör sträcka sig 

längre än fem år tillbaka i tiden för att anses aktuella. Av de studier som inkluderades i 

resultatet var fyra studier äldre än fem år, vilket skulle kunna påverka resultatets 

tillförlitlighet. En röd tråd kunde dock ses i alla inkluderade studier då resultaten visade 

liknande utfall oavsett vilket årtal som studien var genomförd, och stärker på så sätt resultatets 

tillförlitlighet. 

 

Enligt Kristensson (2014) finns en risk att databaser inte visar all relevant forskning. En fördel 

är då att tillämpa andra sökvägar (ibid.). Eventuellt kan en manuell sökning användas, vilken 

går att genomföra på olika sätt. Bland annat kan författaren se över referenslistan i en 

vetenskaplig artikel och på så sätt hitta ny litteratur (Forsberg och Wengström, 2016). Någon 

manuell sökning genomfördes inte i denna litteraturstudie, vilket kan ses som en svaghet. De 

systematiska sökningarna samt de utvalda studierna ansågs dock vara tillräckliga till studien 

då liknande utfall kunde ses i samtliga studier. 
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Det beslutades även att studien enbart skulle inkludera kvalitativ forskning. Alla artiklar var 

kvalitativa utom en som använde en mixad metod. I den artikeln togs enbart den kvalitativa 

delen med i resultatet. Genom att inkludera artiklar med samma design ökar studiens 

trovärdighet (Henricson, 2017).  

 

Urvalsförfarandet skedde genom att samtliga artiklar granskades i flera steg, där samtliga 

titlar lästes gemensamt medan abstrakt och studierna i fulltext lästes enskilt för att sedan 

gemensamt besluta vilka artiklar som skulle väljas ut. Den stegvisa granskningen grundar sig i 

att bedöma artiklarnas kvalitet och på så sätt få fram det mest relevanta resultatet för att kunna 

svara till syftet (Kristensson, 2014). Den stegvisa gallringen resulterade i 11 artiklar som 

ansågs relevanta till litteraturstudien och gick vidare till granskningen.  

 

Med hjälp av Kristenssons granskningsmall för kvalitativa studier granskades de utvalda 

artiklarnas innehåll kritiskt, först enskilt för att sedan gemensamt diskutera och bedöma 

kvalitén, vilket stärker studiens trovärdighet (Henricson, 2017). I en artikel (Campbell et al., 

2011) bestod deltagarna av sjuksköterskor, övrig vårdpersonal och patienter. Artikeln 

inkluderades i studien eftersom det gick att särskilja sjuksköterskornas utsagor från övriga 

deltagare.  

 

För att kunna presentera resultatet på ett tydligt sätt analyserades de utvalda studiernas resultat 

utifrån Kristenssons (2014) integrerad analys. Analysen genomfördes först enskilt där 

meningsenheter som svarade mot syftet markerades. Meningsenheterna jämfördes därefter 

och gemensamt togs beslut om vilka som svarade på syftet och som därmed skulle ingå i 

resultatet. Genom att använda sig att integrerad analys ges möjlighet att identifiera likheter, 

för att sedan kunna skapa kategorier, vilka ligger till grund för de fyra valda kategorierna. All 

text med liknande innehåll sammanfördes sedan under dem (ibid.). Slutligen bedömde 

handledaren om resultatet var rimligt, vilket stärker resultatets trovärdighet (Henricson, 2017).  

 

De inkluderade studierna genomfördes huvudsakligen i afrikanska länder, vilket kan minska 

möjligheten att kunna överföra forskningen till de flesta i-länderna. Anledningen kan vara att 

situationerna i de olika länderna skiljer sig avsevärt gällande både resurser, kunskap och 

tillgång till bromsmediciner.  

 

Resultatdiskussion 
Huvudfynden som kommer att diskuteras utgår från resultatdelens fyra huvudkategorier. 

Diskussionen kommer avslutningsvis kopplas till begreppet ”värdighet”.  

  

Resultatet visade att HIV/AIDS är en smitta som i dagens samhälle fortfarande stigmatiseras 

och diskrimineras, vilket också framkommer i Dako-Gyeke et al. (2015) studie där deltagarna 

beskrev att det ofta kunde ses i samband med avslöjandet av smittan. Trots den 

förekommande stigmatiseringen beskrev sjuksköterskorna i den genomförda litteraturstudien 

att patienterna inte skulle betraktas som en sjukdom eller bli dömda för den. Enligt egen 

reflektion är det ett bra uttalande som för med sig tankar kring de personer som anklagas för 

att ha orsakat sin egen smitta. Smittvägarna som presenteras av Folkhälsomyndigheten, 

(2015) och Källquist- Petrisi och Resman, (2016) visar att smittan kan föras vidare utan att 

mottagaren kan påverka situationen, till exempel vid blodtransfusioner eller under en 

graviditet där HIV-smittan går via modern till barnet. Roets och Ziady, (2015) bekräftar att 

smittan kunde ske utan att ha agerat ansvarslöst i livet. Studien framför exempelvis hur 

sjukvårdspersonal under omvårdnadstillfällen blivit infekterade trots att de använt sig av olika 

försiktighetsåtgärder (ibid.). 
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I studiens resultat framgick det hur stigmatisering och diskriminering sågs som ett problem i 

samband med sjukvården, både hos personal och inom samhället. Det kunde skapa barriärer i 

omvårdnaden då de smittade personerna undvek att söka vård på grund av rädsla för att bli 

utstötta eller bemötta på ett dömande sätt. Pereira et al. (2018) beskrev att stigmatiseringen 

förde med sig en negativ påverkan, vilket enligt egen reflektion borde tas på stort allvar då det 

berör patienternas engagemang till vården och därav sjukdomens utveckling. Liknande 

resultat framgick också i Gilbert och Walker (2010) studie där personer drabbade av 

HIV/AIDS tog avstånd från vården relaterat till rädsla för stigmatisering. 

