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Sammanfattning  
 
Bakgrund: Sjuksköterskor utsätts dagligen för risken att smittas av infektionssjukdomar 
genom skär- och stickskador. Årligen sker två miljoner skär- och stickskador hos 
vårdpersonal runt omkring i världen. God arbetsteknik och basala hygienrutiner kan reducera 
risken för skär- och stickskador. Dock känner sjuksköterskor vanligtvis ängslan att bli 
smittade av hepatit-B, hepatit-C samt HIV och studier visar att det förekommer otrygghet 
samt ovisshet hos vårdpersonal till patienter med blodsmitta. Studier visar också att patienter 
med blodsmitta upplever att de blir nonchalerade samt särbehandlade då vårdpersonal känner 
sig osäkra samt otrygga vid omvårdnad av patienter med blodsmitta.  
Syfte: Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors upplevelser vid omvårdnad av 
patienter med blodsmitta. 
Metod: En litteraturstudie med kvalitativ design grundades på åtta vetenskapliga studier. 
Sökningarna genomfördes i databaserna Cinahl och PubMed. Willman, Bahtsevani, Nilsson 
och Sandströms mall för kvalitetsgranskning tillämpades. Graneheim och Lundmans tolkning 
av kvalitativ innehållsanalys har använts för att analysera resultatet. 
Resultat: Analysen resulterade i fem kategorier: Ovilja att ge omvårdnad, Ont om tid, 
Bristande tillämpning av skyddsredskap, Risk för smitta samt Brist på enhetlig omvårdnad. 
Sjuksköterskorna upplevde ovilja att ge omvårdnad till blodsmittade patienter, bland annat på 
grund av deras sexuella läggning. På grund av många krav i arbetet, som exempelvis ökat 
ansvar, upplevde sjuksköterskorna belastning och stress. Av denna anledning ansåg 
sjuksköterskorna att patienterna erhöll bristfällig omvårdnad. Sjuksköterskorna upplevde att 
säkerhetsrutiner inte tillämpades vilket medförde att omvårdnaden inte genomfördes på 
adekvat vis. Sjuksköterskorna upplevde även ängslan att bli smittade av patienterna. Dock 
menade sjuksköterskorna att patienter ska få lika omvårdnad och bemötande, oavsett diagnos.  
Slutsats: Med utgångspunkt i ovilja att ge omvårdnad och brist på enhetlig omvårdnad finns 
det stor risk att sjuksköterskor bemöter patienter med blodsmitta annorlunda. Det är av stor 
vikt att sjuksköterskor erhåller mer stöd och utbildning om blodsmitta, detta för att patienter 
inte ska få bristfällig omvårdnad eller ta med sig dåliga erfarenheter från den omvårdnad de 
fått. Genom att erhålla stöd och utbildning kan sjuksköterskor troligen få ett nytt perspektiv 
på omvårdnad vid blodsmitta. 
Nyckelord: Blodsmitta, hepatit, HIV, omvårdnad, patienter, sjuksköterska, upplevelse.
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Inledning  

Sjuksköterskor är rädda för att smittas av infektionssjukdomar som hepatit-B, hepatit-C och 

HIV (Juan, Siebers, Wu, Wu, Chang & Chao, 2004). Enligt Wilburn (2004) förekommer det 

inom sjuksköterskors dagliga verksamhet fara för exponering av blodsmitta, som kan 

resultera i nedsmittning som exempelvis hepatit B (HBV) och hepatit C (HCV) eller humant 

immunbristvirus (HIV). Dessa kan förebyggas, dock anses de vara inberäknade i 

verksamheten (ibid.). Två miljoner skär- och stickskador sker årligen hos vårdpersonal runt 

omkring i världen (Jankovic, Bojanic, Jovic-Vranes, Marinkovic & Jankovic, 2009; 

Kermode, Holmes, Langkham, Thomas & Gifford, 2004). Jankovic et al. (2009) menar att 

yttersta orsaken att bli utsatt för blodsmitta som vårdpersonal är via skär- och stickskador från 

orena redskap eller blodstänk på slemhinna eller sår. Individer med blodsmitta känner att de 

blir nonchalerade, osynliga bakom sin sjukdom samt särbehandlade (Banwell, Bammer, 

Gifford & O’brien, 2005; Crockett & Gifford, 2004; Relf, Mallinson, Pawlowski, Dolan & 

Dekker, 2005). Enligt Tørseth Andreassen, Hægeland och Wilhelmsen (2002) förekommer 

det otrygghet samt ovisshet av sjuksköterskor gentemot patienter med blodsmitta. Hälso- och 

sjukvårdslagen (1982:763) poängterar att det bör erbjudas en vård under samma 

förutsättningar för samtliga individer. Patienten ska även få vördnad för sin integritet (ibid.). 

Det är av stor vikt att sjuksköterskor ska kunna bemöta patienter med respekt och kunna se 

bortom diagnosen. Forskning som existerar idag gällande omvårdnad vid blodsmitta 

inkluderar ett fåtal studier med utgångspunkt utifrån sjuksköterskors perspektiv. Av denna 

anledning är det betydelsefullt att utföra en litteraturstudie som lyfter fram sjuksköterskors 

upplevelser vid omvårdnad av patienter med blodsmitta. 

Bakgrund 

Upplevelse  

Enligt Eriksson (1991) är en upplevelse subjektiv för individen och är något som endast den 

enskilde människan kan begripa. I och med detta är upplevelserna olika för varje människa. 

