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Sammanfattning 
 

Bakgrund: AIDS-relaterade sjukdomar har hittills krävt över 30 miljoner liv, 

värst drabbat av infektionen är länder i Afrika söder om Sahara. Det finns idag 

effektiva antivirala mediciner för att behandla HIV-infektionen och därmed 

minska smittspridningen. Sjuksköterskans roll i behandling av HIV-smittade 

personer innebär bland annat att uppmana patienten till följsamhet i sin 

behandling av ART samt uppmärksamma eventuella medicinska biverkningar 

och stötta patienten i sin sjukdom.  

Syfte: Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med 

HIV-infektion. 

Metod: Designen för studien var en systematisk litteraturstudie. De bärande 

orden i syftet omvandlades till ämnesord i databaserna cinhal, medline, och 

psykinfo. Efter gallring valdes 11 artiklar ut att delta i studien. Artiklarnas 

vetenskapliga kvalitet granskades med hjälp av granskningsmallar.  
Resultat: Den integrerade analysen genererade till fyra rubriker som användes 

för att redovisa resultatet. Rubrikerna utgjordes av; relation till patienter, att 

arbeta med blodburen smitta, hur stigmatisering av patienter med HIV-

infektion påverkar sjuksköterskor, samt samband mellan kunskap och 

upplevelser.   
Slutsats: I resultatet framgår att sjuksköterskor överlag hade bra kunskap och 

positiva upplevelser av att vårda patienter med HIV-smitta.  Sjuksköterskor 

med mer kunskap hade överlag positivare upplevelser till att vårda patienter 

med HIV-smitta, därför är det av stor betydelse att sjuksköterskor får en bra 

utbildning Sjuksköterskorna upplevde dock att den stigmatisering som rådde 

kring. patienter med HIV-infektion skapade hinder för god omvårdnad och 

påverkade deras arbetsmiljö negativt. 

 

Nyckelord: attitude, emotions, experiences, HIV, Nurse  
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1. Bakgrund 

1.1 Internationell utbredning av Humant Immunbristvirus  
De första fallen av Humant Immunbristvirus (HIV) upptäcktes år 1981, i Kalifornien och i 

New York. De smittade var homosexuella män och infektionen som detta virus gav upphov 

till döptes sommaren 1981 till Gay-related immune deficiency (GRID). I slutet av året 

upptäcktes smittade personer som inte tillhörde gruppen män som har sex med män och 

sjukdomen fick då namnet Acquired immunodeficiency syndrome (AIDS). År 1983 

rapporterade 33 länder upptäckta fall av AIDS, panik och rädsla började spridas (The Joint 

United Nations Programme on HIV and AIDS [UNAIDS], 2015). Samma år isolerades första 

gången en patient med HIV-smitta (Folkhälsomyndigheten, 2015).  I efterhand har forskning 

visat att HIV-infektionen funnits sedan början av 1900-talet, men då i enstaka fall 

(Folkhälsomyndigheten, 2013). Hittills har viruset krävt över 30 miljoner liv. I slutet av år 

2014 var det 36,9 miljoner människor som levde med en HIV-infektion. Värst drabbat år 2015 

är de länder i Afrika som ligger söder om Sahara där 25,8 miljoner, cirka 70 %, av alla HIV-

smittade människor bor. Mörkertalet är stort och det beräknas att endast omkring 51 % av alla 

drabbade är medvetna om att de bär på en HIV-infektion (World Health Organization [WHO], 

u.å).  

År 1982 upptäcktes de första fallen av AIDS i Sverige och även i Sverige var homosexuella 

män den värst drabbade gruppen. Den andra stora drabbade gruppen var personer med 

intravenöst drogmissbruk (Folkhälsomyndigheten, 2013). I dag lever cirka 7 000 människor 

med HIV-infektion i Sverige och varje år upptäcks ungefär 400-500 nya fall. Över hälften av 

alla nyupptäckta personer med HIV-smitta är immigranter som fått smittan innan de kommit 

till Sverige. De flesta svenskfödda som smittas, smittas i samband med utlandsvistelse. År 

2014 rapporterades 33 fall i Sverige där personer med HIV-smitta utvecklat AIDS 

(Folkhälsomyndigheten, u.å).  

1.2 Humant immunbristvirus (HIV) 
Humant immunbristvirus är ett retrovirus. Retroviruset infekterar de vita blodkropparna som 

ingår i kroppens immunförsvar. Cellerna skadas eller förstörs vilket gör att immunförsvaret 

blir nedsatt och den smittade personen får ett sämre skydd mot virus, bakterier, svampar och 

parasiter. Vilket gör att personen lättare drabbas av infektionssjukdomar.  Några veckor efter 

insjuknandet får den smittade personen en primärinfektion. Primärinfektionen behöver inte ge 

några symtom. Om symtom uppvisas kan det vara i form av svulla lymfkörtlar, feber, ont i 

halsen eller eventuella utslag. Retroviruset lagras i den smittade personens arvsmassa vilket 

innebär att viruset kommer finnas kvar för resten av livet (Folkhälsomyndigheten, 2015). Hur 

lång tid det tar innan en obehandlad HIV-infektion utvecklas till AIDS är individuellt, det kan 

dröja mellan två till femton år (WHO, u.å). Sjukdomar som kroppen normalt klarar av att 

bekämpa kan leda till döden (United Nations International Children Emergency 

Fund,[UNICEF], 2015). Innan AIDS utvecklas är det vanligt att drabbas av mindre 

infektioner som svamp i underlivet och bältros (Folkhälsomyndigheten, 2015). Det finns fler 

än 20 olika AIDS relaterade sjukdomar (WHO, u.å). Tuberkulos är den vanligaste AIDS-

relaterade dödsorsaken. Andra sekundärsjukdomar till följd av AIDS är lunginflammation, 

meningit, och olika typer av cancer (UNAIDS, 2015).  

1.3 Smittspridning 
HIV-infektionen kan spridas på tre olika sätt, antingen via oskyddat samlag, via blod, eller 

från mor till barn. Den vanligaste smittvägen är genom oskyddat vaginalt eller analt samlag. 

Viruset kan smitta via blod genom exempelvis blodtransfusion eller organdonation med 
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infekterat blod, samt genom användning av infekterade kanyler (WHO, u.å). Sedan år 1985 

testas alla blodgivare i Sverige mot blodburna infektioner. Det finns ännu inget känt fall av 

virusöverföring från patient till sjukvårdspersonal i Sverige.  Var tredje barn vars mor bär på 

en obehandlad HIV-infektion smittas under graviditet, förlossning eller i samband med 

amning.  Alla gravida kvinnor i Sverige erbjuds att testa sig för HIV. Om kvinnan skulle vara 

HIV-positiv kan behandling sättas in direkt, risken att överföra smittan till barnet är då endast 

0,5 %. Risken att överföra viruset till någon annan är som störst de första veckorna efter att 

personen blivit smittad, om inte behandling sätts in kommer den smittade personen att 

utveckla AIDS, när AIDS har utvecklats är viruset mycket smittsamt. Har personen sedan 

tidigare en sexuellt överförbar infektion kan denne löpa större risk att smittas av HIV vid 

exponering för smitta (Folkhälsomyndigheten, 2015). 

År 1985 fördes HIV-infektionen in i smittskyddslagen och blev en anmälningspliktig sjukdom 

i Sverige. En person som bär på en smitta som klassas som anmälningspliktig eller 

samhällsfarlig är skyldig att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Personen är 

skyldig att informera de människor som kan tänkas ha utsatts för smittrisk, exempelvis sin 

sexpartner (Smittskyddslagen, SFS 2004:168, kap. 2, 1§ & 2 §). För att förhindra 

smittspridningen bör den smittade personen använda skydd i form av manlig eller kvinnlig 

kondom under samlag. Det finns en uttalad negativ attityd till att använda kondom. Studier 

har visat att personer som får information om säker sex kommer att använda sig av kondom i 

större utsträckning (UNAIDS, 2015). Kanyl inbytesprogram är en vanlig företeelse världen 

över där personer med missbruksproblematik kan byta in sina använda kanyler och få tillbaka 

nya. De här programmen har visat sig effektiva för att minska smittspridning bland gruppen 

”intravenösa drogmissbrukare” (UNAIDS, 2015). Manlig omskärelse minskar risken av 

virusöverföring vid samlag med 60 % (WHO, u.å). Även om manlig omskärelse har visat sig 

effektiv finns det fortfarande en stor kulturell aspekt att ta hänsyn till. I många länder tillhör 

omskärelse av pojkar inte tradition. Om omskärelse skulle användas som preventiv åtgärd kan 

det komma att skapa problem. Denna intervention behöver därför vara på frivillig basis 

(UNAIDS, 2015).  

1.4  Behandling av HIV-infektion 
Via blodprov kan det konstateras om en person bär på antigen eller antikroppar mot HIV. Vid 

konstaterande av antikroppar eller antigen bedöms personen vara HIV-positiv. Personer i 

Sverige kan testa sig anonymt och gratis. Blodprovet visar ett tillförlitligt resultat redan två 

veckor efter misstänkt smittillfälle. Både i Sverige och i övriga världen brukar HIV-smittan 

upptäckas i ett senare skede då immunförsvaret redan hunnit bli nedsatt 

(Folkhälsomyndigheten, 2015). 

Än finns det inget definitivt botemedel mot viruset, men den medicinska utvecklingen har 

kommit långt (WHO, u.å). År 1996 utvecklade en forskare i Vancouver en behandlingsmetod 

som avsevärt minskade dödligheten bland personer med HIV-smitta. Antiretroviral Therapy 

(ART) eller antiviral terapi på svenska, gjorde att HIV-infektionen inte längre blev som en 

dödsdom för den som var smittad (UNAIDS, 2015). ART används för att minska den 

cirkulerande mängden virus i kroppen och därmed hålla sjukdomen i schack. Då mängden 

virus i kroppen minskar, minskar även risken för smittspridning (Folkhälsomyndigheten, 

2015). Genom ART reduceras risken att föra smittan vidare vid oskyddat samlag med 96 % 

(WHO, u.å).  År 2000 var det knappt 700 000 av alla personer med HIV-smitta som fick 

medicinsk behandling mot infektionen, år 2015 är det ungefär 15 miljoner människor som får 

antiviral behandling (UNAIDS, 2015). ART sker oftast i en kombination av tre olika 

läkemedel, medicinerna kan i vissa fall ge biverkningar. Det finns flera olika typer av 

antivirala läkemedel, vilket gör det möjligt för läkarna att hitta den kombination av läkemedel 
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som ger minst biverkan för patienten. Vid stark misstanke om exponering av smitta kan 

postexpositionsprofylax (PEP) sättas in för att minska risken för smittöverföring. Medicinen 

måste sättas in inom 36 timmar efter smittotillfället för att ha verkan (Folkhälsomyndigheten, 

2015).  