 

Resultatet i den genomförda litteraturstudien visade även hur sjuksköterskornas omvårdnad 

påverkades i samband med brist på resurser. Utan en tillräckligt stor personalgrupp, samt brist 

på skyddande material upplevde sig sjuksköterskorna därför otillräckliga i arbetet som blev 

allt för riskfyllt. I ICN:s etiska kod framgår sjuksköterskans fyra grundläggande 

ansvarsområden (ICN, 2014), vilka inte fullt ut kunde uppnås i samband med den brist på 

resurser som redovisas i studiens resultat. I den etiska koden beskrivs exempelvis att 

sjuksköterskan ska förebygga sjukdom, vilket hindrades i samband med brist på bland annat 

vatten och elektricitet enligt resultat i genomförd litteraturstudie. Då majoriteten av studierna 

var genomförda i utvecklingsländer kan det enligt egen reflektion vara anledningen till att 

förebyggandet av sjukdomen hindrades. Hade majoriteten av studierna däremot genomförts i 

i-länder kunde resultatet ha sett annorlunda ut i samband med ekonomiska skillnader. 

 

Trots den stigmatisering och diskriminering som förekommer inom vården visade resultatet 

att viljan att vårda patienterna på ett icke dömande sätt fanns hos sjuksköterskorna, vilket 

skedde genom att tidigt skapa en god relation till patienten. I HSL-lagen (SFS 2017:30) 

framgår att hälso- och sjukvårdsverksamhet ska bedrivas så att kraven på en god vård 

uppfylls. Till exempel ska vården bygga på respekt för patientens självbestämmande och 

integritet, något som stödjer det etiska tänkande som resultatet beskrev. Sjuksköterskorna 

menade att de HIV-smittade personerna borde behandlas med värdighet och respekt då de är 

en del av samhället precis som alla andra. Även i Dako-Gyeke et al. (2015) studie beskrevs 

hur de drabbade personerna uppskattade sjuksköterskornas vänlighet och vilja att skapa goda 

relationer till dem. 

 

Resultatet visade att stigmatisering och diskriminering mot personer med HIV/AIDS bottnade 

i okunnighet och rädsla hos sjukvårdspersonal och inom samhället. Qian et al. (2007) 

bekräftar okunnighet i samhället då flertalet människor trodde att HIV kunde smitta genom att 

prata ansikte mot ansikte eller genom ett vanligt handslag. Vidare framgick att okunskapen 

kunde resultera i diskriminerande handlingar. Det fanns exempelvis föräldrar som inte lät sina 

barn leka med andra barn som bar på en HIV-smitta (ibid.). Gilbert och Walker (2010) studie 

visade också brist på kunskap om HIV/AIDS. Personer drabbade av HIV beskrev hur 

anhöriga bland annat undvek att använda samma badrum som de drabbade personerna använt, 

samt att familjerna i vissa fall stötte bort sina egna barn relaterat till rädsla att smittas (ibid.). 

 

I den genomförda litteraturstudiens resultat framkom som tidigare nämnt att brist på kunskap 

kunde resultera i stigmatisering och diskriminering. Det i sin tur medförde att 

sjuksköterskorna ställdes inför etiska dilemman då patienterna var ovilliga att berätta om sin 

smitta för sin partner. Sjuksköterskorna beskrev sin situation som svår då de hade en 

skyldighet att bevara patientens sekretess samtidigt som de ansåg att de närstående hade rätten 

att bli medveta om den risk som fanns. Egen åsikt överensstämmer med vad sjuksköterskorna 

upplever, det borde finnas en skyldighet att berätta om situationen för de som är i kontakt med 
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smittan. I Sverige klassas HIV som en allmänfarlig sjukdom och är då enligt smittskyddslagen 

(SFS 2004:168) och smittskyddsförordningen (SFS 2004:255) anmälningspliktig. 

Anmälningsplikt är något som enligt egen åsikt borde finnas i hela världen, med avseende att 

uppnå det globala mål som FN satt; 90-90-90. Det kan inte vara etiskt rätt enligt egen åsikt att 

människor ska utsättas för en smittorisk som kan undvikas.  

 

Resultatet i föreliggande studie visade att kunskap ändrade synen av HIV/AIDS. Det framkom 

att utbildning och information var av vikt för att påverka vården av patienten positivt, vilket 

skedde genom att stigmatisering och det diskriminerande beteendet minskade. De 

sjuksköterskor som var välutbildade upplevdes ha bättre kontakt med patienterna då de inte 

upplevde rädsla. Hassan och Wahsheh, (2011) stödjer teorin om att synen på sjukdomen 

ändras relaterat till mer kunskap. De beskrev hur sjuksköterskor upplevde det obekvämt att 

vårda personer med HIV då de hade fördomar och var rädda för exponering och därav var 

ovilliga att ge vård till HIV-smittade personer. Efter utbildning beskrevs sjuksköterskorna att 

den negativa attityden gentemot sjukdomen minskade och de var inte längre ovilliga att utföra 

omvårdnad i samband med HIV-infektioner (ibid.).  

 

Pereira et al. (2018) beskrev framförallt hur homosexuella män med HIV/AIDS 

stigmatiserades dels utifrån sin sexuella läggning, dels utifrån sin HIV-smitta. Däremot 

framkom inte skillnader av upplevd stigmatisering mellan de olika könen eller vilka som 

ansvarar för den största delen av ett diskriminerande beteende i litteraturstudiens resultat. 

