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Sammanfattning: Risken för sjukvårdspersonal att i sitt arbete smittas med 
humant immunbristvirus (HIV) anses vara liten, men beräknas 
öka i takt med att andelen patienter med HIV/acquired immuno 
deficiency syndrom (AIDS) i behov av vård ökar. 
Nålsticksskada är den situation i vilken sjukvårdspersonal oftast 
riskerar att utsättas för HIV-smitta. Syftet med studien var att 
undersöka förebyggande av HIV-smitta vid utförande av 
blodprovstagning i samband med HIV-rådgivning utifrån 
rådgivarnas upplevelser och faktiska handlande vid 
blodprovstagning. Studien genomfördes med etnografisk metod 
bestående av intervjuer och observationer. Resultatet 
presenteras i tre teman enligt följande: sjukhusets förebyggande 
riktlinjer för HIV- smitta, miljö i vilken blodprovstagningarna 
utfördes samt HIV-rådgivarnas upplevelser och handlande.  
De riktlinjer som det studerade sjukhuset arbetar efter anser 
författarna vara bra, brist på material försvårar dock för 
personalen att följa riktlinjerna. Stor tilltro till handskar leder 
till riskbeteende och mycket förebyggande arbete kan göras 
genom ett säkrare handlag i samband med 
blodprovstagningarna. För att minimera nålsticksskador bör 
vacutainersystemet med engångsvacutainrar samt övrig 
skyddsutrustning göras tillgängligt på sjukhusets alla 
avdelningar.  

 



Title:  Prevention of HIV during bloodsampling at a hospital in  
  Tanzania 
 
Author:  Johanna Ihlström and Emelie Levin 
 
Department: School of Social and Health Sciences, Halmstad University,  

Box 823, 301 18 Halmstad, Sweden 
 

Supervisor: Margareta von Bothmer, senior lecturer 
 
Examinor: AnneCharlotte Berggren, senior lecturer 
 
Period:  Spring Term 2007 
 
Pages:  19 
 
Keywords: Bloodsampling, ethnography, HIV-exposure, HIV-counsellors, 

needlestick injuries, prevention 
 

Abstract: The risk among healthcare workers to be infected with HIV in 
their daily work is considered to be small but is estimated to 
increase as the number of patients suffering from HIV/AIDS in 
need of care increases. Needlestick injuries is the situation 
where the risk of HIV exposure is the highest for healthcare 
workers. The aim of the study was to examine the prevention of 
HIV during bloodsampling, on the basis of the counsellors' 
experiences and actual acting during bloodsampling. The study 
was implemented with ethnographic method comprizing 
interviews and observations. The result is presented in three 
themes: the HIV preventive guidelines of the hospital, the 
setting where the bloodsampls were performed and the HIV-
counsellors experiences and acting. The guidelines of the 
hospital for prevention of bloodborne diseases is by the authors 
considered to be good, but lack of materials makes it difficult 
for the healthcare workers to follow the guidelines. The opinion 
that the use of gloves is the only protection leads to risk 
behavior. A higher dexterity in taking bloodsamples could be 
one way to prevent needlestick injuries. In order to minimize 
needlestick injuries vacutainersystem with non reusable 
vacutainers and other safety equipment should be available on 
all the departments of the hospital.  
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Inledning 
 
Risken för sjukvårdspersonal att i sitt arbete smittas med Humant immunbristvirus 
(HIV) anses vara liten men beräknas öka i takt med att andelen patienter med 
HIV/Acquired Immunodeficiency Syndrom (AIDS) i behov av vård ökar (Gumodoka, 
Favot Berege & Dolmans 1997). Från år 1983 då det första patientfallet av AIDS 
rapporterades i Tanzania beräknas antalet HIV/AIDS-sjuka världen över uppgå till 40 
miljoner år 2004. Varje år dör omkring tre miljoner människor i AIDS och fem miljoner 
människor blir smittade med HIV (Iwarson & Norrby, 2004). Södra Afrika är den mest 
utsatta regionen i världen. Här bor 10 % av jordens befolkning, men andelen 
HIV/AIDS-sjuka utgör två tredjedelar av den globala smittans totala antal (Ministry of 
Health, 2005). De faktorer som påverkar infektionsrisk för sjukvårdspersonal är 
prevalensen av patienter smittade med HIV, risken att infekteras vid 
exponeringstillfället (Gumodoka, et al., 1997) samt tillgång till post-
exponeringsprofylax (PEP) (Tarantola, et al., 2005). Faktorer som ytterligare bidrar till 
sjukvårdspersonalens utsatthet är: okunskap om risker i arbetet, arbetsmoment i vilka 
HIV-smitta exponeras samt tillgång till hygien och skyddsutrustning. Nålsticksskada är 
den situation då sjukvårdspersonal oftast riskerar att utsättas för HIV/AIDS-smitta 
(Gumodoka, et al., 1997). Beräkningar finns som talar för att nålsticksskador årligen 
orsakar 500-2000 HIV-infektioner bland sjukvårdspersonal världen runt (Scmid, 
Schwager & Drexler, 2007). Endast en liten mängd data finns gällande nålsticksskador 
inom sjukvården i utvecklingsländer, men på grund av otillräcklig utbildning och brist 
på skyddsutrustning antas den vara högre i dessa länder än länder i övrigt (Gumodoka, 
et al., 1997). Venprovtagning innebär att med kanyl punktera ett kärl i vensystemet för 
att erhålla blodprov. I samband med venprovtagning uppstår den största risken för 
nålsticksskada vid avlägsnandet av kanylen (Björkman & Karlsson 2001). Genom 
förbättrade injektions- och steriliseringsmetoder förebyggs inte enbart HIV-smitta utan 
även andra blodburna smittor som hepatit B (Gumodoka, et al., 1997).  
 

Bakgrund 

Tanzania – demografi 
 

Förenade republiken Tanzania bildades då fastlandet Tanganyika och öriket Zanzibar 
förenades i en politisk union år 1964. Statsskicket är republikanskt med flerpartisystem 
och självstyre på Zanzibar. Landet ligger på Afrikas östkust med en areal på 945 090 
km², vilket är mer än dubbelt så stort som Sverige. Invånarantalet uppgick år 2006 till 
39 miljoner. Majoriteten tillhör någon av de 120 folkstammarna, ingen grupp överstiger 
10 % av landets befolkning. Även arabiska, asiatiska och europeiska minoriteter finns 
representerade i Tanzania. Den etniska mångfalden har gjort att konflikter i hög grad 
undgåtts. Befolkningen bor till största delen i norr och längs kuststräckorna där klimatet 
är tropiskt monsunklimat. Det torra inlandet är glesbefolkat. Landets officiella språk är 
swahili, men engelska är dominerande inom högre utbildning och handel 
(Utrikespolitiska institutet [UI], 2002). Tanzania är ett av världens fattigaste länder. 
Jordbruk är den främsta inkomstkällan, och då den är påverkbar av klimatförändringar 
är beroendet av utländskt bistånd stort, hälften av regeringens budgetutgifter betalas 
med bistånd. Svår korruption, stel byråkrati, få utbildade inom företagsekonomi samt 
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dåliga kommunikationsmöjligheter hämmar utvecklingen av ekonomin. Tanzania 
beräknas ha en bruttonationalprodukt (BNP) på 323 US dollar per capita (UI, 2002). 
United Nations Development Programme (UNDP) gör beräkningar innefattande ett 
vidare mått av välbefinnande, Human Development Index (HDI), vilket inkluderar 
levnadsår, utbildning, inkomst samt BNP. Tanzania befinner sig bland de lägst 
utvecklade länderna i världen med ett HDI på plats nr 162 av 177 länder och BNP på 
plats 170 av 172 länder (UNDP, 2006). Omkring en tredjedel av Tanzanias invånare är 
analfabeter trots att skolplikt råder. På grund av skol- lärar- och litteraturbrist samt 
föräldrarnas ekonomiska situation vilken innebär att barnen behövs hemma i jordbruket 
förverkligas inte skolplikten för alla barn (UI, 2002).  

Hälso- och sjukvård 

Landets hälsotillstånd 
Landets ohälsotal beror till största del på smittsamma sjukdomar såsom HIV/AIDS, 
malaria och tuberkulos samt reproduktiv ohälsa. Hos barn utgörs ohälsan av 
lunginflammation, diarré, mässling och malnutrition. Barnadödligheten i landet ökar 
och 2004 beräknades den för spädbarn och barn under fem år ligga på 104 respektive 
165 per 1 000 födslar. Flest dödsfall inträffar före två års ålder och antas vara till följd 
av HIV-smitta från modern. I medeltal beräknas varje kvinna föda 5,2 barn, av 100 000 
födslar sker 1 500 dödsfall i barnsäng. Bland gravida kvinnor förekommer HIV hos 4,2 
till 32,1 % (World Health Organization, [WHO], 2005). Bland vuxna över 15 år är 
förekomsten av HIV/AIDS 8,8 % i genomsnitt i hela landet varav största andelen är 
kvinnor (WHO, 2005). Det är också bland unga kvinnor i 15 – 24 års ålder som flest 
nya fall inträffar. Både byar och städer involveras, främst bland individer i arbetsför- 
och reproduktiv ålder mellan 15 - 49 års ålder. Sexuellt umgänge är den främsta 
smittoorsaken, bland den vuxna befolkningen i södra Afrika är det orsak i 90 % av 
fallen. HIV/AIDS är ett folkhälsoproblem i Tanzania, sambandet mellan HIV/AIDS och 
ekonomisk utveckling är komplext då ekonomi och tillväxt blir negativt påverkade. En 
dålig ekonomi resulterar i en ökad spridning av HIV där främst ekonomiskt och socialt 
marginaliserade grupper påverkas. Prostitution är en stor bidragande faktor (Ministry of 
Health, 2005). Tanzania är i stor utsträckning ett manssamhälle där kvinnorna inte har 
samma lagliga rättigheter och är underordnade både på landsbygden och i städerna (UI, 
2002). Sjukdomen bidrar till minskade arbetsinkomster samt ökade utgifter för patienten 
och de anhöriga i form av avgifter för sjukhusvård. När fäder i familjer med 
minderåriga barn dör försvinner familjens inkomstkälla vilket bidrar till minskade 
möjligheter för vidare studier och sjukvård (Ministry of Health, 2005).  