Sjuksköterskor både i öppen- och slutenvården kan komma i kontakt, och bli 

omvårdnadsansvariga för denna patientgrupp. Sjuksköterskans roll i arbetet med patienter 

som har en HIV-infektion varierar beroende på var i sjukdomsförloppet patienten befinner sig. 

Sjuksköterskans uppgifter innebär bland annat att uppmana patienten till följsamhet i sin 

behandling av ART samt uppmärksamma eventuella biverkningar som uppstår till följd av 

medicinen. Sjuksköterskan kan behöva inta en stöttande roll, detta kan ske genom 

regelbunden kontakt, exempelvis genom telefonsamtal (Tunnicliff, & Piercy & Bowman & 

Hughes 2013).   

1.5 Upplevelser och stigmatisering av personer som lever med HIV-infektion  
Egidius (2006) skriver att upplevelser är att ta del av någonting och ta in någonting som 

händer, termen upplevelser kan användas för att beskriva både kognitiva och emotionella 

företeelser.  

UNAIDS (2007) skriver att HIV-relaterad stigmatisering är orättvist behandlande, och 

diskriminering av en person baserat på hens HIV-status. Den stigmatisering som råder i 

värden, och då framförallt i Afrika söder om Sahara, beror främst på tre saker. För det första 

saknas kunskap om HIV-infektionen och dess smittväg, vilket skapar en rädsla för att själv bli 

smittad. För det andra anser många att den som ådragit sig en HIV-infektion har gjort detta 

genom omoraliska handlingar. Det tredje är att folk inte är medvetna om vilka skadliga 

effekter som stigmatiseringen medför. Att drabbas av HIV-infektion innebär i många länder 

en risk att hamna utanför samhället, exempelvis kan familjer ta avstånd, barn kan nekas 

skolgång, vuxna kan förlora sina arbeten och personen kan nekas sjukvård. De negativa 

attityder som finns i samhället gör att människor inte vågar gå och testa sig för HIV-smitta 

(UNAIDS 2007). Stigmatisering och diskriminering av HIV-smittade personer har minskat de 

senaste åren. Det har rapporterats från 74 länder, av dessa länder har 64 % lagstadgat ett 

förbud mot diskriminering av HIV-smittade personer. Trots detta står i många länder 

sexarbetare, homosexuella, transsexuella och drogmissbrukare utanför samhällets lagar vilket 

innebär att de inte är garanterade något skydd från staten och många av dem får inte tillgång 

till behandling (UNAIDS, 2015). 

Folkhälsomyndigheten (2013) har i longitudinella studier kartlagt svenska folkets attityder 

gentemot personer med HIV-smitta. Egidius (2008) förklarar ordet attityd som en persons 

inställning till någonting, attityd kan mer allmänt ses som ett förhållningssätt till något. År 

1987 svarade 54 % av alla tillfrågade i Sverige att de skulle undvika en nära kontakt med en 

arbets- eller skolkamrat som var HIV-positiv. År 2011 hade siffran minskat kraftigt och då 

uppgav cirka 19 % av de tillfrågade svenskarna att de skulle undvika en nära kontakt med en 

person som hade HIV-smitta. I Sverige ansåg 44 % av kvinnorna respektive 46 % av männen 

att en person med HIV-smitta borde avstå från sexuellt samlag. De yngre hade i allmänhet en 

mer negativ inställning till personer med HIV-infektion, hela 70 % av Sveriges 16-17 åringar 

ansåg att personer med HIV- smitta bör avstå från sex. Det rådde en kunskapsbrist i Sverige 

angående om hur effekten av bromsmediciner minskar smittspridningen. År 2007 uppgav 70 

% att bromsmedicinerna inte har förändrat deras rädsla för att bli smittade av HIV 

(Folkhälsomyndigheten, 2013). Sjuksköterskor har precis som alla andra människor med sig 

erfarenheter och värderingar som kan påverka deras upplevelser av att vårda patienter med 
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HIV-infektion. Det är viktigt att sjuksköterskan kan bortse från personliga värderingar som 

kan komma att påverka arbetet negativt (Vance, & Denham, 2008). 

1.6 Omvårdnad ur ett mångkulturellt perspektiv 
I Hälso-och sjukvårdslagen (HLS, SFS 1982:763, § 2) står att ”Vården ska ges med respekt 

för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet”.  Att omvårdnad 

ska ges med respekt framgår också i International Counsil of Nurses (ICN) etiska kod för 

sjuksköterskor, där står att ”omvårdnad ska ges respektfullt, oberoende av ålder, hudfärg, tro, 

kulturell eller etnisk bakgrund, funktionsnedsättning eller sjukdom, kön, sexuell läggning, 

nationalitet, politiska åsikter eller social ställning” (Svensksjuksköterskeförening, 2014, s. 3) 

Madeleine Leiningers transkulturella omvårdnadsteori utgör omvårdnadsteoretisk bakgrund 

till denna litteratur studie. Enligt Leininger (2002) består kultur av värderingar, normer, 

livsstil, handlingar och uppfattningar som en grupp människor delar. Alla människor tillhör en 

kultur, i en kultur kan det finnas subkulturer, där en subkultur exempelvis kan vara 

homosexuella män. En kulturellt kompetent sjuksköterska använder sig av ett holistiskt 

förhållningssätt genom att ta hänsyn till patientens bakgrund, respektera och uppskatta 

kulturella olikheter. Sjuksköterskan behöver ta reda på patientens specifika behov för att 

kunna lägga upp en kulturell och individanpassad omvårdnadsplan. För att sjuksköterskan ska 

kunna ge kulturellt anpassad omvårdnad kan hen använda sig av Leningers ”The sunrise 

model” vid insamling av information. Modellen identifierar sju områden som kan ha inverkan 

för hur patienten upplever omvårdnaden. Områdena utgörs av teknologiska faktorer (som den 

medicinska utrustning som används), religiösa och filosofiska faktorer, sällskap och sociala 

faktorer, kulturella värderingar, trosuppfattningar, och sätt att leva på, politik och lagar som 

råder, ekonomi och slutligen utbildning. ”The sunrise model” kan appliceras på individ, 

grupp eller samhällsnivå. Genom kulturellt kompetent omvårdnad kan sjuksköterskan ge 

patienten bästa möjlighet att hantera sin sjukdom och främja hälsa, och även ge familjen en 

bättre chans att vara delaktiga i omvårdnaden.  

1.7 Problemformulering 
HIV-infektionen var tidigare en dödlig infektion med hög spridningsrisk, idag är 

spridningsrisken låg tack vare antiviralbehandling. I många länder utgör personer med HIV-

smitta en utsatt grupp till följd av den stigmatisering som råder kring infektionen. Även i 

Sverige kan negativa föreställningar påvisas inte minst bland yngre. Sjuksköterskor förväntas 

ha mer kunskap kring HIV-infektion jämfört med allmänheten, frågan är hur sjuksköterskor 

upplever att vårda patienter med HIV-infektion  

2. Syfte 
Att beskriva sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter med HIV-smitta.  

3. Metod 

Litteraturstudie med systematisk sökning och beskrivande design som följde Kristenssons 

(2014) tillvägagångssätt för en litteraturstudie.  

3.1 Datainsamling 
En litteratursökning gjordes med syfte att hitta all relevant litteratur som svarade mot syftet. 

Sökningarna genomfördes i databaserna Cinhal, Medline och Psycinfo. De bärande orden i 

syftet som var sjuksköterska, upplevelse och HIV, omvandlades till sökord med hjälp av 

ämnesordslistan i respektive databas, alla sökorden användes inte i alla databaser. Till några 

av sökorden användas ”explode” som tillval för att få med alla relaterade sökord (se bilaga 1 
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sökmatris).  Sökorden som användes var nurses, nursning, nurse-patient-relations, nursing 

staff hospital, emotions, attitude of health personal, attitude, attitudie towards AIDS, HIV, 

HIV-infections, HIV-AIDS nursing, Human Immunedeficiency Virus, HIV-infected patients. 

Experiences fanns inte som ämnesord i databaserna utan söktes i fritext. En inledande sökning 

av litteratur visade att forskning om sjuksköterskors attityder och känslor redovisade deras 

upplevelser. Därför kombinerades sökord relaterade till attityder, känslor och upplevelser med 

OR i sökningen. Alla synonymer kombinerades med OR och sedan kombinerades alla 

blocken med AND (se bilaga 1 sökmatris). Eftersom upplevelser förändras över tid sattes en 

begräsning i sökningen som gjorde att artiklar från år 2005-2015 inkluderades. Endast artiklar 

som var vetenskapligt granskade av forskare inkluderades i studien, därför valdes ”peer-

rewied” som krav i databaserna Cinhal och Psycinfo. Artiklar som var skrivna på annat språk 

än engelska exkluderades.  

3.2 Urval 
Artiklar som motsvarade studiens syfte inkluderades. För att få ett globalt perspektiv på 

resultatet inkluderades artiklar oavsett i vilket land studien genomförts. I första gallringen 

lästes artiklarnas titlar, artiklar som uppenbart fokuserade på annat än studiens syfte valdes 

bort. I andra uttagningen återstod 162 artiklar där abstract lästes. Artiklar exkluderades då 

fokus låg på patienter istället för på sjuksköterskor eller där undersökningsgruppen var 

sjuksköterskestudenter. Slutligen lästes 37 artiklarna i sin helhet. Artiklar som fokuserade på 

annat än sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med HIV-smitta valdes också bort. 

Många av artiklarna framkom i samtliga databaser. För att säkerställa att inga artiklar som 

kunde besvara studiens syfte förbisetts kvalitetssäkrades sökningen genom att gå in på ”find 

similar” när en för syftet relevant artikel påträffades, denna sökning genererande inte i några 

nya träffar. Funktion användes i alla databaser.  Sammanlagt inkluderades 11 artiklar av 593 

stycken.  