Enligt egen reflektion var majoriteten av sjuksköterskorna kvinnor, vilket bildar tankar om 

huruvida vården hade sett annorlunda ut gällande stigmatisering om mer män arbetade med 

HIV/AIDS.  

 

Resultat kopplat till värdighet 

Värdighet är ett begrepp som lyfts inom den kliniska vården och som delas in i tre olika 

dimensioner, ”absolut värdighet”, ”relativ värdighet” och ”yttre värdighet”. Den relativa 

värdigheten innebär ett etiskt förhållningssätt som skapar en medvetenhet om både den egna 

och andras värdighet (Edlund och Lindwall, 2017). I studiens resultat framkom både 

medvetenhet och omedvetenhet om hur sjuksköterskorna skulle bevara de HIV-smittade 

patienternas värdighet. 

 

Upplevelsen av värdighet påverkar människans hälsa och därför är det av vikt att utföra 

handlingar av respekt för den andres integritet (Edlund och Lindwall, 2017).  

Asmaningrum och Tsai (2018) beskrev värdighet som ett viktigt ämne, vilket gav 

sjuksköterskor ett etiskt perspektiv angående omvårdnad. I studiens resultat var respekt något 

som sjuksköterskorna menade att arbetet skulle utgå ifrån, vilket skedde genom att försöka 

skapa goda relationer till patienterna. Sjuksköterskorna berättade även om patienternas behov 

av att bli lyssnade på, vilket Edlund och Lindwall (2017) beskriver är av vikt för att bevara 

patientens värdighet. Något som bekräftas i Dako- Gyeke et al. (2015) studie där patienterna 

beskrev att personal som inte utövade diskriminering skapade känslan av bekvämlighet inom 

vården. Patienterna upplevde sig därför sedda som människor och inte en sjukdom (ibid.). 

 

Trots respekt och goda relationer gentemot patienterna visade studiens resultat att 

stigmatisering och diskriminering förekom inom vården. Sjukvårdspersonal visade rädsla för 

att integrera med patienter infekterade av HIV/AIDS. Situationer där sjukvårdspersonal 

undvek beröring av patienter och hens saker förekom då fokus låg på risken att bli smittad och 

inte på personens behov och integritet. Känslan av att bli bekräftad och respekterad som sin 

egen person är hur många strävar efter att bli bemötta (Edlund & Lindwall, 2017). 
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Asmaningrum och Tsai (2018) studie visade att personlig vård var nödvändigt för att 

upprätthålla patientens värdighet, något som sjuksköterskorna i den genomförda 

litteraturstudien beskrev inte respekterades i samband med stigmatisering och diskriminering. 

Istället för att se patienten som en egen individ hade patienterna i studiens resultat placerats i 

fack, som etiketterats utefter sjukdomstillstånd, i detta fall HIV/AIDS. 

 

En bidragande orsak till att värdigheten kränks är genom handlingar som inte passar in i ett 

givet sammanhang (Edlund & Lindwall, 2017). I studiens resultat visades rädsla hos 

sjukvårdspersonal och i samhället relaterat till HIV/AIDS, vilket var en skuldbelagd sjukdom 

som inte ansågs följa samhällets normer. Den stigmatisering och diskriminering som visade 

sig i samband med HIV/AIDS skapade känslor av skuld och skam hos de drabbade 

personerna. Det resulterade i en kränkt värdighet och därav en negativ påverkan av hälsan. 

Dako-Gyeke et al. (2015) studie visade liknande resultat då en av deltagarna berättade om 

kränkningar från familj och samhälle relaterat till sin HIV-status. Saknaden av respekt och 

upplevelsen av skam ledde till självmordstankar som följd. Enligt egen tolkning beskrev 

Dako-Gyeke et al. studie vikten av att bevara patienternas värdighet. Vidare av egen åsikt 

borde patienternas värdighet prioriteras då den kan påverka hälsan positivt, men också 

negativt om den blir kränkt. Respekten för värdighet hos andra, samt för andras liv är enligt 

Edlund och Lindwall (2017) trots allt grundläggande i sjuksköterskans vårdarbete. 

 

Slutsats  
I litteraturstudien framkom att sjuksköterskor upplevde flera faktorer som bidrog till 

svårigheter vid omvårdnaden av personer med HIV/AIDS. De faktorer som främst nämndes 

var negativa attityder från både samhället och sjuksköterskor vilket bidrog till fördomar, 

stigmatisering och diskriminering inom området. Bristen på material för att kunna utföra en 

säker patientvård men också för att kunna skydda sig själv lyftes främst i utvecklingsländerna. 

Bristen på kunskap för att kunna ge patienterna den rätta informationen var också något som 

lyftes. Nämnda faktorer bidrar till att negativa attityder uppstår gentemot de smittade 

patienterna vilket påverkar kvalitén på omvårdnaden. Alla patienter har rätt till ett gott 

bemötande och en god vård för att känna sig accepterade i samhället oavsett diagnos.  

 

Klinisk nytta och fortsatt forskning  
Genomförd litteraturstudie kan vara ett stöd och en hjälp för att öka förståelsen för hur 

sjuksköterskor upplever det är att vårda patienter med HIV/AIDS. Resultatet lyfter de främsta 

hinder i omvårdnaden och med vetskapen om dem skulle vården för de smittade personerna 

kunna förbättras utan att sjuksköterskornas egen hälsa och säkerhet riskeras.  