Landets sjukvårdssystem  
Fri sjukvård var målet med det sjukvårdsprogram som startades under 1960-talet, men 
på grund av nedskärningar under 1980-talet nåddes inte detta mål och läkarbesök är i 
dagsläget inte fria från avgifter. Andelen läkare och sjuksköterskor per invånare 
beräknades år 1999 till en per 20 000 respektive en per 5 000 (UI, 2002) vilket kan 
jämföras med Sverige där det finns tre läkare och nio sjuksköterskor per 1000 invånare 
(Sveriges kommuner och landsting, 2004). Sjukvårdspersonalen är ojämnt fördelad över 
landet på grund av svårigheter att rekrytera personal till landets avlägsna delar. Landet 
är beroende av bidrag för finansiering av läkemedel och medicinsk utrustning. Den 
statliga sjukvården stöttas av missionssjukvård och traditionella medicinmän (UI, 2002). 
Begränsade resurser utgör hinder för att arbeta evidensbaserat (WHO, 2005).  
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Sjukvårdsorganisationen i Tanzania är uppdelad i sex olika nivåer. Village Health 
Service, är den lägsta nivån av hälso- och sjukvård där livsnödvändig och förebyggande 
vård kan bli erbjuden i hemmen. Två av byn utsedda sjukvårdsarbetare ges en kort 
utbildning för att kunna tillfredsställa dessa behov. Dispensary Services är andra nivån 
vilken tillgodoser mellan 6 000 och 10 000 personer. Nästa nivå är Health Centre 
Services, ett sjukvårdscentrum vilket förser 50 000 människor. Varje distrikt skall 
bedriva ett distriktssjukhus, District Hospitals. Regeringen ger vanligtvis donationer och 
subventionerar dessa sjukhus. Varje region skall dessutom bedriva ett Regional 
Hospitals. Dessa Regional Hospitals erbjuder samma typ av vård som District Hospitals, 
skillnaden är att de erbjuder specialistsjukvård och specialkompetens. 
Referral/Consultant Hospitals är den högsta nivån av sjukhus. De består i Tanzania av 
fyra sjukhus, ett i varje vädersträck (The United Republic of Tanzania, national website, 
2002).  
 
HIV/AIDS 
 
HIV är ett retrovirus som angriper olika celltyper i kroppen och orsakar immunbrist. 
Karakteristiskt för HIV är tidsintervallet mellan smittotillfälle och symtomdebut. Efter 
att viruset har infekterat en värdcell omvandlar den sitt RNA-arvsanlag till en DNA-
kopia och sammanfogas med värdcellens DNA-molekyl. HIV-anlaget förs sedan vidare 
till de nya cellerna vid varje nyproduktion av celler. På detta sätt ökar HIV-smittade 
kroppsceller men då HIV döljer sig intracellulärt utan antigener på de infekterade 
cellernas yta reagerar immunförsvaret inte (Ericson & Ericson, 2002). Det finns två 
huvudtyper av HIV, typ 1 och typ 2. Typ 1 är den främst förekommande, den vilken 
man vanligtvis benämner HIV. Typ 2 utgör inte lika stor smittorisk, progredierar 
långsammare och förekommer framförallt i Västafrika. Virusen är genetiskt olika men 
båda orsakar AIDS. AIDS är i sig ingen sjukdom utan ett samlingsnamn på olika 
infektioner och cancerformer som uppkommer då tillräckligt stor cellförstöring 
uppkommit. HIV typ 1 kan infektera olika typer av celler, exempelvis T-lymfocyter och 
makrofager (SoS-rapport 1998:12). HIV diagnostiseras vanligen via påvisande av 
antikroppar i blod (Iwarson & Norrby, 2004).  
 
HIV finns i kroppsvätskorna hos den person som är smittad. De kroppsvätskor som 
innehar tillräcklig mängd för att kunna smitta är blod, sperma och slidsekret. HIV kan ej 
smitta genom intakt hud (lågrisk), men genom öppna sår, slem och blod (medelrisk). 
Högrisk för HIV-smitta sker vid penetrerat skinn, oskyddat sex, från blod till blod samt 
från mor till barn under graviditet, förlossning och amning (SoS-rapport 1998:12). 
Från blodöverföring med smittat blod är infektionsrisken via transfusion nära 100 %. 
Vid kontakt med slemhinnor eller skadad hud anses risken vara < 0.1 %. Vid stick- eller 
skärskada beräknas risken till 0,3 %. Riskfaktorerna är: synligt blod på nål eller kanyl, 
progredierat skede av HIV samt djup hudskada. HIV överlever inte bra utanför 
människokroppen. All form av sterilisering avdödar viruset och desinfektion inaktiverar 
HIV (Ministry of Health, 2005). Genom profylaktiska åtgärder såsom användning av 
kondom samt antiviral behandling under sista graviditetsperioden och efter 
förlossningen, reduceras infektionsrisken. Efter en till fyra veckor får omkring hälften 
av alla nysmittade en influensaliknande primärinfektion med feber, förstorade 
lymfkörtlar, halsont, hudutslag och ledsmärta. Under denna process sker en nybildning 
av virus i cellerna. En sjukdomsfri fas, steg 1, kan sedan följa upp till 15 - 20 år, 
vanligtvis 8- 10 år, därav är många patienter omedvetna om sin sjukdom. Viruset är hela 
tiden aktivt, beroende på hur mycket virus som cirkulerar i blodet tar nedbrytningen av 
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de angripna cellerna olika lång tid. Sjukdomen övergår i steg 2 eller 3 till följd av 
infektion eller opportunistisk sjukdom. Vanliga symtom och sjukdomar i dessa stadier 
är feber, viktminskning, luftvägsinfektion, tuberkulos, hudsjukdom, oral candida samt 
svullna lymfnoder. I steg 4 har immunförsvaret blivit så försvagat att flera specifika 
allvarliga opportunistiska infektioner, exempelvis meningit, pneumoni, toxoplasmos 
samt Kaposis sarkom och cancer innebär utvecklandet av diagnosen AIDS. Behandling 
sker i form av kombinationsterapi, även kallad anti-retroviral kombinationsterapi (ART- 
behandling) som gör att överlevnaden hos patienten förlängs (Ministry of Health, 2005).  

Blodsmitta och smittspridning 
 
Sjukvårdspersonal riskerar att utsättas för arbetsrelaterade smittor och sjukdomar genom 
blodburen smitta, indirekt och/eller direkt kontaktsmitta, fekal-oral smitta samt 
luftburen smitta (SoS-rapport 1998:12). Blodsmitta innebär smitta då smittoämnen via 
blod, blodprodukter eller blodtillblandade kroppsvätskor överförs från en individ till en 
annan. Smittoämnena som kan orsaka blodsmitta är olika former av mikroorganismer, 
framför allt hepatit B, C och D, HIV samt virus som förorsakar hemorragiskt febervirus, 
malariaplasmodier, brucellabakterier och cryptococcussvampar (Ericson & Ericson, 
2002). Inokulationssmitta är en indirekt kontaktsmitta då ett föremål penetrerar 
mottagarens hud och överför smitta till blod samt vid infusion av infekterat blod eller 
blodkroppar (Almås, 2001). Risken att blodsmittan överförs är beroende på vilken sorts 
tillbud som inträffar. Infusion av blod eller blodprodukter i ett blodkärl utgör störst risk, 
därefter följer kanylstick med infusion av blod, stick- eller skärskada med blodigt 
föremål, blod på slemhinna eller skadad hud och slutligen blodkontakt med exempelvis 
ett instrument via skadad hud. Djupt stick med grov kanyl innebär större risk än ytligt 
sår (SoS-rapport 1998:12). Smittorisken är större vid inokulation med ihåliga kanyler än 
med suturnålar (Ericson & Ericson, 2002). Enligt Tarantola et al. (2005) riskerar 
sjuksköterskor i västafrikanska länder att utsättas för 0,6 nålsticksskador per år. 

Uppbyggnaden av vården på det studerade sjukhuset 
 
Det studerade sjukhuset som ägs och drivs av Evangelical Lutheran Church in Tanzania 
(ELCT), är beläget i Iringa region. Sjukhuset öppnades 1950 och bestod då av 10 
lerhyddor med begränsad tillgång till vatten och elektricitet (skrivet material tillgängligt 
på sjukhuset). Sedan dess har sjukhuset byggts ut och erbjuder nu 317 sängplatser 
fördelat på de olika avdelningarna. Sjukhuset finansieras genom det anslag de får för 
varje sjukhussäng av regeringen samt genom patientavgifter för vård och mediciner. 
Byn i vilken sjukhuset är beläget har cirka 8 000 invånare. Med närliggande byar 
uppgår invånarantalet till 100 000. Det totala upptagningsområdet är 450 000 invånare 
(ILH Annual report, 2005). Sjukhusområdet består av ett flertal enheter. Out Patient 
Department (OPD) är en form av distriktsmottagning även för akut inkommande 
patienter. Reproduction Child Health (RCH) bistår med familjerådgivning, mödravård 
och barnavård. Sjukhusets avdelningar består av Intensive Care Unit (ICU), Surgical 
Ward, Medical Ward, Maternity Ward, samt Children Ward. På sjukhuset finns sedan 
mars 2006 ett Care Treatment Center (CTC) där HIV-positiva patienter blir registrerade 
för möjlighet till vård, behandling samt uppföljning (personligt samtal, 28 april 2007). 
CTC arbetar efter tre specifika mål: att förlänga tiden före insjuknandet och förebygga 
eventuella infektioner samt ge råd och rekommendationer, att genom behandling av 
opportunistiska sjukdomar förlänga överlevnad samt att reducera sjuklighet genom 
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virusbehandling och maximera patientens fördelar av behandlingen (Ministry of Health, 
2005). Utöver dessa enheter finns tandläkare, ögonklinik, röntgen, apotek, laboratorium, 
anhörigbostäder, tvätteri, sterilcentral och administration. Sjukhuset driver även ett 
barnhem och en sjuksköterskeskola. Malaria är den vanligaste inläggningsorsaken följt 
av AIDS och pnemoni. AIDS är den vanligaste dödsorsaken (ILH Annual report, 2005). 
I Iringa region beräknas HIV/AIDS prevalensen vara 13,4 % (NACP 2006). Likt övriga 
Tanzania (WHO, 2005) har över hälften av de patienter som vårdas på sjukhuset 
HIV/AIDS, speciellt drabbade är medicinavdelningarna. På Male Medical Ward 
beräknas antalet HIV-positiva uppgå till 75 % av patienterna, på Female Medical Ward 
är siffran HIV-positiva betydligt högre (personligt samtal, 10 april 2007).  