3.3 Värdering av artiklar 

Artiklarna granskades med hjälp av Kristenssons (2014) granskningsmallar för att bedöma 

vetenskaplig kvalitet. För artiklar som använt kvalitativ analysmetod granskades studiens 

trovärdighet genom att granska bland annat studiens syfte, om datainsamling och slutgiltiga 

studiegrupp fanns tydligt beskrivet, hur analysförfarandet utförts, och om resultatet speglade 

den data som samlats in. Artiklar som använt kvantitativ analysmetod granskades med syfte 

att undersöka studiens validitet och reliabilitet. Detta gjordes genom att se om en tydlig 

hypotesfråga fanns, hur urvalsförfarandet gjorts, bortfallsbeskrivning fanns och om den 

slutliga urvalsgruppen fanns tydligt beskrivet. Om datainsamlingen fanns tydligt redovisat och 

om det fanns beskrivet vilka statistiska metoder som använts samt om dessa metoder var 

relevanta för att ge svar på hypotesen. Om bias och confounders diskuterades, och till sist om 

en relevant bedömning för resultatets generaliserbarhet fanns.   

3.4 Etiska överväganden  
När forskning bedrivs på människor måste forskaren ta hänsyn till mänskliga rättigheter. 

Forskningen får endast genomföras om risker mot studiedeltagarens personliga hälsa, säkerhet 

och integritet kan uppvägas mot forskningens vetenskapliga värde. Den metod som riskerar 

minst skada för studiedeltagarna ska användas. Studiedeltagaren måste lämna sitt 

informerande samtycke, vilket innebär att forskaren är skyldig att informera om bland annat 

syftet med forskningen, eventuella risker, och att deltagandet är frivilligt. (Lag om etikprövning 

av forskning som avser människor, SFS 2003:460, 8§, 9§ 10§, 13§, & 16§). Om studien var etiskt 

hållbar bedömdes av en etisk kommitté i respektive land. Samtliga artiklar som inkluderades i 

studien hade fått ett etiskt godkännande innan studien start. Därmed bedömdes att inga 

personer kommit till skada under studiens gång. Resultatet har redovisats med ett etiskt 

förhållningssätt i åtagande. Samtliga delar som motsvarar syftet har redovisats.  
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3.5 Dataanalys 

För att skapa en lättöverskådlig sammanställning av artiklarna skapades en artikelmatris (se 

bilaga 2 artikelmatris). Artiklarnas resultat samanställdes med hjälp av en integrerad analys 

med syfte att presentera resultatet på ett överskådligt sätt. Först lästes alla artiklar igenom och 

text som motsvarade studiens syfte markerades. Likheter och skillnader i artiklarna noterades. 

Kategorier skapades utifrån artiklarnas innehåll och redovisas som rubriker i resultatet. 

Sammanlagt skapades fyra kategorier som används för att redovisa sjuksköterskornas 

upplevelser. Fakta från artiklarna sammanställdes under lämplig rubrik (Kristenson, 2014).  

4. Resultat  
Resultatets från den integrerande analysen redovisas under fyra rubriker; relation till patienter, 

att arbeta med blodburen smitta, hur stigmatisering av patienter med HIV-infektion påverkar 

sjuksköterskor, samt samband mellan kunskap och upplevelser. 

4.1 Relation till patienter  
Sjuksköterskor från Sydafrika som arbetade inom primärvård eller på sjukhus samt 

sjuksköterskor från England som arbetade på en HIV-klinik hade ett empatiskt 

förhållningssätt och beskriver relationen till sina patienter som en vänskapsrelation snarare än 

en professionell relation (Delobelle et al. 2009; Hodgson, 2006). De sydafrikanska 

sjuksköterskorna upplevde att de hade en nära relationen till sina patienter med HIV-smitta, 

den nära relationen kunde bli en stressfaktor då sjuksköterskorna fortsatte att oroa sig för sina 

patienter även när arbetsdagen var slut. Det hände att patienterna besökte sjuksköterskorna i 

deras hem. Sjuksköterskorna upplevde att detta hade en negativ påverkan på deras privatliv 

(Delobelle et al. 2009). Med ART får patienter som lever med HIV-infektion en chans att bli 

gamla. Sjuksköterskor i Kanada som arbetade inom öppen- och slutenvården med patienter 

som hade HIV-smitta berättade att den långvariga vårdkontakten bidrog till att skapa en 

djupare relation till patienterna. Sjuksköterskorna upplevde att patienterna anförtrodde sig åt 

dem, patienter som exempelvis hade missbruksproblem berättade gärna sina historier. Detta 

gjorde att sjuksköterskorna kunde bedriva en personcentrerad vård. Relationerna bidrog till en 

bättre arbetsmiljö berättade sjuksköterskorna. De upplevde även att de ofta skapade fina 

relationer till patientens anhöriga (Puplampu, Olson, Ogilvie, & Mayan, 2014).  

4.2 Att arbeta med blodburen smitta  
Sjuksköterskor som arbetade på en HIV-klinik i England upplevde inte någon oro över att bli 

smittade av den blodburna HIV-infektionen. Sjuksköterskorna resonerade kring blodburen 

smitta, på sjukhuset visste de vilka av patienterna som bar på smitta, men utanför sjukhuset 

kunde vem som helst ha en blodburen infektion (Hodgson, 2006). Sjuksköterskor i Kanada 

kände sig helt trygga i sin omvårdnad av patienter med HIV-smitta eftersom de hade bra 

utrustning (Puplampu et al. 2014). Sjuksköterskor i USA som arbetade på landsbygden (städer 

under 50,000 invånare) både i öppen- och slutenvård uppgav att de kände sig mer hotade av 

andra blodburna infektioner som Meticillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA). 

Sjuksköterskorna berättade att de behandlade alla patienter som om de skulle kunna bära på 

blodburen smitta (Mullis, 2009). Engelska sjuksköterskor som var medlemmar i ”National 

HIV Nurses Association” upplevde att ART hade minskat rädslan för att bli smittad av HIV, 

och att ART hjälpt till att minska stigmatisering av patienter med HIV-infektion (Evans, 

Bennett, Croston, Brito-Ault, & Burton, 2015). 

I en enkät och fokusgruppsintervjustudie med sydafrikanska sjuksköterskor framgick från 

enkäten att över hälften av alla sjuksköterskor var oroliga att smittas av HIV. Vid intervjun 

framgick däremot att sjuksköterskorna inte alls kände sig oroliga för att bli smittade 

(Delobelle et al. 2009). Sjuksköterskor i Afrika och i Karibien uppgav att de tog till extra 

försiktighetsåtgärder vid omvårdnad av patienter med HIV-smitta, exempelvis var de 
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noggranna med att ta på sig handskar (Mill et. al, 2013). Sjuksköterskor i Sydafrika berättade 

att de varit med om stickskador och att de då försökt få tag på PEP, men att det inte funnits 

tillgängligt (Delobelle et al. 2009). I Turkiet hade många av sjuksköterskorna och 

barnmorskorna som arbetade på sjukhus negativa attityder till patienter med HIV/AIDS, 

attityderna mättes med en enkät och omfattade upplevelser som syftade till rädsla för att bli 

smittad, negativa känslor och professionellt motstånd. Dock var det endast 29 % av deltagarna 

som faktiskt jobbade med HIV/AIDS smittade patienter. Sjuksköterskor som var gifta, eller 

som var äldre och hade arbetat under en längre tid visade en större tendens till negativa 

upplevelser. Sjuksköterskor som har egna barn var mer rädda för att smittas av en 

blodöverförd infektion jämfört med sjuksköterskor utan barn (Akgun Kostak, Unsar, Kurt, & 

Erol, 2012).  Sjuksköterskor som arbetade på sjukhus i Nigeria och som hade barn hade ett 

fientligare förhållningssätt till patienter med HIV-infektion i jämförelse med sjuksköterskor 

som inte hade barn. (Oyeyemi, Oyeyemi, & Bello, 2006). 

Sjuksköterskorna som arbetade på en HIV-klinik i England samt sjuksköterskor som arbetade 

i Kanada berättade att de ofta fick höra negativa kommentarer från sina vänner, partners och 

bekanta. Många av de negativa kommentarerna hängde samman med en rädsla för själva 

smittan (Hodgson, 2006; Puplampu et al. 2014).  

Sjuksköterskor i södra USA som arbetade på landsbygden berättade att många av deras HIV-

positiva patienter satt inne i fängelse, eller hade suttit inne, och att patienterna kunde bli 

våldsamma och att de hade förekommit fall där patienterna försökt att infektera 

sjuksköterskorna medvetet (Mullis, 2009).  

4.3 Hur stigmatisering av patienter med HIV-infektion påverkar sjuksköterskor 

Sjuksköterskor från Kanada berättade om den historiska utvecklingen av HIV-infektionen, 

från en dödlig till kronisk infektion, och att det var just detta som lockat dem till att 

specialisera sig inom HIV omvårdnad. Sjuksköterskor som hade arbetat under en längre tid 

berättade om den extrema stigmatiseringen och det fientliga förhållningssättet som visades 

emot patienter med HIV-infektion i början av epidemin. Ingen ville ta hand om patienterna, 

unga homosexuella män insjuknade, isolerades och dog på sjukhusen. Många familjer kände 

skam och ville inte att omgivningen skulle få reda på att deras son var homosexuell 

(Puplampu et al. 2014). I Afrika och i Karibien berättade sjuksköterskorna att de kunde se 

vilka patienter som var HIV-positiva bara genom att gå in i på avdelningen. Oftast låg 

patienterna ensamma i något hörn. Det syntes att ingen har varit hos patienten på länge, då 

gamla matbrickor stod kvar och soptunnorna var fulla (Mill et al. 2013). 

Sjuksköterskor som arbetade med HIV-smittade patienter i USA och i England berättade att 

de kunde identifiera sig själva med sina patienter, vem som helst kan smittas, det behöver inte 

bero på livsstilen (Hodgson, 2006; Mullis, 2009). Två tredjedelar av sjuksköterskorna i 

Sydafrika som arbetade inom både primärvård och på sjukhus svarande i en enkät att de inte 

höll med om påståendet ”patienterna har sig själva att skylla” (Delobelle et al. 2009) 

En studie som gjordes i fem olika afrikanska länder visade att sjuksköterskornas arbetsmiljö 

påverkades negativt av den upplevda HIV stigmatiseringen som rådde. Studien testade 

faktorer som var relaterade till arbetsplatsen, exempel lön eller arbetsbörda, och faktorer som 

var relaterade till sjuksköterskornas personliga hälsa. Av de variabler som undersöktes i 

studien var HIV stigmatiseringen den faktor som upplevdes ha den mest negativa påverkan på 

sjuksköterskornas arbetstillfredsställelse (Chirwa et al. 2009). 

