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Sammanfattning: Idag lever cirka 33 miljoner människor med HIV/Aids. 

Totalt har omkring 30 miljoner människor avlidit sedan 

första Aids- fallet diagnostiserades år 1981. I västvärlden har 

HIV-smittade en tät kontakt med sjukvården eftersom de går 

på regelbundna kontroller, därmed är sjuksköterskor en 

yrkeskategori som träffar dessa patienter ofta. I 

utvecklingsländerna ser det ofta tyvärr annorlunda ut, HIV-

smittade har ingen eller gles kontakt med sjukvården. Syftet 

med studien var att belysa sjuksköterskans upplevelser i 

omvårdnaden av HIV/Aids patienter. Uppsatsen 

genomfördes som en litteraturstudie där 14 vetenskapliga 

artiklar granskades, bearbetades och analyserades. Resultatet 

visade att sjuksköterskornas upplevelser av att vårda 

HIV/Aids patienter varierade. Positiva upplevelser kunde 

bland annat vara att arbetet var utvecklande och 

sjuksköterskorna kände sig viktiga för patienterna. Negativa 

upplevelser var bland annat rädsla och brist på resurser. Att 

vårda patienter med HIV/Aids kräver god kunskap om både 

sjukdomen och adekvata omvårdnadsåtgärder. Mer 

utbildning inom området efterlyses i sjuksköterskans 

grundutbildning. Förslag till vidare forskning är att 

undersöka vad sjuksköterskorna anser att man kunde göra för 

att ta bort de felaktiga negativa bilderna av sjukdomen och 

komma till rätta med de brister som finns idag. 
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Abstract:  Today about 33 million people have conflicted HIV/Aids. A 

total of about 30 million people have died of Aids since the 

first case was diagnosed in 1981. In the Industrial states 

people infected with HIV have close contact with medical 

care units, since they attend regular examinations. Due to 

this, nurses often come in contact with these patients. In the 

developing countries it is unfortunately not like that, HIV-

infected has sparse or none contact with medical units. The 

purpose of this study was to illustrate nurses' experiences 

when caring for patients diagnosed with HIV/Aids. The 

study was carried out as a literature study where 14 scientific 

articles were reviewed, processed and analyzed. The result 

shows that nurses' experiences during their care of HIV/Aids 

patients varies. Among the positive experiences could be 

noticed that nurses felt that their work was important and 

was developing them. Among the negative experiences 

occurred fear and lack of resources. Medical care of patients 

with HIV/Aids demands good knowledge about the disease 

and adequate nursing care. Additional education is needed 

during nurses' basic education. A suggestion concerning 

further research includes researching what suggestions 

nurses have on how to correct faulty views of the disease and 

how to correct areas that need improvement. 
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Inledning 
 

 

I mänsklighetens historia (Almås, 2002b) har det alltid funnits sjukdomar som 

sammankopplats med skam, fattigdom, fördomar och rädsla. I vår tid är det i vissa 

avseenden Human Immunodeficiency virus, (HIV) och Acquired Immunodeficiency 

Syndrome, (Aids) som kan väcka dessa känslor. Runt HIV (Statens offentliga 

utredningar, SOU 2004:13) har det framkallats idéer och attityder som inte sällan är av 

negativ karaktär. Sjukdomens omfattning (Kallings, 2005) är historiskt sett den största 

epidemin som drabbat mänskligheten. Totalt har omkring 30 miljoner människor avlidit 

sedan första Aids- fallet diagnostiserades år 1981. Siffran på antalet människor som 

avlidit av Aids i Sverige (Smittskyddsinstitutet, 2007) är ej tillförlitlig då HIV/Aids ofta 

undviks som dödsorsak och lunginflammation eller annan HIV-orsakad sjukdom anges 

istället vara dödsorsaken. Trots att kunskapen kring HIV/Aids har ökat finns det 

fortfarande många personer som smittas varje år, antalet smittade har aldrig varit större. 

Idag finns det bromsmediciner (Almås, 2002b) som bromsar utvecklingen av 

sjukdomen men hur långtidseffekten av behandlingen är råder det osäkerhet om. 

Medicinerna gör att individens liv förlängs och därmed blir sjukdomen förhoppningsvis 

inte dödlig. Det finns alltid en risk att sjukdomen ska framskrida och detta bär individen 

med sig. I arbetet med svårt sjuka, döende patienter samt deras anhöriga (Almås, 2002a) 

krävs vilja att ge av sig själv, men även förmågan att göra det.  För detta behövs 

kunskap om sig själv, så sjuksköterskan vet vilka reaktioner, tankar och känslor som 

kan komma vid arbetet med dessa patienter. Genom att möta utmaningar som 

professionella utövare, bli medveten om sina egna känslor samt förutfattade meningar 

och se till möjligheterna i sjuksköterskerollen, kan sjuksköterskan hjälpa patienterna till 

ett så optimalt välbefinnande som möjligt vilket gynnar patienter som lever med 

HIV/Aids.  

 

 

Bakgrund 
 

Historik 
 

Mellan åren 1973-1983 (Kallings, 2005) skedde en explositionsartad spridning av HIV i 

Östafrika, framförallt i länderna runt Victoriasjön, det var först en bit in på 1980-talet 

som den Afrikanska epidemin blev känd för resten av världen. I USA var året 1981 då 

symtomen för Aids beskrevs första gången (Almås, 2002b). Flera patienter hade samma 

karakteristiska symtom, framförallt en sorts lunginflammation som sedan tidigare var 

känd som en följd av nedsatt immunförsvar. Dessa patienter var alla män och de hade 

gemensamt att de var homosexuella. Att Aids upptäcktes just i Kalifornien (Kallings, 

2005) kan anses som tur för världen då resurser för utredning av epidemin fanns där, 

både medicinska och vetenskapliga. De första fallen av Aids i Västeuropa (Almås, 

2002b) rapporterades vid ungefär samma tidpunkt. Det utlöste reaktioner som chock, 

panik och fördömanden (Kallings, 2005). HIV och Aids kopplades samman med 

homosexuella män, prostituerade och injektionsmissbrukare. En del ansåg de hade sig 

själva att skylla om de fick HIV då de levde efter denna livsstil. År 1982 registrerades 

det första fallet av Aids i Sverige (Almås, 2002b). Den första gruppen som drabbades 
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var homo- och bisexuella män, men även hos intravenösa missbrukare och personer som 

erhållit blod genom transfusion fann man HIV-symtom.  

 

HIV-viruset, smittspridning och bromsmedicin 
 

År 1983 konstaterade forskare (Almås, 2002b) att Aids var en följd av infektion som 

orsakades av ett virus som forskarna tidigare inte känt till. Att vara HIV-smittad och ha 

utvecklad Aids är två vitt skilda begrepp (HIV-Sverige, 2005). HIV-infektion orsakas 

av Humant Immunbrist Virus (Smittskyddsinstitutet, 2008b). Viruset har ganska låg 

smittsamhet. Viruset kallas även för retrovirus och utmärker sig genom att det lagras i 

kroppens arvsmassa. Viruset har även som egenskap (HIV-Sverige, 2005) att ta sig in 

och angripa många olika celler i kroppen bland annat de så kallade ”hjälparcellerna” 

som är viktiga för immunförsvaret, vilket medför ett skadat immunförsvar. Oftast 

utvecklas denna skada långsamt och en HIV-smittad person behöver inte känna sig sjuk. 

Tidiga tecken på smitta (Vårdguiden, 2008) kan vara feber, svullna lymfkörtlar, ont i 

halsen, sår på slemhinnor, olika hudutslag och viktnedgång. För många kan det dock 

dröja några år innan sjukdomen märks. Aids är ett sjukdomstillstånd vars orsak är HIV, 

det kan yttra sig i form av infektioner och vissa cancerformer. 

 

Orsaken till HIV/Aids- epidemin indelas i två olika grupper (Sida, 2008), omedelbara 

orsaker och bakomliggande orsaker. De omedelbara orsakerna hör ihop med 

smittvägarna. HIV finns i kroppsvätskor (Almås, 2002b) som blod, sperma och 

slidsekret hos en smittad person. HIV kan därmed smitta genom oskyddat samlag, 

injektionssprutor som använts av smittad, blodtransfusion eller blodprodukter, från 

mamma till barn i samband med förlossning och genom amning. I en del länder (Unicef, 

2008) är kondom och andra preventivmedel förbjudna då deras religion inte stödjer det. 

Detta gör att smittan sprids lättare och människorna har svårare att skydda sig själva. 

Bland de bakomliggande orsakerna (Sida, 2008) finns bland annat stigmatisering av 

HIV-smittade och samhällets förnekande av HIV och Aids, fattigdom, kunskapsbrist 

och brist på jämställdhet. I en del utvecklingsländer (UNICEF, 2008) känner många 

människor inte till att sjukdomen finns. Anledningen till detta är lässvårigheter och att 

tillgången till radio, television och tidningar är begränsade. 

 

Det finns inget bot mot HIV/Aids (Smittskyddsinstitutet, 2008a) därför är det viktigt 

med förhindrande utav smittspridningen. För att förhindra smittspridningen måste varje 

enskild individ undvika exposition för denna smitta. Vid samlag är kondom det bästa 

skyddet mot HIV, under förutsättning att den är hel. För vårdpersonal som utför 

såromläggningar eller utsätts för annan exponering av blod hos en smittad individ, ska 

alltid handskar och förkläden användas. Om det finns blodfläckar på hud, i ögon eller på 

golv ska detta tvättas eller sköljas bort så fort som möjligt. Personer som har smittats av 

HIV (Sjukvårdsrådgivningen, 2008) får inte ge blod och HIV-smittade mödrar ska inte 

amma sitt barn. Då överförandet av HIV/Aids-smittan (Kallings, 2005) hänger samman 

med fortplantningen blir den en stor fara mot mänskligheten då redan det nyfödda 

barnet kan bära på smittan. I de länder som är hårdast drabbade av HIV/Aids har den 

förväntade medellivslängden minskat trots stora framsteg i form av minskad 

spädbarnsdödlighet.  

Även könet spelar en stor roll när det gäller riskerna för att bli smittad med HIV. Flickor 

och kvinnor (UNAIDS, 2008) har i en del länder större risk att bli smittade på grund av 
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underordning. Kvinnorna är beroende av sina män eftersom de inte får samma möjlighet 

till utbildningar och ekonomisk trygghet. För att kunna försörja sig själva och sina barn 

måste de prostituera sig, vilket ökar risken för att bli smittad med HIV. Kvinnorna är 

även beroende av männen, både socialt och ekonomiskt, och har då inte makten att neka 

sex eller föreslå användning av kondom, även om mannen är smittad. Detta ökar 

ytterligare kvinnornas risker att bli smittade med viruset. I en studie i Indien visade det 

sig att nästan 90 % av de smittade kvinnorna hade blivit smittade av sina män. Trots 

detta fick kvinnorna skulden för att deras män var smittade. Kvinnorna fick heller ingen 

möjlighet till någon sjukvård vilket resulterade i utebliven ARVs (anti-retro-virus) 

behandling. Unga flickor löper en ännu större risk att bli utsatta för HIV-smitta, på 

grund av att deras unga ålder gör det svårt för dem att neka sex, och fattiga barn blir 

även många gånger lurade in i sexindustrin (UNICEF, 2008). Flickor och unga kvinnor 

(Sida, 2004) behöver få makt över sin sexualitet för att minska risken att de blir 

smittade med HIV. Satsningar på att öka jämställdheten mellan kvinnor och män är 

viktiga i HIV/Aids kampen. 

 

En HIV-smitta innebär att drabbas av en kronisk sjukdom (Sjukvårdsrådgivningen, 

2008). HIV/Aids går inte att bota men det finns många olika bromsmediciner, cirka 20 

stycken ur sex olika läkemedelsgrupper. Flera olika läkemedel, ur de olika 

läkemedelsgrupperna, kombineras vilket minskar virusförökning, och immunförsvaret 

kan återhämta sig. Nukleosidanaloger var det första läkemedlet mot HIV, dessa kom 

under mitten av 1980-talet. De ansågs dock tämligen ineffektiva, patienternas livslängd 

ökade bara med 1-2 år. Medicinen som idag används som behandling mot viruset kallas 

antiretrovirus, ARVs (UNAIDS, 2009). ARVs introducerades 1996 vilket gjorde livet 

längre och bättre för de människor som hade möjlighet till denna behandling. 