 

Det behövs mer forskning kring sjuksköterskornas upplevelser av omvårdnaden för att kunna 

göra en generalisering och därigenom få en ökad förståelse för vad som kan utvecklas i 

omvårdnaden för personer med HIV/AIDS. Både ett samhälls- och individansvar måste tas för 

att minska stigmatiseringen gällande HIV/AIDS, vilket kan göras genom att sprida kunskap 

kring ämnet och på så sätt minska de fördomar som finns i samhället. Det i sin tur skulle 

eventuellt leda till att fler personer accepterar sin diagnos och söker vård, vilket underlättar 

arbetet för sjuksköterskorna.   
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S3. Nursing Staff, 

Hospital (MH) 

S4. Health Personnel 

(MH) 

S5. Attitude of Health 

Personnel (MH) 

S6. Experience* 

S7. Perception (MH) 

S8. Perception* 

S9. Attitude (MH) 

S10. Attitude* 

S11. Nursing (MH) 

S12. Nursing Care (MH) 

S13. Management** 

S14. “nursing care 

management” 

S15. Blood-Borne 

Pathogens (MH) 

S16. HIV (MH) 

S17. HIV/AIDS** 

S18. Qualitative** 

S19. S1 OR S2 OR S3 

OR S4 

S20. S5 OR S6 OR S7 

OR S8 OR S9 OR S10 

S21. S11 OR S12 OR 

S13 OR S14 

S22. S15 OR S16 OR 

S17 

S23. S18 AND S19 AND 

S20 AND S21 AND S22 

 

 

13 841 

337 366 

 

16 158 

 

23 113 

 

61 883 

566 481 

18 562 

237 110 

14 743 

216 790 

5 830 

4 876 

763 314 

 

52 

 

1 374 

7 651 

25 910 

150 956 

 

354 955 

 

909 020 

 

772 650 

 

34 281 
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Författare, år, titel, land Syfte Metod Värdering Resultat  

Abe, M., Turale, S., Klunklin, A., 

& Supamane, T. (2014). 

Community health nurses’ HIV 

health promotion and education 

programmes: a qualitative study. 

International Council of Nurses, 

61(4), 515-524. doi: 

10.1111/inr.12140 

 

Chiang Mai-Provinsen, Thailand 

Syftet med studien var att 

beskriva bakgrunden, 

upplevelserna av och strategier 

för sjuksköterskor angående 

deras utformning och utdelning 

av program för personer som 

lever med HIV/AIDS i Chiang 

Mai-Provinsen, Thailand. 

 

 

Metod: Kvalitativ del i en större 

kvantitativ surveystudie. 

Design: Deskriptiv design. 

Inklusionskriterier: Legitimerad 

sjuksköterska, jobba på någon av de 

tre sjukhus belägna i provinsen samt 

jobba med HIV-utbildning och 

förebyggande program. 

 

Exklusionskriterier: Framkommer 

ej. 

Urvalsförfarande: Avsiktligt urval. 

Urval (bortfall): 30(7) 

sjuksköterskor  

Slutlig studiegrupp: 23 

sjuksköterskor deltog. 4 av dem 

genomförde djupintervjuer. 

Datainsamlingsmetod: 

Frågeformulär med demografiska 

data och 13 öppna frågeställningar. 

Samma 13 frågor användes vid båda 

undersökningarna. 

Analysmetod: Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Styrkor:  

Trovärdighet diskuteras. 

Citat används.  

Tydligt beskrivet 

urvalsförfarande.  

Inklusionskriterier 

framkommer.  

Deltagarna fick verbal och 

skriftlig information om 

studien.  

Intervjuguide användes.  

 

Svagheter:  

Otydlig datainsamlingsmetod.  

Otydligt hur relation mellan 

forskare och deltagare ser ut.  

 

Sjuksköterskorna uttryckte sig 

ha olika roller gällande 

omvårdnad, rådgivning och att 

utbilda andra sjuksköterskor och 

patienter om ämnet. De beskrev 

att avancerad kunskap 

tillsammans med erfarenhet var 

två aspekter som medförde 

effektiv vård, därför var de i 

behov av mer kunskap för att 

kunna utföra ett bra jobb. 

 

Sjuksköterskorna hade stött på 

stigmatisering mot HIV 

smittade personer, främst från 

samhället. Stigmatiseringen 

påverkade hur patienterna 

förhöll sig till vården och 

skapade då etiska dilemman.  

 

Sjuksköterskorna tar upp bristen 

på resurser och hur det 

påverkade deras arbete. 
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Författare, år, titel, land Syfte Metod Värdering Resultat  

Athley, H., Binder, L., & 

Mangrio, E. (2017). Nurses’ 

Experiences Working With 

HIV Prevention: A Qualitative 

Study in Tanzania. Journal of 

the Association of Nurses in 

Aids Care 29(1), 20-29. 

doi:10.1016/j.jana.2017.06.005. 

 

Tanzania 

Syftet med studien var att 

undersöka sjuksköterskors 

erfarenheter om att ge 

information av HIV 

förebyggande åtgärder i 

Tanzania. 

Metod: Kvalitativ 

Design: Deskriptiv design. 

Inklusionskriterier: Legitimerade 

sjuksköterskor, tala engelska, vara 

engagerade i HIV-förebyggande insatser 

inom det föregående året i Tanzania. 

Exklusionskriterier: Framkommer ej. 

Urvalsförfarande: Kontaktperson som 

valde ut de som matchade inklusions-

kriterierna.  

Urval (bortfall): 8 sjuksköterskor; 7 

kvinnor och 1 man. Genomsnittlig ålder 

var 30-67år. Arbetserfarenhet var 2-41år 

där medellängden på karriären var 28år. 

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerade intervjuer. 

Analysmetod: Kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

Styrkor: 

Pilotintervjuer genomfördes 

vilket identifierade problem 

och gav möjlighet för att 

eventuellt kunna förändra 

intervjuguiden.  