Sjuksköterskor i såväl Sydafrika och Karibien som i USA och England upplevde att många av 

patienterna blev isolerade i sin sjukdom på grund av den stigmatiseringen som rådde kring 

patienter som var smittade av HIV. (Delobelle et al. 2009; Hodgson, 2006; Mill et al. 2013; 
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Mullis, 2009).  Sjuksköterskor i Afrika och i Karibien uppgav att HIV-infektionen fortfarande 

var förknippat med omoraliska handlingar (Mill et al. 2013). Många av patienterna vågade 

inte berätta om infektionen för sina anhöriga, på grund av rädsla för att bli utfryst, vilket 

gjorde att sjuksköterskorna var det enda sociala stöd som patienterna hade. Detta gjorde att 

sjuksköterskorna upplevde en stark emotionell stress (Delobelle, et al. 2009; Mill et al. 2013). 

Sjuksköterskorna upplevde att de hamnade i kläm mellan patienterna och deras anhöriga då de 

anhöriga inte förstod varför patienten var sjuk. (Mill et al. 2013). Det är viktigt att skapa en 

trygg miljö på avdelningen för att skydda patienterna från diskriminering uppgav 

sjuksköterskor på HIV-kliniken i England (Hodgson, 2006). 

Sjuksköterskor i Afrika och i Karibien upplevde att de gjorde mycket extraarbete för att 

skydda sina patienter från stigmatisering. Sjuksköterskor berättade att de hämtade ut 

medicinerna åt patienterna på apoteket, tog in mödrarna i separata rum när de skulle amma, 

samt såg till att rådgivning skedde innanför stängda dörrar, allt för att omgivningen inte skulle 

få reda på patientens HIV-status (Mill et al. 2013). Sjuksköterskorna i Sydafrika upplevde att 

de saknade resurser för att genomföra god omvårdnad av patienter med HIV-infektion, 

exempelvis tog de upp brist på fysiskt utrymme som ett problem. Sjuksköterskorna ansåg att 

de behövde mer utrymme för att kunna ge patienterna enskild rådgivning och därmed skydda 

dem från diskriminering från omvärlden (Delobelle et al. 2009).  

 

4.4 Samband mellan kunskap och upplevelser  
Studier gjorda i Turkiet och Afrika visade att det fanns ett signifikant samband mellan ökad 

kunskapsnivå hos sjuksköterskor och en mer positiv upplevelse till att vårda patienter med 

HIV/AIDS (Akgun Kostak, et al. 2012; Delobelle et al. 2009; Oyeyemi et al. 2006) 

Sjuksköterskor i Afrika som hade tidigare erfarenheter av att vårda patienter med HIV/AIDS 

hade överlag en mer positiv inställning till dessa patienter jämfört med sjuksköterskor som 

saknade erfarenhet av att vårda patienter med HIV/AIDS (Delobelle et al. 2009; Oyeyemi et 

al. 2006). 

En studie i Nigeria utförd på sjuksköterskor som arbetade i sjukhusmiljö visade att 70,4 % av 

sjuksköterskorna hade en vilja att ta hand om patienter med HIV-smitta. De flesta 

sjuksköterskorna uppgav att de aldrig vägrat ta hand om en patient med HIV-smitta, trots 

detta visar studien att sjuksköterskor hade negativa tankar kring omvårdnad av patienter med 

HIV-infektion. Studien visade att sjuksköterskornas kunskap överlag var bristfällig och att 

positivare upplevelser var relaterat till högre utbildning och arbetserfarenhet (Oyeyemi et al. 

2006).  

En studie från Sydafrika utförd på sjuksköterskor som arbetade inom primärvård och på 

sjukhus syftade till att mäta sjuksköterskors kunskap om HIV samt deras upplevelser av att 

vårda patienter med HIV-smitta. Sjuksköterskorna hade ett empatiskt förhållningssätt i 

omvårdnaden av patienter med HIV-infektion. Nästa alla, 98 % tyckte att patienter med HIV-

infektion ska behandlas på samma sätt som andra patienter. Instrumentet som användes för att 

mäta sjuksköterskornas kunskap om HIV visade att deras kunskaper var måttliga (Delobelle et 

al. 2009). 

I USA var den allmänna kunskapen om HIV-infektionen god bland sjuksköterskor som 

arbetade inom geriatriken. Sjuksköterskorna som valdes ut att delta i studien var medlemmar i 

en sjuksköterskeorganisation. Sjuksköterskorna hade överlag en empatisk inställning till 

patienter med HIV-infektion. Sjuksköterskor hade dock i allmänhet mer tendens till 

fientlighet i jämförelse med läkare och socialarbetare. En kunskapsbrist kan påvisas hos 
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hälso-och sjukvårdspersonal angående patienter över 50 år som lever med HIV-infektion 

(Hughes, 2011).  

En studie från USA, gjord på sjuksköterskor och barnmorskor visade att sjuksköterskorna 

hade blandade upplevelser av gravida kvinnor med HIV-infektion. Få sjuksköterskor svarade 

att kvinnor med HIV-infektion inte kunde ta bra hand om sina barn, samtidigt som endast 53 

% tyckte att HIV-smittade kvinnor ska ha rätt att skaffa barn. Studien visade att det saknas 

kunskap bland sjuksköterskorna om hur smittspridningen mellan mor och barn sker (Farley et 

al. 2014). 

I Kanada erbjöds samtliga sjuksköterskor som arbetade med patienter med HIV-smitta 

specialutbildning inom området. Sjuksköterskorna upplevde att utbildningen hade hjälpt till 

att minskat rädslan samt de negativa upplevelserna som tidigare fanns av att vårda patienter 

med HIV-infektion. Sjuksköterskorna berättade att de tyckte att det behövdes en offentlig 

utbildningskampanj för att reducera stigman och negativa attityder i samhället (Puplampu et 

al. 2014; Mullis, 2009). 

4.5 Sammanfattning av resultat  

Sammanfattningsvis visade litteratur studien att sjuksköterskor överlag hade positiva 

upplevelser att vårda patienter med HIV-infektion. Sjuksköterskorna ansåg att relationerna till 

patienterna bidrog till positiva upplevelser i arbetet. Den blodburna smittan påverkade 

sjuksköterskorna olika beroende på var sjuksköterskorna arbetade och vilka materiella 

resurser som fanns att tillgå. Många studier tog upp att sjuksköterskorna upplevde 

omgivningens stigmatisering av infektionen som ett problem, även om sjuksköterskorna 

belyste problemet i olika grad beroende på vilket land de arbetade i. Flera studier pekade på 

att sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter med HIV-infektion påverkades av 

sjuksköterskans kunskap inom området. En ökad kunskap genererade till positivare 

upplevelser av att vårda patienter med HIV-infektion. 

 

5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 
Systematisk litteraturstudie användes som design för denna uppsats. Enligt Kristensson (2014) 

används systematisk litteraturstudie för att sammanställa all relevant forskning inom ett 

tydligt avgränsat område eller för att besvara en forskningsfråga.  

Den systematiska sökningen utfördes i databaserna Cinhal, Medline och Psycinfo. Cinhal är 

den databas som främst berör omvårdnad medan Medline har en mer medicinsk inriktning och 

Psycinfo främst inriktas på psykologi. Alla databaser användes för att inte förbise relevanta 

artiklar. Eftersom upplevelser ändras över tid och med hänsyn till utvecklingen av 

bromsmedicinerna begränsades sökningen i årtal, från år 2005 och framåt.  

Det fanns begränsat med forskning inom området. Även artiklar som hade en medelhög 

vetenskaplig kvalitet inkluderades i uppsatsen vilket kan ifrågasätta tillförlitligheten i 

uppsatsens resultat. Beskrivning av den slutgiltiga studiegruppen saknades i några av de 

kvalitativa artiklarna. Däremot styrktes studiernas analyser med hjälp av citat för att öka 

studiernas trovärdighet. Fyra studier som hade använt kvantitativ ansats hade en svarsfrekvens 

på under 60 % vilket kan påverka studiens validitet. Alla fyra studierna indikerade samma 

slutsats, att upplevelser påverkas av kunskap och utbildning. Eftersom resultatet i artiklarna 

motsvarade syftet och innehöll värdefull information om ämnet inkluderades även dessa 

artiklar.  
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Slutligen valdes 11 artiklar ut av dessa hade fem använt kvalitativ analysmetod och sex 

stycken hade använt kvantitativ analysmetod. Artiklarna var från Turkiet, Sydafrika, USA, 

England, Kanada, Nigeria, Jamaica, Kenya, Uganda, Lesotho, Malawi, Swaziland, och 

Tanzania. Detta gjorde att resultatet fick ett multikulturellt spektra där upplevelser från många 

kulturer kunde granskas och därmed skapa en global förstående för ämnet. Att artiklarna är 

från olika kontinenter kan göra att resultatet blir svårt att överföra till sjuksköterskor i Sverige 

då sjuksköterskor i andra länder inte har samma förutsättningar som i Sverige, exempelvis 

bristande medicinska resurser. En av artiklarna handlade om ART. Artikeln togs med då delar 

i artikeln motsvarade syftet. En annan av artiklarna fokuserade på omvårdnad av gravida 

kvinnor, även denna artikel inkluderades då den bidrog med relevant information. En artikel 

från Sydafrika bestod både av en enkät och av en fokusgruppsintervju. I enkäten framkom att 

sjuksköterskorna upplevde rädsla i omvårdnaden av patienter med HIV-infektion, medan 

fokusgruppsintervjun kom fram till motsatsen. Detta relaterar forskarna i studien till socialt 

bias som uppstått under diskussion där deltagarna i gruppen känner en motvilja att diskutera 

sina känslor öppet och ger de svar som anses vara socialt korrekta (Delobelle et al. 2009). 

Enligt Kristenson (2014) kan det vara till fördel om fler personer läser artiklarna för att få ett 

mer objektivt resultat. Då annan medförfattare inte fanns att tillgå var detta inte möjligt. 

Ambitionen var att redovisa resultatet objektivt och borste från den egna förförståelsen.   

5.2 Resultatdiskussion  
Resultatet visade att sjuksköterskorna upplevde en nära relation till sina patienter, relationen 

hjälpte sjuksköterskorna att arbeta personcentrerat. Att arbeta personcentrat är viktigt och 

innebär att sjuksköterskan ser hela patienten (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). 

Författaren anser att en bra relation till patienten är betydande för att skapa en god omvårdnad 

och ett bra arbetsklimat för sjuksköterskorna.    