Tolkningen av upplevelserna bestäms av självmedvetenheten och är personlig (ibid.). En 

upplevelse anses även vara erfarenheter som haft en inverkan på individer och inkluderar 

dennes emotioner samt åsikter (Egidius, 2008). 
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Blodsmitta  

Blodsmitta innebär att mikroorganismer kan transporteras till mottagarens blod med hjälp av 

blod, slemhinna eller andra blodtillblandade kroppsvätskor (Socialstyrelsen, 2006). 

Blodsmitta kan överföras direkt, bland annat via munnen, blod och kontakt. En indirekt 

blodsmitta kan ske via skär- och stickskador, injektioner och kontaminerade handskar 

(Ericson & Ericson, 2009). Mottagaren kan vara bärare av smittämnet utan att veta om det 

eftersom blodsmitta inte alltid uppvisar symtom (Socialstyrelsen, 2006). Enligt Wilburn 

(2004) är skär- och stickskador den vanligaste smittvägen för hälso- och sjukvårdspersonal. 

Ericsson och Ericsson (2009) skriver att det är ett stort dilemma att blodsmitta är vanligt 

inom hälso- och sjukvården. I anknytning till epidemin av hepatit-B som skedde i Sverige 

under sent 1960-tal och tidigt 1970-tal infördes hygieniska skyddsåtgärder, vilket medförde i 

minskat antal nya fall. Det finns dock fortfarande hälso- och sjukvårdspersonal som blir 

utsatta för blodsmitta via blodkontakt under sin arbetstid (AFS 1986:23). De mest 

förekommande blodsmittorna i Sverige är hepatit-B (HBV), hepatit-C (HCV) och humant 

immunbristvirus (HIV). Dessa sjukdomar räknas som allmänfarliga sjukdomar 

(Socialstyrelsen, 2006). En allmänfarlig sjukdom är grupperad som smittosam samt kan 

resultera i lidande, långvarig sjukdom samt livshotande tillstånd. Sjukdomarna är 

anmälningsförpliktigade och ska anmälas samt smittspåras enligt smittskyddslagen (SFS 

2004:168). Enligt Juan et al. (2004) tycks sjuksköterskor oftast vara rädda för att smittas av 

infektionssjukdomar som HIV samt hepatit. De flesta sjuksköterskor använde handskar vid 

arbete med blod alternativt kroppsvätskor. De flesta sjuksköterskor handskades även med 

avfallet som om det var kontaminerat med smitta (ibid.). De sjuksköterskor som var 

informerade om blodsmitta tillämpade skyddsutrustning mer frekvent (Keller, Daley, Hyde, 

Greif & Church, 2005). 

 

Hälften av sjuksköterskorna i Frazer, Glacken, Coughlan, Staines och Daly (2011b) 

undersökning menade att försiktighet skyddade dem från att bli blodsmittade av patienter 

medan hälften av sjuksköterskorna i Kagan, Lee Ovaida och Kaneti (2009) undersökning 

visade att de vårdade alla patienter som att de bar på en blodsmitta. Enligt Kagan et al. (2009) 

och Frazer, Glacken, Coughlan, Staines och Daly (2011a) fanns det hos sjuksköterskor skilda 

tolkningar och tvivelaktigheter vad gäller försiktighetsåtgärder samt riktlinjer för att inte bli 

blodsmittade (ibid.). 
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Enligt Socialstyrelsens författningssamling (2016) bör arbete med korrekt skyddsredskap ske 

och basala hygienrutiner bör omsättas i praktiken. Basala hygienrutiner innebär att all 

personal inom hälso- och sjukvården ska tillämpa de rutiner som gäller vid undersökning, 

vård, behandling eller annan direktkontakt med patienter. De rätta hanteringarna beträffande 

exempelvis handskar, förkläden, desinfektionsmedel, tvätt av händer med mera är beskrivna i 

föreskrifterna, som skapats för att reducera risken för vårdrelaterad kontamination (ibid.). 

Ericson och Ericson (2009) menar att en god arbetsteknik kan reducera risken för skär- och 

stickskador. 

 

HIV 

Vid HIV blir de vita blodkropparna infekterade och därefter förstörda. Det går i nuläget inte 

att bota HIV och därför anses det vara en kronisk blodsmitta (Ericson & Ericson, 2009). 

Enligt Tørseth Andreassen et al. (2002) smittar HIV genom blod, blodprodukter, 

transplanterade organ, oskyddat samlag, oralsex, sädesvätska, slidsekret och bröstmjölk. 

Eftersom kontaminerat blod kan återfinnas på redskapen som använts vid till exempel 

injicering, kan injektion vara en av smittvägarna när missbrukare använder gemensamma 

sprutor (ibid.). Enligt Folkhälsomyndighetens (2016a) rapport var 450 personer i Sverige 

smittade med HIV år 2015. 

 

Hepatit-B och hepatit-C 

Hepatit är den gemensamma termen för leverinflammation (Almås & Risvik, 2002). Enligt 

Ma, Shive, Toubbeh, Tan och Wu (2008) är hepatit-B (HBV) ett högvirulent virus, vilket 

betyder att det endast krävs få viruspartiklar för smittspridning. HBV smittar bland annat via 

blod och andra kroppsvätskor, orena kanyler, injektioner och blodtransfusioner 

(Folkhälsomyndigheten, 2013a). Smittspridning kan också inträffa via sår på händer vid 

kontakt med kontaminerat blod. Inkubationstiden för HBV är två till sex månader (Ma et al., 

2008). Enligt Folkhälsomyndighetens (2016b) rapport var 2388 personer smittade i Sverige 

med hepatit-B år 2015. 