Schematisk bild över 

analysprocess. 

Citat används. 

Tydliga rubriker och 

underrubriker. 

Insamlade data hölls inlåst. 

Svagheter: 

Exklusionskriterier framgår ej. 

Urvalsförfarande något 

otydligt. 

Få deltagare. 

Resultatet visade hur sjuksköterskorna 

ibland upplevde sitt jobb som svårt, både 

angående stigmatiseringen kring 

patienter med HIV, men även gällande 

resurser som innefattar både ekonomiska, 

materiella samt personal. 

Stigmatiseringen gällde både från 

samhället men också från annan 

vårdpersonal. 

 

Sjuksköterskorna tryckte på vikten av att 

tidigt bygga upp en tillförlitlighet, för att 

sedan försiktigt arbeta sig uppåt. De 

ansåg att arbetet skulle ske nära patienten 

och att informationen skulle ges utefter 

vem de hade framför sig. Det krävdes att 

vara modig och förberedd för starka 

känslor när besked skulle ges.  

 

De beskrev vidare att en bra utbildning 

behövdes för att kunna skydda sig själv 

och andra, samt att en spridning av 

viruset mellan patienterna där igenom 

kunde undvikas. Utbildning tillsammans 

med information hade tagit bort rädsla 

och istället skapade en känsla av stolthet, 

samt att det arbete de utförde var viktigt. 

Att uppleva att arbetet ledde till något 

bra var även viktigt. Det var 

stimulerande att få hjälpa och utbilda. 

Nationella riktlinjer användes i det 

förebyggande arbetet gällande HIV. 
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Författare, år, titel, land Syfte Metod Värdering Resultat  

Campbell, C., Scott, K., Madanhire, C., 

Nyamukapa, C., & Gregson, S. (2011). 

A ‘good hospital’: Nurse and patient 

perceptions of good clinical care for 

HIV-positive people on antiretroviral 

treatment in rural Zimbabwe – A 

mixed-methods qualitative study. 

International Journal of Nursing 

Studies, 48(2), 175-183. 

doi:10.1016/j.ijnurstu.2010.07.019. 

 

Zimbabwe  

Studiens syfte var att förstå 

patienters och 

sjukvårdspersonals 

uppfattningar av en god 

klinisk antiretroviral 

behandling.  

Metod: Kvalitativ. 

Design: Mixed-method design.  

Inklusionskriterier: 

Framkommer ej. 

Exklusionskriterier: 

Framkommer ej. 

Urvalsförfarande: 

Bekvämlighetsurval. 

Urval (bortfall):118 personer. 

Slutlig studiegrupp: 118 

personer; 25 sjukvårdspersonal 

där majoriteten var 

sjuksköterskor, 53 HIV-positiva 

personer och 40 personer ”Care 

of children”. 

Datainsamlingsmetod: 

Observationer, intervjuer och 

fokusgrupper. 

Analysmetod: Tematisk 

innehållsanalys. 

 

Styrkor: 

Tydligt formulerat syfte. 

Trovärdighet diskuteras.  

Använder citat i 

resultatredovisningen där det går 

att urskilja vilka svar som 

tillhörde sjuksköterskor. 

 

Svagheter: 

Inklusions- och 

exklusionskriterier framkommer 

ej. 

Otydlig design och förfarandet av 

datainsamling. 

Sjuksköterskorna var positiva till 

arbetet med HIV-smittade 

personer eftersom de kunde se 

förbättringar av patienternas 

välmående, något som var deras 

källa till motivation. 

 

De ville undvika stigmatisering 

genom att skapa en god relation 

till patienten där vänlighet och 

lyhördhet var två viktiga aspekter. 

Vidare beskrev de att dömande 

skulle undvikas och att det var 

viktigt att inte tolkas som rädd för 

smittan under interaktion med 

patienten.  
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Författare, år, titel, 

land 

Syfte Metod Värderingar  Resultat  

Edwards, N., Kahwa, E., & 

Hoogeveen, K. (2017). 

Results of an Integrative 

Analysis: A Call for 

Contextualizing HIV and 

AIDS Clinical Practice 

Guidelines to Support 

Evidence-Based Practice. 

Worldviews on Evidence-

Based Nursing, 14(6), 492-

498. doi: 10.1111/wvn.12247 

 

Kenya, Uganda, Sydafrika och 

Jamaica. 

Syftet i studiens 

kvalitativa del var att 

granska sjuksköterskor 

och barnmorskors 

erfarenhet av hur 

HIV/AIDS epidemin 

hade påverkat deras 

arbetskraft och 

tillhandahållande av 

tjänster i de 4 

studieländerna. 

Metod: Kvalitativ delstudie i en större 

studie. 

Design: Deskriptiv design.  

Inklusionskriterier: Minst tre månader 

lång anställning på någon av 

institutionerna.  

Exklusionskriterier: Framkommer ej.  

Urvalsförfarande: Avsiktligt urval. 

Urval (bortfall): 96 sjuksköterskor  

Slutlig studiegrupp: 96 

sjuksköterskor, majoriteten kvinnor, 

utbildade på certifikat- eller 

examensnivå och som jobbade på 

distriktshälsocenter. 

Datainsamlingsmetod: Djupintervjuer 

som genomfördes från år 2008 till 2009 

av utbildade forskningsassistenter. 

Analysmetod: Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Styrkor: 

Citat från intervjuer används. 

Analysmetod beskrivs tydligt. 

Urvalsförfarande beskrivs 

tydligt. 

Svagheter: 

Otydlig design. 

Exklusionskriterier beskrivs ej. 

Etiska dilemman kring arbetet med HIV 

smittade personer framfördes. Exempelvis 

när de ville berätta för anhöriga men 

patienten hindrade dem.  