Behandlingen mot HIV är effektiv men är samtidigt receptiv (Sjukvårdsrådgivningen, 

2008). HIV-patienter ska vara noga med att ta sin medicin, finns det inte tillräckligt med 

läkemedel i kroppen kan viruset föröka sig. Patienten kan även vid låg läkemedelsdos 

bli resistent mot medicinerna och även mot de mediciner som verkar på samma sätt.  De 

behandlande medicinerna kan i början ge en del biverkningar såsom diarré, illamående, 

mardrömmar, yrsel, höga blodfetter, diabetes, viktnedgång och påverkan på benmärgen. 

Om biverkningarna fortsätter kan den drabbade vara tvungen att byta läkemedel. 

Biverkningarna kan vara besvärliga och påfrestande för kroppen, men oftast är 

medicineringen livsavgörande för patienterna. Under de sex senaste åren (UNAIDS, 

2008) har antalet smittade som mottagit behandlingen i låg- och mellaninkomst 

länderna ökat. Tre miljoner människor har idag tillgång till dessa bromsmediciner och 

antalet dödsfall relaterat till Aids har under de senaste två åren börjat minska. Den 

förbättrade tillgången på dessa mediciner har minskat antalet dödsfall men även 

prisnivån på medicinerna har sjunkit under de senaste åren, detta har påverkat 

tillgängligheten och därmed dödssiffran. Priserna är ändå fortfarande för höga för 

många av de drabbade i utvecklingsländerna, vilket innebär att dödsantalet är betydligt 

högre i utvecklingsländerna än i höginkomstländerna. 

Totalt sett har framsteg gjorts de senaste åren (Sida, 2008) i det förebyggande arbetet 

mot HIV och för behandling och vård av de som insjuknat. Det finns kunskap om 

förebyggande av nya infektioner och för att behandla, vårda och stödja de människor 

som lever med HIV/Aids.  
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HIV i världen 
 

Enligt den senaste rapporten från Joint United Nations programme on HIV/Aids, 

UNAIDS (2008) finns det idag ca 33 miljoner människor som lever med HIV/Aids och 

varje dag ökar antalet nya smittade. I Afrika, Asien och Östeuropa (Almås, 2002b) lever 

ungefär en tredjedel av de drabbade. Ett tydligt samband ses mellan fattigdom och 

HIV/Aids (Sida, 2008). De som är fattiga har inte tillräckligt med information och 

hälsoservice som hjälper dem att förhindra HIV. En del, framförallt västerlänningar, tror 

(Almås, 2002b) att smittan inte är lika vanlig längre. Detta stämmer inte. I Västeuropa 

smittas omkring 30000 personer varje år och i Nordamerika omkring 40000. I 

västvärlden har HIV-smittade en tät kontakt med sjukvården (Okegbemiro, 2006) 

eftersom de går på regelbundna kontroller. I många fattiga länder (Sida, 2004) är bristen 

på vård och behandling ett stort problem. För att klara av epidemier som HIV/Aids 

krävs en väl utbyggd sjukvård, med ekonomiska resurser, kapacitet och kunskap vilket 

inte finns i de fattiga länderna.   

 

 

Källa:Värdena är hämtade från UNAIDS (2008)  

 

HIV i Sverige 
 

År 1999 kom den så kallade svenska strategin i kampen mot HIV/Aids (Sida, 2008). 

Denna hade utarbetats av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida och 

Utrikesdepartementet, UD. Strategin kallades – ”Att Investera för Framtida 

Generationer - för HIV/Aids i internationellt utvecklingssamarbete”. Denna strategi 

lägger tyngd på att HIV/Aids inte bara ska ses som ett hälsoproblem utan även som en 

fara mot den allmänna utvecklingen. Ur ett svenskt samhällsperspektiv (Almås, 2002b) 

är Aids ett litet problem och Sverige anser sig ha bra kontroll över situationen. Men för 

de individer som drabbas rör det sig om en belastning, det innebär förändringar som på 

nytt kan tvinga människor att orientera sig i livet. 
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Närmare 5 000 personer bedöms leva med HIV i Sverige idag, varav drygt 120 barn och 

ungdomar (Socialstyrelsen, 2009). Sammanlagt 8 370 personer (Smittskyddsinstitutet, 

2008b), har diagnostiserats till och med år 2008. Genomsnittsvärdet på antalet avlidna 

(Smittskyddsinstitutet, 2007) i Aids i Sverige mellan åren 1999-2006 antas ligga runt 

109 men siffran är inte hundraprocentigt tillförlitlig då HIV/Aids oftast undviks som 

dödsorsak. Smittskyddsinstitutet fick under 2008 in 448 nya anmälningar av HIV-fall, 

det är en minskning med 93 fall jämfört med 2007. Trots minskningen under 2008 har 

totala antalet HIV-fall ökat under 2000-talet. Enligt den svenska smittskyddslagen 

klassas HIV-infektion som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall ska anmälas till 

smittskyddsläkaren i landstinget och även till Smittskyddsinstitutet. HIV-infektion är en 

sjukdom som är smittspårningspliktig. 

Smittskyddslagen (SFS, 2004:168) och smittskyddsförordningen (SFS, 2004:255) har 

uppkommit för att förhindra smittspridningen av allmänfarliga sjukdomar. De 

anskaffades för att skydda människor mot smittsamma sjukdomar, men alla måste 

medverka för att förhindra smittspridningen. Vid misstanke om smitta finns därför 

skyldighet att anmäla detta och vidta sådana åtgärder som krävs för att skydda andra 

mot smitta. Vid smitta ska även de förhållningsregler som den behandlande läkaren 

informerar om följas (Smittskyddsinstitutet, 2008a). 

 

Sjuksköterskans roll 
 

I vårdandet av HIV-sjuka samt döende Aidspatienter (Almås, 2002b) ställs det speciella 

krav på omvårdnaden. Sjuksköterskan behöver kunskap om sjukdomen samt bearbeta 

sitt eget förhållningssätt, sina fördomar och rädslor för att kunna ge professionell vård. 

Om sjuksköterskan har förutfattade meningar om patienten kan det vara ett hinder i 

arbetet. Hela människan blir inte sedd utan endast diagnosen bakom sjukdomen. 

Förhållningssättet hos sjukvårdspersonalen (Socialstyrelsen, 2005) ska vara 

professionellt, respektfullt och bygga på en humanistisk människosyn, oavsett vilka 

patienter de möter. Sjuksköterskor är en yrkeskategori som träffar dessa patienter ofta 

och sjuksköterskans bemötande kan göra skillnad i hur patienten upplever kvalitén på 

vården.  Sjuksköterskornas upplevelser av att vårda HIV/Aids patienter varierar (Ko & 

Muecke, 2001). Detta kan bland annat bero på sjuksköterskornas olika relationer till 

olika patienter. 

 

Sjuksköterskan måste se till patienternas olikheter (Okegbimero, 2006). Åtgärder som 

skapar trygghet för en patient, gör möjligtvis inte detsamma för någon annan patient. 

Vad som kan hjälpa sjuksköterskan att skapa trygghet är, vara till hands, 

uppmärksamma, lyssna på samt respektera patienten. Sjuksköterskan kan försöka göra 

det lättare för patienterna att leva med sin sjukdom, men även förebygga ytterligare 

ohälsa. ”Sjuksköterskan delar med samhället ansvar för att initiera och stödja åtgärder 

som tillgodoser, i synnerhet svaga befolkningsgruppers hälsa och sociala behov” 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2007, s. 4). Vården ska dessutom så långt som möjligt 

(SFS 1998:531) utformas och genomföras i samråd med patienten.  

 

Sjuksköterskan kan (Okegbemiro, 2006) ställas inför etiska dilemman när hon vårdar 

patienter med HIV/Aids. På ena sidan de mänskliga rättigheterna och sjuksköterskans 

tystnadsplikt som gör att hon inte får avslöja patientens sjukdom för en tredje part utan 
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patientens tillåtelse, på den andra sidan finns förväntningarna att sjuksköterskan ska 

”skydda” andra från att drabbas av sjukdomen. Detta blir svårt om det i en parrelation 

visar sig ena partnern är smittad men inte vill berätta för partnern. Sjuksköterskan kan 

då inte göra någonting åt det även om hon skulle vilja. 

 

En person som lever med HIV/Aids har ett ökat behov av en god nutrition 

(Okegbemiro, 2006), vilket kräver att sjuksköterskan har kunskap om detta. 

Komplikationer som biverkningar av läkemedel, diarré och cancer kan medföra 

viktnedgång hos patienten. En god nutritionsstatus är viktig då immunförsvaret hos 

HIV/Aids sjuka personer behöver hjälp för att kunna motstå ytterligare infektioner, och 

för att patienten skall kunna tillgodogöra sig sin medicinering (Olsson, 2007). Hos 

sjuksköterskorna krävs kunskap om vad som behövs för patientens bevarande av en god 

nutritionsstatus och då det finns tillgängligt, samarbeta med en nutritionsspecialist. 

Sjuksköterskan bör ta upp ämnet sexualitet (Ehnfors, Ehrenberg & Thorell-Ekstrand, 

2007) och reproduktion med patienten. Den smittade har ett ansvar vid eventuell sexuell 

kontakt (Almås, 2002b). Genom konsekvent användning av kondom minskar risken att 

smittan förs vidare. Patientens totala välbefinnande (Ehnfors et al., 2007) bör observeras 

och dokumenteras. Det kan vara känslor som belåtenhet, tillfredsställelse men även 

patientens upplevelse av att inte må bra. Då välbefinnande är en subjektiv upplevelse får 

sjuksköterskan lyssna på patientens beskrivning av detta, men även bedöma själv. 

Känslan av att må bra eller inte må bra behöver inte alltid vara kopplat till sjukdomen 

utan till patientens förmåga att hantera sin situation, patientens känsla av sammanhang. 

Den psykosociala statusen kan förändras under sjukdomens gång samt variera från olika 

individer. Socialt stöd har visats vara av betydelse för hur patienten upplever sin 

sjukdom. Värderingar, kultur och religion har inverkan för patientens livssituation. 

Detta kan variera i tydlighet från patient till patient. Sjuksköterskan får försöka hitta 

sådant som är viktigt för patienten och närstående i det andliga/existentiella och som 

kan inverka på omvårdnaden. Av sjuksköterskan krävs villighet till att lyssna och lära 

av patienten. I utvecklingsländerna ser det ofta tyvärr annorlunda ut, HIV-smittade har 

ingen eller gles kontakt med sjukvården (Sida, 2004). 

 

Internationellt, men även i Sverige (Statens offentliga utredningar, SOU 2004:13) bör 

uppmärksamhet läggas på fördomar, attityder, diskriminering och stigmatisering mot 

HIV-smittade för undvikandet av utanförskap. Detta ska hindras genom att motverka en 

negativ inställning till HIV-smittade samt erbjuda stöd till HIV-smittade och deras 

anhöriga bland annat genom olika stödorganisationer. I en undersökning om 

allmänhetens förhållande till HIV/Aids som Socialstyrelsen (2008) gjort fann man att 

människor, inte längre känner sig lika rädda för personer med HIV-smitta vilket är 

positivt. Negativt är dock, att ökning ses i riskbeteendet, kondom används inte i större 

utsträckning än tidigare, vilket gör att risken att drabbas av HIV eller andra sexuellt 

överförda sjukdomar ökar. Sjuksköterskans funktion spelar en stor roll i detta 

riskbeteende då sjuksköterskans ska ha förmågan att ge information och undervisning 

(Jahren Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2005) till patienterna, och till dess anhöriga. 