HIV-rådgivning 
I Tanzania finns för närvarande ett starkt politiskt ledarskap som vill arbeta HIV- 
förebyggande genom en nationell strategisk plan (Ministry of Health, 2005).  
De patienter på avdelningarna och OPD som uppvisar kliniska symtom relaterade till 
HIV/AIDS diagnostiseras genom ett test som utförs efter blodprovstagning. Volontary 
Counselling and Testing (VCT) är mottagningen för patienter som söker sig till 
sjukhuset för att frivilligt göra ett kostnadsfritt HIV- test. Patienter kan även från OPD 
uppsöka VCT med läkarens remiss om HIV-misstanke finns. RCH har som mål att testa 
alla gravida kvinnor innan förlossning. För att värna patienternas konfidentialitet 
använder sig sjukvårdspersonalen inte av begreppen HIV eller AIDS varken i samtal på 
avdelningarna eller i patientjournaler utan benämner istället dessa som Acquiered 
Related Complains (ARC). Vid läkarordination av HIV-test benämns detta av samma 
anledning Blood For Test. Resultatet av HIV-testet är antingen reactive eller non 
reactive med betydelsen positivt respektive negativt (personligt samtal, 10 april 2007). 
 
I samband med HIV- test krävs att rådgivning utförs både före och efter testet. 
Rådgivningen skall utföras av en av flera utbildade HIV- rådgivare som finns på 
sjukhuset. Rådgivning kan ske antingen individuellt eller i grupp men ingen patient får 
testas utan sitt samtycke. Rådgivning kan utföras av olika yrkeskategorier inom 
sjukvårdspersonal och behöver nödvändigtvis inte ske på sjukhus. Även lekmän med 
utbildning inom HIV- rådgivning kan utföra den. Rådgivare undervisar även i 
närliggande samhällen för att göra befolkningen uppmärksam på att det finns HIV-
rådgivning att tillgå och att den är kostnadsfri samt konfidentiell. Målet är att förändra 
det sexuella beteendet samt reducera diskriminering och stigma angående HIV/AIDS. 
I samband med rådgivning före test diskuteras patientens kunskap om HIV och man 
klargör eventuella missförstånd. Därefter identifieras det individuella riskbeteendet och 
hur detta kan minskas. Patienten uppmanas att på förhand uppskatta sitt testresultat. Det 
är viktigt att diskutera hur eventuella resultat kan påverka patientens framtid gällande 
sjukdom, behandling, sexuellt beteende, familjerelationer och stigma. Ett viktigt inslag i 
rådgivningen är att belysa värdet av att ha en närstående att dela resultatet med. Därefter 
utförs ett snabbtest och patienten delges oftast sitt testresultat inom en timme. Vid ett 
negativt testresultat är det viktigt att informera om ”fönsterperioden”, vilket innebär att 
patienten kan vara smittad utan antikroppspåvisning. Nytt test bör då göras efter tre 
månader. Information ges om hur patienten genom sitt beteende kan förbli negativ. Då 
patienten fått ett positivt resultat på sitt HIV-test ges information om CTC och vilka 
behandlingsmöjligheter som finns (personligt samtal, 28 april 2007). 
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Vård av patienter med HIV/AIDS 
 
Då patienten fått ett positivt svar på sitt HIV- test, skrivs patienten in på CTC vilken har 
öppen mottagning för icke inneliggande patienter en dag i veckan. Patienten uppmanas 
vid registrering att uppsöka mottagningen en gång per månad. Då resan till sjukhuset är 
kostsam för de flesta patienterna väljer de att inte uppsöka sjukhuset förrän de anser sig 
vara i behov av medicinsk vård. Vid besöket på CTC sker först identifikation och 
viktkontroll, därefter får patienten träffa en sjuksköterska för rådgivning/konsultation 
angående nutrition, läkare angående eventuell läkemedelsjustering samt farmaceuten för 
läkemedelsdistribution. CTC bekostas helt av regeringen, behandling och läkemedel är 
kostnadsfritt för patienten. Av de cirka 700 inskrivna patienterna är det cirka 350 
patienter som går på månadskontroller. En del patienter väljer till följd av stigma att inte 
besöka det CTC som de bor närmst (personligt samtal, 29 april 2007). 
 

Syfte 
 
Syftet med studien var att undersöka förebyggande av HIV-smitta vid utförande av 
blodprovstagning i samband med HIV-rådgivning samt rådgivarnas upplevelser och 
vårdpersonalens faktiska handlande vid blodprovstagning. 
 

Metod 
 
Studien finansierades av Styrelsen för internationellt utvecklingsarbete (SIDA) i form 
av en Minor Field Studie (MFS). Det statliga verket SIDA arbetar på uppdrag av 
Sveriges regering och riksdag med utvecklingsarbete vars främsta mål är att bekämpa 
världens fattigdom (SIDA, 2006). MFS har som avsikt att öka svenska studenters 
kunskap om utvecklingsländer och utvecklingsfrågor (Internationella programkontoret, 
2006). Då den studerade miljön var okänd för författarna valdes att utforma studien 
utifrån kvalitativ metod med etnografisk ansats. Fokus riktas där på människor i 
utförandet av vardagliga aktiviteter, där varje individ har egna värderingar och 
verklighetsuppfattning. Etnografisk metod är den äldsta kvalitativa metoden med 
ursprung i antropologin. Etnografi definieras som ”beskrivning av människor” och 
”skrivande om kultur” (Holloway & Wheeler, 1996). Studien valdes därför att 
genomföras med deltagande observation och kvalitativa intervjuer vilka enligt Dahlberg 
(1993) anses vara de viktigaste metoderna inom etnografin. För att förstå en kulturs 
fenomen, regler och normer studeras mänskligt beteende i dess kontext. Genom att 
använda sig av etnografisk observation kan människors beteende, uppfattning och 
känslor förstås utifrån det kulturella sammanhanget (Holloway & Wheeler, 1996). 
Deltagande observation innebär att observatören lär sig leva i och förstå omgivningen. 
Observationens syfte är att observera och dokumentera iakttagelser på ett objektivt sätt. 
(Bell, 2000). Den kvalitativa intervjun kan mer liknas vid ett samtal som ger utrymme 
för reflektion och fördjupning. Etnografisk intervju präglas även den av en låg 
struktureringsgrad (Ryen, 2004). Studiens utformning innefattade ostrukturerade 
observationer och observationer vilka utfördes efter observationsprotokoll. En 
mellanvariant av intervju där intervjuaren styr dialogen utifrån ett förutbestämt tema 
(Ryen, 2004) valdes till följd av författarnas mindre erfarenhet i intervjuteknik.  



 7 

Datainsamling 
 
Studien utfördes under en åttaveckors period under våren 2007. Datainsamlingen 
utgjordes av intervjuer, observationer, studier av litteratur tillgänglig på sjukhuset samt 
samtal med nyckelinformant. Då man i inledningen av forskningsarbetet inte exakt vet 
vad som skall studeras är fältarbetet enligt Dahlberg till en början ostrukturerat. 
Fältarbetet inleds med observation där allt antecknas, efterhand utökas deltagandet och 
informanter väljs ut. Då det studerade fältet är känt väljs personer till intervjuer ut 
(Dahlberg, 1993). Studien inleddes därför med att under en tvåveckors period följa 
arbetet på sjukhusets olika avdelningar för att identifiera de vårdavdelningar, 
mottagningar och personer vilka var involverade i HIV-rådgivning. Det framgick då att 
det ursprungliga syftet att intervjua främst sjuksköterskestudenter inte var genomförbart 
då de inte var involverade i blodprovstagningar i större utsträckning. Syftet 
modifierades då om till det nuvarande där olika yrkeskategorier innefattas.  
 