 

Enligt Folkhälsomyndigheten (2013b) är hepatit-C (HCV) inflammation i levern som beror 

på ett virus som först och främst överförs via blod, men även via delning av kontaminerade 

sprutor och skär- och stickskador med förorenade redskap. Vid vissa tillfällen kan HCV 

överföras genom sexuell kontakt eller om en person fått blod från blodgivare som inte blivit 
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kontrollerad. Inkubationstiden för HCV är två till fem månader (ibid.). Enligt 

Folkhälsomyndighetens (2016c) rapport var 1958 personer smittade i Sverige med hepatit-C 

år 2015. 

 

Omvårdnad vid blodsmitta  

Omvårdnad innebär att tillgodose patienternas grundläggande behov, vilka är andliga, 

psykiska, sociala och fysiska behov vid sjukdom samt lidande. Omvårdad går också ut på att 

förhindra ohälsa (Ternestedt & Norberg, 2009). Med utgångspunkt i professionellt omdöme 

ska sjuksköterskan vid omvårdnad kunna genomföra handlingar som främjar patienten samt 

ha förståelse för patientens situation (Alvsvåg, 2012). Omvårdnad innebär även att 

omhänderta samt uppmärksamma patienten (Norberg, Engström & Nilsson, 1995). 

 

Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien inom hälso- och sjukvården påpekar vikten av 

att vara aktsam som sjuksköterska vid omvårdnad med patienter, då det annars finns risk för 

kontaminering (Socialstyrelsens författningssamling, 2016). Det finns två kategorier vad 

gäller omvårdnad, vilka är naturlig omvårdnad samt professionell omvårdnad. Naturlig 

omvårdnad går ut på att den självständiga individen erhåller stöd från exempelvis närstående 

för att i sin tur kunna återfinna hälsa. Vid professionell omvårdnad är individen inte kapabel 

att ansvara för sin egen omvårdnad mer och behöver därav erhålla stöd av vårdpersonal 

(Kirkevold, 2000). I denna litteraturstudie innebär omvårdnad professionell omvårdnad. 

 

Under omvårdnadsarbete vid blodsmitta bör sjuksköterskan följa basala hygienrutiner. Ett 

exempel på basala hygienrutiner är då sjuksköterskan måste desinficera händerna, både innan 

samt efter direktkontakt med en patient. Händerna bör dessutom tvättas med tvål samt vatten 

vid synlig smuts. Vid omvårdnadsarbete som innebär direktkontakt med patienter bör 

sjuksköterskan även använda skyddshandskar samt plastförkläde (Socialstyrelsens 

författningssamling, 2016). Arbetsmiljöverkets riktlinjer påpekar att sjuksköterskan bör bära 

visir eftersom stänk av kroppsvätskor kan påträffas under omvårdnadsarbete med 

blodsmittade patienter. Om blodstänk förekommer vid omvårdnadsarbete ska sjuksköterskan 

desinficera området omgående samt tvätta och desinficera händerna vid behov. 

 

Vid hantering av infekterat material bör sjuksköterskan i största möjliga utsträckning avstå 

från tillämpning av vassa föremål eller kanyler på grund av att de alltid medför risk. 
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Tillämpas vassa föremål eller kanyler ändå är det då av stor vikt att hantering sker på säkert 

vis. Det är av stor vikt att sjuksköterskan inte sätter nålhöljet på kanylen om den varit i 

kontakt med smittoämnen eller kroppsvätskor. Vassa föremål eller kanyler bör vid 

omvårdnadsarbete omedelbart kastas i skärande- och stickande avfall. På detta vis reduceras 

risken för skär- och stickskador vid omvårdnadsarbete med blodsmittade patienter (AFS 

2012:7). Enligt Stein, Makarawo och Ahmad (2003) var det ungefär 60 % av 

sjuksköterskorna som tvättade händerna innan samt efter direktkontakt med blodsmittade 

patienter. De andra sjuksköterskorna var inte lika noggranna eftersom de tyckte att tiden inte 

räckte till vad gäller tvätt av händer innan samt efter direktkontakt (ibid.). Enligt McGillis 

Hall och Kiesners (2005) ansåg sjuksköterskorna att omvårdnadsarbetet på sjukhus inte var 

tillräckligt för patienter. Sjuksköterskorna ansåg även att familje- och arbetslivet samt det 

personliga välbefinnandet påverkades negativt av all frustration och stress som de fick vara 

med om med anledning av rådande arbetsmiljö (ibid.). Enligt Richmond, Dunning och 

Desmond (2007) existerade bristfällig kompetens hos sjuksköterskorna vad gäller 

omvårdnadsarbete med blodsmittade patienter. Författarna pekade på vikten av att 

sjuksköterskorna borde erbjuda samma omvårdnad till samtliga patienter, utan hänsyn till 

sjukdomsbestämning (ibid.). Enligt Stein et al. (2003) var utbildning rörande 

omvårdnadsarbete med blodsmittade patienter mycket nödvändigt för att det i sin tur skulle 

resultera i omvårdnadsarbete av bra värde (ibid.). 

 

Sjuksköterskors ansvar och roll 

International Council of Nurses [ICN] (2014) etiska kod för sjuksköterskor betonar att syftet 

för omvårdnad är att sjuksköterskor bör ansvara för att samtliga individer som erhåller 

omvårdnad ska uppleva välbefinnande samt klara av att ansvara för sin egen omvårdnad så 

länge som möjligt, utan hänsyn till sin sjukdom. Sjuksköterskan ska inte beröva det 

omvårdnadsarbete som patienten kan utföra på egen hand. Det är också av stor vikt att 

sjuksköterskor har en god människosyn för att i sin tur kunna tillämpa personcentrerad 

omvårdnad. Vid omvårdnadsarbete ska sjuksköterskor visa respekt för patientens behov. 