En uppföljning av given information är även en del av sjuksköterskans roll, vilket är 

centralt för att se om patienterna har förstått vad som har framförts. 
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Förklaring av begrepp 
 

Upplevelse - Något man är med om och som påverkar en (Norstedt, 1995), något man 

uppfattar på ett känslomässigt sätt, något man har upplevt och som man kan ge en 

objektiv beskrivning av. Den vanligaste översättningen till engelskan av ordet 

upplevelse är experience (Oxford Dictionary of English, 2003) och som på svenska även 

översätts till erfarenhet. Erfarenhet står för en kännedom om ett ämne eller en handling 

(Lubcke, 1988), men behöver inte innebära att man har teoretisk kunskap om det. 

Erfarenhet är lika med de observationer och experiment som vi utför för att få en större 

samlad kunskap om världen. Enligt empirismen är vårt medvetande som ett oskrivet, 

vitt papper, som det skrivs på när våra sinnesorgan blir påverkade. Kant menar att 

enbart sinnesupplevelsen är ännu inte en erfarenhet, det blir den inte förrän 

sinnesupplevelserna struktureras genom förståndet. 

 

Attityd – Förhållningssätt (Nationalencyklopedin, 2009), visa sin inställning till något 

genom till exempel kroppsställning eller kroppshållning. Termen attityd används ofta 

för en varaktig inställning som har byggts upp genom erfarenheter och kommer till 

uttryck i att man är för eller emot något. Synonymer till ordet attityd är (Nordstedts 

svenska synonymordbok, 2004) exempelvis inställning, syn, förhållningsätt, hållning 

eller kroppsställning.  I Hyperdictionary (2000-2008) förklaras ordet som en mental fas 

som innefattar bland annat tro, värderingar och känslor. 

 

Upplevelserna av att vårda HIV/Aids patienter kan påverka omvårdnaden som 

sjuksköterskan ger. Det är viktigt att upplevelserna av denna lyfts fram så 

sjuksköterskorna kan bli medvetna om sina resurser och brister. 

 

 

Syfte 
 

 

Syftet med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskans upplevelser i omvårdnaden av 

HIV/Aids patienter. 

  

 

Metod 
 

 

Metoden för uppsatsen var en litteraturstudie enligt Fribergs (2006) metod för en 

litteraturöversikt. En pilotsökning genomfördes för att undersöka om relevant material 

fanns att tillgå. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar granskades och användes i 

resultatet.  

 

Datainsamling 
 

En systematisk sökning av artiklarna gjordes i databaserna Cinahl, Pubmed, Academic 

Search Elite och Psycinfo. De sökord som användes var attityd, HIV, HIV-patient, 

känslor, omvårdnad, sjuksköterska och upplevelse. Dessa sökord valdes för att få en 
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bredd på urvalet av artiklar och de ansågs även stämma bäst överens med syftet. Där det 

var möjligt omvandlades sökorden till MeSH-termer och Thesaurus, för att få fram de 

mest relevanta artiklarna utifrån syftet. Som Main Heading (MH) användes ”HIV-

.infected patients + AIDS-patient och Nurse attitude”. Anledningen till att ”Nurse 

attitude” användes som MH var för att det även inkluderade känslor enligt databasen 

Cinahl, ”the views and feelings of nurses”. Sökningar gjordes även i fritext, för att få en 

så stor bredd som möjligt. Nurse attitud* och HIV som fritextsökning gav flest träffar 

och artiklar till resultatet. Trunkering användes på valda ord för att få en ökad bredd på 

sökningen. Vidare användes ”and” i sökningarna för att få artiklar där alla termerna 

inkluderades. Ytterligare sökningar gjordes men utan relevanta träffar och tas därmed 

inte upp i sökhistoriken (Tabell 2, Bilaga I). Inklusionskriterierna som användes i 

urvalet av artiklar var: Publicerade mellan 2003-2009, engelsk text, research artiklar och 

innehållet i artiklarna skulle motsvara syftet. I Pubmed fanns möjligheten att välja 

människor eller djur, valet blev artiklar som inkluderar människor. Exklusionskriterier 

var reviewartiklar. Utifrån artiklarnas titlar valdes de ut som till synes verkade passa 

syftet. Artiklarnas abstrakt lästes igenom och därefter gjordes det första urvalet. Då 

abstrakt inte fanns lästes inledningen och delar av resultatet. Från biblioteket vid 

Högskolan i Halmstad beställdes nio artiklar till det första urvalet och sexton artiklar 

hämtades som elektronisk version. Resultaten i dessa artiklar diskuterades, artiklar med 

otillräcklig information och där sjuksköterskans upplevelse inte stod i fokus 

exkluderades. Till andra urvalet kvarstod fjorton vetenskapliga artiklar som ansågs 

passa till syftet. Av dessa fjorton var det två artiklar som belyste barnmorskors synsätt, 

då barnmorskor i grunden är sjuksköterskor ansågs även dessa artiklar relevanta till 

syftet.  

 

Tabell 1 Sökord omvandlade till MeSH-termer och Thesaurus i olika databaser 

Sökord enligt 

problemformulering 

Pubmed 

Mesh 

Cinahl Thesaurus Academic 

Search 

Elite 

Psyc-

info 

Fritext 

Sökord 

HIV-patient  HIV- infected 

patient + AIDS 

patient 

   

HIV HIV Human 

Immunodeficiency 

Virus 

  HIV 

Sjuksköterska Nurses Nurses   Nurse 

Attityd  Nurse attitude   Attitude 

Känslor Emotions Emotions   Feelings  

Omvårdnad     Caring 

Upplevelse     Experience 

 

Databearbetning 
 

Artiklarna till resultatet lästes och granskades. En sammanfattning gjordes utav varje 

artikel. Detta redovisas på ett systematiskt sätt med publiceringsår, land, författare, titel, 

syfte, metod, urval, bortfall, slutsats och graden av vetenskaplig kvalité enligt Carlsson 

och Eimans bedömningsmall (2003) för kvalitativa och kvantitativa artiklar. Detta 

redovisas i tabell 3, Bilaga II. Artiklarnas resultat granskades och de delar av resultaten 
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som överensstämde med syftet lyftes fram. En jämförelse gjordes mellan de 14 

artiklarna, jämförelsen utgick från en induktiv ansats. Innehållet i resultaten 

kategoriserades i olika grupper, dessa var: Vilja att vårda, ovilja att vårda, rädsla, 

empati, hjälplöshet, sorg, känslomässig uttömdhet och utbrändhet, otillräcklighet, brist 

på stöd, professionalism, stolthet samt tillfredsställelse. Dessa grupper delades sedan in 

i 3 större kategorier, viljan/oviljan att vårda, känslor och resursbrist. Artiklarna 

bearbetades sedan utifrån dessa kategorier. 

 

 

Resultat 
 
 

Resultatet är indelat i tre kategorier. Dessa är i sin tur indelade i underkategorier. Under 

viljan och oviljan att vårda beskrivs sjuksköterskans upplevelser av vilja och ovilja till 

att vårda och en del bakomliggande orsaker till detta. Under att vårda väcker känslor 

beskrivs känslorna rädsla, empati, hjälplöshet, hopplöshet, sorg, otillräcklighet, 

professionalism, stolthet och tillfredsställelse som sjuksköterskan upplever vid 

omvårdnadsarbetet. Slutligen under brist på resurser beskrivs hur sjuksköterskan 

upplever brist på stöd från arbetsgivare, brist på medicin- och materielbrist samt 

känslomässig uttömdhet och utbrändhet. 

 

Viljan och oviljan att vårda 
 

Viljan att vårda patienter med HIV/Aids fanns till stor del hos de sjuksköterskor som 

medverkade i studier från England, Estland, Finland, Lettland, Sverige, USA och hos 

barnmorskor i Uganda (Salyer, Walusimbi & Fitzpatrick, 2008;Välimäki, Makkonen, 

Blek-Vehkalouto, Mockiene, Istomina et al., 2008; Tyer-Viola, 2007; Hodgson, 2006; 

Röndahl, Innala & Carlsson, 2003). I en undersökning i Sverige (Röndahl et al., 2003) 

kände sig många sjuksköterskor säkra och trygga i vårdandet av HIV-smittade, de 

upplevde sjukdomen som vilken annan sjukdom som helst. De tänkte inte speciellt 

mycket på HIV-smittan, med undantag för när de kom i kontakt med smittat blod. I en 

studie från Sydafrika (Smit, 2005), där 35 sjuksköterskor deltog, kände sig 

sjuksköterskorna också säkra vilket de trodde berodde på att de hade genomgått en 

Aids-utbildning. I en estländsk studie kunde urskönjas att manliga sjuksköterskor var 

mer villiga än kvinnliga att ge omvårdnad till HIV/Aids patienter (Välimäki et al., 

2008). I en studie från Litauen visades att de sjuksköterskor som hade familjemedlem 

eller vän som hade HIV/Aids mer positiva till att vårda patienterna. I denna studie med 

sjuksköterskor från Finland, Estland och Litauen var sjuksköterskorna generellt positiva 

till att vårda patienter med HIV/Aids men var också noga med att använda handskar. 

Sjuksköterskorna i studier från Taiwan och Uganda ansåg även de, att för att vilja vårda 

var användandet av handskar oftast en nödvändighet i arbetet (Fournier, Kipp, Mill & 

Walusimbi, 2007; Juan, Siebers, Wu, Wu, Chang & Chao, 2004). I en afrikansk studie 

(Smit, 2005) uttryckte sjuksköterskorna ingen stor rädsla av att vårda dessa patienter, 

men de var oroliga för den dåliga tillgängligheten till handskar, förkläden och masker, 

som gör det lättare att bli smittad.  

 

Det visades dock i studier från Iran, Kina, Taiwan och USA att en del sjuksköterskor 

helst skulle vilja slippa vårda dessa patienter (Tyer-Viola, 2007; Askarian, Hashemi, 
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Jaafari & Assadian, 2006; Williams, Wang, Burgess, Wu, Gong & Li, 2006; Chen, Han 

& Holzemer, 2004; Juan et al., 2004). På ett sjukhus i Iran (Askarian et al., 2006) ansåg 

sjuksköterskorna att HIV framförallt är ett problem för drogmissbrukare och 

prostituerade och inte vårdpersonal. Erfarenheten att vårda HIV/Aids patienter saknades 

eller var bristfällig hos många sjuksköterskor i Kanada då de sällan mötte dessa 

patienter (Olivier & Dykeman, 2003), men däremot upplevde de sig mer och mer 

bekväma i situationen ju oftare de hade kontakt med smittade patienter.  

 

Några av sjuksköterskorna från Estland (Välimäki et al., 2008), där 601 sjuksköterskor 

deltog, var mindre villiga till att vårda patienterna speciellt om de skulle hjälpa till att 

torka upp kräk och avföring och sköta den personliga hygienen, men även till att sköta 

urinkateter, raka patienten, rengöra instrument eller byta sängkläder. En del av de 

sjuksköterskor i Sydafrika som hade en negativ attityd till HIV/Aids smittade överdrev i 

användandet av handskar och andra skyddskläder (Mavhandu-Mudzusi, Netshandama 

& Davhana-Maselesele, 2007). Några tog på sig dubbla par handskar, bar plastförkläde 

och munskydd trots att det handlade om enkla åtgärder som att byta droppvätska. I en 

Iransk studie (Askarian et al., 2006) kände mer än en tredjedel av sjuksköterskorna att 

de inte var villiga att vårda patienter med HIV/Aids och skulle vilja bli förflyttade till 

annan avdelning om de skulle få uppdraget att vårda patienter med sjukdomen. Att vilja 

undvika vårdandet av HIV/Aids patienter framkommer även i studier från Kina och 

USA (Tyer-Viola, 2007; Williams et al., 2006; Chen et al., 2004) där en del av 

sjuksköterskorna upplevde att de, om möjligheten fanns, inte vill ha någon närmre 

kontakt med de smittade patienterna. På ett Taiwanesiskt sjukhus (Juan et al., 2004) 

svarade en femtedel av de tillfrågade sjuksköterskorna att de allvarligt skulle överväga 

att lämna sitt jobb istället för att vårda HIV/Aids patienter.  