Sjukhusets 22 utbildade HIV-rådgivare var fördelade på sjukhusets vårdavdelningar och 
mottagningar. De avdelningar och mottagningar där HIV-rådgivning utfördes mest 
frekvent identifierades, därefter valdes minst en HIV-rådgivare från varje enhet ut för 
att få en spridning. Genom ett strategiskt urval valdes totalt elva personer ut till 
intervjuer varav en valde att inte deltaga. Representerade yrkesgrupper var fördelade 
enligt följande: sex nurse midwifes (N/M), två clinical officers (CO), en public health 
nurse samt en laboratory assistant. Informanterna hade arbetat som rådgivare från sex 
månader upp till fyra år. Informanterna tillfrågades om val av plats för intervju. På 
grund av tidsbrist valde flertalet att intervjuas under arbetstid på avskilt rum på 
arbetsplatsen. Information om frivillighet och konfidentialitet gavs muntligen vid varje 
intervjutillfälle. Intervjuerna utfördes med båda författarna deltagande, den ena 
författaren ställde frågor enligt frågeformulär (se bilaga 1) under det att den andra 
författaren förde anteckningar. Observationer och fältanteckningar utfördes under hela 
studiens gång. Observationsprotokoll (se bilaga 2) användes under 20 specifika tillfällen 
då utförandet av blodprovstagning observerades. Vid flertalet observationer var båda 
författarna närvarande, den ena observerade och utförde anteckningar utifrån 
observationsprotokoll och den andra författaren observerade enbart. Ett fåtal 
observationer utfördes med endast en författare närvarande. Observationerna skedde på 
VCT, RCH, Male Medical Ward, Female Medical Ward, Maternity Ward samt 
Laboratory. I följande text kommer både benämningen HIV-rådgivare och vårdpersonal 
att användas. Detta beroende på att blodprovstagningen, efter utförd HIV-rådgivning av 
en HIV-rådgivare, kunde genomföras av all vårdpersonal med praktisk utbildning av 
blodprovstagning. Fyra av de 20 observationerna utfördes av en ward attendent.  

 
Databearbetning 
 
Enligt Dahlberg (1993) består en dataanalys av tre faser: bekantgörande, tolkande samt 
beskrivande. I den bekantgörande fasen läste författarna igenom intervjuanteckningar 
vid ett flertal tillfällen för att få förståelse för materialet. Efter tolkning av intervjuernas 
innebörd, fältanteckningar samt en dataanalys av observationsprotokollen identifierades 
tre teman.  
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Etiskt tillstånd 
 
Projektplan (bilaga 3) av studien skickades till sjukhusledningen och godtogs före 
avresa. Vid ankomst till sjukhuset gav Dr in Charge Charles Lunogelo även muntligt 
tillstånd att utföra studien.  
 

Resultat  
 
För att underlätta redogörelsen av resultatet presenteras det i teman enligt följande: 
sjukhusets riktlinjer för förebyggande av HIV-smitta, miljö i vilken 
blodprovstagningarna utfördes samt HIV-rådgivarnas upplevelser och handlande. 
Resultatet bygger på observationer, intervjuer med HIV-rådgivare och 
nyckelinformanter samt skrivet material tillgängligt på sjukhuset.  

Sjukhusets riktlinjer för förebyggande av HIV-smitta 
 
Enligt Ministry of Health (2005) är sjukvårdspersonal i Tanzania särskilt utsatt för HIV- 
smitta då de utöver risken som sexuellt aktiva i befolkningen även utsätts för HIV-
smittan i sitt arbete. Det är därför viktigt att arbetsplatsen är utformad så att 
smittspridning förhindras samt att det finns tillgång till Post exponeringsprofylax (PEP). 
Sedan oktober 2006 har PEP funnits tillgängligt på det studerade sjukhuset. Sjukhuset 
har tagit del av studiematerial ifrån ett femårsprojekt skapat av presidenten för att 
motivera vårdpersonalen i att praktisera säkra blodprovstagningar samt injektioner 
kallat Making Medical Injections Safer (MMIS). För att åstadkomma säkrare teknik vid 
blodprovstagningar krävs en beteendeförändring gällande attityder och färdigheter. 
Materialet som följer de nationella riktlinjerna har HIV-rådgivarna fått ta del av då 
Matron haft seminarier på sjukhuset (nyckelinformant). Enligt de nationella riktlinjerna 
skall handtvätt ske före rent och efter orent arbete. Arbetskläder, handskar, vattentäta 
förkläden, ansiktsmask samt täckta skor skall användas då risk för blodsmitta finns. 
Använda kanyler eller andra skarpa instrument skall handhas med stor försiktighet för 
att undvika stickskada och efter kontamination skall dessa placeras i punktionssäkra 
behållare. Dessa behållare skall vara placerade vid varje plats där blodprovstagning och 
injektioner utförs. Förbudet att återföra skyddshylsan på kanylen poängteras. Sår och 
skador skall täckas med vattentätt förband (skrivet material tillgängligt på sjukhuset). 

Tillbud vid blodsmitta 
Enligt Ministry of Health (2005) ska blod samt övriga smittförande kroppsvätskor 
betraktas som smittat av HIV, hepatit B eller övriga blodburna patogener. Blodspill ska 
genast torkas upp med papper, därefter skall ytan desinfekteras. All personal arbetande 
med blodprovstagning skall ha material som papper, handskar, desinfektionsmedel samt 
högriskavfallscontainer tillgängligt. Vid nålsticksskada ska blod klämmas ut ur 
insticksstället som omedelbart tvättas rikligt med tvål och vatten. Patienten ska 
identifieras och nålsticksskadan rapporteras gällande datum, tid, händelseförlopp samt 
mängd blod eller vävnadsmängd till överordnad. Kontakt ska tas med CTC för 
möjliggörande av rådgivning före och efter test samt eventuell PEP som skall påbörjas 
inom två timmar. En individuell plan skapas innefattande läkemedelsrådgivning, samtal 
kring infektionsrisken, vikten av fullföljd behandling samt rapport av symtom under 
uppföljningstiden gällande feber, utslag, trötthet, smärta samt svullna lymfkörtlar. 
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Sexuella kontakter, förändrat sexuellt beteende, samt förbud att ge blod under en sex 
månaders period belyses. Uppföljning skall ske efter sex veckor, tre månader samt efter 
sex månader (Ministry of Health, 2005).  

Miljö i vilken blodprovstagningarna utfördes 
 
De enheter som efter två veckors observation identifierades vara de platser där 
rådgivning och blodprovstagning förekom mest frekvent var RCH, Laboratory, VCT, 
Female och Male Medical Ward samt Maternity Ward.  

Två metoder användes vid blodprovstagning på sjukhuset. Den ena metoden innebar att 
en engångsspruta försedd med kanyl användes för att punktera ven och aspirera blod i 
ett moment. Sprutan hade en skyddsmekanism som innebar att den endast gick att 
använda en gång. Vid denna metod användes flergångsprovrör med ett gummimembran 
som punkterades av kanylen för att överföra blodet till provröret. Den andra metoden 
som användes var vacutainersystem med vacutainerhållare och kanyl där man efter att 
en ven punkterats anslöt ett flergångsprovrör för uppsamlandet av blodprov.  

Reproductive and Childrens Health 
På RCH förekom rådgivning och blodprovstagning både individuellt och i grupp. Vid 
de fem tillfällen som observationer gjordes på denna enhet utfördes dessa i en 
undervisningssal på mottagningen. Rådgivningen och blodprovstagning utformades vid 
detta tillfälle i grupp med 22 deltagande kvinnor och män. De satt på stolar i en 
halvcirkel runt sjuksköterskan som förvarade sitt material för blodprovstagningen på ett 
litet lågt bord, vid sidan om detta en stol för patienterna att sitta på. Det uppdukade 
materialet bestod av provrör med provrörsställ, spruta med kanyl, urinkateter vilken 
användes som stasband, bomullstussar i alkohollösning samt handskar. På golvet 
förvarades en papperskartong för konventionellt avfall samt en för stickande och 
skärande avfall speciellt avsedd pappkartong. Patienterna gick fram en åt gången för att 
få sitt blodprov utfört. Sjuksköterskan stod under blodprovtagningen böjd över patienten 
som sträckte fram sin arm i luften. I rummet fanns även ett större arbetsbord som inte 
användes då det där förvarades diverse material bland annat vacutainersystem och HIV-
test. I samband med blodprovstagningen kodades provrören och därefter utfördes HIV-
testen på RCH. Patienterna fick provsvaren och vidare rådgivning i enrum senare 
samma dag. 

Laboratory 
Till Laboratory kom patienter som blivit remitterade från OPD för HIV-test, där 
utfördes även HIV-tester på uppdrag av VCT och CTC, det förekom sällan rådgivning. 
Blodproverna togs i vestibulen som med en disk avgränsade denna yta från resten av 
Laboratory. Längs sidorna i vestibulen stod bänkar för patienterna att sitta och vänta på 
sin tur. Ett stort arbetsbord användes för förvaring av likadant material som fanns 
uppdukat på RCH, här förvarades även pappkartongerna för konventionellt avfall samt 
en för stickande och skärande avfall speciellt avsedd pappkartong. Under de två 
observerade blodprovstagningarna satt både laboratoriepersonalen och patienten ned på 
varsin stol placerad intill bord. Patienten höll ut armen i luften under proceduren.  
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Volontary Counselling and Testing  
Patienterna som uppsökte VCT mottagningen fick sitta i väntrummet innan de blev 
kallade till rådgivning i mottagningsrummet. Detta rum var utrustat med ett arbetsbord 
och tre stolar. På detta bord fanns kanyler, vacutainrar, provrör, gummiband till stas, 
bomullstussar i alkohol, handskar, pappkartonger för konventionellt samt en för 
stickande och skärande avfall speciellt avsedd pappkartong. Vid de tre observerade 
blodprovstagningarna satt patienten ner med armen på bordet medan rådgivaren stod 
böjd över bordet. Mottagningsrummet låg avskilt med draperier för fönstren. Under 
tiden rådgivaren gick till Laboratory med blodproverna för test, satt patienterna ned i 
väntrummet. 

Female och Male Medical Ward 
De båda medicinavdelningarna var likadant utformade indelade i två stora salar med 17 
sängplatser tätt placerade i varje sal samt tre privata enkelrum, totalt fanns det plats för 
37 patienter. Blodprover för HIV-test togs här efter rond på läkares ordination. 
Patienten gavs individuell rådgivning av de utbildade rådgivarna vilka även utförde 
blodprovstagningen med undantag av tre fall av totalt nio observerade. På 
avdelningarna fanns ingen avsedd plats för blodprovstagning med tillgängligt material 
till dessa. Det material som togs fram inför blodprovstagningarna varierade mellan de 
olika tillfällena. Tre observationer utfördes i enskilt rum med patienten sittande på bänk 
eller stol med armen sträckt ut i luften under proceduren, rådgivaren stod böjd över 
patienten, bord och brits fanns även tillgängligt i rummet. Vid de övriga 
observationerna som utfördes då patienten låg i säng, stod rådgivaren upp under 
proceduren. Vid varje sängplats fanns sängbord att tillgå, ett fåtal stolar fanns 
utplacerade på salarna. På avdelningarna använde man sig vid blodprovstagningen 
endast av en spruta med kanyl som därefter transporterades till Laboratory för HIV-test.  