Det framgick att sjuksköterskorna många gånger var det enda sociala stöd som patienterna 

hade och att sjuksköterskan tog på sig mycket extraarbete, vilket skapade emotionell stress 

hos sjuksköterskorna. Att ha socialt stöd är mycket viktigt för att hjälpa patienten i sin 

sjukdom, eftersom sjuksköterskan ofta skapar en bra relation till sin patient kan 

sjuksköterskan hjälpa patienten att få en bättre självkänsla, detta styrks av Vance, & Denham, 

(2008). Det är inte bra att sjuksköterskorna tar på sig för mycket emotionellt ansvar, men 

sjuksköterskans arbete och engagemang kan göra skillnad för patienter som lever med HIV-

infektion, detta styrker Tunnicliff, & Piercy & Bowman & Hughes (2013). Författaren anser 

att ett fortsatt förbättringsarbete behövs för att ge sjuksköterskor möjligheter att stötta sina 

patienter utan att känna emotionell stress. Ett sådant förbättringsarbete kan vara av värde för 

att ge sjuksköterskorna en tillfredsställande arbetsmiljö. Att sjuksköterskan upplever en 

tillfredsställande arbetsmiljö kan tänkas värdefullt för hela sjukvården och därmed betydande 

för samhället.  

I föregående litteraturstudies resultat framgick att sjuksköterskor från England, USA, och 

Kanada inte upplevde att HIV-smittan var något hot emot deras säkerhet. De engelska 

sjuksköterskorna beskrev i resultatet att ART hjälpte till att minska rädslan för HIV-smitta, 

både bland allmänheten och hos sjukvårdspersonal. Sjuksköterskor från Afrika och i Karibien 

berättade att de många gånger upplevde att de saknade resurser för att skydda sig emot HIV-

smitan. ART gör att risken för att bli smittad av HIV vid exponering för smitta minskar 

betydligt (folkhälsomyndigheten, 2015). Långt från alla patienter med HIV-infektion i Afrika 

har tillgång till ART (UNAIDS, 2015).  Att sjuksköterskor i länder som saknar tillgång till 

mediciner upplever större hot av att bli smittade av HIV-infektionen relaterar författaren till 

att risken för smittspridningsrisken är betydligt högre då patienten inte får behandling. Även 

saknad av PEP kan tänkas förklara en ökad rädsla bland sjuksköterskorna.   
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Resultatet redovisade att sjuksköterskor upplevde att patienter med HIV-infektion blev mer 

eller mindre isolerade på grund av stigmatisering från samhället. Sjuksköterskor från Afrika 

och Karibien berättade om en utbredd stigmatisering som i vissa fall ledde till utanförskap 

från samhället för den som hade en HIV-smitta. Det påvisades att den upplevda 

stigmatiseringen av HIV-patienter hade en negativ inverkan för sjuksköterskans upplevda 

arbetsmiljö. I föregående resultat framgår att sjuksköterskor i England upplevde att 

stigmatiseringen hade minskat i takt med att medicinerna har utvecklats. Tillgång till 

mediciner kan tänkas förklara en del av hur stark den upplevda HIV stigmatiseringen är, detta 

styrks av UNAIDS (2007). Även brister i kunskap, som exempelvis att smittorisken minskar 

när patienten får medicin kan tänkas förklara en del av den upplevda stigmatiseringen, detta 

styrker Folkhälsomyndigheten (2013). En ökad kunskap hos den allmänna befolkningen är en 

viktig nyckelfaktor för att överkomma stigmatisering UNAIDS (2007). Sjuksköterskor har 

ofta mer kunskap om infektionen och kan hjälpa till visa på att stigmatisering är ett problem 

exempelvis genom att delta i allmänna kampanjer för att minska stigmatisering av patienter 

med HIV-infektion, detta styrker Vance, & Denham, (2008). Författaren tror att minskad 

stigmatisering och ett minskat utanförskap kan ha stor betydelse för både patienter och för 

samhället i stort. Genom att minska stigmatiseringen kan sjuksköterskor även tänkas höja sin 

upplevda arbetstillfredsställelse, det är något som kan tänkas påverka vården positivt.  

Det är viktigt att sjuksköterskor som vårdar patienter med HIV-smitta tar hänsyn till 

patientens etniska och kulturella bakgrund och identifierar vilka olika omvårdnadsbehov som 

olika patientgrupper kan ha, detta styrker Tunnicliff, & Piercy & Bowman & Hughes (2013). 

Enligt Leininger (2002) tillhör alla en kultur, kulturen kan delas in i subgrupper, där män som 

har sex med män, intravenösa drogmissbrukare och sexarbetare kan vara exempel på 

subgrupper. I många länder finns en negativ syn på dessa grupper vilket leder till att dessa 

personer kan sakna tillgång till behandling (UNAIDS, 2015).  Utlandsfödda utgör en stor del 

av den patientgrupp som lever med en HIV-infektion i Sverige år 2015 

(Folkhälsomyndigheten 2015). Många av dem kommer från olika etniska bakgrunder. ”The 

sunrise model” kan guida sjuksköterskan i att skapa en förståelse för de faktorer som inverkar 

för patientens kultur. Lämpligt är att sjuksköterskan börjar med att söka upp den information 

som är viktigast för omvårdnaden just nu. Resten av informationen kan inhämtas från 

patienten under tiden som ett förtroende mellan patient och sjuksköterska byggs upp. 

Sjuksköterskan skapar då förutsättningar för att bedriva holistisk transkulturell omvårdnad för 

att kunna stötta patienten på bästa sätt, detta styrker (Leininger 2002).  

Resultatet i föregående litteratur studie visade på ett samband där sjuksköterskors upplevelser 

av att vårda patienter med HIV-smitta påverkas av sjuksköterskans kunskaper om infektionen. 

Positivare upplevelser påvisades hos sjuksköterskor med tidigare erfarenheter och mer 

kunskap. Sjuksköterskor som arbetar med patienter som har en HIV-infektion har ofta ett brett 

spektra med arbetsuppgifter och det är viktigt att sjuksköterskorna får rätt utbildning för att 

kunna utföra en god omvårdnad, detta stryker Tunnicliff, & Piercy & Bowman & Hughes 

(2013). Författaren anser att det är viktigt att sjuksköterskan har positiva upplevelser av att 

vårda patienter med HIV-smitta för att kunna göra ett bra arbete. Omvårdnad av personer med 

HIV-smitta bör tas upp redan under sjuksköterskans grundutbildning.   

I resultatet beskriver sjuksköterskor från England och Nordamerika att många av deras 

patienter är män som har sex med män. Även i Sverige utgör män som har sex med män den 

största andelen av alla HIV-smittade (Folkhälsomyndigheten u.å). I Afrika söder om Sahara är 

över hälften av alla som är HIV-smittade kvinnor. Kvinnor och homosexuella som lever i 

Afrika söder om Sahara kan sakna många av de rättigheter som heterosexuella män har 

(UNAIDS, 2015). Det kan konstateras att det finns en uttalad skillnad i könsfördelning av 

patientgruppen beroende på i vilket land som sjuksköterskorna arbetar i. Resultatet beskriver 
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att sjuksköterskorna har olika typer av upplevelser beroende på om de arbetar i Afrika, 

Karibien, Nordamerika eller Västeuropa, det kan antas att den här uttalade skillnaden av 

könsfördelning, syn på kvinnor och män och förhållningssätt till genus kan påverka 

sjuksköterskornas upplevelser av att vårda HIV-smittade personer. Vården ska ges med 

respekt för allas lika värde (HLS, SFS 1982:763, § 2). Ett fortsatt förbättringsarbete för 

kvinnor och homosexuellas rättigheter i de ovannämnda länderna anses vara nödvändigt, detta 

styrker UNAIDS (2015). 

 

5.3 Kliniska implikationer och vidare forskning 

Den föreliggande studien ger en inblick i hur sjuksköterskor i olika länder upplever 

omvårdnadsarbetet av patienter som har HIV-infektion. Sverige är idag ett mångkulturellt 

samhälle och det kan tänkas vara av värde för vårt samhälle att få en förståelse för vad vård 

innebär i andra länder. Att undersöka sjuksköterskors upplevelser kan tänkas vara en bra väg 

att skaffa sig denna förståelse. Genom att ta reda på sjuksköterskornas upplevelser kan även 

eventuella brister och hinder inom området identifieras. Resultatet i den föreliggande studien 

visar att en del av sjuksköterskorna upplevde stress då sjuksköterskorna kände att de var det 

enda sociala stöd som patienten hade. Ett förslag kan vara att arbeta i team för att på bästa sätt 

stötta denna patientgrupp. Resultatet visade att sjuksköterskor var rädda att smittas av den 

blodburna infektionen då de hade bristfälliga materiella tillgångar. Studien visar att ökad 

kunskap hos sjuksköterskor genererar positivare upplevelser, i några av studierna framkom att 

sjuksköterskor hade negativa upplevlerser av att vårda denna patientgrupp och därför är det 

viktigt att arbetsgivaren ger tillfälle för utbildning.  

Ett förslag för fortsatt forskning är att undersöka svenska sjuksköterskors upplevelser av att 

vårda patienter med HIV-infektion då inga studier från Sverige hittades. Ett annat förlag till 

fortsatt forskning är att undersöka skillnader och likheter i länder med olika ekonomiska 

förutsättningar. De studier som hittades undersökte inte om sjuksköterskans upplevelser 

varierade beroende på patientens ålder, vilket kan vara ett ytterligare förslag inför fortsatt 

forskning.  

 

6. Slutsats 

I resultatet framgår att sjuksköterskor överlag hade bra kunskap och positiva upplevelser av 

att vårda patienter med HIV-smitta. Sjuksköterskor med mer kunskap hade överlag positivare 

upplevelser till att vårda patienter med HIV-smitta, därför är det av stor betydelse att 

sjuksköterskor får en bra utbildning Sjuksköterskorna upplevde dock att den stigmatisering 

som rådde kring patienter med HIV-infektion skapade hinder för god omvårdnad och 

påverkade deras arbetsmiljö negativt. Negativa uppfattningar om personer med HIV-infektion 

ses fortfarande här i Sverige, även om det minskat betydligt de sista åren 

(Folkhälsomyndigheten, 2013). För att minska utanförskap för patienter med HIV-smitta 

behövs mer utbildning för allmänheten, samt en högre tillgänglighet av mediciner för att 

minska smittspridning, och för att i sin tur minska rädslan för att bli smittad. Med hänsyn till 

att vi lever i ett multikulturellt samhälle behöver sjuksköterskor få utbildning och träning 

inom kulturell omvårdnad.  