Sjuksköterskor ska även se patienter som erhåller omvårdnad med holism (ibid.).  

Vid omvårdnadsarbete med blodsmittade patienter är det betydelsefullt att sjuksköterskor inte 

enbart använder erfarenhetsbaserad kompetens, utan istället kombinerar det med tillförlitlig 

kompetens (Ekman et al., 2011). Det är av stor betydelse att sjuksköterskan följer ICN:s 

etiska kod för sjuksköterskor (2014) som exempelvis att vörda patienter på sjukhus. Många 
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sjuksköterskor kände sig skrämda att erbjuda omvårdnad till blodsmittade patienter på 

sjukhus. Anledningen var att sjuksköterskorna inte ville bli utsatta för skär- och stickskador i 

samband med blodprovstagning. Sjuksköterskorna ansåg att kunskap angående hur processen 

kring omvårdnad ska ske vid blodsmittade patienter fattas (van de Mortel, 2003).  

 

Omvårdnadsteori  

Enligt interaktionsteorierna har individen sina individuella tolkningar som utgångspunkt. För 

sjuksköterskan går interaktionsteorin ut på att försöka begripa patientens upplevelse av sin 

situation. Inom interaktionsteorin är kommunikation ett ledande begrepp som utgår från 

patientens livsvärld (Kirkevold, 2000). Travelbee (1971) menar att omvårdnad är ett 

mellanmänskligt förlopp. Sjuksköterskan bör vid detta förlopp hjälpa patienten att hitta en 

mening vid lidande och även hjälpa patienten att kunna handskas med sina upplevelser. För 

att kunna begripa vad omvårdnad går ut på bör det finnas insikt i det som inträffar mellan 

sjuksköterska samt patient, hur denna interaktion uppfattas och vad för följder som kan 

uppkomma som därefter har en inverkan på patientens situation. Vidare menar Travelbee 

(1971) att enligt interaktionsteorin måste sjuksköterskan vid varje tillfälle göra en enskild 

bedömning av patienten. Hälsa är ett subjektivt bedömande ur patientens personliga 

erfarenheter. Detta betyder att individen är så välmående som denne bedömer, oberoende av 

symptom samt sjukdomsbestämmanden. Det är viktigt att det finns ett mellanmänskligt 

förhållande mellan vårdare och patient, eftersom det innebär då att god omvårdnad som 

omfattar lindrat lidande samt hälsa kan erbjudas. Sjuksköterskan ska kunna med hjälp av ord 

och handlingar uppvisa kompetens samt en vilja att hjälpa patienten. I sådana fall uppstår 

även kontakt samt förståelse mellan patient och sjuksköterska (ibid.). 

 

Skär- och stickskador sker ofta hos vårdpersonal som på arbetstid utsätts för blodsmitta 

genom blodkontakt. Det är vanligt att sjuksköterskor känner rädsla att bli smittade av 

blodsmittor som HIV och hepatit. I Sverige tillhör HIV, hepatit-B och hepatit-C till de 

vanligaste blodsmittorna, vilka även är allmänfarliga sjukdomar. Det är av stor vikt att det 

finns kunskap om blodsmitta hos sjuksköterskor för att blodsmittade patienter ska kunna 

erhålla god omvårdnad. Studier visar att sjuksköterskor upplever det betydelsefullt att erbjuda 

god omvårdnad till alla patienter oavsett diagnos (Richmond et al., 2007; Stein et al., 2007). 

Av denna anledning är det betydelsefullt att studera sjuksköterskors upplevelser vid 

omvårdnad av patienter med blodsmitta. 
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Syfte  

Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors upplevelser vid omvårdnad av patienter med 

blodsmitta. 

Metod 

Design 

En kvalitativ litteraturstudie som design var relevant då syftet med studien var att beskriva 

sjuksköterskors upplevelser. Enligt Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016) bör 

fokus vid tillämpning av kvalitativ design ligga på sökning av studier vilka omfattar resultat 

med erfarenheter och upplevelser. Enligt Axelsson (2012) är en litteraturstudie grundad på 

data från primärkällor. Primärkällor är vetenskapliga publikationer som exempelvis artiklar 

samt avhandlingar i vetenskapliga tidskrifter (ibid.). En litteraturstudie har sin utgångspunkt i 

ett syfte. Genom syftet avgränsas det undersökta området och syftet blir besvarat på ett 

kritiskt och strukturerat vis med en sammanställning (Kristensson, 2014). 

 

Urval 

Inklusionskriter 

För att begränsa sökningen valdes inklusionskriterier. Urvalet inkluderar vetenskapliga 

artiklar som skulle belysa sjuksköterskors upplevelser. Artiklarna skulle vara skrivna på 

engelska eftersom engelska enligt Willman et al. (2016) vanligtvis används inom forskning. 

Artiklarna skulle även vara peer-reviewed. Olsson och Sörensen (2011) menar att studier som 

är peer-reviewed har blivit granskade av medarbetare i vetenskapliga tidskrifters redaktion, 

som är insatta i området samt neutrala gentemot skribenten. På detta vis säkerställs kvalitén 

på studien (ibid.). Artiklarna begränsades också till ”journal article” på PubMed samt 

”research article” på Cinahl, vilket innebär att artiklarna skulle följa IMRAD-modellen. 

Geografiska avgränsningar gjordes inte i litteratursökningen vilket innebär att studier från 

olika delar av världen inkluderades. 