 

Att vårda väcker känslor 
 

Vid omvårdnaden av HIV/Aids patienter väcktes många känslor hos sjuksköterskorna i 

studierna. De upplevde känslor som rädsla, (Salyer et al., 2008; Fournier et al., 2007; 

Williams et al., 2006; Chen et al., 2004; Juan et al., 2004; Deetlefs, Greeff & Koen 

2003; Olivier & Dykeman, 2003; Röndahl et al., 2003) empati, (Hodgson, 2006; Smit, 

2005; Röndahl et al., 2003) hjälplöshet, (Smit, 2005; Olivier & Dykeman, 2003) 

känslomässig uttömdhet och utbrändhet, (Fournier et al., 2007; Mavhandu-Mudzusi et 

al., 2007; Smit, 2005) otillräcklighet (Fournier et al., 2007; Mavhandu-Mudzusi et al., 

2007) brist på stöd (Mavhandu-Mudzusi et al., 2007) och sorg (Olivier & Dykeman, 

2003) men även positiva upplevelser i känslor som professionalism, stolthet och 

tillfredsställelse.  

De positiva upplevelserna ansåg sjuksköterskorna på ett kanadensiskt sjukhus (Olivier 

& Dykeman, 2003) var att de lärde sig mer om sjukdomsprocessen, symtom och 

behandlingar. De utvecklades både personligt och på ett professionellt plan då de var 

tvungna att tänka efter var de själv stod i sina tankar och åsikter om HIV/Aids. De 

kände en nära relation till sina patienter med respekt och beundran hur de anpassade sig 

till sin nya livssituation. Detta styrks även av Hodgson, (2006) där sjuksköterskorna i en 

engelsk studie, med 27 deltagande vårdgivare, kände respekt till sina patienter, var 

bekväm i omvårdnadsarbetet och kände sig som jämlikar med sina patienter. 

Sjuksköterskorna kände stolthet (Olivier & Dykeman, 2003), de upplevde att de gjorde 

ett viktigt jobb för patienterna genom att kunna hjälpa dem och de innehade även 
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mycket kunskap om sjukdomen som medförde att de kunde ge vård utan att vara 

dömande. Några sjuksköterskor, från en studie i Sydafrika, menade att det stärkte deras 

eget ego, det var självuppfyllande (Smit, 2005) när de kände sig viktiga i sitt jobb att 

hjälpa andra människor. Sjuksköterskorna i engelska studien (Hodgson, 2006) som 

vårdade HIV/Aids sjuka patienter kände en gemenskap, de litade, stöttade och 

respekterade varandras åsikter. På avdelningen strävade de efter jämlikhet och det fanns 

inte många tecken på en stark hierarki, vilket återspeglades i deras arbete. 

En stor faktor till att en del sjuksköterskor ogärna vårdar patienter med HIV/Aids 

berodde på att de upplevde en stor och mångsidig rädsla. Rädsla för att få blod på sig, 

(Röndahl et al., 2003) rädsla för att sticka sig vid provtagning med HIV-infekterad nål, 

rädslan höjdes ytterligare om patienten dessutom uppvisade ett aggressivt beteende som 

kunde medföra att sjuksköterskan blev mer stressad och risken för att en stick-incidens 

skulle ske ökade (Chen et al., 2004). Andra rädslor var att smittas av HIV viruset och 

därmed att den egna hälsan ska bli lidande, (Fournier et al., 2007). I den engelska och 

kanadensiska studien upplevde sjuksköterskorna rädsla för att mista sina patienter då 

sjukdomen övergått till Aids (Hodgson, 2006; Olivier & Dykeman, 2003) och en rädsla 

över att omgivningen, familj och vänner skulle uppleva det som motbjudande att de 

jobbade med HIV/Aids patienter och ta avstånd från dem. En del sjuksköterskor undvek 

att berätta för omgivningen att de jobbade med HIV/Aids sjuka människor utan sa bara 

att de jobbade på en infektionsklinik. Sjuksköterskorna kände sig obekväma (Hodgson, 

2006) över att berätta var de jobbade, då en del människor hade förutfattade meningar 

och trodde att personalen också var smittade då de vårdar HIV/Aids sjuka patienter. De 

upplevde även rädsla över vad människor i allmänhet skulle tycka om dem om de 

berättade sanningen. Sjuksköterskorna i Taiwan berättade (Juan et al., 2004) att deras 

släktingar och vänner var bekymrade över att de jobbade med HIV/Aids sjuka och 

oroade sig över deras hälsa.  

På ett kanadensiskt sjukhus (Olivier & Dykeman, 2003), där 192 vårdgivare deltog, men 

även på ett taiwanesiskt sjukhus (Juan et al., 2004), där 1090 sjuksköterskor deltog, 

tyckte sjuksköterskorna de hade rätt att få veta om en patient var HIV positiv eller inte, 

för att minska på eventuell onödig rädsla. Det skulle alltid, som en rutinkontroll, göras 

ett HIV test på patienter de fick in menade de. En sjuksköterska menade att patienterna 

hade rättigheter men inte personalen. Denna sjuksköterska var med om en incident då 

hon stack sig på en nål, men patienten vägrade göra ett HIV test för att se om smittan 

fanns. För sjuksköterskan blev det flera månaders väntan innan hon kunde få ett 

definitivt svar på sitt eget HIV test. Sjuksköterskor kommer ofta i kontakt med 

riskgrupper för HIV. Sjuksköterskan i fallet ovan menade att ingen patient skulle ha rätt 

att neka ett HIV test, då en stickincident har skett.  

Trots rädslorna kände engelska, svenska och kinesiska sjuksköterskor en väldig empati 

och sympati (Hodgson, 2006; Williams et al., 2006; Röndahl et al., 2003) för 

patienterna. Sjuksköterskorna brydde sig om hur patienterna mådde och ville vara hjälp 

och stöd. Empatin som sjuksköterskorna kände för patienterna (Hodgson, 2006) var 

stark, då patienterna upplevdes mer som vänner än som vårdtagare. Sydafrikanska 

sjuksköterskor i Smits (2005) studie upplevde också en sorgsenhet över patientens och 

dennes anhörigas situation och tyckte synd om dem. De kände även medlidande när de 

såg smärtan och lidandet som patienterna fick utstå. I en engelsk studie (Hodgson, 

2006) uttrycks ett moraliskt perspektiv då sjuksköterskorna känner att HIV/Aids 

smittade är en grupp som är orättvist behandlade. Sjuksköterskorna medger att de var 
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nyfikna på hur de HIV/Aids sjuka patienterna hade blivit smittade, i början av sina 

karriärer, men efterhand insåg de att det inte spelade någon roll. I en svensk studie 

(Röndahl et al., 2003) kände en sjuksköterska inget medlidande för en homosexuell 

HIV-smittad patient och ville inte vårda patienten, på grund av hur patienten hade blivit 

smittad. Tre % av de 165 deltagarna i den svenska studien hade ett sådant 

förhållningsätt. 

Att vårda HIV/Aids patienter (Olivier & Dykeman, 2003; Smit, 2005) innebär att vårda 

patienter med sjukdom utan bot. Sjuksköterskorna upplevde hjälplöshet och hopplöshet 

i sitt arbete. Det fanns inget de kunde göra för att patienten skulle bli frisk, 

behandlingarna för att lindra var begränsade och många av patienterna var unga och 

kände sig ledsna och uppgivna. Sjuksköterskorna uttryckte även detta som 

deprimerande. Patienterna kom till sjukhuset och var sjuka, och när de gick därifrån var 

de fortfarande sjuka. Om patienterna var fattiga (Fournier et al., 2007) hade de inte råd 

till läkemedel, patienterna på ett ugandiskt sjukhus erhöll endast en första dos och sen 

fick de betala själv. Om de inte hade råd att betala fick de inte mer läkemedel, vilket 

upplevdes frustrerande för sjuksköterskorna då de ville att patienterna skulle få vad de 

behövde.  

Sjuksköterskorna försökte lämna sina jobb på sjukhuset när de gick hem för dagen, och 

inte ta med sig alla tankar hem, men det var svårt när de visste att vissa patienter skulle 

dö. Att jobba i denna miljö var både fysiskt och psykiskt påfrestande (Fournier et al., 

2007; Mavhandu-Mudzusi et al., 2007; Smit, 2005). De upplevde detta som en tom och 

tung känsla, som var svår att koppla bort. Sjuksköterskorna kände sig även stressade, 

utbrända och känslomässigt uttömda. En sjuksköterska i Kanada beskrev det så här: 

”Our work is not only the physical care, but also the mental health. We can’t possibly 

do that with a worried expression when it comes to care of our patient ” (Olivier & 

Dykeman, 2003 s. 654). Att ge besked till en patient att han/hon var HIV positiv var en 

av de svåraste utmaningarna som sjuksköterskorna i den sydafrikanska och ugandiska 

studien ställdes inför (Fournier et al., 2007; Mavhandu-Mudzusi et al., 2007; Smit, 

2005). De kände sig inte bekväma i situationen, de kände sig ledsna oavsett om de 

kände personen eller inte. Patientklientelet kunde vara allt från ung till gammal, par, 

unga våldtäktsoffer och kolleger. Påfrestande var också att ge besked till närstående att 

deras släkting gått bort i Aids.  

Frustration var också en känsla som sjuksköterskorna i Sydafrika upplevde (Mavhandu-

Mudzusi et al., 2007). De var frustrerade då de inte såg någon synlig förändring i 

patienternas beteende, trots att dessa blivit informerade om smittspridning och hur de 

skulle leva med sin HIV smitta. Många patienter höll sin smitta hemlig på grund av 

rädsla för stigmatisering och diskriminering, och därmed var risken stor för fortsatt 

smittspridning. Sjuksköterskorna var också oroliga över patienternas stigmatisering, och 

var diskreta då patienterna kom på rådgivning. Frustrationen hos sjuksköterskorna 

kopplades även ihop med att friska HIV positiva fick pengar från staten på grund av att 

de bar på smittan. Dessa patienter mådde bra trots sin sjukdom och skröt för andra om 

hur bra det var att vara HIV positiv, då man fick betalt. Detta ledde till att HIV negativa 

människor utan jobb, uppmuntrades till att bli smittade för att få pengar. 

Sjuksköterskorna mötte människor som kom för HIV testning. Dessa människor blev 

besvikna om de fick besked om ett negativt HIV-svar, och talade om för 

sjuksköterskorna att de skulle fortsätta HIV-testa sig var tredje månad, tills de var HIV 

positiva. Sjuksköterskorna försökte förklara riskerna med HIV, men fick ofta svaret att 
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sjukdomen tar relativt lång tid på sig innan människan blir sjuk och dör och valde denna 

utgång före en död på grund av hunger, framkallad av för lite pengar. I HIV 

rådgivningsarbetet upplevde sjuksköterskorna denna inställning som frustrerande. 

Sjuksköterskorna i en studie i Afrika (Smit, 2005) vände också sin ilska och frustration 

mot patienterna. Vissa patienter behandlade sjuksköterskorna respektlöst och var 

otacksamma för den vård som sjuksköterskorna erbjöd dem. Det hade hänt att patienter 

hade spottat på dem och svurit åt dem. Frustrationen vändes också åt regeringen. 

Sjuksköterskorna tyckte inte regeringen behandlade HIV/Aids frågorna tillräckligt 

snabbt, så många människor hann dö på grund av detta långsamma handlande.  