HIV-infektionen är troligtvis inte den sista virusepidemin som kommer att drabba världen och 

därigenom väcka negativa upplevelser baserat på människors rädsla för smittan. 

Förhoppningsvis kan lärdom från denna infektion skapa bättre förutsättningar för att undvika 

stigmatisering vid nästa virusepidemi.  
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Bilaga 1 sökmatris 

Databas 

 

 

 

 

Sökord med 

bekransningarna: 

År 2005-2015 

English 

 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakts 

Lästa i 

fulltext 

Utvalda till 

studien 

Medline 

2015-08-

28 

#1 MH Nurses(+) 

#2 MH Nursing(+) 

#3 MH Nurse-patient 

relations 

 

S1= #1 OR #2 OR #3 

 

21,092 

58,670 

 

4,555 

 

75,231 

   

 #4 MH Emotions(+) 

#5 MH Attitude of health 

personnel(+) 

#6 MH Attitude(+) 

#7 Experiences (fritext) 

 

S2= #4 OR #5 OR #6 OR 

#7 

 

78,270 

 

60,567 

123,205 

65,799 

 

 

260,314 

   

 #8 MH HIV(+)  

#9 MH HIV-infections(+) 

 

S3= #8 OR #9 

34,288 

 

85,702 
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 96,063 
 S1 AND S2 AND S3 

 

363 61 13 4 

Cinahl 

2015-08-

28 

Peer-review 

 

#1 MH Nursing staff, 

hospital  

#2 MH Nurses(+) 

#3 MH Nurse-patient-

relations  

 

S1= #1 OR #2 OR #3 

 

 

 

3,453 

 

64,860 

 

3,324 

 

67,537 

   

 #4 MH Emotions(+) 

#5 MH Attitude(+) 

#6 MH Attitude of health 

personnel(+) 

#7 Experiences (Fritext) 

 

S2= #4 OR #5 OR #6 OR# 

7 

 

 

44,132 

152,979 

 

32,233 

41,561 

 

 

214,199 

   

 #8 MH Human 

Immunodeficiency Virus(+) 

#9 MH HIV Infections(+) 

#10 MH HIV-AIDS 

nursing 

#11 HIV-Infected 

patients(+)  

 

S3= #8 OR #9 OR #10 

 

 

0,039 

 

30,211 

 

164 

 

3,763 

 

33,065 

 

   

  

S1 AND S2 AND S3 

 

 

155 

 

54 

 

11 

 

5 

Psycinfo 

2015-08-

30 

#1 DE Nurses(+) 

#2 MM Nursing 

 

S1= #1 OR #2 

 

13,431 

8,087 

 

18,120 

   

 #3 DE Emotions(+) 

#4 DE Attitudes(+) 

#5 MM AIDS (Attitude 

towards)  

#6 Experiences (fritext) 

 

25,228 

83,118 

 

197 

155,700 
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S2= #3 OR #4 OR #5 OR 

#6 

 

241,028 

 #7 DE HIV/AIDS 

 

S3= #7 

 

16,717 

 

16,717 

   

 
 
 

 

S1 AND S2 AND S3 

 

 

75 

 

47 

 

13 

 

2 

*MH: Main Headings *(+): explode  
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Bilaga 2 Artikelmatris    

Författare 

Artikelns titel, tidskrift, 

Land 

Syfte Metod och eventuell design  Värdering Resultat  

Akgun Kostak, M., Unsar, 

S., Kurt, S., & Erol, O. 

(2012). Attitudes of 

Turkish midwives and 

nurses working at hospitals 

towards people living with 

human immunodeficiency 

virus/acquired immune 

deficiency syndrome. 

International Journal Of 

Nursing Practice, 18(5) 

 

Turkiet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att ta reda på vilka attityder 

som barnmorskor och 

sjuksköterskor har gentemot 

personer med HIV/AIDS.  

Kvantitativ tvärsnittsstudie med 

komparativ och korrelativ design   

Population 

Sjuksköterskor och barnmorskor.  

Urval 

Bekvämlighetsurval, samtliga 

sjuksköterskor/ barnmorskor som 

arbetade på de fyra utvalda 

sjukhusen i staden Edrine 

tillfrågades. 

Slutgiltig studiegrupp 

46 barnmorskor och 192 

sjuksköterskor, samtliga deltagare 

var kvinnor mellan 18 och 56 år, 

medelålder 29,8 år.  

Datainsamling 

Enkät bestående av två delar, en del 

med demografisk information och 

del som fokuserade på attityder.  

Analys 

Ones ample Kolmogorov-Smirnov 

test, Mann-Whitney U-test, och 

spearman korrelationsanalys.  

 

 

 

 

 

Styrkor 

Tydliga hypotesprövningar.  

Resultatet redovisat tydligt och 

confunders diskuteras.  

Analysmetoderna är relevanta. 

Generalisering diskuteras.   

 

Svagheter 
Hur urval av sjukhus skett 

framgår inte.  

Stort bortfall, endast 52 % 

svarade på enkäten.  

Ingen Power-analys.  

Eventuella bias diskuteras inte.  

 

Det fanns ett samband mellan 

högre utbildningsnivå och en 

mer positiv attityd till patienter 

med HIV/AIDS. Äldre 

sjuksköterskor och barnmorskor 

som hade arbetat under en 

längre tid hade överlag en mer 

negativ attityd jämfört med den 

yngre generationen. De som var 

gifta hade en sämre attityd 

jämfört med de som var 

ensamstående. Rädsla för att 

smittas ökade med antalet barn 

som sjuksköterskan hade.  
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Författare 

Artikelns titel, tidskrift, 

Land 

Syfte Metod och eventuell design  Värdering Resultat  

Chirwa, M., Greeff, M., 

Kohi, T., Naidoo, J., 

Makoae, L., Dlamini, P., & 

... Holzemer, W. (2009). 

HIV stigma and nurse job 

satisfaction in five African 

countries.JANAC: Journal 

Of The Association Of 

Nurses In AIDS Care, 

20(1) 

 

Lesotho, Malawi, 

Sydadrika, Swaziland och 

Tanzania 

 

Att undersöka sambandet 

mellan HIV stigmatisering och 

upplevd tillfredställelse i arbetet 

bland sjuksköterskor i fem olika 

Afrikanska länder.  

Kvantitativ tvärsnittsstudie med 

korrelativ design  

Population 

Sjuksköterskor som tar hand om 

patienter med HIV/AIDS i Lesotho, 

Malawi, Sydafrika, Swaziland och 

Tanzania. Både sjukhus och 

primärvård.  

Urval 

Frivillig endamånsenligt urval för at 

få sjuksköterskor från landsbygd, 

förort och tätbebyggt område. 

Forskaren tog kontakt med 

enhetscheferna på respektive 

arbetsplats.  

Slutgiltig Studiegrupp 

1,384 stycken sjuksköterskor deltog 

88 % kvinnor respektive 12 % män, 

deltagarna var mellan 28-48 år, 

medelåldern var 37,9 år.  

Datainsamling 

Enkät i fyra delar, en demografisk 

del, en del för att mäta HIV/AIDS 

stigmatisering, en del för att mäta 

livskvalitet och den sista för att 

mäta arbetstillfredsställelse.   

Analys 

Bivariates korrelationsanalys.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrkor 

Två delar av enkäten bestod av 

befintliga mätinstrument och 

den tredje delen pilottestades 

innan start (den fjärde delen är 

den demografiska).  

Stort urval.  

Analysesmetoden var relevant 

och redovisas tydligt i 

resultatdelen.  

 

Svagheter 

Ingen power-analys. 

Redogör inte för hur sjukhusen 

valdes fram. 

Bortfall otydligt beskrivit.   

Eventuella bias diskuteras inte.  

 

Sjuksköterskor som arbetade 

inne i staden upplevde en högre 

arbetstillfredsställelse 

jämförelse med sjuksköterskor 

som arbetade i förorten. 

Upplevd stigmatisering visade 

sig ha en stark korrelation till 

upplevd arbetstillfredsställelse. 

I denna studie visade sig 

upplevd HIV stigmatisering 

vara den variabel som hade 

mest negativ effekt på 

sjuksköterskornas upplevda 

arbetsmiljö.  
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Delobelle, P., Rawlinson, 

J., Ntuli, S., Malatsi, I., 

Decock, R., & Depoorter, 

A. (2009). HIV/AIDS 

knowledge, attitudes, 

practices and perceptions 

of rural nurses in South 

Africa. Journal Of 

Advanced Nursing, 65(5) 

 

Sydafrika 

Att undersöka HIV/AIDS 

relaterade kunskaper, attityder, 

metoder, och uppfattningar hos 

sjuksköterskor på landsbygden i 

Limpopo provinsen där en 

övervägande del av 

befolkningen är svart. 

Mixade metoder, kvalitativa 

intervjuer och kvantitativ 

tvärsnittsstudie.  

Population 
Sjuksköterskor som arbetade på 

offentliga sjukhus och vårdcentraler 

i Limpopo Provinsen.  

Urval  
Till fokusgrupper och djup 

intervjuer valdes sjuksköterskor ut 

baserat på deras erfarenheter av att 

vårda patienter med HIV/AIDS.   

Kluserutval användes för att 

rekrytera folk från primärvård och, 

proportionate (proportionerliga) 

randomiserat urval för 

sjukhuspersonal.  

Slutgiltig studiegrupp 
140 sjuksköterskor och 

undersköterskor i åldrarna 22-62 år 

deltog, 128 stycken var kvinnor, 12 

stycken var män.  

Datainsamling 
Enkäten bestod av fyra olika delar, 

en demografisk del, en del för att ta 

reda på kunskapsnivå, en del för att 

undersöka attityder och en del för 

att undersöka praktiska moment.  

Analys 
Statistisk analys med hjälp av 

anova, chi-square analys och t-test.  

Kvalitativ data analyserades med 

innehållsanalys.  

 

Styrkor 
Power-analys genomfördes. 

Tar upp eventuella bias och 

confounders. 

Resultatet svara för syftet och 

redovisas tydligt med hjälp av 

tabeller och citat.  

Grupperna var lika vid baseline. 

Mätinstrumenten har används i 

andra studier, plus att en 

pilotstudie genomfördes för att 

testa validitet och reliabilitet 

 

Svagheter 
Grupperna var rekryterade på 

olika sätt.  

Svarsfrekvensen utgjordes av 

59,8 % av alla deltagare.  

En utav delarna i enkäten var 

modifierad av forskarna och 

visade inte lika stark validitet 

och reliabilitet.  