 

Datainsamling 

Då studien grundades ur ett omvårdnadsperspektiv söktes vetenskapliga artiklar fram i de 

elektroniska databaserna PubMed samt Cinahl (Culmulative Index of Nursing and Allied 

Health). Willman et al. (2016) skriver att en litteraturstudie bör omfatta sökningar i ett flertal 
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dataregister för att nå en mer omfattande sökning. Enligt Karlsson (2012) omfattar PubMed 

underlag om biomedicinska områden, omvårdnad, medicin och tandvård. Cinahl omfattar 

underlag om omvårdnad, fysioterapi, arbetsterapi samt medicin (ibid.). För att finna relevanta 

sökord tillämpades ämnesordlistorna Cinahl-Headings i Cinahl och MeSH (Medical Subject 

Headings)-termer i PubMed. För att finna relevanta artiklar användes sökord som hade 

anknytning till studiens syfte. 

 

Söktermerna som tillämpades var: Nurse, experience, nurses lived experience, nurse 

experience, nurse attitudes, health care, health care staff, blood-borne pathogens, practical 

nurses, hepatitis, hepatitis-B, hepatitis-C, HIV, nursing care, health personnel, attitude to 

illness, discrimination stigma, practical, health care workers, nurses, attitude of health 

personnel, stigmatization, nursing, stereotyping, nursing staff (Bilaga 1). 

 

Frisökningar, manuella sökningar samt specialiserade sökningar har genomförts. Karlsson 

(2012) skriver att genom att söka på ett eller ett flertal termer blir det frisökningar vilket leder 

till ett omfattande resultat med studier som på något vis består av den valda söktermen. Vid 

manuella sökningar granskas referenslistan på en artikel som behandlar problemområdet som 

valts för att möjligtvis finna fler studier som behandlar området. Vid specialiserade sökningar 

tillämpas söktermer via MeSH eller Cinahl-Headings (ibid.). 

 

Genom Forsberg och Wengströms (2016) beskrivning utfördes sökning av studierna i 

databaserna. I första hand söktes varje sökterm enskilt i Cinahl samt PubMed. Enligt Willman 

et al. (2016) är det mycket betydelsefullt att varje sökterm söks enskilt före sökning med 

hjälp av kombinerade termer genom logiska sökoperatorer, även kallat booleska 

sökoperatorer. Att först utföra varje sökterm enskilt före sammanställning av termer görs för 

att få en helhetssyn av utbudet (ibid.). Via kombinerade termer gjordes frisökning med 

booleska söktermerna AND samt OR. Karlsson (2012) beskriver att sökoperatorn AND 

tillämpas för att begränsa sökningen samt för att få ett avgränsat och specifikt resultat. Med 

hjälp av kombinerade söktermer med sökoperatorn OR blir resultatet mer omfångsrikt 

eftersom sökningen expanderas (ibid.).  

 

Sökningarna i databaserna utfördes självständigt. En stor mängd artiklar exkluderades 

eftersom titeln inte passade med föreliggande studies syfte. 209 artiklar lästes på titelnivå. 

Därefter lästes 114 artiklar på abstraktsnivå som motsvarade studiens syfte. Slutligen lästes 
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23 artiklar i fulltext. Efter noggrann genomläsning av de 23 artiklarna i fulltext exkluderades 

15 artiklar då dessa inte var relevanta eller motsvarade föreliggande studies syfte samt för att 

de bestod av en kombinerad kvantitativ samt kvalitativ ansats. Efter exkluderingen återstod 

åtta artiklar som svarade på studiens syfte och som ingick i kvalitetsgranskningen. 

 

Kvalitetsgranskning  

För att säkerställa studiernas vetenskapliga kvalitet kvalitetsgranskades de åtta artiklarna 

utifrån Willman et al. (2016) mall för kvalitetsbedömning av kvalitativ metod. Ett poäng gavs 

vid svaret JA medan noll poäng gavs vid svaren NEJ samt VET EJ. Totalsumman på 

kvalitetsbedömningen var 14 poäng. Vid avslutad poängsättning förvandlades summan till 

procent. Vid detta stadie indelades de i låg kvalitet (0-59 procent), medel kvalitet (60-79 

procent) samt hög kvalitet (80-100 procent). Artiklarna som valdes till föreliggande studie 

hade medel till hög kvalitet. I Bilaga 2 redovisas artikelöversikten med inkluderande artiklar. 

 

Datanalys 

Enligt Wibeck (2012) är en strukturerad analysprocess som utgångspunkt betydelsefull för att 

få pålitliga resultat. Resultatet från analysprocessen har inspirerats utifrån Graneheim och 

Lundmans (2012) sammanställning av kvalitativ innehållsanalys med manifest innehåll som 

går ut på att arbeta textnära där tydligt synliga beståndsdelar blir beskrivna (ibid.). En 

manifest analys betyder att den konkreta texten är mittpunkten, med tonvikt på innehåll 

(Graneheim & Lundman, 2004). Vetenskapliga studier som ingår i en litteraturstudie bör 

enligt Olsson och Sörensen (2011) analyseras för att bidra med relevant resultat som ger svar 

på litteraturstudiens syfte. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är det första stadiet i 

innehållsanalysen att välja ut meningsenheter från den text som kommer att analyseras. 