 

Sjuksköterskorna berättade om hinder i 

arbetet relaterat till begränsningar på 

arbetsplatserna i form av resurser som 

personal och material. De själva och 

patienterna utsattes för risker i samband 

med en saknad av tillräckliga resurser för 

att kunna skydda sig mot smittan, vilket 

ledde till att även sjuksköterskor blev 

smittade. 

 

Sjuksköterskorna fortsatte beskriva hur 

deras arbete påverkade dem privat och 

angående familjelivet då deras familjer 

kände oro inför smittan de arbetade med. 

Det handlade även om den stress de 

utsattes för och hur de upplevde att 

utmattningen ledde till att de inte orkade 

hantera hemmasituationen på ett bra sätt.  

 

Som sjuksköterskor blev de stigmatiserade 

av samhället i samband med att de 

arbetade med HIV-smittade patienter. 
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Författare, år, titel, 

land 

Syfte Metod  Värderingar Resultat 

Evans, C., & Ndirangu, E. 

(2011). Implementing 

routine provider-initiated 

HIV testing in public health 

care facilities in Kenya: a 

qualitative descriptive study 

of nurses’ experiences. AIDS 

Care, 23(10), 1291-1297. 

doi:10.1080/09540121.2011.

555751. 

 

Kenya. 

Studiens syfte var att 

undersöka utmaningarna i 

initierad testning och 

rådgivning från 

sjuksköterskornas perspektiv, 

samt att undersöka hur 

principen av ”the 3Cs” 

(consent = samtycke, 

confidentiality = 

konfidentialitet, counselling = 

rådgivning) hanterades i det 

dagliga arbetet. 

Metod: Kvalitativ. 

Design:  Deskriptiv design. 

Inklusionskriterier:  Legitimerade 

sjuksköterskor, arbeta på en anläggning 

för folkhälsovård i eller i närheten av 

Narobi samt att de antingen arbetat med 

testning och rådgivning av HIV eller att 

det på något sätt påverkat dem i deras 

dagliga arbete. 

Exklusionskriterier: Framkommer ej. 

Urvalsförfarande: Avsiktligt urval. 

Urval (bortfall): 25 sjuksköterskor  

Slutlig studiegrupp: 25 sjuksköterskor 

varav 13 av dem arbetade inom 

slutenvård och 12 inom öppenvården 

och/eller hade en ledande befattning. 

Datainsamlingsmetod:  Två 

fokusgrupper á 6 personer/grupp samt 

13 semistrukturerade individuella 

intervjuer. 

Analysmetod:  Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Styrkor: 

Inklusionskriterier redovisas. 

Citat används.  

Tid för intervjuer nämns. 

Beskriver analysmetod. 

Analys gjordes separat. 

Svagheter: 

Forskarnas förförståelse 

saknas. 

Exklusionskriterier framgår ej. 

HIV-tester som rutin ansågs normalisera 

smittan, vilket gjorde det lättare för både 

patienter och sjuksköterskor att hantera 

och prata om den.  

 

Nackdelar var den stigmatisering som 

fanns och hur den även visade sig bland 

sjuksköterskorna. Det medförde ofta att 

patienterna avböjde att tala om HIV, 

vilket gav problem om testet visade 

positivt. Det försvårade samarbetet med 

patienten. Inte döma och lyssna var 

viktigt i samband med patientens rädsla. 

 

Ytterligare svårigheter uppstod när 

patienter vägrade utföra testen, vilket 

ledde till stress. Vid sådana situationer 

fick sjuksköterskorna borste från vad de 

tyckte och tryckte på inte skada 

principen och gav med sig trots att de 

inte delade patientens åsikter.  En annan 

källa till stress var bristen på resurser. 

 

De upplevde även svårigheter med att 

hantera patienters familj och närstående, 

som ofta uttryckte mycket oro. Det 

uppstod etiska dilemman då de ville 

berätta om smittorisken för de anhöriga 

men patienten stod som ett hinder. 
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Författare, år, titel, land Syfte  Metod Värderingar Resultat 

Macfarlane, E. (2014). ”It’s 

nothing special… but we are 

more careful”: A study of 

nurses’ attitudes to caring for 

HIV patients in non-specialist 

settings. HIV Nursing, 14(1), 

1474-7359. 

 
London, England. 

Studien syftade till att svara på 

följande frågor: 

Hur är sjuksköterskornas attityd 

till att arbeta på icke HIV 

specialiserade sjukhus och 

vårda patienter med HIV 

smitta? 

Vilka faktorer påverkar dessa 

attityder? 

På vilket sätt uttrycks dessa 

attityder? 

 

Metod: Kvalitativ. 

Design: Deskriptiv design.  

Inklusionskriterier: 

Legitimerade sjuksköterskor 

som arbetat med direkt 

patientkontakt de senaste 12 

månaderna. 

Exklusionskriterier: 

Specialistsjuksköterskor som 

hade erfarenhet av att arbeta 

med HIV smittade. 

Urvalsförfarande: 

Framkommer ej. 

Urval (bortfall): 9 

sjuksköterskor  

Slutlig studiegrupp: 9 

sjuksköterskor. 

Datainsamlingsmetod: 

Intervjuer utförda på 

avdelningarna. 

Analysmetod: Tematisk 

innehållsanalys. 

Styrkor: 

Citat från intervjuer används. 

Inklusions- och 

exklusionskriterier redovisas. 

Rätt kontext. 

Svagheter: 

Urvalsförfarande framkommer 

ej.  

Få deltagare. 

Det fanns stor rädsla för kontamination 

och sjuksköterskorna kände sig ofta 

obekväma i kontakten med dessa patienter. 