Överlag hade sjuksköterskorna 

en positiv och empatisk attityd 

till patienter med HIV-

infektion. Sjuksköterskor med 

högre utbildningsnivå eller som 

fått tidigare träning i området 

hade jämförelsevis en mer 

positiv attityd till sina patienter.  

Den stigmatisering som rådde i 

samhället gjorde att många av 

patienterna valde sin 

sjuksköterska som sitt enda 

socialt stöd, vilket resulterade i 

en stor stress hos 

sjuksköterskorna. 

Sjuksköterskorna upplevde inte 

att de hade tillräckligt med 

resurser eller stöd från 

myndigheter för att kunna ta 

hand om patienter med HIV-

infektion på bästa sätt.  
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Evans, C., Bennett, J., 

Croston, M., Brito-Ault, 

N., & Burton, J. (2015). 

”In reality it is complex 

and difficult”: UK 

nurses´prespectives on 

”treatment as prevention” 

within HIV care. AIDS 

Care, 27(6) 

 

Storbritannien 

Att utforska sjuksköterskors 

upplevelser och syn på att 

använda antiviral behandling 

som en prevention i HIV-

omvårdnaden.  

Kvalitativ metod 

Population 

Brittiska sjuksköterskor som var 

medlemmar i ”National HIV Nurses 

Assocation” (NHIVNA) 

Urval 

En enkät för att undersöka det 

aktuella kunskapsläget skickades ut 

till hela populationen (244 stycken), 

88 stycken svarade på enkäten. De 

som svarade blev tillfrågade om att 

vara med i undersökningen, 14 

stycken anmälde sig frivilliga att 

vara med. Av dessa 14 valdes 10 

stycken ut. Forskaren valde 

medvetet ut sjuksköterskor som 

bodde på olika geografiska platser i 

landet.  

Slutgiltig studiegrupp 

10 stycken brittiska sjuksköterskor 

som är medlemmar i gruppen 

NHIVNA  

Datainsamling 

Telefonintervjuer som spelades in 

och transkriberades.  

Analys 

Induktiv innehållsanalys 

(thematic content analysis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrkor: 

Tabell över vilken stad och 

vilken typ av avdelning som 

sjuksköterskorna arbetade på. 

Resultatet svarar för syftet och 

är redovisat med citat där 

citaten enkelt kan kopplas till 

var sjuksköterskorna arbetade.  

Studien är gjort av NHIVNA 

och läsarna kan indirekt förstå 

koppling till författarens 

förförståelse.  

Analysen är väl beskriven och 

tydligt redovisat i tabellform.  

Forskaren reflekterar kritiskt 

kring resultat överförbarhet.  

 

Svagheter: 

Den slutgiltiga studiegruppen är 

inte beskrivit med kön, ålder 

eller erfarenhet.  

Vilken typ av intervjuteknik 

som användes framkom inte.  

En stor del av de tillfrågade 

svarade inte.  

 

Sjuksköterskor i Storbritannien 

berättade om hur antiviral 

behandling hade förändrat HIV 

vården. De berättade om att 

rädslan för att bli smittad hade 

minskat och att de upplevde att 

stigmatiseringen av patienter 

med HIV-infektion hade 

minskat sedan medicinerna 

kom.   
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Farley, J. E., Hayat, M. J., 

Murphy, J., Sheridan-

Malone, E., Anderson, J., 

& Mark, H. (2014). 

Knowledge, Attitudes, and 

Practices of OB/GYN 

Nurses and Auxiliary Staff 

in the Care of Pregnant 

Women Living With HIV. 

JANAC: Journal Of The 

Association Of Nurses In 

AIDS Care, 25(2) 

 

USA 

Att utforska kunskap, attityder 

och metoder hos 

sjukvårdspersonal som vårdar 

gravida kvinnor som lever med 

en HIV-infektion.  

Kvantitativ tvärsnittsstudie med 

komparativ design.  

Population 

Sjuksköterskor, barnmorskor, 

undersköterskor, och extrapersonal 

som arbetade inom sluten eller 

öppenvården med patienter inom 

gynekologi.  

Urval 

Bekvämlighetsurval, samtliga i 

populationen som arbetade på de två 

utvalda sjukhusen i nordöstra USA 

tillfrågades.  

Slutgiltig studiegrupp 

121 kvinnor i åldrarna 20-50+ 

deltog i studien, 85 % av deltagarna 

var sjuksköterskor.  

Datainsamling 

Onlineenkät som bestod av två 

delar, den ena utforskade kunskaper 

hos populationen och den andra 

delen var inriktad på attityder.  

Analys 

Analys of variances, Kruskal-Wliis 

och independent-samples t-test.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrkor 

En pilotstudie utfördes för ett 

testa validitet och reliabilitet. 

Bias och eventuella 

confounders diskuteras.  

Analysen var relevant och 

resultatet redovisas tydligt med 

tabeller.  

 

Svagheter 

Endast 57,1 % svarade på 

enkäten. 

Det redogörs inte varför 

sjukhuset har valts.  

Den slutgiltiga studiegruppen är 

inte beskriven med exakt ålder.  

Ingen Power-analys.  

Sjuksköterskornas allmänna 

kunskap om HIV-infektionen 

var god. Det saknas kunskaper 

om hur smittspridningen mellan 

mor till barn kan förhindras.  
Åsikterna gick isär, få svarade 

att kvinnor med HIV-infektion 

inte kunde ta bra hand om sina 

barn, samtidigt som endast 53, 

% ansåg att HIV-smittade 

kvinnor skulle ha rätt att skaffa 

barn.  
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Hodgson, I. (2006). 

Empathy, inclusion and 

enclaves: the culture of 

care of people with 

HIV/AIDS and nursing 

implications. Journal of 

Advanced Nursing 55(3) 

 

England 

 

Att undersöka fenomen i 

vårdkulturen som kan finnas på 

en vårdavdelning som är 

specificerad inom HIV/AIDS.    

Kvalitativ deskriptiv design  

Population   

Hälso-och sjukvårdspersonal som 

arbetar patientnära med HIV-

infekterade patienter.  

Urval 

Bekvämlighetsurval, 

alla i populationen som arbetade på 

den utvalda kliniken för patienter 

med HIV-smitta fick förfrågan om 

att delta. 

Slutgiltig studiegrupp 
Populationen bestod av 

sjuksköterskor, undersköterskor, 

avdelningschef, och kuratorer,  

3 män och 24 kvinnor i åldrarna 19-

51 år. Av dessa var 21 stycken 

kvalificerade inom området, 5 

stycken saknade kvalifikationer.  

Datainsamling 

14 månaders observationsstudier 

och 31 semistrukturerade intervjuer.  

Samtliga intervjuer spelades in, 

avidentifierades och transkriberades.  

Observationerna gjordes med hjälp 

av fältanteckningar som senare 

transkriberades, och 

avidentifierades.  

Analysmetod 

Etnografisk kvalitativ 

innehållsanalys med induktiv ansats.  

 

 

 

 

 

Styrkor: 

Urvalsgruppen var väl 

beskriven.  

Metoden var relevant och 

tydligt beskriven. 

Resultatet svarade för 

frågeställningen och var tydligt 

redovisat med hjälp av citat.  

Forskaren förde ett kritiskt 

resonemang kring resultatet. 

Forskaren var medveten om sin 

egen förförståelse.  

Forskaren för resonemang kring 

överförbarhet.   

 

Svagheter: 

Otydligt syfte  

Eventuellt bortfall redovisas 

inte.  

Otydligt vilken data som är från 

observationsstudier.  

Data och analysmättnad är inte 

angivit 

Svårt att se en tydlig koppling 

till en etnografisk ansats.  

 

Sjuksköterskor och övrig 

personal som arbetade på 

avdelningen fick utstå många 

negativa kommentarer både 

från familj, vänner och bekanta 

då de berättade att de arbetade 

med patienter med HIV-smitta.  

Sjuksköterskorna ansåg att det 

var viktigt att skapa en trygg 

miljö på avdelningen då de 

upplevde att personer med 

HIV-smitta fortfarande utgjorde 

en utsatt grupp vad gäller 

stigmatisering och 

diskriminering.  
Sjuksköterskorna hade överlag 

ett empatiskt förhållningssätt 

och såg dem snarare som 

vänner än som patienter.  
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Hughes, A. K. (2011). HIV 

Knowledge and Attitudes 

Among Providers in 

Aging: Results from a 

National Survey. AIDS 

Patient Care & Stds, 25(9) 

 

USA 

 

Att undersöka kunskaper och 

attityder som kan finnas mot 

patienter med HIV/AIDS inom 

den geriatriska omvårdnaden.   

Kvantitativ tvärsnittsstudie med 

komparativ design  

Population 

Läkare, sjuksköterskor och 

socionomer som är specialiserade 

inom geriatrik.  

Urval 

Tre organisationer, The American 

medical association, The national 

association of Social Workers och 

The American Nursing 

Credentialing Center valde 

slumpmässigt ut cirka 300 deltagare 

var.  

Slutgiltig studiegrupp 

486 deltagare varav 194 

sjuksköterskor, 6 män och 188 

kvinnor.  

Datainsamling 

Enkät i tre delar, en demografisk 

del, en del om kunskap kring HIV, 

och en del om attityder till HIV.  

Analys 

Assumptions od analusis in variance 

(anova), multivariate analysis of 

variance (manova).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrkor 

Randomiserat urval och 

tillvägagångssättet var tydligt 

beskrivit.    

Pilottest och modifiering av 

enkäten skedde efteråt.  

Enkätens reliabilitet och 

validitet diskuterades.  

Bias och confounders 

diskuterades.  

Generalisering diskuterades 

Analysmetoderna var relevanta.  

 

Svagheter 

Svarsfrekvens på 60 % 

Vissa frågor togs bort pga 

internt bortfall.  

Bortfall för varje variabel 

saknas.  

Studiegruppens ålder kunde inte 

utläsas på grund av svårtolkad 

statisk.  

 

Resultatet från sjuksköterskorna 

användes.  

Attityden till att vårda patienter 

med HIV/AIDS var överlag 

positiv. Jämfört med läkare och 

socionomer hade sjuksköterskor 

överlag en mer negativ attityd. 

Kunskapsläget om HIV-

infektionen var bra, däremot 

saknades viss kunskap om HIV-

infektionen hos äldre (över 50 

år).  
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Mill, J., Harrowing, J., 

Rae, T., Richer, 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 

 

Jamaica, Kenya, 

Sydafrika, och Uganda.  