Fraser alternativt meningar som har ett samband med varandra genom sitt innehåll samt ger 

svar på studiens syfte är meningsbärande enheter (ibid.). Meningsbärande enheter, 

kondensering, kodning samt kategorier utgjorde analysprocessen. Resultatet genomlästes 

flera gånger för att erhålla en bredare förståelse samt en helhet av texten. Meningsbärande 

enheter som gav svar på studiens syfte valdes ut och översattes därefter från engelska till 

svenska med hjälp av ett svenskt-engelskt lexikon. Efteråt skrevs samtliga meningsbärande 

enheter in i en tabell på en dator. Därefter kondenserades samtliga meningsbärande enheter. 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) sker kondensering när de meningsbärande enheterna 

görs kortare samtidigt som det centrala budskapet bevaras. Efter att de meningsbärande 
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enheterna kondenserats kodades de. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är kodning som 

en etikett som tydliggör innehållet samt formuleras med ett alternativt flera termer. Samtliga 

meningsbärande enheter, kondenseringen samt koder skrevs ut och klipptes ut. Därefter 

likställdes koderna med varandra för att upptäcka skillnader samt likheter. Till sist indelades 

koder med lika innebörd i buntar vilka frambringade diverse kategorier. Enligt Graneheim 

och Lundman (2004) är det sista stadiet i en manifest innehållsanalys bildandet av kategorier. 

Vid bildning av kategorier ges en bild av det innehåll i intervjuerna vilka är mest 

betydelsefulla. Samtliga kategorier bedöms som unika. Inga meningsbärande enheter kan 

tillhöra mer än en kategori (ibid.). I Bilaga 3 ges exempel på analysförfarandet. Enligt 

Forsberg och Wengström (2016) utgör citat en del av en kvalitativ resultatredovisning. Av 

denna orsak är resultatet styrkt med citat. 

Resultat 

Analysen av de åtta vetenskapliga studierna resulterade i fem kategorier: Ovilja att ge 

omvårdnad, Ont om tid, Bristande tillämpning av skyddsredskap, Risk för smitta samt Brist 

på enhetlig omvårdnad. Resultatet av analysen beskriver sjuksköterskors upplevelser vid 

omvårdnad av patienter med blodsmitta.   

 

 

 

Ovilja att ge omvårdnad 

Det var vanligt att sjuksköterskorna vid omvårdnadsarbete la fokus på patienternas ålder, 

uppförande samt utseende, vilket i sin tur hade en inverkan på hur patienterna fick 

omvårdnad (Lymer, Richt & Isaksson, 2003). Även i Sherman (2000a) och Sherman (2000b) 

studier konstaterades detta. Vid HIV-epidemins första skede var majoriteten av de 

nedsmittade patienterna homosexuella män. En övervägande del av sjuksköterskorna 

upplevde en ovilja att bemöta patienterna med omvårdnad. En anledning till denna upplevelse 

var att sjuksköterskorna inte kunde åsidosätta de homosexuella männens sexuella läggning 

för att bemöta dem med ett holistiskt synsätt. Efter ett antal år i yrket hade sjuksköterskornas 

upplevelse av ovilja att ge omvårdnad ändrats gentemot homosexuella män (ibid.). Enligt 

Breault och Polifroni (1992) upplevde sjuksköterskorna att homosexuella patienter verkade 

uppskatta omvårdnaden mer än vad drogmissbrukarna gjorde, vilket resulterade i att 

sjuksköterskorna hade en ovilja att ge omvårdnad till drogmissbrukare. Enligt Sherman 

Ovilja att ge omvårdad Ont om tid Bristande tillämpning av skyddsredskap 
 

Risk för smitta 
 

Brist på enhetlig omvårdnad 
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(2000a) upplevde sjuksköterskorna ovilja att ge omvårdnad till drogmissbrukarna. Enligt 

sjuksköterskorna fick drogmissbrukarna själva ta följderna av sina handlingar efter att ha 

delat droger med förorenade kanyler medan sjuksköterskorna menade att homosexuella 

patienter inte kunde ansvara för att de blivit smittade (ibid.). 

 

”This is awful, sometimes my feelings against IV drug abusers are like, you know, sometimes 

they deserve it.” (Breault & Polifroni, 1992, s. 24). 

 

Enligt Lymer, Richt och Isaksson (2004) upplevde sjuksköterskorna ängslan vad gäller 

patienter som var drogmissbrukare eller aggressiva våldsbenägna patienter. Enligt Sherman 

(2000a) var det däremot somliga sjuksköterskor som ignorerade patienternas beteende 

eftersom patienterna trots allt uppskattade den omvårdnad de erhöll. 

 

Ont om tid  

Enligt Sherman (2000b) upplevde sjuksköterskorna att det fanns ont om tid att ge omvårdnad 

till patienter som bar på blodsmitta. Sjuksköterskorna upplevde att för mycket tid lades ner på 

andra sysselsättningar som fordrades på avdelningen, som exempelvis ökat ansvar för EKG 

samt laboratorietester. Detta innebar att sjuksköterskorna upplevde irritation och djup 

besvikelse, vilket ledde till att de blev mycket stressade. Sjuksköterskorna var både fysiskt 

och psykiskt stressade, eftersom de inte upplevde att de klarade av att tillgodose patienternas 

omvårdnadsbehov (ibid.). 

 

”…increased role responsibilities such as laboratory testing and EKG testing… nurses 

questioned their professional competence and felt frustrated by the workload and a lack of 

time to attend to their patients’ needs.” (Sherman, 2000b, s. 1505). 