För att klara de utmaningar som sydafrikanska sjuksköterskor ställdes inför (Deetlefs et 

al., 2003) använde de sig av olika copingstrategier. De utvecklade ett terapeutiskt 

förhållningssätt mellan dem och HIV patienterna, för att inte bli för personligt 

involverade. Men de upplevde konflikter mellan de personliga värderingarna och de 

professionella värderingarna. De ville ge av sig själva samtidigt som de var tvungna att 

distansera sig. Detta för att skydda sig mot känslor som annars kunde vara svåra att 

handskas med. Sjuksköterskorna i studien från Uganda (Fournier et al., 2007) upplevde 

inte enbart copingstrategierna som positiva utan de upplevde att de ibland kunde 

påverka dem negativt. Det var svårt att hitta bra strategier och de kände att de inte alltid 

levde upp till vad som förväntades av dem som sjuksköterska, när de försöker hålla 

distans till sina patienter. Den nära personliga kontakten försvann när de försökte vara 

återhållsamma med sina egna känslor. Sjuksköterskorna fick även använda 

copingstrategier för att klara av bristen på materiella resurser. Det hände att patienter 

dog för syrgasen hann ta slut. Vetskapen om brist på resurser skrämde sjuksköterskorna, 

men de såg ingen utväg och upplevde en känslomässig vånda. 

I omvårdnaden av svårt sjuka patienter kom också sorgen (Mavhandu-Mudzusi et al., 

2007; Olivier & Dykeman, 2003), vilken hade del i varför sjuksköterskorna kände sig 

fysiskt och psykiskt uttömda. Sorgen över att se patienterna bli sjukare och sjukare för 

varje dag, några patienter fortfarande väldigt unga och med små barn. Flera 

sjuksköterskor upplevde det som psykiskt stressande att kontinuerligt förlora patienter i 

sjukdomen och ständigt jobba i sorgen.  

Brist på resurser 

Den största (Smit, 2005) orsaken till att sjuksköterskorna i Sydafrika, som vårdade 

HIV/Aids smittade patienter, kände sig stressade var arbetsmiljön. Utrustningen var 

otillräcklig, de var oroliga för sjukhusets infrastruktur och bemanningen var inte 

tillräcklig. Färre sjuksköterskor skulle vårda fler patienter. De kände även brist på stöd 

från avdelningscheferna, eller sjukhusadministratörerna, vilket ytterligare ökade känslan 

av stress. Detta styrks även av sjuksköterskorna i Vhembe district i Sydafrika 

(Mavhandu-Mudzusi et al., 2007) där överbeläggning av patienter, dåliga samtalsrum 

och brist på stöd i form av mentorer och vägledning upplevdes som ett stort problem. 

De upplevde brist på stöd, de hade ingen att vända sig till för att reflektera och diskutera 

problem och upplevelser, inte ens deras egna chefer. På ett sjukhus i Kampala, Uganda 

(Fournier et al., 2007) var sjukhusets policy att inte avvisa några patienter. Men då 

arbetsbördan för sjuksköterskorna redan var tung upplevdes ännu mer frustration över 

för lite resurser. Bristen på sjuksköterskor gjorde förhållandet mellan sjuksköterska och 

patient otillräckligt. Det kunde vara en sjuksköterska på femtio patienter under dagen, 

och en sjuksköterska på hundra patienter under kvällen.  
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Kanadensiska sjuksköterskor upplevde behov av känslomässigt och psykologiskt stöd 

(Olivier & Dykeman, 2003), liksom råd om hur de skulle hantera stress och 

sorgebearbetning. Ny och uppdaterad information (Mavhandu-Mudzusi et al., 2007) var 

ytterligare något som sjuksköterskorna i en sydafrikansk studie upplevde som en brist. 

Ibland kunde de känna att deras HIV/Aids patienter visste mer om sjukdomen och 

behandlingar än vad de gjorde, och skämdes när patienterna la märke till detta och 

påpekade det för dem. Dessa upplevelser tillsammans gjorde sjuksköterskorna, i vissa 

fall, omotiverade i sitt arbete, och arbetet blev en börda.  

Hos sydafrikanska sjuksköterskor uttrycktes en vilja för fortsatta studier för att erhålla 

mer kunskap om sjukdomen (Smit, 2005). Detta uttrycktes även i en studie i Kina (Chen 

et al., 2004), där sjuksköterskorna yttrade sin vilja att genomgå fortsatta studier, för mer 

inhämtad kunskap om aktuell information gällande Aids. Sjuksköterskornas upplevelser 

och känslor ändrades (Williams et al., 2006) efter en utbildning om HIV/Aids i Kina. 

Empatin hade ökat, attityden hade blivit mer positiv och viljan att undvika HIV/Aids 

smittade patienter hade minskat. Bland barnmorskorna i Uganda (Salyer et al., 2008) 

rådde det generellt en stor rädsla och stigmatisering, mycket på grund av dålig kunskap 

om sjukdomen, vilket ledde till sämre omvårdnad för patienterna. Mer kunskap om 

sjukdomen, prevention och vård av HIV positiva önskades. Hos dem som innehade 

kunskap om HIV/Aids, hade tillgång till sjukvårdsmateriel och fick kontinuerligt 

uppdaterad information upplevdes mer positiva attityder till vårdandet av HIV-

patienterna. Detsamma gällde för de barnmorskor och sjuksköterskor som hade mer 

erfarenhet av vård för HIV-smittade patienter.  

 

 

Diskussion 
 

Metoddiskussion 

Artikelsökningarna gjordes först i databaserna Cinahl och Pubmed. För att vara säkra på 

att några relevanta artiklar inte skulle förbises söktes artiklar även i databaserna 

Academic Search Elite och Psycinfo. För bäst resultat i sökningarna användes MeSH-

termer och Thesaurus-termer i de databaser där det var möjligt. För ytterligare bredd 

gjordes även fritext sökningar som komplement till sökningarna med MeSH- och 

Thesaurus-termerna. Sökorden kombinerades på olika sätt, så inga artiklar skulle 

missas. I sökningarna förekom många dupletter av artiklar vilket tyder på grundliga 

genomsökningar av databaserna, och relevanta sökord användes. Till resultatdelen 

användes inga artiklar från databasen Pubmed. Samma artiklar fanns i databasen Cinahl, 

vilket kan ses i sökhistorien, tabell 2, där kunde flertalet artiklarna hämtas direkt från 

databasen. De flesta artiklarna, som användes i resultatdelen, kom från databasen 

Cinahl, vilket har förklaringen att detta är en omvårdnadsdatabas, till skillnad från 

exempelvis Pubmed, som är en medicinsk databas. Omvårdnadsdatabasen var den 

sökbas vars artiklar passade bäst till syftet.  

 

Syftet var att belysa sjuksköterskors upplevelse av att vårda HIV/Aids patienter, vilket 

även inkluderade känslor. Det visade sig att Thesaurustermen nurse attitude inkluderade 

både upplevelser och känslor, vilket gjorde att detta sökord användes som main 

heading.  
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Sextiosju artiklars titlar var intressanta för syftet och abstrakten genomlästes. Tjugofem 

artiklar gick sedan vidare till urval 1. De artiklar som valdes bort gjorde det endast efter 

genomlästa abstrakt, vilket kan anses vara negativt då det möjligen hade framkommit 

för oss, relevant fakta i resultatdelen. Fördelen var att de artiklar som valdes utifrån 

genomlästa abstrakt svarade väl till syftet vilket gav bra och relevant fakta till resultatet. 

I urval 1 lästes resultatet i samtliga artiklar och till urval 2 kvarstod 14 artiklar som 

ansågs passa väl till syftet. Dessa 14 artiklar valdes utifrån en kritisk granskning med 

hjälp av Carlsson och Eimans bedömningsmall (2003). Vetenskapliga graderingen 

mellan I – III bestämdes. Endast tre artiklar graderades till grad II vilket anses som en 

styrka då elva av artiklarna hade en hög vetenskaplig kvalité, grad I. Av artiklarna var 

fem kvalitativa, åtta var kvantitativa och en var både kvalitativ och kvantitativ. Studier 

som var både kvalitativa och kvantitativa ansågs positivt att ha med då det i de 

kvalitativa studierna är få informanter som går mer på djupet i frågeställningarna, 

genom personliga intervjuer. I de kvantitativa finns många informanter, 

enkätundersökningar och sammanställningen av svaren blir mer generella. Detta ger god 

information till författarna till föreliggande studie, då sjuksköterskornas upplevelser 

beskrevs från två olika vinklar.  

 

Alla artiklar som användes i resultatet är research-artiklar från åren 2003-2008. Detta är 

en styrka i litteraturstudien då de känslor och upplevelser som beskrevs är ny forskning, 

och är kopplat till hur sjukvården ser ut idag. En styrka är även utbredningen av 

artiklarna. Dessa är utbredda över alla kontinenter, förutom Australien, vilket ger en 

global syn. Artiklarna delades upp mellan författarna för grundlig bearbetning. Detta 

kan anses negativt, men alla artiklar sammanfattades och diskuterades, och resultaten av 

artiklarna kunde utan problem tillgodoses. Artiklarna delades därefter in i olika 

kategorier av upplevelser och varje upplevelse bearbetades. Artiklarnas likheter och 

olikheter vävdes sedan samman. 

 

Av de 14 artiklarna i resultatet handlade två artiklar om barnmorskors upplevelser och 

känslor, vilket ansågs relevant då de i grunden är sjuksköterskor. De jobbar i en miljö 

där det förekommer mycket blod och det var intressant att se om de hade samma 

upplevelser som allmänsjuksköterskan. Tolv artiklar belyste allmänsjuksköterskans 

upplevelser. Artiklar med sjuksköterskestudenter valdes bort från resultatet, så den röda 

tråden skulle kvarstå. Beskrivning av sjuksköterskans attityder framkom i flera artiklar 

men fokus har legat på upplevelser. 

 

Resultatdiskussion 
 

Alla artiklarna, utom tre (Tyer-Viola, 2007; Askarian et al., 2006 & Röndahl et al., 

2003) hade hög vetenskaplig kvalité och de tre resterande hade mindre vetenskaplig 

kvalité. Dessa tre artiklar erhöll inte hög vetenskaplighet, vilket bland annat berodde på 

för stort bortfall av deltagarna. Den svenska artikeln (Röndahl et al., 2003) hade ett 

bortfall på 131 vårdgivare av totalt 222 deltagare. Det ansågs ändå vara av intresse och 

betydelse att använda denna artikel, då den belyser problemet från de svenska 

sjuksköterskornas sida. Den amerikanska artikeln (Tyer-Viola, 2007) hade trots ett stort 

deltagarbortfall, ett stort antal deltagande vårdgivare. Detta ansågs ge användbar 

information till föreliggande studie.  Artikeln av Olivier & Dykeman (2003) hade ett 

bortfall på 47 % vilket kan anses vara stort, trots detta erhöll artikeln ändå vetenskaplig 

grad I. Efter att artikeln granskats utifrån Carlssons & Eimans bedömingsmall (2003) 
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fick artikeln tillräckligt höga poäng och då bortfallet inte översteg 50 % gavs 

vetenskaplig grad I. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar användes vilket ansågs 

vara positivt då kvalitén på litteraturstudien blev bättre. Inget beaktande togs huruvida 

det fanns eventuella skillnaderna mellan kvalitativa och kvantitativa studier, vilket kan 

anses som både positivt och negativt. Författarna av föreliggande studie blev inte 

påverkade av studiens metod men möjligtvis kunde skillnader och likheter framkommit 

vid närmre granskning. Upplevelserna beskrevs med bland annat djupgående 

individuella intervjuer och enkätundersökningar. Av de utvalda artiklarna var åtta 

godkända av en etisk kommitté. I fem artiklar är deltagarna informerade om anonymitet 

både muntligt och skriftligt. I en av artiklarna nämndes inga etiska aspekter, vilket 

borde ha funnits med. 