De upplevde sig otillräckliga i 

omvårdnaden relaterat till brist på kunskap 

och svårigheter att uttrycka sig på rätt sätt. 

 

Några upplevde HIV som vilken annan 

smitta och behandlade patienterna likaså, 

dock med mer försiktighet. De ansåg det 

viktigt att behandla patienterna som de 

personer de faktiskt var, inte enbart som en 

smitta. 

 

Stigmatisering lyftes, både från kollegor 

och samhället, och hur attityderna påverkar 

den goda vården negativt.  

 

Sjuksköterskorna tog även upp vikten av 

beröring i samband med kommunikation, 

något som motverkade stigmatiseringen 

och känslan hos patienten av att vara 

”äcklig”. 
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Författare, år, titel, 

land 

Syfte Metod Värderingar 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. 

DOI: 

10.1177/1049732313494019. 

 

 

 

Jamaica, Kenya, Sydafrika 

och Uganda. 

Syftet var att undersöka 

stigmans påverkan på 

omvårdnaden till 

människor som lever med 

HIV och AIDS i fyra låg- 

och mellaninkomstländer: 

Jamaica, Kenya, Sydafrika 

och Uganda. 

Metod: Kvalitativ del i större studie. 

 

Design: Deskriptiv design. 

 

Inklusionskriterier: Vara 18 år eller 

äldre, tala engelska, arbeta på sjukhus 

eller i samhället, vara registrerad eller 

inskriven sjuksköterska eller 

barnmorska.  

 

Exklusionskriterier: Framkommer 

ej. 

Urvalsförfarande: De utgår från 

deltagarnas erfarenhet av att lära, 

intresse, och akademiska meriter, 

samt historia 

Urval (bortfall): 84 sjuksköterskor 

Slutlig studiegrupp: Samtliga 84 

sjuksköterskor deltog i individuella 

intervjuer, 79 stycken deltog i 

fokusgruppintervjuer uppdelade i 11 

grupper. 

Datainsamlingsmetod: Individuella 

intervjuer och fokusgruppintervju. 

Analysmetod: Kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

Styrkor:  

Tydliga inklusionskriterier. 

Triangulering. 

Citat används. 

Tabell över deltagarna. 

Relevant uppdelat resultat. 

 

Svagheter: 

Exklusionskriterier 

framkommer ej. 

 

 

Sjuksköterskorna beskrev hur 

stigmatiseringen hade ett stort inflytande 

på omvårdnaden och att skillnader i hur 

patienterna blev behandlade kunde ses. De 

ansåg att alla hade rätt till samma rättvisa 

omvårdnad oavsett diagnos. 

 

Bristen på material, personal och fysiska 

lokaler ledde till brister i omvårdnaden och 

sjuksköterskorna kunde inte alltid ge 

patienterna den vård de behövde med rätt 

medicin och behandling. Sjuksköterskorna 

beskrev då hur de kände att de svek 

patienterna. 

 

Sjuksköterskorna beskrev även vikten av 

att kunna ta sig tiden till samtal, då 

HIV/AIDS ofta var traumatiskt för de 

smittade. Sjuksköterskorna ansåg att 

patienterna var i behov av psykosocialt 

stöd, men att bristen på lokaler och 

personal medförde svårigheter att 

genomföra djupare samtal. 
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Författare, år, titel, land Syfte Metod Värderingar Resultat  

Mullins, I.L. (2009). How Caring 

for Persons with HIV/AIDS 

Affects Rural Nurses. Issues in 

Mental Health Nursing, 30(5), 

311-319. 

doi:10.1080/01612840902754461 

 

New Mexico, USA 

 

Studiens syfte var att fastställa 

hur arbetet med patienter som 

har HIV/AIDS påverkar 

sjuksköterskor i 

landsbygdsområden. 

 

Metod: Kvalitativ delstudie i 

en större studie. 

Design: Beskrivning av design 

saknas. 

Inklusionskriterier: 
Licensierade registrerade 

sjuksköterskor som bodde i 

lantliga Virginia-län, i 

samhällen med färre än 50 000 

invånare och som hade 

landsbygdens Virginia-

postnummer. 

Exklusionskriterier: Framgår 

ej. 

Urvalsförfarande: Icke 

slumpmässigt urval: Deltagarna 

skulle ha olika år av erfarenhet 

och licensiering. 

Urval (bortfall): 204 (128) 

sjuksköterskor 

Slutlig studiegrupp: 76 

registrerade sjuksköterskor i 

Virginia.  

Datainsamlingsmetod: 
Mejlundersökning 

(Frågeformulär via mejl) 

Analysmetod: Kvalitativ 

innehållsanalys  

Styrkor:  

Deltagarnas svar hålls anonyma 

och inlåsta. 

Resultatet är väl strukturerat 

med kategorisering. 

Citat används. 

Svagheter: Forskarens 

förförståelse framgår inte. 

Beskrivning av design saknas. 

Exklusionskriterier framgår 

inte. 

Vissa av sjuksköterskorna uttryckte en oro 

att drabbas av HIV genom yrkesmässig 

exponering, samt att vårda HIV – smittade 

patienter med ett riskfyllt beteende. I 

samband med rädslan hade en del av 

deltagarna använt sig av dubbla handskar. 

 

Det fanns även de som inte var oroade av 

att vårda de drabbade patienterna. Dessa 

sjuksköterskor tryckte på vikten av att se 

patientens behov av stöd och omvårdnad, 

vilken genomfördes med hjälp av 

universella försiktighetsåtgärder. Den 

uteblivande oron sågs även som negativ 

då vissa var alldeles för avslappnade i 

vårdandet och utsattes för en ökad risk av 

exponering. Mer information och 

utbildning behövs för att förbättra 

vårdandet av patienterna. 