 

Enligt Lymer et al. (2004) studie upplevde sjuksköterskorna överansträngning vid arbete med 

patienter som hade blodsmitta. Eftersom det hela tiden fanns press på att arbetssysslorna 

skulle utföras snabbt upplevde sjuksköterskorna att det var ont om tid för exempelvis 

hantering av kontaminerat avfall och vätska- och blod (ibid.). 
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Bristande tillämpning av skyddsredskap 

Lymer et al. (2004) studie påvisade att ont om tid hade en stor inverkan på sjuksköterskornas 

bristande tillämpning utav skyddsredskap. Ännu en inverkan var tillgången av 

skyddsredskap. Lätt åtkomst till skyddshandskar resulterade i kontinuerlig tillämpning. Om 

handskar, som betraktades vara det väsentligaste skyddsredskapet, inte bedömdes ha bra 

kvalitet, inte var lättåtkomligt eller var av felaktig storlek kunde det leda till minskad 

tillämpning. I Lymer et al. (2004) studie påvisades även att vid handskar som betraktades 

vara av dålig kvalitet ansågs handskarna vara ett hinder eftersom sjuksköterskorna fick 

minskad förmåga att känna med fingertopparna. Ansiktsskydd eller skyddsglasögon 

betraktades som klantiga, fastän de inte utgjorde hinder på övrigt sätt (ibid.). 

 

Enligt Lymer et al. (2003) studie kunde sjuksköterskornas rädsla för sitt eget välbefinnande 

och tillämpning av skyddsredskap leda till att patienterna kände skam. Att tillämpa 

skyddshandskar var mycket kränkande mot patienter påpekade sjuksköterskorna som varit 

yrkesverksamma under lång tid (ibid.). Omvårdnadsarbete vid patienter som hade HIV 

likställdes på samma vis som med patienter som hade hepatit-B och hepatit-C då det förekom 

ett flertal likheter, som exempelvis tillämpning av skyddsredskap (van Wissen & Woodmans, 

1994). 

 

Enligt Lymer et al. (2004) hade majoriteten av sjuksköterskorna stuckit sig på en använd 

kanyl. Situationer som dessa krävde rapportering. Trots detta var det få sjuksköterskor som 

genomförde föreskrifterna till fullo. Samtliga sjuksköterskor rapporterade inte händelsen på 

grund av att de var oroliga för att bli bedömda som oprofessionella (ibid.). Sjuksköterskorna 

som hade vetskap om att patienterna hade blodsmitta tillämpade dubbla skyddshandskar vid 

omvårdnad (Mullins, 2009). 

 

“The only specific action that most of the ER nurses take is to double glove (due to 

questionable quality of the gloves). We do this with any patient with a hazardous disease, 

HIV, Hepatitis, unknown sepsis.” (Mullins, 2009, s.314). 

 

Risk för smitta 

Enligt Shermans (2000b) studie upplevde majoriteten av sjuksköterskorna att de hade 

kännedom om risk för smitta eftersom de hade erfarenhet sedan tidigare beträffande skär- och 
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stickskador. Sjuksköterskorna upplevde att det var mycket väsentligt att underrätta 

patienterna att det inte var deras fel vid eventuella skär- och stickskador, då sjuksköterskorna 

upplevde att risk för smitta var en del av arbetet. Majoriteten av sjuksköterskorna i Shermans 

(2000b) studie upplevde ett lugn angående risk för smitta då de använde skyddsmaterial 

noggrant och var särskilt varsamma vad gäller förorenade redskap. Sjuksköterskorna 

påpekade vikten av att ha arbetsuppgiften ställd i centrum och inte lägga koncentrationen på 

andra samtidigt (ibid.). Det fanns även sjuksköterskor som upplevde ängslan för att bli 

smittade eller att smitta ned andra. Sjuksköterskorna var alltid medvetna om att det fanns risk 

för smitta, särskilt vid patienter som var omöjliga att förutse, exempelvis aggressiva patienter 

(Mullins, 2009). 

 

“There is an increased incidence of HBV (hepatitis B virus), HAV (hepatitis A virus), HCV 

(hepatitis C virus), and HIV in this setting . . . many of our patients become angry and 

purposefully try to infect you by throwing urine and feces and biting their cheeks, tongues, 

etc. and spitting on you.” (Mullins, 2009, s.313-314).  

 

Enligt Lymer et al. (2004) kunde risk för smitta reduceras genom skyddsredskap som var 

adekvata och lättåtkomliga. 

 

Brist på enhetlig omvårdnad 

Majoriteten av sjuksköterskorna upplevde att det inte fanns någon ängslan över att bli smittad 

enbart genom samtal med patienterna eller vid beröring av patienterna (Sherman, 2000a). 

Sjuksköterskorna upplevde att vidröring är betydelsefullt vid omvårdnad med blodsmittade 

patienter. Sjuksköterskorna menade att vidröring är en grundläggande detalj för patienter 

såväl som för närstående (Mullins, 2009). Sjuksköterskorna upplevde att patienter som var 

drabbade av HIV var utsatta för risken att inte erbjudas stöd på de avdelningar där 

sjuksköterskor inte hade någon erfarenhet att ge omvårdnad till blodsmittade patienter. 

Sjuksköterskorna menade att samtliga patienter borde få jämställd omvårdnad samt 

bemötande oberoende av patientens sjukdomsbestämning (Hodgsons, 2006). 