Maternity Ward 
En observation utfördes på Maternity Ward där det fanns ett separat insynsskyddat rum 
avsedd för rådgivning, blodprovstagning och HIV-test. Materialet stod förberett på ett 
arbetsbord. Det fanns både vacutainrar, kanyler, spruta med kanyl samt HIV-test. 
Utöver detta fanns det handskar, bomullstussar i alkohollösning, urinkateter till stas, 
speciellt avsedd pappkartong för stickande och skärande avfall fanns på bordet. 
Konventionellt avfallskärl förvarades i korridor. Patienten satt under 
blodprovstagningen intill bordet med armen utsträckt i luften, rådgivaren stod upp. 
Därefter utfördes HIV-test på Maternity Ward. 

HIV-rådgivarnas upplevelser och handlande 
 
Blodprovstagning för HIV-test kunde efter rådgivningen utföras av all vårdpersonal 
som fått praktisk utbildning i uppgiften. Majoriteten av HIV-rådgivarna uppgav att de 
själva tar blodprovet efter rådgivningen, detta på grund av tidsbrist samt för att värna 
om patientsekretessen. En rådgivare som inte tar provet själv uppgav att det är ur 
säkerhetssynpunkt då denne ser transporten till laboratoriet som en risk eftersom 
rådgivaren går med kanylen i handen.  

 
På frågan om hur man skyddar sig vid blodprovstagning uppgav nio utav tio 
informanter att de i första hand använder sig av handskar. Vid flertalet observationer 
användes ett par handskar, vid fyra tillfällen återanvändes handskarna. Tre observerade 



 11 

blodprovstagningar utfördes utan handskar. Fem informanter uppgav att de använder 
handskar utifall att de har sår eller annan skada på händerna, en informant skulle då 
använda sig av två par handskar. Två informanter uppgav både handskar och plåster 
som skyddsåtgärd vid sårskada på händerna. Att allt arbete med blodkontakt då skall 
undvikas ansåg två informanter. Sjukhuset har periodvis en begränsad tillgång till 
handskar då dessa tvättas och återanvänds. En informant uppgav att det numera är 
viktigt att komma ihåg att använda handskar då man på sjukhuset länge arbetat utan. 
”…since you need to be more careful now because HIV is more common. Earlier we 
used the same gloves between different patients.”  
Flertalet gånger användes latexhandskar, vid två tillfällen återanvändes de till flera 
patienter och vid tre tillfällen användes de inte alls. Med undantag av ett tillfälle 
förekom handtvätt varken före eller efter blodprovtagning. Inte heller handsprit 
användes före eller efter utförandet även då det fanns tillgängligt i rummet.  
Vid misstänkt HIV-smitta hos patient uppgav åtta informanter att de skulle använda sig 
av handskar, tre uppgav att de skulle utföra blodprovstagningen på ett aktsamt, lugnt 
eller mer uppmärksamt sätt. Två informanter uppgav att alla patienter är potentiella 
bärare av HIV-smitta. På frågan om ytterligare skyddsåtgärd vid misstanke om HIV-
smitta hos patient uppgav tre informanter att de arbetade mer aktsamt. Att använda 
handskar var det vanligaste svarsalternativet på frågan om skyddsåtgärd.  

 
En informant sade sig skydda sig själv genom att sätta tillbaka skyddshylsan på 
kanylen. “I use gloves and safetybox, we are supposed to wear mask but I don´t. If 
you´re not careful when you re-cap the needle it´s dangerous, vacutainer is more safe.”  
Att sätta tillbaka skyddshylsan på kanylen tillämpades vid 10 observationstillfällen, vid 
ett tillfälle utfördes detta endast med en handske. Två informanter anger att ett försiktigt 
handlag utgör ett skydd, en av dessa nämner även att det är viktigt att vara mentalt 
närvarande i situationen. Punktionssäkra behållare för stickande och skärande material 
uppger sex av informanterna sig använda, vid 19 av de 20 observationerna kasserades 
kanylen i en sådan. Att använda sig av vacutainer med kanyl uppgav sig två av 
informanterna föredra. African Medical & Research Foundation (AMREF) är en 
verksamhet som genom ett flertal projekt syftar till att förbättra sjukvården i ett antal 
afrikanska länder. RCH och VCT förses av AMREF med vacutainrar för 
blodprovstagning. På grund av bristfälliga kommunikationsmöjligheter sker dock inte 
detta kontinuerligt. Sprutor användes vid flertalet blodprovstagningar. Vid de 
observationer som gjordes på RCH och VCT användes endast vacutainrar på VCT. På 
Female och Male Medical Ward användes aldrig vacutainrar vilket förklarades med att 
sprutorna innebar lägre kostnader för sjukhuset. 
 
I intervjuerna framgick att av HIV-rådgivarna ansåg sig hälften ha och hälften inte ha 
tillräcklig kunskap i blodprovstagning samt rådgivning. “I don´t have enough 
knowledge, I need more practise in both counselling and taking blood samples.” 
Majoriteten hade fått uppdaterad information i blodprovstagning och rådgivning senast 
från år 2004. Sex av informanterna hade kunskap om att HIV och hepatit överfördes via 
blodbanan, två informanter uppgav inte HIV som blodburen smitta. Syfilis angavs av 
sju informanter som överförbar via blodbanan vid nålsticksskada. Åtta av informanterna 
uppgav att smittorisken för att vid en nålsticksskada smittas med HIV eller annan 
blodsmitta var hög. Att vid nålsticksskada smittas med HIV uppgav två av 
informanterna vara en låg risk. Sju av informanterna ansåg sig inte vara exponerade för 
blod i större utsträckning i samband med blodprovstagningen. En av informanterna 
bedömer att blodmängd, användandet av handskar och skadans djup påverkar risken för 
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smittöverföring. En annan ansåg att risken att smittas av HIV är låg till följd av 
tillgången till anti-retrovirala (ARV) läkemedel. 
 
På sjukhuset är PEP tillgängligt för vårdpersonal sedan oktober 2006. Sedan dess har 
man haft två rapporterade tillbud till CTC. Under tiden som studien utfördes på 
sjukhuset inträffade ytterligare två incidenter. Vid dessa tillfällen togs HIV-test på 
patienten ifråga. Tiden innan PEP blev tillgängligt fanns enligt nyckelinformant inga 
rapporterade fall dokumenterade. Samtliga rådgivare uppgav att det var genant att tala 
om nålsticksskada, de skulle utifall att det inträffade någon annan arbetstagare tycka 
synd om den drabbade, känna sig besviken och be till Gud för arbetskamraten. “I fear 
the situation, the feeling would be fearness. It is not opened to talk about it.” Alla 
rådgivarna redogjorde för att HIV-test efter en eventuell nålsticksskada skulle utföras 
antingen på dem själva och/eller patienten. En av rådgivarna uppgav att denne varit 
utsatt för en nålsticksskada men att denne inte testat sig vid detta tillfälle utan gjort det 
en tid efteråt.  
 
Genom att sända patienterna till Laboratory för blodprovstagning ansåg sig två av 
informanterna minimera risken för nålsticksskada. “Having the patient at the laboratory 
is a safer way using vacutainer and then you don´t have to transport the blood which 
also minimize the risk of getting a needlestick injurie.” 
Att inte återföra skyddshylsan på kanylen uppgav två av informanterna som vidare 
skyddsåtgärd. “Re-capping is very dangerous, so not re-capping needles”. 
Tre av informanterna ansåg att de inte kunde vidtaga ytterligare åtgärder för att skydda 
sig från nålsticksskada. 
 
Nålsticksskada uppgavs av sju informanter vara största hälsorisken i arbetet. Andra 
hälsorisker som nämndes var hosta i samband med patientkontakt. Två informanter 
uppgav att de måste vara vaksamma då de ger patienten sitt resultat eftersom patienten 
kan bli aggressiv eller hota rådgivaren med kniv. Informanterna förklarade att det är 
viktigt att patienten får förståelse och utbildning vid rådgivningen vilket möjliggör för 
patienten att själv kunna uppskatta och på så sätt bli förberedd på sitt resultat av HIV-
testet. Många av patienterna litar inte på sitt resultat och går därför till flera 
sjukvårdsinrättningar för att utföra HIV- test.  
 

Diskussion 

Metoddiskussion 
 
Före avresan till Tanzania deltog författarna i MFS-förberedelsekurs. Därefter 
anordnades ett möte med en tidigare MFS-stipendiat som utfört studier på det studerade 
sjukhuset. Författarna fördjupade genom litteratursökning sina kunskaper inom det 
valda ämnesområdet. Miljön och kulturen i vilken studien skulle utföras var okänd för 
de båda författarna, studien utformades därför utifrån etnografisk metod. 
Datainsamlingen valdes att utföras med både intervjuer och deltagande observation, 
detta med tanke på att enbart intervjuer ger en bild av vad personer anser hända men 
inte ger någon faktisk bild av vad som verkligen sker. Vid kortare projekt eller då man 
har mindre erfarenhet av ostrukturerade tekniker kan ett mer strukturerat förfarande vara 
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nödvändigt (Bell, 2000), av denna orsak utformades i samband med inläsning av 
litteratur ett observationsprotokoll och intervjufrågor.  
 