Att utforska hur 

stigmatiseringen av HIV-

infektionen påverkar 

sjuksköterskornas omvårdnad 

av patienter som lever med 

HIV/AIDS.  

  

Kvalitativ ansats 

Population 

Sjuksköterskor och barnmorskor 

över 18 år som pratade engelska och 

arbetade på sjukhus eller i 

öppenvården med patienter som 

hade en HIV-infektion.  

Urval 

Sjuksköterskor som arbetade i 

Jamaica, Kenya, Sydafrika eller 

Uganda tillfrågades.  

Slutgiltig studiegrupp 

84 stycken sjuksköterskor och 

barnmorskor deltog i individuella 

intervjuer, 79 stycken deltog i 

fokusgrupper, 12 män och 46 

kvinnor deltog.   

Datainsamling 

84 registrerande sjuksköterskor och 

barnmorskor deltog i enskilda 

intervjuer och 79 stycken deltog i 

sammanlagt 11 fokusgrupper. 

Materialet transkriberades.   

Analys 

Kvalitativ innehållsanalysmed 

induktiv ansats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrkor: 

Syftet var väldefinierat.  

Datainsamlingen och 

analysförfarandet var tydligt 

beskriven.  

Resultatet svarar för studiens 

syfte och var tydligt redovisat 

med hjälp av citat.  

Resultatet jämförs med 

liknande forskning.  

Forskaren för ett resonemang 

om överförbarhet till liknande 

situationer.  

Data och analysmättnad 

upplevs när studiens läses. 

 

Svagheter:  
Urvalet är inte tydligt beskrivet.  

Stort urval för att vara kvalitativ 

studie.  

Information om slutgiltig 

population saknas från Uganda, 

1 sjuksköterska från Kenya, och 

4 Sjuksköterskor från Jamaica. 

Slutgiltig studiegrupp är inte 

beskriven med ålder.  

Forskarna diskuterar inte sin 

förförståelse i relation till 

arbetet.  

 

Sjuksköterskorna berättade om 

hur stigmatiseringen av HIV 

påverkade deras patienter som 

levde med en HIV-infektion. 

Många av de smittade vågade 

inte berätta för sina anhöriga 

om infektionen på grund av 

rädsla för att bli utfryst. Detta 

gjorde att sjuksköterskorna ofta 

var det enda sociala stöd som 

patienterna hade. 

Sjuksköterskor berättade hur de 

anpassade sitt arbetssätt för att 

dölja för anhöriga och övriga 

patienter om någon var HIV-

positiv. Anhöriga blev arga på 

sjuksköterskorna eftersom ”de 

inte gjorde tillräckligt”.  
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Mullis, I. (2009). How 

Caring for Persons with 

HIV/AIDS affects Rural 

Nurses. Issues In Mental 

Health Nursing, 30(5).  

 

USA 

Att beskriva sjuksköterskor som 

arbetar på landsbygden och 

deras upplevelser av att vårda 

patienter med HIV/AIDS och 

hur upplevelserna påverkar 

sjuksköterskorna.  

Kvalitativ studie 

Population 

Registrerade sjuksköterskor i 

Virgina som bodde i städer med 

under 50,000 invånare och hade en 

”landsbygds-postkod” inkluderades 

i studien.   

Urval 

Det var 64 kommuner som 

uppfyllde kriterierna för studien. 

Kommunernas namn skrevs ner på 

lappar och lades ner i en påse, 25 

stycken lappar drogs. Två portkoder 

i varje kommun valdes ut. 

Postkoderna lades in på en hemsida 

där sjuksköterskor registrerades 

baserat av deras postkod, 10 

sjuksköterskor från varje postkod 

handplockades med syfte att 

sjuksköterskornas erfarenhet skulle 

variera.  

Slutgiltig studiegrupp 

204 sjuksköterskor på Virginias 

landsbygd. 

Datainsamling 

Forskaren mejlade ut en 

demografisk frågeenkät, på enkäten 

kunde sjuksköterskorna skriva fritt 

vad de tyckte om HIV/AIDS 

omvårdnad, 76 sjuksköterskor skrev 

fritt, och det är den data som 

används i studien.  

Analysmetod 

Innehållsanalys 

 

 

Styrkor: 

Urvalsförfarande är väl 

beskrivit.  

Datainsamling och analys 

beskrivs väl.  

Resultatet svarar för syftet och 

är tydligt redovisat med hjälp 

av citat. Forskaren värderar 

resultatet kritiskt med hjälp av 

litteratur.  

Forskaren reflekterar om 

överförbarhet.  

 

Svagheter: 

Den slutgiltiga 

populationsgruppen är inte 

beskriven med ålder och kön.  

Endast 37 % lämnade skriftliga 

svar.  

Uppgifter om författarens 

förkunskaper saknas.  

Data eller analysmättnad 

diskuteras inte.  

Amerikanska sjuksköterskor 

som arbetar på landsbygden 

(städer med under 50,000 

invånare) berättade om sina 

erfarenheter och upplevelser av 

att vårda personer med 

HIV/AIDS. De uppgav att de 

inte kände någon större oro 

över att bli smittade av den 

blodburna infektionen. 

Sjuksköterskorna upplevde att 

det fanns en stigmatisering i 

samhället som utgjorde ett visst 

hinder i omvårdnaden av 

personer med HIV-smitta. 

Sjuksköterskorna upplevde att 

mer utbildning behövs för att 

kunna utföra en optimal 

omvårdnad. 
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B., & Bello, I. (2006). 

Caring for patients living 

with AIDS: knowledge, 

attitude and global level of 

comfort. Journal Of 

Advanced Nursing, 53(2), 

196-204. 

 

Nigeria  

Att beskriva Nigerianska 

sjuksköterskors kunskaper, 

attityder och vilja till att vårda 

patienter med HIV/AIDS och att 

utforska sambandet mellan 

dessa variabler samt att 

identifiera sociala aspekter hos 

sjuksköterskan som kan spela 

in.   

Kvantitativ tvärsnittsstudie med 

komparativ design   

Population 

Sjuksköterskor som arbetade på fyra 

olika sjukhus, varav två var 

universitetssjukhus.  

Urval 

Bekvämlighetsurval, samtliga 

sjuksköterskor som arbetade på de 

fyra ovannämnda sjukhusen 

inkluderades. 

Slutgiltig studiegrupp 

277 sjuksköterskor svarade, 249 var 

kvinnor och 27 män. Deltagarna var 

mellan 32 och 49 år, medelåldern 

var 40 år.  

Datainsamling 

Enkätundersökning i två delar, 

första delen inriktas på demografer 

och andra delen på kunskap och 

attityder.  

Analysmetod 

Variansanalys (anova) och chi-

squared analys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrkor: 

Tydlig frågeställning finns.  

Enkäten testades innan studiens 

start.  

Urvalet var tillräckligt stort.   

Författarna diskuterar 

eventuella confounders. 

Analysmetoden var relevant. 

Resultatet var tydligt redovisat 

och bortfall för varje variabel 

var redovisat.  

 

Svagheter:  

Forskarna redogör inte för hur 

de kommit fram till vilka 

sjukhus som ska vara med.  

Ingen power-analys gjord. 

60 % av alla tillfrågade svarade 

på enkäten.  

Författarna argumenterar inte 

för eventuella bias. 

Tydlig bedömning för studiens 

generaliserbarhet saknas.  

 

Studien undersökte 

kunskapsnivån och attityder hos 

sjuksköterskor i Nigeria. 

Överlag var kunskapsläget 

bristfälligt och en tendens till 

negativa attityder kunde 

påvisas. Det fanns ett 

signifikant samband mellan 

högre kunskapsnivå och mer 

positiv attityd. På sjukhus med 

en högre utbildningsnivå var 

attityderna överlag bättre. Även 

de sjuksköterskor som tidigare 

vårdat patienter med HIV/AIDS 

hade positivare attityd jämfört 

med sjuksköterskor utan 

erfarenhet. Sjuksköterskor som 

själva hade barn hade en mer 

negativ attityd.  
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Författare 

Artikelns titel, tidskrift, 

Land 

Syfte Metod och eventuell design  Värdering Resultat  

Puplampu, G., Olson, K., 

Ogilvie, L., & Mayan, M. 

(2014). Attracting and 

Retaining Nurses in HIV 

care. JANC: Journal Of 

The Association Of Nurses 

In AIDS care, 25(3) 

 

Kanada 

Att ta reda på varför 

sjuksköterskor väljer att 

specialisera sig inom HIV-vård 

och vad som gör att de stannar 

kvar.  

Kvalitativ  

Interpretive description (tolkande 

beskrivning)  

Population 
Kanadensiska sjuksköterskor som 

arbetade med patienter med HIV-

smitta inkluderades.  

Urval 
Tre kliniker tillfrågades, inkluderat 

en vårdcentral och en 

infektionsavdelning. 

Sjuksköterskorna fick anmäla sitt 

intresse till forskaren. För att få mer 

deltagare använde forskaren sig av 

snöbollsurval.  

Slutgiltig studiegrupp 

Den slutgiltiga gruppen bestod av 1 

man och sju kvinnor i åldrarna 20-

60 år.  

Datainsamlingsmetod 

Individuella intervjuer på 60 

minuter, sex stycken deltagare 

intervjuades ytligare 30 min.  

Intervjuerna började som 

ostrukturerade intervjuer men 

övergick senare i processen till en 

mer strukturerad intervjuform.  

Analysmetod 

Kvalitativ innehållsanalys 

Interpretive description (tolkande 

beskrivning)  

 

Styrkor: 

Syftet var tydligt beskrivet.  

Urvalet var tydligt beskrivet. 

Datametoden som används var 

relevant för att besvara syftet. 

Datainsamlingen var tydligt 

beskriven.  

Resultatet svarar för syftet och 

är tydligt redovisat citat.  

Forskaren resonerar kring att 

datamättnad råder. 

 

Svagheter:  

Eventuellt bortfall var inte 

redovisat. 

Forskaren diskuterar inte sin 

egen förförståelse till ämnet.  

 

 

 

 

Kanadensiska sjuksköterskor 

berättade varför de valde att 

specialisera sig i HIV-

omvårdnad och varför de valde 

att stannar kvar inom området. 

Sjuksköterskorna berättade om 

de varierade arbetsuppgifterna. 

Några berättade att de tidigare 

arbetat internationellt, eller var 

intresserade av den globala 

HIV-smittan och därför valt att 

arbeta kvar. Sjuksköterskorna 

berättade om de negativa 

fördomarna som många av 

deras anhöriga och kollegor 

från andra avdelningar hade.  
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