HIV och Aids väcker känslor, hos många starka känslor. Möjligtvis är det på grund av 

rädsla, för en sjukdom utan någon bot? Då sjukdomen blev känd för världen 1981 kom 

reaktioner som chock, panik och fördömanden (Kallings, 2005). Det är fortfarande 

många människor som smittas varje år, detta trots att kunskapen om sjukdomen kraftigt 

har ökat. Viruset har en ganska låg smittsamhet. Ändå framkommer det i studier oviljor 

hos en del sjuksköterskor, som helst inte vill vårda HIV/Aids patienter (Tyer-Viola, 

2007; Williams et al., 2006; Chen et al., 2004; Juan et al., 2004;). Några drar det till och 

med så långt att de skulle kunna tänka sig byta jobb för att slippa vårda patienter med 

HIV/Aids. Har inte upplevelserna av sjukdomen förändrats mer idag, 2009? Är detta ett 

accepterat förhållningssätt när någon valt sjuksköterskeyrket? Bli det en god vård för 

patienten om sjuksköterskan känner osäkerhet, otrygghet samt ångest när hon utför 

omvårdnadsarbete? Sjuksköterskan arbetar efter en humanistisk människosyn. Alla 

människor har lika värde (Statens institutionsstyrelse, SiS, 2000) oberoende av ålder, 

kön, sexuell läggning, religionstillhörighet eller ursprung och ska behandlas med 

respekt. Hur går den humanistiska människosynen ihop med oviljan att vårda? 

Författarna till föreliggande studie anser att när man väljer ett yrke som sjuksköterska 

då väljer man också att jobba efter den humanistiska människosynen, lika vård åt alla. 

Sjuksköterskorna ska ge god och professionell vård och arbeta för att övervinna sina 

egna fördomar och rädslor. Därför anses det inte acceptabelt att motsäga sig att vårda en 

patientgrupp på grund av att de är drabbade av en sjukdom som HIV/Aids. 

  

ICN:s etiska koder (Svensk Sjuksköterskeförening, 2007) beskriver riktlinjerna för 

sjuksköterskans etiska handlande. Svaga befolkningsgrupper behöver troligtvis extra 

stöd från sjuksköterskan. I studier från England, Uganda, Sverige, USA, Finland, 

Estland, Litauen såg sjuksköterskorna positivt på att vårda HIV/Aids sjuka patienter 

(Salyer et al., 2008; Välimäki et al., 2008; Tyer-Viola, 2007; Hodgson, 2006; Röndahl 

et al., 2003), som i samhället är en utsatt och till viss del stigmatiserad grupp. Positiva 

upplevelser av vårdandet (Olivier & Dykeman, 2003) kände sjuksköterskorna i Kanada 

när deras arbete utvecklade dem både på ett personligt plan och i professionen. Känslan 

av tillfredställelse och stolthet var också något som sjuksköterskorna kände. Denna 

känsla påträffades när sjuksköterskorna gjort ett bra jobb med att hjälpa patienterna till 

bättre förutsättningar, och därmed ett bättre liv. Sjuksköterskans ego stärktes (Smit, 

2005) då de kände sig behövda i omvårdnaden av HIV/Aids sjuka patienter. I Litauen 

var de sjuksköterskor som hade familjemedlem eller vän som hade HIV/Aids mer 

positiva till att vårda patienterna (Välimäki et al., 2008). Möjligtvis berodde det på att 

de hade mer kunskap om sjukdomen och smittvägar samt såg människan bakom 

sjukdomen då de kunde relatera till sin egen anhörig. 
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Det har angetts flera olika bakomliggande skäl till varför osäkerheten eller oviljan att 

vårda uppkommer (Fournier et al., 2007; Hodgson, 2006; Röndahl et al., 2003), såsom 

otillräckliga kunskaper om smittovägar, smittorisk, och bristande förtroende för de 

metoder som föreligger vid patientkontakt, till exempel vård av aggressiv HIV/Aids 

patient. Andra skäl kan vara rädsla för att själv bli smittad och hur detta skulle påverka 

den egna livssituationen eller nervositet och osäkerhet vid behandling och 

patientkontakt. Situationer där man har dessa känslor undviker man generellt sett i 

övriga livet. Det är viktigt att begränsa de känslor som helt saknar grund, men i övrigt 

acceptera och försöka hantera de känslor som uppkommer i samband med vården av 

dessa patienter, inte förringa eller gömma undan dem. Det är inte heller något unikt för 

sjuksköterskor att känna rädsla, osäkerhet eller nervositet utan det är också naturligt för 

många andra yrkeskategorier. Om man varken accepterar eller försöker hantera dessa 

känslor så vore det nästan omöjligt att utöva yrken såsom brandman, polis eller militär. 

Beskrivningen av dessa känslor som negativa känns naturligt, men kanske inte helt 

rättvisande. Dessa känslor är trots allt en del av kroppens egna skyddsmekanismer, och 

det är viktigt att de finns. Både Sida och UD anser att HIV/Aids inte bara är ett 

hälsoproblem (Sida, 2008) utan även en fara mot den allmänna utvecklingen. Då 

smittan även hänger samman med fortplantningen (Kallings, 2005) är det inte konstigt 

att ovanstående känslor upplevs. 

 

Ett tydligt samband ses mellan fattigdom och HIV/Aids (Sida, 2008). De som är fattiga 

har inte tillräckligt med information och hälsoservice som hjälper dem att förhindra 

HIV. Samtidigt tror framförallt västerlänningar (Almås, 2002b) att smittan inte är lika 

vanlig längre, vilket är felaktigt och kan leda till ett oförsiktigt beteende. Här spelar 

sjuksköterskan en viktig roll då hon kan upplysa om sjukdomen och hur många som 

faktiskt smittas varje år. Sjuksköterskor från olika länder och världsdelar måste se till 

den information som passar just de individer som de behandlar. En sjuksköterska som 

arbetat i Sverige, som nu vårdar i Afrika, kanske inte ska lägga samma tyngd på att 

informera om oförsiktigt beteende, som sjuksköterskorna gör i Sverige. De ska kanske 

istället fokusera på information om vikten av god nutrition och hygien. Det är viktigt att 

patienterna får individanpassad vård och information för att nå bästa resultat. 

 

Sjuksköterskorna upplevde frustration (Fournier et al., 2007) då de ville att patienterna 

skulle få den medicinska och sociala hjälp som de behövde, men om patienterna inte 

hade råd att köpa medicin fanns det inget de kunde göra. På sjukhuset var det brist på 

sjuksköterskor vilket gjorde att sjuksköterskorna fick en alltför stor patientgrupp. Detta 

medförde otillräcklighet och otillgänglighet, och sjuksköterskorna räckte inte till för 

alla. Arbetsmiljön (Mavhandu-Mudzusi et al., 2007; Smit, 2005) var en stor stressfaktor 

hos sjuksköterskorna i HIV/Aids vården. Otillräcklig utrustning, bristfällig infrastruktur 

på sjukhusen, bristande känslomässigt och psykologiskt stöd från chefer, råd hur de 

skulle hantera den upplevda stressen och bearbetning av sorgen när de gav en patient ett 

HIV besked eller när en patient dog, stressade sjuksköterskorna. De försökte hitta 

copingstrategier för att kunna hantera alla de känslor som de upplevde (Fournier et al., 

2007; Deetlefs et al., 2003). Det var svårt att hitta bra strategier och sjuksköterskorna 

kände att förväntningarna som sjuksköterska var svåra att leva upp till. 

Copingstrategierna användes för att hantera upplevelser och genom att använda 

copingstrategier uppkom nya känslor och upplevelser, exempelvis att den nära 

relationen sjuksköterska/patient försvann.  
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I ICN:s etiska koder (Svensk Sjuksköterskeförening, 2007) står det att sjuksköterskor 

har ansvar för att initiera och stödja åtgärder som tillgodoser, i synnerhet svaga 

befolkningsgruppers hälsa och sociala behov. Men då medicinska och sociala resurser 

inte finns tillgängligt i tillräckligt stor mängd, hur gör man då? Det är svårare för 

sjuksköterskorna i de fattigare länderna att följa dessa riktlinjer, då deras förutsättningar 

inte är likvärdiga med de vi har i exempelvis Sverige. Problemet med HIV/Aids 

spridningen måste angripas på olika sätt beroende på vilket land/område det gäller, och 

kan därför inte generaliseras, för att man ska kunna uppnå bästa resultat. 

 

Känslor som hjälplöshet och hopplöshet fanns hos en del sjuksköterskor (Smit, 2005; 

Olivier & Dykeman, 2003). Några sjuksköterskor kände även djup nedstämdhet för 

vårdandet av denna grupp, då något botemedel inte existerar. Patienterna kommer förbli 

sjuka. Vårdandet, som sjuksköterska, av denna grupp av patienter förstår man är väldigt 

krävande, både mentalt och fysiskt. Sjuksköterskorna har en vilja men som många 

gånger kantas av ekonomiska problem och förakt. Detta mönster måste brytas så viljan 

som finns ska kvarstår. Kanske borde utbildningar för allmänheten också finnas då det 

fanns ett stort behov av kunskap (Salyer et al., 2008). Detta kunde förhoppningsvis 

minimera föraktet och diskrimineringen av denna grupp. Om möjligheten till detta fanns 

hade livet kunnat bli lättare för de HIV/Aids smittade, för de som dagligen umgås med 

smittade och även för de som behandlar och vill hjälpa dessa individer. Då skulle 

sjukvårdspersonalen slippa uppleva skam för vad de arbetar med och oviljan att inte 

berätta för vänner och anhöriga vad de jobbade med hade kunnat minska. Hos 

allmänheten i Sverige har spår av en positiv utveckling gällande denna fråga påvisats då 

Socialstyrelsen (2008) har undersökt hur allmänheten förhåller sig till HIV/Aids 

smittade. Denna studie visade på mindre rädsla hos människorna idag, när de kommer i 

kontakt med HIV-smittade. Möjligtvis har Sverige genom en upplysthet hos 

befolkningen uppnått något som andra länder kunde ta efter. 

 

Sjuksköterskorna från fler olika länder la en stor vikt på tillgången till handskar 

(Fournier et al., 2007; Juan et al., 2004; Smit, 2005). En del av rädslan som fanns i 

vårdandet av dessa patienter låg vid den dåliga tillgängligheten till handskar och 

förkläden. För vårdpersonal som utför såromläggningar (Smittskyddsinstitutet, 2008c) 

eller på något annat vis utsätts för exponering av blod hos en smittad individ, ska alltid 

handskar eller förkläde användas. Sjuksköterskor arbetar efter förordningar och lagar, 

t.ex. smittskyddslagen (SFS, 2004:168), och ska där förhindra smittspridning, vilket inte 

följs om inte skydd används vid vårdandet av smittade patienter. Ett ökat intresse, för att 

vårda HIV/Aids smittade patienter, hos sjuksköterskorna hade eventuellt uppstått om 

man ökat resurserna med relativt enkla medel, som handskar och förkläden. Det är ett 

enkelt verktyg som kan hjälpa till att minska den rädsla som förekommer. Vid 

användandet av handskar och förkläden upplever sjuksköterskorna förhoppningsvis 

mindre rädsla och HIV/Aids patienter kan framstå som mindre förskjutna, vilket anses 

positivt. Stora framsteg har gjorts på senare år när det gäller förebyggandet av 

smittspridningen av HIV (Sida, 2008), och det vore bedrövligt om utvecklingen 

stannade här. 