 
Trovärdighet i kvalitativa studier                      
Validiteten är överordnat reliabiliteten då en god validitet även innebär god reliabilitet, 
god reliabilitet behöver dock inte innebära god validitet. En kvalitativ studies reliabilitet 
är beroende av att objekten är konstanta. För en studie innebär det att informanterna ger 
samma svar vid intervjuerna samt handlar likadant vid de olika observationstillfällena 
oberoende av yttre påverkan såsom författarnas närvaro. Validiteten i en studie är 
beroende av den använda metoden. Med triangulering kan en studies validitet prövas. 
En metod att genomföra triangulering är att använda sig av flera datakällor (Svensson & 
Starrin, 1996), studien valdes av denna orsak att infatta både intervjuer och 
observationer. Att endast använda sig av en datainsamlingsmetod skulle ha gett en 
ensidig bild av den studerade företeelsen. Detta kunde i studien erfaras då informanterna 
vid ett flertal gånger sa sig handla på ett sätt som inte överrenstämde med handlandet 
under observationerna. En svaghet i studien är att inte kunna säkerställa reliabiliteten då 
författarna inte vet hur de påverkat informanterna under intervjuer och observationer. 
Då en längre tid spenderades med informanten inför observation upplevde författarna att 
det faktiska handlandet i mindre utsträckning överrensstämde med det sagda 
handlandet. På exempelvis frågan om hur informanterna skyddade sig vid 
blodprovstagning uppgav inte någon av informanterna att de ej använder handskar, vid 
ett flertal tillfällen skedde dock detta under observationerna.  

Intervjuer  
Språkkunskaper i engelska bland vårdpersonalen på sjukhuset varierade. De utvalda 
informanterna ansågs av författarna ha tillräckligt goda kunskaper i engelska för att 
intervjuerna skulle kunna genomföras utan tolk. Användandet av tolk hade eventuellt 
kunnat bidra till utförligare svar samtidigt som en tolk även kan innebära att 
svarsalternativen vinklas. Att använda sig av tolk hade även försvårat arbetsgången då 
det ansetts alltför tidskrävande beroende på att det var svårt för informanterna att på 
förhand boka in en tid för intervju. I de fall då språksvårigheter uppstod under intervjun 
upprepades och omformulerades frågan till dess att informanten förstod innebörden av 
den. Intervjuerna utfördes på sjukhuset under arbetstid vilket kan ha påverkat 
informanterna i form av stress och distraktion. Trots att informanterna informerades om 
studiens konfidentialitet kan det faktum att intervjuerna utfördes på arbetsplatsen ha 
påverkat informanterna till en mindre öppen dialog i samtalet. Det kan även ha bidragit 
till att informanterna har uppgivit svar som de antog förväntades. Efter det att tio 
intervjuer utförts upplevde dock författarna att mättnad uppnåddes då inget nytt tillkom 
under intervjuerna. 

Observationer 
Innan den första observationen genomfördes var författarna närvarande vid ett flertal 
blodprovstagningstillfällen vilket gjorde att reliabiliteten av ett par observationer kunde 
ifrågasättas då handlandet vid observationerna skiljde sig åt mellan samme utförare. Vid 
de första observationstillfällena användes handskar mer frekvent, vilket kan ha berott på 
författarnas närvaro. Detta kan styrkas av att man vid ett par tillfällen gick efter 
handskar som inte varit framdukade inför blodprovstagningen i förväg. Vid senare 
observationstillfällen användes inte handskar lika frekvent. Detta kan vara en följd av 



 14 

att informanterna vant sig vid författarnas observation i samband med 
blodprovtagningar och därför agerade mer naturligt. Trots att informanterna gavs 
information om studiens syfte kan det faktum att det i samband med observationerna 
fördes anteckningar i observationsprotokollet ha inneburit att informanterna känt sig 
kontrollerade.  

Etnografisk analys  
Då en för författarna ny kultur studerades var diskussion av det studerade ämnets 
kulturella innebörd viktig för förståelsen (Spradley, 1980). Innan påbörjandet av studien 
fanns inga nedtecknade frågor, dessa uppkom under de första veckornas acklimatisering 
på det studerade sjukhuset. Etnografisk forskning är en process vilken innebär vikten av 
att få översikt över helheten (Spradley, 1980). Bearbetningen av materialet påbörjas 
därför inte förrän först efter några veckor efter studiens avslutande. I efterhand uppkom 
då frågor som varit intressanta att få ställa för förtydligande av observationer och 
intervjumaterial. Efter hemkost och reflektion har författarna kommit fram till att ett 
flertal frågor ställdes om hur informanterna handlande och upplevde situationer. Endast 
ett fåtal frågor ställdes om varför informanterna agerade utifrån vad de beskrev. 
Författarna tror att en sådan frågeställning kunnat bidra till en ökad förståelse av deras 
handlande och upplevelser.    

Resultatdiskussion 

Sjukhusets riktlinjer för förebyggande av HIV- smitta 
De riktlinjer sjukhuset arbetar efter anser författarna vara relevanta. Hur spridd denna 
kunskap är bland personalen är oviss då det skrivna material författarna tog del av 
endast fanns i en skriven upplaga på sjukhuset. Att denna information inte finns 
lättillgänglig för vårdpersonalen anser författarna vara ett problem. Matron uppgav att 
seminarier hade anordnats på sjukhuset för att ge vårdpersonalen information utifrån 
riktlinjerna för att tillämpa dessa i sitt arbete. Under observationerna följdes inte alltid 
riktlinjerna gällande utförande och material. För att utföra säkra blodprovstagningar 
krävs enligt riktlinjerna beteendeförändring av vårdpersonalen. Detta anser författarna 
vara av betydande orsak då det enligt Gumodoka et al. (1997) inte endast är 
skyddsutrustning som bidrar till ökad säkerhet utan även ökad kunskap. De riktlinjer 
sjukhuset följer lägger stor vikt vid materialet men nämner mycket lite om utförandet, 
då främst gällande återförandet av skyddshylsa på kanyl. Författarna anser att 
riktlinjerna även borde innehålla uppmaningar gällande sittande arbetsställning för 
personal vid utförandet med framdukat material inom armlängdsavstånd, så även den 
punktionssäkra behållaren. Att förändra beteenden är en långsam process vilken 
sannolikt även försvåras av dålig tillgång till material. Vid den period då studien 
utfördes fanns exempelvis handskar att tillgå på sjukhuset, tidigare kunde dessa 
periodvis ta slut varvid man tvättade och återanvände dem. Det är en stor omställning 
att helt övergå till att alltid använda handskar. En informant uppger att vikten av att 
använda handskar är beroende på HIV prevalensens ökning under senare tid. Detta 
beskriver hur nya förhållningssätt tar tid att införliva. Ekonomin samt förvaringen av 
handskar på avdelningarna försvårade användandet av dessa. I de fall då spruta med 
kanyl användes borde vårdpersonalen kunna kassera denna på avdelningen istället för 
att som nu transportera den till Laboratory. Genom att utplacera provrör på de platser 
där blodprovstagningarna utförs, hade personalen kunnat överföra blod till provröret för 
att kunna kassera kanylen direkt i samband med blodprovstagningen. Detta är dock 
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inget ultimat tillvägagångssätt då det innebär att tvåhandsfattning tillämpas vid 
bortförandet av sprutan ur provröret. 
 
Efter det att PEP har blivit tillgängligt på sjukhuset har två nålsticksskador rapporterats, 
under studiens utförande inträffade ytterligare två incidenter. Före tillgången av PEP 
fanns inte ett enda fall rapporterat. Att inte några nålsticksskador förekommit tidigare 
finner vi orimligt, då statistik visar på att sjuksköterskor riskerar att utsättas för 0,6 
nålsticksskador per år (Tarantola, et al., 2005). Endast förbättrade arbetsmiljöer och 
utbildning ökar inte rapportering av nålsticksskador, sjukvårdspersonalen måste även 
medvetandegöras av vikten av sådan rapportering (Tabak, Siabaana och ShaSha, 2006). 
Att rapporterade fall nu inkommit beror troligtvis på att vårdpersonalen vet att 
behandling finns att tillgå men även att stigman kring HIV/AIDS är på nedgång 
(Nyckelinformant). Enligt studiematerial från sjukhuset nämns följande skäl till att inte 
rapportera: omedvetenhet eller negligerande av rapportsystem och HIV-smittöverföring, 
misstro till konfidentialitet relaterat till stigma samt inadekvat fungerande system 
gällande rapportsystem, rådgivning, PEP, utbildning och stigma. Flertalet informanter 
nämner att det fortfarande är genant att tala om en eventuell nålsticksskada. Även vid 
tillbud av blodsmitta fanns riktlinjer att arbeta efter, i likhet med övriga riktlinjer fanns 
dessa som skrivet material endast i liten upplaga. Därför var det ovisst i hur stor 
utsträckning dessa kunde följas. Uppfattning att allt blod samt övriga smittförande 
kroppsvätskor skall betraktas som smittat av HIV delades inte i större utsträckning av 
den studerade vårdpersonalen. Endast två informanter uppger att alla patienter är 
potentiella bärare av HIV-smitta. Detta anser författarna utgör en stor risk vid 
blodprovstagningarna då den låga riskmedvetenheten kan leda till riskbeteende. Att inte 
fler uppgav att alla patienter är potentiella bärare av HIV-smitta kan bero på att det är en 
självklarhet för vårdpersonalen då hälften av patienterna på det studerade sjukhuset är 
HIV-positiva.  

Miljö i vilken blodprovstagningarna utfördes 
De platser där blodprovstagningen ägde rum varierade gällande utformning och tillgång 
till material. Detta innebar olika förutsättningar för vårdpersonalen i förebyggandet av 
nålsticksskador.  