 

Många av dem hade varit i kontakt med 

stigmatisering gällande HIV, både från 

personal och anhöriga till den drabbade 

patienten. Mycket relaterat till okunskap, 

varav de upplevde att en viktig aspekt var 

att informera utomstående personer. De 

uttryckte också vikten av att ha en bra 

relation till patienten utan dömande. 

Att behandla personer med HIV var 

känslomässigt. De uttryckte stress och 

utmattning, aspekter som påverkade dem 

psykiskt. Den utlösande faktorn de 

beskrev var att många av patienterna och 

deras partners gick bort.  
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Ngunyulu, R.N., Peu, M.D., 

Mulaudzi, F.M., Mataboge, 

M.L.S., & Phiri, S.S. (2017). 

Collaborative  HIV care in 

primary health care: nurses’ 

views. International Nursing 

Review, 64(4), 561-567. 

https://doi.org/10.1111/inr.12359 

 

City of Tshwane, Syd Afrika. 

 

Syftet med studien var att 

undersöka och beskriva 

sjuksköterskors syn gällande 

samverkande vård av HIV i 

primärvården i Staden 

Tshwane, Sydafrika. 

 

Metod: Kvalitativ. 

Design: Deskriptiv design. 

Inklusionskriterier: 

Registrerade sjuksköterskor i 

sydafrikanska vårdrådet. Ålder 

24 år eller äldre. Minst fem års 

arbetserfarenhet. Jobba inom 

Tshwanes primärvård som riktar 

sig till att vårda patienter med 

HIV och AIDS.  

Exklusionskriterier: 

Framkommer ej. 

Urvalsförfarande: Avsiktligt 

urval. 

Urval (bortfall): 25 

sjuksköterskor  

Slutlig studiegrupp: 25 

sjuksköterskor; 19 kvinnor och 

6 män med en genomsnittlig 

ålder mellan 24-59år 

Datainsamlingsmetod: Data 

samlades in genom individuella 

djupintervjuer. Ostrukturerad 

intervjuguide användes. En 

huvudfråga, resterande frågor 

baserades på svaren. 

Analysmetod: Kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

Styrkor: 

Tydligt beskriven metod med 

design, urvalsförfarande, 

inklusionskriterier och 

datainsamlingsmetod. 

Trovärdighet diskuteras. 

Pilotintervjuer genomfördes. 

Citat används.  

Schematisk bild över 

analysprocess. 

Svagheter: 

Relationen mellan forskare och 

deltagare diskuteras ej. 

 

Studien visade på positivitet från 

sjuksköterskornas sida angående 

samarbete med andra professioner 

gällande HIV smittade patienter. Det 

minskade risken för att dessa patienter 

skulle ”falla mellan stolarna”.  

 

De ansåg att endast sjuksköterskor och 

andra professioner med utbildning var de 

som kunde utföra vård av kvalitet. Vid 

arbete tillsammans med outbildade 

medarbetare beskrev de en känsla av 

osäkerhet relaterat till patientens säkerhet. 

 

 

https://doi.org/10.1111/inr.12359
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Pisal, H., Sutar, S., Sastry, J., 

Kapadia-Kundu, N., Joshi, A., 

Joshi, M., Leslie, J., Scotti, L., 

Bharucha, K., Suryavanshi, N., 

Phadke, M., Bollinger, R., & 

Shankar, A.V. (2007). Nursesʼ 

Health Education Program in 

India Increases HIV 

Knowledge and Reduces Fear. 

Journal of the Association of 

Nurses in AIDS Care, 18(6), 

32-43. 

Doi:10.1016/j.jana.2007.06.002 

Indien 

 

 

Studiens syfte var att undersöka 

effekterna av ett 4-dagars 

 HIV/AIDS -

hälsoutbildningsprogram om 

kunskap och attityder hos 

sjuksköterskor på ett statligt 

sjukhus 

Metod: Kvalitativ delstudie i 

en större studie. 

Design: Pretest-posttest design 

 

Inklusionskriterier: 

Framkommer ej. 

Exklusionskriterier: 

Framkommer ej. 

Urvalsförfarande: De utgår 

från deltagarnas erfarenhet av 

att lära, intresse, och 

akademiska meriter, samt 

historia 

Urval (bortfall): 552 (181) 

sjuksköterskor 

Slutlig studiegrupp: 371 

sjuksköterskor genomförde 

både pretest och posttest 

frågorna. Majoriteten var över 

40år. Två män, resten kvinnor. 

Grupperna hade ett genomsnitt 

på 8–10 deltagare. 

 

Datainsamlingsmetod: Tre 

stycken fokusgrupp- intervjuer 

som spelades in. 

Analysmetod: Kvalitativ 

innehållsanalys 

Styrkor:  

Analysen genomfördes av två 

stycken utredare för att öka 

pålitligheten 

Resultatet beskrivs både i tabell 

och i flytande text. 

Pilotintervjuer genomfördes. 

Svagheter:  

Förhållandet mellan deltagare 

och forskare framgår inte 

Inklusions- och 

exklusionskriterier 

framkommer ej. 

 

 

Sjuksköterskorna beskrev en rädsla av att 

integrera med HIV-smittade patienter 

relaterat till oron för att de inte kan skydda 

sig själva tillräckligt och där av ådraga sig 

sjukdomen. De uppgav även ett behov av 

mer utbildning och information rörande 

ämnet. 

 

De mer välutbildade sjuksköterskorna hade 

bättre kontakt med patienterna relaterat till 

den kunskap de besatt om HIV. Med andra 

ord beskrev de en minskad rädsla i 

samband med kunskap. 

 

 