  

I sjuksköterskeutbildningen i Sverige är det ytterst lite som tas upp om HIV/Aids och 

tillvägagångssättet vid möten med dessa patienter. Kunskaper om det ökade 

nutritionsbehovet (Okegbemiro, 2006) hos personer som lever med HIV/Aids samt 
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kunskaper om olika bromsmediciner (Sjukvårdsrådgivningen, 2008) och vikten av 

noggrannhet i medicineringen, är bara några av kunskaper som är viktiga för 

sjuksköterskan. Då upplevelserna liknar varandra i studierna från olika länder är det 

möjligt att det ser likadant ut på andra sjuksköterskeutbildningar. Om det inte heller 

görs någon verksamhetsförlagd utbildning på exempelvis en infektionsklinik är 

möjligheten stor att den nyfärdiga sjuksköterskans kunskaper av att vårda HIV/Aids 

patienter är knappa. På grund av kunskapsbristen upplever sjuksköterskan istället rädsla 

för det okända och vågar inte (Smit, 2005; Chen et al., 2004), eller skulle helst vilja 

slippa vårda. Sjuksköterskorna i flera studier efterfrågar mer utbildning om HIV/Aids 

(Salyer et al., 2008; Smit, 2005; Chen et al., 2004). I en turkisk studie (Bektas & 

Kulakac, 2007) visade det sig att sjuksköterskestudenter var rädda för vårdandet av 

HIV/Aids patienter. De var rädda för sin egen säkerhet. Det visade sig även att 

studenterna hade dålig kunskap om HIV/Aids och det rådde missförstånd om hur HIV 

smittades. Färdiga sjuksköterskor har likadana känslor som dessa 

sjuksköterskestudenter hade. Sjuksköterskestudenterna upplever rädslan redan innan de 

ska börja arbeta som legitimerade sjuksköterskor. Svaga kunskaper och obehagliga 

känslor präglade dessa sjuksköterskestudenters sätt att se på vårdandet av HIV/Aids- 

smittade. En positiv skillnad till vårdandet av HIV/Aids patienter kunde ses (Salyer et 

al., 2008; Williams et al., 2006) hos dem som innehade kunskap om HIV/Aids, hade 

tillgång till sjukvårdsmateriel och fick kontinuerligt uppdaterad information. Detsamma 

gällde för de barnmorskor och sjuksköterskor som hade mer erfarenhet av att vårda 

HIV-smittade patienter.  

 

Det är viktigt att vara uppmärksam på (Statens offentliga utredningar, SOU 2004:13) 

fördomar, attityder, diskriminering och stigmatisering av HIV/Aids patienter. Detta kan 

möjligtvis påverka HIV patienters följsamhet vid medicinering och viljan att berätta om 

sin HIV-smitta vid sexuella kontakter. Sjuksköterskor i Sydafrika (Mavhandu-Mudzusi 

et al., 2007) upplevde frustration då patienternas beteende inte förändrades trots 

information om smittspridning och hur de skulle leva med HIV-smittan. På grund av 

rädsla för stigmatisering och diskriminering höll många patienter smittan hemlig, risken 

att smitta andra ökade därmed. Sjuksköterskorna var så diskreta som möjligt då 

patienterna kom till rådgivning, allt för att undvika utanförskap. Det är viktigt att 

sjuksköterskan ser till patienternas olikheter (Okegbemiro, 2006) och försöka skapa en 

trygghet för patienten. Detta kan ske genom att vårdpersonal beaktar tillgänglighet, ger 

uppmärksamhet, lyssnar och är respektfulla. Lyhördhet för patientens önskan är viktigt, 

de åtgärder som skapar trygghet för en patient gör inte nödvändigtvis det för en annan 

patient. I lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (SFS 1998:531) 

står att patienten ska visas omsorg och respekt genom att erhålla sakkunnig och 

omsorgsfull vård. I Sverige finns smittskyddslagen (SFS, 2004:168) och 

smittskyddsförordningen (SFS, 2004:255) som tillkommit för att skydda befolkningen 

mot smitta. Om en person testas positiv vid HIV-testning finns skyldighet att anmäla 

detta och vidta sådana åtgärder som krävs för att skydda andra mot smitta. Även de 

förhållningsregler (Smittskyddsinstitutet, 2008b) som den behandlande läkaren 

informerar om bör följas.  

 

Utvecklingen går framåt när det gäller denna komplexa fråga, och man kan bara hoppas 

på att de negativa associationerna till sjukdomen, en dag kan försvinna. När olika 

epidemier har härjat i världen (Almås, 2002b) har de haft en början och ett slut. Om 

Aids- epidemin har ett slut återstår att se.   
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Konklusion 
 

 

Sjuksköterskornas upplevelser av vårdandet av HIV/Aids-smittade patienter väckte 

många blandade känslor, både positiva och negativa. Det fanns en ovilja att vårda 

HIV/Aids-smittade patienter hos sjuksköterskorna. Denna ovilja är ofta kopplad till 

rädsla, till exempel rädsla för att bli smittad genom stickskada eller genom kontakt med 

smittat blod. Sjuksköterskorna kände även rädsla för att deras närstående skulle ta 

avstånd från dem, om de fick reda på att de jobbade med HIV/Aids-vård. Brist på 

resurser var ett stort orosmoment för sjuksköterskorna. Det saknades adekvat utrustning 

för en säker och bra vård, och bemanningen var knapphändig. Arbetsbördan blev för 

stor vilket resulterade i känslor av stress. Bristen på stöd var även en företeelse som 

sjuksköterskorna kände. Trots dessa känslor fanns även en vilja att vårda hos många 

sjuksköterskor. De kände sig trygga och säkra i sitt vårdande av HIV/Aids smittade 

patienter. Sjuksköterskorna upplevde även en känsla av stolthet och självuppfyllande för 

att de utförde ett viktigt arbete. Resultatet visade också på känslor som gemenskap,  

tillit och respekt hos en grupp sjuksköterskor som vårdade HIV/Aids smittade patienter.  

 

Vid jämförelsen av sjuksköterskor från de olika länderna kunde man urskönja en 

skillnad. I studierna från Afrika upplevdes en större brist på resurser, än vad studierna 

från de andra länderna visade. Annars visade litteraturstudien ingen markant global 

skillnad i hur sjuksköterskor upplever omvårdnaden av HIV/Aids-smittade patienter. 

 

Implikation 
 

 

Både kvalitativa och kvantitativa studier om hur sjuksköterskan upplever omvårdnaden 

av HIV/Aids sjuka patienter fanns det tämligen gott om. Dock fann författarna av denna 

litteraturstudie endast en studie som var från Sverige. Det hade varit intressant att läsa 

fler studier från Sverige, Norden och Europa överhuvudtaget, dels för att det är i denna 

världsdel författarna befinner sig och dels för att kunna jämföra med resten av världen.  

Det hade även varit intressant att undersöka de bakomliggande faktorerna till varför 

sjuksköterskorna upplevde vården av HIV/Aids patienter på ett visst sätt samt vad 

sjuksköterskorna anser att man kunde göra för att ta bort de felaktiga negativa bilderna 

av sjukdomen och komma till rätta med de brister som finns idag. Då sjukdomen globalt 

är väldigt vanlig anses det som en brist att sjuksköterskeutbildningen i Sverige inte 

undervisar tillräckligt om sjukdomen. Som färdig sjuksköterska efterlyses 

utbildningsdagar med uppdaterad information om blodsmittor och HIV/Aids i 

synnerhet, detta för att erhålla en bättre kunskapsnivå bland sjukvårdspersonal. Genom 

bättre kunskap kommer troligtvis sjuksköterskors negativa attityder till HIV/Aids 

patienter att minska och den sammanlagda upplevelsen av att vårda dessa patienter bli 

mer positiv. Mer kunskap och upplysta sjuksköterskor, men även privatpersoner, kan 

hjälpa till att minska på den diskriminering som förekommer runt om i världen av de 

HIV/Aids drabbade. Denna kunskap måste spridas globalt och är extra viktig i de delar 

av världen där sjukdomen är som mest utbredd. 
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Humans 

English 

61 2(12*) 1 0 

Psycinfo 2009-

04-27 

HIV-infected 

patients and  

nurses (Fritext) 

 10 2 0 0 



 

          Bilaga II:1 

Tabell 3. Artikelöversikt 

Publicerad 

år/land 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten- 

skaplig 

kvalitet 
2006  

USA 

Askarian, M. 

Hashemi, Z. 

Jaafari, P. 

Assadian, O. 

Knowledge 

about HIV 

infection and 

attitude of 

nursing staff 

toward patients 

with Aids in 

Iran. 

Att undersöka hur 

stor kunskapen 

om HIV är bland 

sjuksköterskorna i 

Iran och vilka 

attityder de har till 

patienter som har 

Aids. 

Kvantitativ: 

Enkätundersökning med 30 

frågor. Olika grupper av 

sjuksköterskor från åtta 

universitetssjukhus. 

 

1098 sjuksköterskor deltog. 

Bortfall:57 sjuksköterskor. 

Barnmorskor och ensamstående 

sjuksköterskor var de som hade störst 

kunskap om HIV och var mest 

positiva till att vårda HIV-patienter. 

Forskarna menar att ytterligare 

utbildning angående HIV/Aids är 

nödvändigt och att det i framtiden 

behövs upprepade utvärderingar efter 

utbildningarna. 

Grad II 

2004  

Kina 

Chen, W-T. Han, 

M. Holzemer, W. 

L. 

Nurses' 

Knowledge, 

Attitudes, and 

Practice Related 

to HIV 

Transmisson in 

Northeastern 

China. 

Att beskriva vilka 

kunskaper 

sjuksköterskor 

hade om 

HIV/Aids på 

universitetssjukhu

set i Heilongjiang 

provinsen i Kina. 

Kvantitativ: Enkätundersökning  

En deskriptiv lokal studie. 

Kriterierna för att delta i studien 

var att man skulle ha förmågan 

att skriva i deltagarenkäten och 

förmågan att kunna slutföra 

studien med endast lite hjälp. 

Deltagarna skulle även ha 

förmågan att läsa och skriva 

mandarin och vara minst 18 år. 

177 sjuksköterskor deltog. 

Bortfall: 9 sjuksköterskor. 

Alla sjuksköterskorna hade hört talas 

om Aids men kunskaperna om vad 

som orsakar Aids var knapphändig. 

Detta beror på att HIV/Aids inte 

diskuteras varken i skolan eller på 

arbetsplatsen. 

Grad I 

2003  

Sydafrika 

Deetlefs, E.  

Greeff, M.  

Koen, MP. 

The attitudes of 

nurses towards 

HIV positive 

patients. 

Att undersöka 

attityderna hos 

sjuksköterskor 

gentemot HIV 

positiva patienter 

och hur det ska 

gå till att förändra 

dessa attityder för 

att HIV positiva 

ska få en bättre 

vård. 

Kvalitativ: 

Semistrukturerade Intervjuer. 

De sjuksköterskor som valdes 

ut erbjöd sig själva att ställa 

upp då de ansåg att syftet med 

studien var meningsfull.  

 

Bortfall: 0 

Attityderna hos sjuksköterskorna 

gentemot HIV patienterna var för 

det mesta negativa. Det finns en 

konflikt mellan de personliga 

värderingarna och de professionella 

värderingarna. Sjuksköterskorna 

fokuserar mycket på riskerna vid 

kontakt med HIV-patienter och 

riktlinjer för att det ska ske 

attitydförändringar har 

upprätthållits. 

Grad I 

                                    



 

  Bilaga II:2 

Publicerad 

år/land 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten- 

skaplig 

kvalitet 

2007  

Uganda 

Fournier, B. 

Kipp, W.  

Mill, J. 

Walusimbi, M. 

Nursing care of 

Aids patient in 

Uganda. 

Att utforska 

upplevelserna 

och olika 

perspektiv hos 

sjuksköterskor 

som vårdar HIV 

positiva patienter 

i Kampala, 

Uganda. De ville 

identifiera 

utmaningarna 

och 

möjligheterna i 

omvårdnaden. 

Kvalitativ: 

Intervjuer. Varje informant 

blev intervjuade en gång. 

Bandspelare användes för att 

intervjun skulle kunna återges.  

 

6 sjuksköterskor deltog. 

Bortfall: 0 

Vård av hög kvalite kan ges av 

sjuksköterskor som har adekvata 

resurser tillgängliga och som 

upplever att deras jobb är värdefullt 

och som trivs med det. 

Sjuksköterskorna i Uganda behöver 

mer professionellt stöd, både lokalt 

och internationellt då de har ett 

stort ansvar i HIV-patienters vård. 

Men det är viktigt att ha i åtanke att 

det som kommit fram i resultatet 

bara speglar åsikterna av en liten 

grupp sjuksköterskor i Uganda och 

behöver nödvändigtvis inte vara 

representativt för den generella 

sjuksköterskan i Uganda. 

Grad I 

2006  

England 

Hodgson, I. Empathy, 

inclusion and 

enclaves: the 

culture of care 

of people with 

HIV/Aids and 

nursing 

implications. 