Reproductive and Childrens Health 
På RCH hade vårdpersonalen stor erfarenhet i utförandet av blodprovstagningar då de 
på denna enhet utfördes frekvent. Författarna upplevde att vårdpersonalen hade stor 
vana i att anordna tillfällen för blodprovstagning med framdukning av 
blodprovtagningsmaterial samt övrig utrustning. Denna enhet var en av de bättre rustade 
gällande blodprovstagningsmaterial eftersom de genom AMREF var försedda med det 
säkrare vacutainersystemet. Trots detta användes vacutainersystemet inte vid 
observationstillfällena. Detta kan eventuellt förklaras med att man på sjukhuset 
använder sig av flergångsvacutainrar vilket innebär ett extra arbetsmoment då HIV-
testen utfördes på plats. I rummet där blodprovstagningarna ägde rum stod ett större 
arbetsbord vilket istället för förvaring kunde ha använts vid blodprovstagningen. 
Patienten kunde sittande ha vilat armen på bordet, sjuksköterskan hade fått en bättre 
arbetsställning sittandes samt närhet till blodprovstagningsmaterial. På RCH utför 
vårdpersonalen själva HIV-testen efter blodprovstagningen, vilket innebär ökad 
säkerhet då blodproven inte behöver transporteras till Laboratory.   
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Laboratory 
I förhållande till RCH var Laboratory bättre rustat då man här utförde 
blodprovstagningarna vid ett stort bord med allt tillgängligt material placerat på bordet. 
Både patient och vårdpersonalen satt på varsin stol vid bordet. Trots detta utnyttjades 
inte bordsytan för att vila patientens arm på under blodprovstagningen något som hade 
inneburit ett stadigare underlag för ökad säkerhet. Blodproverna togs i vestibulen vilket 
var ett störningsmoment då detta innebar att både personal och patienter passerade på 
sin väg till Laboratory.  

Volontary Counselling and Testing  
VCT var en av de enheter på sjukhuset som hade bäst förutsättning för säker 
blodprovstagning. HIV-rådgivaren upplevdes under observationerna ha en stor vana av 
arbetsmomentet. Det fanns även tillgång till material från AMREF i form av 
vacutainersystem. Detta innebar säkrare hantering av blodproven för HIV-rådgivarens 
del då blodproverna transporterades till Laboratory för HIV-test. Ett avskilt läge för ett 
erbjuda patienterna sekretess innebar även att HIV-rådgivaren kunde arbeta ostört. På 
VCT användes bordet som ett stadigt underlag, däremot satt HIV-rådgivaren inte ner 
vilket vore en mer fördelaktig arbetsställning. Att bordet utnyttjades till förvaring av 
materiel samt pappkartonger till det förbrukade materialet var bra då kanyler kunde 
kasseras direkt efter avslutad blodprovstagning.  

Female och Male Medical Ward 
På Female och Male Medical Ward fanns inte någon speciellt avsedd arbetsplats för 
blodprovstagning vilket fick till följd att säkerheten skiftade eftersom nödvändigt 
material plockades fram vid varje blodprovstagningstillfälle. Detta innebar att 
arbetsställning, användningen av tillgängligt material på avdelningen, närheten till 
materialet samt avfallsutrustningen blev lidande. Inte vid något observationstillfälle 
utnyttjades en sittande arbetsställning, bordsytor eller säng för att få stadigt underlag 
vilket vore enkla säkerhetsåtgärder. Att man här inte använde vacutainersystemet utan 
endast hade tillgång till spruta med kanyl innebär en ökad risk för den vårdpersonal som 
får till uppgift att överföra blodprovet från sprutan till provröret då författarna anser att 
detta moment utgör en ökad risk då det utförs med tvåhandsfattning. 
Det förekom att vårdpersonalen vilken hade utfört blodprovstagningen gick över till 
annan avdelning för kasserandet av spruta med kanyl. Detta i kombination med att det 
stundtals befann sig många besökare och personal på avdelningen innebar ytterligare en 
anledning till att kassera kanyler direkt i de punktionssäkra behållarna. Att det förekom 
att en ward attendent utan vårdutbildning utförde blodprovstagningar anser författarna 
vara en riskfaktor då de varken har teoretisk kunskap eller god vana av 
blodprovstagning vilket innebär minskad riskmedvetenhet.  

Maternity Ward 
Maternity Ward var den bäst anpassade enheten för blodprovstagning med ett för 
ändamålet avsatt rum. Allt nödvändigt material och utrustning, som till viss del var 
försett av AMREF, fanns nära till hands. Detta gav HIV-rådgivarna på denna enhet de 
bästa förutsättningarna att arbeta förebyggande mot HIV-smitta. Här utfördes HIV-test 
efter blodprovstagning direkt på avdelningen vilket författarna anser vara fördelaktigt ur 
säkerhetssynpunkt. I likhet med övriga enheter utförde HIV-rådgivaren 
blodprovstagningen stående trots att stolar och bord fanns att tillgå.  
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HIV-rådgivarnas upplevelser och handlande 
 
På sjukhuset utförs inte HIV-test rutinmässigt på inneliggande patienter förrän annan 
sjukdom har uteslutits eller vid symtom på opportunistiska sjukdomar. Detta torde 
innebära att de patienter som testas befinner sig i ett progredierat skede av sin 
HIV/AIDS-sjukdom vilket också innebär en ökad smittsamhet vid eventuell 
nålsticksskada (Ministry of Health, 2005). Enligt en studie av Tabak, Siabaana och 
ShaSha (2006) är det bland nyanställda störst risk för nålstickskador. Att HIV-
rådgivarna på avdelningarna till stor del själva tar blodproven bör då innebära en ökad 
säkerhet då de arbetar upp en vana i arbetsmomentet. Trots detta ansåg hälften av HIV-
rådgivarna att de inte hade god kunskap i att utföra dem. Detta kan bero på att den 
kunskap de inhämtat på de seminarier som HIV-rådgivarna under de senaste åren 
deltagit i bidragit till ökad insikt. Seminarierna kan också ha bidragit till ökad insikt om 
risker vid blodprovstagning vilket också kan förklara att nålsticksskada av sju 
informanter uppgavs vara största hälsorisken i arbetet. Att åtta av informanterna uppgav 
att smittorisken för att vid en nålsticksskada smittas med HIV eller annan blodsmitta var 
hög kan vara en missvisande siffra. Frågan som ställdes till informanterna borde ha 
delats upp i en fråga vardera kring smittorisk gällande HIV respektive annan blodsmitta. 
Det går därför inte att avgöra om informanterna anser att HIV innebär en hög eller låg 
smittorisk då frågan även innefattade övriga blodsmittor med en hög smittorisk. 
 
Åtta informanter uppgav att de skulle använda sig av handskar och tre sade sig utföra 
blodprovstagningen på ett aktsamt, lugnt eller mer uppmärksamt vid misstänkt HIV-
smitta. Detta visar på att HIV-rådgivarna sätter stor tilltro till handskarnas skyddande 
effekt. Denna tilltro i kombination med litet fokus på handlagets betydelse kan bidra till 
falsk trygghet. Att handskar vid fyra tillfällen återanvändes är anmärkningsvärt då de 
inte enbart har till uppgift att skydda vårdpersonal mot nålsticksskador utan även utgöra 
ett skydd för patienten. Sju av informanterna ansåg sig inte vara exponerade för blod i 
större utsträckning i samband med blodprovstagningen vilket kan förklara varför 
handskar inte alltid användes och heller inte placerades lättillgängligt på arbetsplatserna. 
Att endast två av informanterna föredrog att använda sig av vacutainer kan bero på att 
inte all vårdpersonal är medveten att denna metod finns. Att återförandet av 
skyddshylsan på kanyl observerades vid tio tillfällen var endast i två fall beroende av att 
flergångsvacutainer användes. Detta innebär att vacutainern efter användandet måste 
skruvas av från kanylen. Att återföra skyddshylsan på kanylen med enhandsfattning är 
då det säkraste alternativet. Att en informant anser sig skydda sig själv genom att 
återföra skyddshylsan på kanylen kan genom detta förklaras. 
 
Att två informanter inte uppgav blodbanan som möjlig smittoväg för HIV tolkas vara 
beroende på att det för informanterna är en självklarhet. En studie av Gumodoka et al. 
(1997) visar att sjukvårdspersonals kunskap om smittvägarna för HIV var bättre ju 
högre utbildning den tillfrågade hade. Detta talar för att endast utbildad vårdpersonal 
bör utföra blodprovstagningarna. I synnerhet med hänsyn till att det av endast en 
informant uppgavs ett flertal möjliga faktorer som påverkar smittoöverföring av HIV 
vid nålsticksskada. En tidigare studie på sjukhuset gjord av Anderson & Kim, (2003) 
visar att över 20 % av 31 tillfrågade vårdpersonal ansåg att HIV inte smittas genom 
intravenöst drogmissbruk. I studien framgick även att 25 av de 31 tillfrågade 
vårdpersonalen ansåg sig ha god kunskap om HIV. Uppfattningen att HIV inte smittas 
genom intravenöst drogmissbruk kan även innebära att smittorisken vid nålsticksskador 
negligeras. En informant ansåg risken att smittas med HIV var låg då ARV-läkemedel 
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fanns att tillgå. Detta anser författarna utgöra en risk utifall tilltron till ARV-läkemedel 
blir alltför stor till nackdel för ett säkert handlande vid blodprovstagningen. Kunskapen 
om blodburna sjukdomar varierade vilket kan bero på sjukhusets bristande resurser för 
påvisande av sjukdomar genom blodprov. De HIV-förebyggande riktlinjerna finns inte 
lättillgängliga för vårdpersonalen. Detta kan försvåra utvecklingen av säkrare rutiner på 
det studerade sjukhuset eftersom dessa inte efterfrågas av vårdpersonalen. Enligt 
Anderson & Kim (2003) ansåg vårdpersonalen att sjukhusets rutiner var tillräckliga för 
att hindra smittspridning av HIV. Avsaknad av handskar, övrig skyddsutrustning, 
desinfektionsmedel samt få personal ansågs vara de bristande rutinerna. Operation, 
såromläggning, förlossning samt blodprovstagning ansågs vara de mest riskfyllda 
momenten (Anderson & Kim, 2003). En för författarna oväntad riskfaktor som två 
informanter nämnde var att de kunde bli utsatta för våld i samband med att de gav 
resultatet från HIV-test. Detta visar på hur känsligt HIV/AIDS fortfarande är i landet.  
 

Konklusion   
 
De riktlinjer som sjukhuset arbetar efter anser författarna vara bra, men bristande 
tillgång på material försvårar för personalen att följa riktlinjerna. Vid flertalet av 
observationerna var det dock inte materialet som var den största bristande faktorn då 
mycket förebyggande arbete kan göras genom ett säkrare handlag i samband med 
blodprovstagningarna. En stor tilltro till handskar leder till riskbeteende då HIV-
rådgivarna i hög grad förlitar sig på handskarnas skyddande effekt. Att exempelvis ha 
det material som finns att tillgå nära tillgängligt under blodprovstagning, inta en 
bekväm arbetsställning samt ändrade rutiner vid transport av blodprov till Labaratory 
skulle bidra till ökad säkerhet. Både vacutainersystemet och engångsspruta med kanyl 
har för- och nackdelar. Konklusionen av detta är att handlandet är den avgörande 
faktorn gällande ökad säkerhet vid blodprovstagningar på sjukhuset. För att minimera 
nålsticksskador bör vacutainersystemet med engångsvacutainrar samt övrig 
skyddsutrustning göras tillgängligt på sjukhusets alla avdelningar. Sjukhusets enheter 
varierade i utformning och materialtillgång, något som innebar olika förutsättningar för 
vårdpersonalen i förebyggandet av nålsticksskador. Bäst rustad för blodprovstagning 
var Maternity Ward och VCT, där speciellt avsedda rum med material för ändamålet 
fanns att tillgå. Att endast ett fåtal av personalen utförde blodprovstagningarna innebär 
en ökad säkerhet, då de får en vana av att utföra momentet. Ett fåtal utövare innebär 
även att det är lättare att nå ut med ny information, vilket är av vikt då hälften av HIV-
rådgivarna ansåg att de inte hade god kunskap i att utföra dem.  
 

Implikation 
  
Endast en liten mängd data finns gällande nålsticksskador inom sjukvården i 
utvecklingsländer, men på grund av otillräcklig utbildning och brist på skyddsutrustning 
antas den vara högre i dessa länder än länder i övrigt. Detta innebär att vidare forskning 
krävs inom området för att belysa frågan om sjukvårdspersonalens utsatthet och bidra 
till ökad medvetenhet bland sjukvårdspersonalen. 
 
Då HIV är en icke botbar sjukdom är förebyggande åtgärder av stor vikt. 
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Sjukvårdspersonal som i sin yrkesutövning riskerar att utsättas för HIV-smitta bör få 
bästa förutsättningar att i den dagliga verksamheten arbeta på ett förebyggande vis. 
Detta kan förverkligas genom att teoretiskt och praktiskt utbilda sjukvårdspersonalen i 
blodsmittsförebyggande arbetssätt. Uppföljning och utvärdering bör ske kontinuerligt 
för att implementera nya arbetsrutiner samt för att bidra till en öppnare dialog kring 
nålsticksskador. Vidare bör de arbetsplatser där blodprovstagningar utförs förses med 
nödvändig säkerhetsutrustning.  
 
Tackord 
 
Författarna vill tacka personalen på det studerade sjukhuset. Ett särskilt tack riktas till 
Enea Sanga för handledning i fält, CO Pangamawe samt Ulla Kagali-Tuvesson och 
Margareta Olivius för ett gott omhändertagande under vistelsen på sjukhuset. Slutligen 
tack till Margareta von Bothmer för handledning under uppsatsskrivningen samt Ulrike 
Kylberg för sitt engagemang.
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Intervjufrågor     Bilaga 1 
 
Gender: 
Title/Profession: 
Education/Years: 
Years of current occupation: 
Yers of working as a counsellor: 
 

1. How many times during the week do you give counselling about HIV-testing? 
2. How many times during the week do you take bloodsamples for HIV-testing? 

 
3. When was the last time you were educated or received new information about how to 

take bloodsamples for HIV-testing or Blood For Test? 
4. How do you work to prevent yourself from needlestick injuries while taking 

bloodsamples for HIV-testing? 
5. How do you estimate your knowledge in taking bloodsamples for HIV-testing? 
6. While taking boodsamples for HIV-testing, could you do any further action to prevent 

needlestick injurie? 
7. According to you, what is the biggest healthrisk in your work as a healthcare worker? 
8. How often are you exposed to blood while taking bloodsamples from a patient?   
 
9. Which bloodborne diseases among the patients can be transmitted to you while taking 

bloodsamples for HIV-testing? 
10. If you get a needlestick injurie while taking bloodsamples for HIV-testing, how high 

or low would you estimate the risk of getting a HIV-infection or another bloodborne 
disease to be? 

11. If you have a cut or a wound on your hand, what do you do? 
 
12. How can you tell that a patient is infected with HIV? 
13. If you suspect a patient to be HIV-positive would you do any further actions? 
 
14. Have you ever had an accidental needlestick injury yourself? 
15. If yes, what kind of post exposure prevention did you get? 
16. If no, how would you act? 
17. In your daily work with patients, do you think you have enough time for your tasks? 
18. If you or someone of your co-workers would get a needlestick injury, how would you 

react? How is the climate among you and your co-workers? 
 

 
 



 

Observationsprotokoll     Bilaga 2 
 
Framdukat matrial/ Handsprit inkl. sort  
tillgängligt matrial: Handskar inkl. sort  
 Syringe  
 Vacutainer  
 Kanyl  
 Provrör  
 Stasband inkl. sort  
 Spritsudd inkl. sort  
 Torrsudd/plåster  
 Underlägg  
 Bricka  
   
Förberedelser personal: Handtvätt  
 Handsprit  
 Handskar  
   
Arbetsställning: Personal  
 Patient  
 Närhet till material  
 Belysning  
   
Atmosfär: Stresspåverkan  
 Avbrott  
   
Procedur, metod: Stas, tid  
 Spritsudd  
 Kanyl/vacutainer/provrör  
 Torrsudd/plåster  
   
Teknik: Flersticks  
 Re-capping  
 En/tvåhandsfattning  
   
Avfallsutrustning: Safetybox  
 Konventionelltavfall  
 Bortförande  
   
Förbrukat material: Kanyl  
 Vacutainer  
 Bomull  
 Handskar  
 Underlägg  
   
Journalföring: Kodning  
 Sekretess  
 Pre-councelling  
 Anledning  
   
Uppföljning av provtagning: Transport  
   
Yrkeskategori:   
Avdelning:   



 

Projektbeskrivning     Bilaga 3 
 
Project 
       
Selected country: Tanzania, IIembula.  
 
Date of field study: 070219 – 070429 
 
Title: Prevention of blood borne pathogens among nurses in Tanzania. 
 
Aim and description  The aim of the study is to examine the methods used by nurses to 
of the study: avoid needlestick injury while taking blood test among patients 

where blood borne pathogens can not be excluded.  
The study will be accomplished as a participated observation 
where 4 – 8 nurses at a delivery ward will be observed during a 
number of nursing acts where they run the risk of being exposed 
of blood borne patogens. 
The study will also examine the following methods for the 
prevention of contagions.  
- the handling of hazardous waste  
- nurses keeping a journal 
- routines for discovering blood infection 
- regulations 
- safetydevice available 
The study will also contain interviews whit nurses focusing on 
their experiences on blood borne infections.   

 
Data acquisition:  Notes will be taken during the field study concerning 

performance, attitude, surroundings, equipment, and waste 
disposal.  
Qualitative interviews will be performed with the observed nurses 
focusing on their experiences.  
Information retrieval of scientific articles and other literature for 
the background information.  

 
Data processing: Data analysis will be made of the performed observations and 

interviews. 
Closely observation of the scientific articles and other literature. 

 
Discourse: Among healtcare professionals nurses are the professional 

category that runs the greatest risk of being exposed of 
inoculation infection. 
The most blood infections are transmitted while taking blood tests 
with a cannula, which is a common assignment for nurses.  
With the right equipment and routines the risk of being infected 
can be decreased. 
The most common infectious agents are –B, -C, -D, HIV, 
bleeding fever virus and malaria. 
Approximate three million people in Tanzania are living whith 
HIV, representing more than 10 % of the of the population. 



 

This also contributes to the exposed position particulary for  
nurses working among female patients since women in Tanzania 
are running a greater risk of being infected with HIV as a result of 
the laws that keeps the women in a weak position according to the 
men.  

 
College courses  The study has a great relevace several courses and their aims at 
of relevance: the university nursing programme. 

- Nursing 1-10 p. 
Aim: The purpose of the course is to practise the skills of how to 
observe and estimate the individual pateints need of  nursing and 
support and perform basic nursing acts. The aim for the student is 
to apply a vocational thinking and be able to assimilate the 
nursing science, ethical och practical basics.  
- Human biomedicine, immunology and hygiene 10 p. 
Aims: The student shall after completed course have assimilated  

knowledge about infections and the spread of contagions so that 
she/he can put it into practice and also take responsability for a 
high hygiene standard in healtcare. 
- Clinical nursing 1-5 p. 
Aims: Practising theoratical knowledge in nursing, human 
biomedicine and society science.   
- Nursing, scientific essay 10 p. 
Aim: Working by a scientific way while writing a scientific essay 
the student shall practice the scientific methods of critical 
thinking and a scientific way of working.  

Alternative plan  If neither nurses nor patients will attend the aims of study will be 
of the study:  to inspect the methods of prevention named earlier in the text.  

 
 
 

 