Att undersöka 

specifika 

kännetecken 

kring 

omvårdnaden på 

en 

specialistavdelnin

g för personer 

som lever med 

HIV/Aids. 

Kvalitativ: 

Undersökningen utfördes med 

hjälp av intervjuer och 

observationer som kodades och 

sparades i ett datorprogram. 

Breda kategorier användes för 

att kunna hitta begrepp för en 

lätt överskådning av resultaten. 

27 vårdgivare deltog. 

Bortfall: 0. 

 

Genom att utnyttja personal som 

var speciellt förberedda på att vårda 

HIV/Aids patienter, kan man 

minska stigmatiseringen och 

diskrimineringen. 

Grad I 

 

 

 



 

          Bilaga II:3 

Publicerad 

år/land 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-- 

skaplig 

kvalitet 

2004  

Taiwan 

Juan, C-W. 

Siebers, R. Wu, 

F.  

Wu, C-J. Chang, 

Y-J. Chao, C. 

The attitudes, 

concerns, 

gloving 

practices and 

knowledge of 

nurses in a 

Taiwanese 

hospital 

regarding aids 

and HIV. 

Att undersöka 

sjuksköterskornas 

attityder och hur 

mycket kunskap 

sjuksköterskorna 

hade om 

HIV/Aids, 

handskanvändnin

g och om det 

fanns andra saker 

som bekymrade 

sjuksköterskorna 

i omvårdnaden av 

HIV/Aids-

patienter. 

 

Kvantitativ: 

Enkätundersökning. Enkäten 

var baserad på statistiskt 

validerade frågor.  

 

1090 sjuksköterskor deltog. 

Bortfall: 270 sjuksköterskor. 

 

 

Rädsla och oro är två stora faktorer 

som sjuksköterskorna i Taiwan 

känner vid omvårdnad av patienter 

med HIV/Aids. Mer kunskap 

behövs inom området för att få en 

rättvisare syn på HIV/Aids, hur det 

smittar och vilka 

försiktighetsåtgärder som ska 

vidtas, vilket skulle göra det lättare 

för sjuksköterskorna att vårda dessa 

patienter. 

Grad I 

2007  

Sydafrika 

Mavhandu-

Mudzusi, A.H., 

Netshandama, 

V.O. Davhana-

Maselesele, M. 

Nurses’ 

experiences of 

delivering 

voluntary 

counseling and 

testing services 

for people with 

HIV/Aids in the 

Vhembe 

District, 

Limpopo 

Province South 

Africa 

Att utforska och 

beskriva 

upplevelserna hos 

volontärarbetande 

sjuksköterskor 

som ger 

rådgivning och 

testning för 

HIV/Aids. 

Kvalitativ:  

Djupgående individuella 

intervjuer gjordes. En 

utforskande, deskriptiv och 

kontextuell framtoning användes 

i intervjuerna för att kunna 

utforska och beskriva 

sjuksköterskornas erfarenheter. 

 

20 sjuksköterskor deltog. 

Bortfall: 0 

Sjuksköterskorna upplevde dagliga 

svårigheter i sitt jobb som ofta 

hängde ihop med oadekvata resurser. 

De kände sig stressade och utbrända 

och ofta känslomässigt uttömda. 

Sjuk- sköterskorna kände också 

frustration över beteendet hos 

klienter och befolkningen i övrigt då 

deras beteende gjorde att det blev en 

fortsatt ökning av HIV. 

Grad I 

 

 

 



 

 

          Bilaga II:4 

Publicerad 

år/land 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten- 

skaplig 

kvalitet 

2003  

Kanada 

Olivier, C. 

Dykeman, M. 

Challenges to 

HIV service 

provision: the 

commonalities 

for nurses and 

social workers. 

Att undersöka 

vårdgivares 

upplevelser vid 

vård av HIV/Aids 

patienter och hur 

vården kan 

förbättras samt 

att jämföra dessa 

upplevelser hos 

sjuksköterskor 

och andra 

vårdgivare. 

Kvantitativ och kvalitativ: 

Enkätundersökning hos 

vårdgivare som tillhandahållit 

HIV-relaterade tjänster. 

 

192 vårdgivare deltog. 

Bortfall 47 % av 

sjuksköterskorna. 

Resultaten visade bl.a. på rädsla 

och osäkerhet hos vårdgivarna. De 

åtgärder som beskrevs var fort-

löpande utbildning/information, 

metodförbättringar för att minska 

risker vid vård, känslomässigt stöd 

till vårdpersonal. Studien visade 

också att ett ökat samarbete och 

ökad koordination mellan sjuk-

sköterskor och annan vårdpersonal 

kan ge stora förbättringar i 

vårdinsatsen, t.ex. att denna 

kombination koordinerat med 

insatser från stödorganisationer kan 

ge en holistisk och bra vård. 

Grad I 

2003  

Sverige 

Röndahl, G. 

Innala, S. 

Carlsson, M. 

Nursing staff 

and nursing 

students' 

attitudes 

towards HIV-

infected and 

homo- sexual 

HIV-infected 

patients in 

Sweden and the 

wish to refrain 

from nursing. 

Att undersöka 

skillnader av 

attityder mellan 

sjuksköterskor, 

undersköterskor, 

sjuksköterskstude

rande och 

undersköterske-

studerande, och 

mäta deras rädsla 

av att bli smittad 

med HIV. 

Kvantitativ: 

Enkätundersökning. Studien 

hade en deskriptiv, komparativ 

och kvalitativ utformning. En 

Aids attityd skala användes 

tillsammans med ett 

frågeformulär, som var 

speciellt utformad för denna 

studie. Alla undersköterskor 

och sjuksköterskor som deltog 

i studien arbetade på en 

infektionsklinik i centrala 

Sverige. 

222 vårdgivare deltog. 

Bortfall: 131 vårdgivare. 

Både sjuksköterskorna och 

sjuksköterskestuderande uttryckte 

empati för HIV-infekterade och 

HIV-infekterade homosexuella 

patienter. De uttryckte enbart en 

liten del rädsla för att bli smittade. 

Grad II 

                                     



 

Bilaga II:5 

Publicerad 

år/land 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten- 

skaplig 

kvalitet 

2008  

Uganda 

Salyer, J.L., 

Walusimbi, M-L.  

Fitzpatrick, J.J. 

Knowledge and 

Attitudes of 

Ugandan 

Midwives 

Regarding HIV. 

Att beskriva 

kunskaperna om 

HIV och atti-

tyderna vid om-

vårdnaden av 

HIV-patienter 

hos barnmorskor 

i Uganda. Finns 

det skillnader i 

olika demogra-

fiska delar samt 

är barnmorskorna 

intresserade av 

att kontinuerligt 

lära sig ny 

kunskap om HIV. 

Kvantitativ: 

Enkätundersökning. 

Inklusionskriterierna för 

studien var: utbildad 

barnmorska, medlem i UPMA 

(The Uganda private midwives 

association) och att behärska 

engelska i läsning, tal och 

skrift.   

 

89 barnmorskor deltog. 

Bortfall: 7 barnmorskor. 

Kontinuerlig utbildning angående 

HIV krävs för att minska rädslan 

för att bli smittad av HIV och för 

att öka kvaliteten på vården. 

Barnmorskor ska även ha tillgång 

till resurser som gör att de kan 

arbeta förebyggande, erhålla 

formellt stöd och ha tillgång att 

diskutera i diskussionsgrupper. 

Grad I 

2005  

Sydafrika 

Smit, R. HIV/Aids and 

the workplace: 

perceptions of 

nurse in a 

public hospital 

in South Africa. 

Att beskriva 

sjuksköterskornas 

uppfattningar och 

erfarenheter av 

att vårda personer 

med HIV/Aids i 

Sydafrika. 

Kvalitativ: 

Fördjupade semistrukturerade 

intervjuer. Sjuksköterskorna 

som deltog i studien arbetade 

på olika avdelningar på ett 

stort sjukhus i Gauteng 

provinsen i Sydafrika. Alla 

intervjuerna var utförda på 

engelska, på sjukhuset, och tog 

i genomsnitt en och en halv 

timme. 

35 sjuksköterskor deltog. 

Bortfall: 0. 

I sjuksköterskornas utbildning ska 

möte med HIV/Aids smittade 

personer ingå, för att deras 

färdigheter inom området ska 

utvecklas korrekt. Sjukhuscheferna 

ska också fortlöpande skapa 

möjligheter för färdiga 

sjuksköterskor att närvara vid 

utbildningar om HIV/Aids. 

Grad I 
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Publicerad 

år/land 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten- 

skaplig 

kvalitet 

2007  

USA 

Tyer-Viola, L. Obstetric 

Nurses' 

Attitudes and 

Nursing Care 

Intentions 

Regarding Care 

of HIV-Positive 

Pregnant 

Women. 

Att undersöka 

förhållandet 

mellan 

förlossnings- 

sjuksköterskornas 

attityder, 

fördomar och 

förutseenden vad 

gällande deras 

omvårdnadsintent

ioner mot HIV-

positiva gravida 

kvinnor. 

Kvantitativ: 

Enkätundersökning. 

Informationen samlades in 

genom utskickade enkäter, via 

mail. Förlossnings-

sjuksköterskorna som deltog i 

studien var slumpmässigt 

utvalda. 

 

350 sjuksköterskor deltog. 

 

Bortfall: 450 sjuksköterskor. 

Sjuksköterskornas 

omvårdnadsarbete kan påverkas av 

deras attityder och fördomar mot 

gravida kvinnor med HIV. 

Grad II 

2008  

Finland 

Välimäki, M. 

Makkonen, P. 

Blek-

Vehkaluoto, M.  

Mockiene, V. 

Istomina, N. 

Raid, U. et al. 

Willingness to 

care for patient 

with HIV/Aids. 

Att beskriva och 

jämföra finska, 

estniska och 

litauiska 

sjuksköterskor 

när de ger vård 

till HIV/Aids-

patienter. 

Kvantitativ: 

Enkätundersökning. En 

tvärsnittsundersökning gjordes 

hos sjuksköterskor som 

jobbade på medicin- kirurg- 

och gynekologisk avdelning i 

Finland, Estland och Litauen.  

 

601 sjuksköterskor deltog. 

Bortfall: 232 sjuksköterskor. 

För att försäkra sig om att vården är 

av hög kvalitet måste kulturella 

skillnader tas med i beräkningarna. 

Det krävs därför olika approacher 

och moraliska skyldigheter i vården 

utav HIV/Aids patienter. En hög 

tolerans och icke dömande 

tankesätt skulle vara en hjälp för att 

minska rädslorna och öka 

sjuksköterskors vilja att vårda 

HIV/Aids-patienter. 

Grad I 

 

 

 



 

 

                                                                                    Bilaga II:7 

Publicerad 

år/land 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten- 

skaplig 

kvalitet 

2006 

Kina 

Williams, A. 

Wang, H. 

Burgess, J. Wu, 

C.  

Gong, Y  

Li, Y. 

Effectivness of 

an HIV/Aids 

educational 

programme for 

Chinese nurses. 

Att undersöka 

effekterna av ett 

HIV/Aids- 

utbildningsprogra

m, hos Kinesiska  

sjuksköterskor, 

om kunskap, 

attityder och 

viljan att vårda 

patienter med 

HIV. 

Kvantitativ: 

Enkätundersökning 

 

208 sjuksköterskor deltog i 

första enkätundersökningen. 

Det gjordes en 

enkätundersökning före 

workshopen, och en efter. 

Workshopen var ett 

utbildningstillfälle för 

kinesiska sjuksköterskor som 

pågick under fem dagar. 

Workshopen innefattade 

föreläsningar, och aktiviteter 

för att ta reda på deltagarnas 

värderingar och känslor om 

HIV/Aids. 

 

Bortfall: 21 sjuksköterskor till 

andra enkätundersökningen. 

Innan studien var HIV/Aids 

kunskaperna inte bra, och 

attityderna och viljan att vårda var 

neutral. Efter workshopen hade 

kunskaperna, attityderna och viljan 

att vårda HIV/Aids patienter 

förbättras. 

Grad I 

 