 

”I don’t think anybody has the right to judge other people, and I don’t think it necessarily 

matters how the person caught the disease – they have caught the disease and they need our 

help should mean it doesn’t matter” (Hodgson, 2006, s.288).  
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Diskussion 

 

Metoddiskussion 

Åtta artiklar med kvalitativ design vilka var väsentliga för föreliggande studies syfte har valts 

ut. Artiklarna som valdes var av medel eller hög kvalitet. Då syftet var att belysa 

sjuksköterskors upplevelser ansågs en kvalitativ design vara av betydelse. Enligt Forsberg 

och Wengström (2016) kan forskaren vid en kvalitativ design ha egna subjektiva tolkningar 

vid kodning, vilket kan leda till att forskarens tolkningar har en inverkan på resultatet. Det 

kan av den orsaken ha skett en omedveten inverkan på studiens resultat. Forsberg och 

Wengström (2016) menar att en empirisk studie kan sammankopplas med verkligheten 

omedelbart. Av denna orsak hade en empirisk studie eventuellt varit en bättre valmöjlighet i 

jämförelse med en litteraturstudie. Dock skulle det finnas risk för att svar som inte stämmer 

med verkligheten och är opålitliga kommer fram genom intervjuerna eftersom syftet av denna 

studie kan anses vara känsligt. Genom tillämpning av en litteraturstudie kan djupare 

förståelse erhållas. Det har även framkommit större mängd material vid tillämpning av 

föreliggande studie. Olsson och Sörensen (2011) skriver att en förståelse av särskilda 

situationer eftersträvas vid tillämpning av kvalitativa studier, detta för att erhålla en så bred 

överblick som möjligt. Ändamålet vid tillämpning av föreliggande studie var just att få en så 

stor helhetssyn som möjligt. 

 

Via de elektroniska databaserna Cinahl och PubMed utfördes sökning av vetenskapliga 

artiklar. Forsberg och Wengström (2016) skriver att Cinahl och PubMed består av 

vetenskapliga studier som har fokus på omvårdnad och bedömdes således vara passande till 

denna studie. För att erhålla en utbredd sökning kan det enligt Willman et al. (2016) vara 

viktigt att utföra sökning i flera databaser. Eftersom enbart två databaser användes för 

sökning av artiklar kan detta vara en nackdel, dock nämner Willman et al. (2016) även att 

Cinahl och Pubmed är de övervägande databaserna inom området omvårdnad och av denna 

anledning bedömdes dessa databaser vara tillräckliga eftersom passande artiklar vilka svarade 

på studiens syfte påträffades. 

 

Booleska sökoperatorerna AND samt OR tillämpades. Willman et al. (2016) skriver att med 

hjälp av sökoperatorn OR blir resultatet av sökningen mer omfattande eftersom sökningen 
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utvidgas. Med hjälp av sökoperatorn AND blir sökningen avgränsad samtidigt som resultatet 

av sökningen blir mer detaljerad (ibid.). Booleska sökoperatorn NOT inkluderades inte 

eftersom det inte bedömdes vara väsentligt för sökningen. Det kom senare fram att 

sökoperatorn NOT hade varit gynnsam att tillämpa eftersom sökningen ledde till några 

artiklar som saknade betydelse för föreliggande studies syfte. Hade sökoperatorn NOT 

tillämpats skulle tid ha sparats vid insamling av material. 

 

Enbart vetenskapliga studier på engelska lästes och valdes ut. Enligt Segesten (2012) finns 

det risk att väsentliga studier utsorteras vid språkbegränsningar. Likväl är det viktigt att 

studierna blir språkligt uppfattade och enligt Segesten (2012) är engelska det officiella 

språket inom vetenskapen. Då samtliga studier var skrivna på engelska kunde det därför ha 

till följd att de inte översatts helt korrekt. Ytterligare ett krav var peer-reviewed studier. 

Olsson och Sörensen (2011) menar att peer-reviewed studier blivit granskade av experter 

inom ämnet och på detta sätt blir kvaliteten på studien säkerställd. 

 

Det fanns strävan att välja artiklar endast från Nordeuropa, detta för möjligheten att uppfatta 

artiklarna ur ett svenskt sammanhang. Dock kunde detta inte genomföras eftersom det inte 

fanns nog med relevanta artiklar. Det konstaterades därefter att omvårdnad vid blodsmitta är 

världsomfattande och förekommande i samtliga kulturer, vilket innebär att det är en 

problematik för sjuksköterskor runt om i världen. Av denna anledning gjordes inga 

geografiska avgränsningar. Artiklar från USA, Storbritannien, Sverige och Nya Zeeland 

valdes ut. Det fanns vetskap om att sjukvården kunde skilja sig åt länderna emellan, dock 

bedömdes upplevelser vid omvårdnad vid blodsmitta vara en global fråga. Upplevelserna 

bland sjuksköterskorna tycktes vara liknande oavsett land. Det som ger stöd till att inga 

geografiska avgränsningar skulle göras är att analysen visar på liknande resultat från de ovan 

nämnda länderna. Enligt Willman et al. (2016) blir pålitligheten större när artiklar från olika 

länder har liknande resultat. 

 

Alla åtta artiklar som inkluderats i studiens resultat blev vetenskapligt granskade genom 

tillämpning av Willman et al. (2016) mall för kvalitetsgranskning. Genom detta uteslöts ett 

flertal studier som inte ansågs vara av betydelse för föreliggande studies syfte. Mallen 

upplevdes som enkel samt lättförståelig. En svaghet är att enbart en person har läst alla åtta 

artiklar och granskat dem enskilt. Det hade troligen varit en styrka om artiklarna hade lästs 
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och granskningen hade utförts av fler än en person. Enligt Willman et al. (2016) blir 

pålitligheten större om fler än en person granskar artiklarna.  

Med syfte att utvidga sökningen inkluderades inga årtalavgränsningar vid insamling av 

material. Den äldsta artikeln av samtliga artiklar i resultatet är 24 år gammal. Detta kan ha 

varit en svaghet då Friberg (2012) skriver att vetenskapligt material bör vara så aktuellt som 

möjligt. Dock bedömdes den äldsta artikeln ha ett adekvat resultat och relevanta 

meningsenheter kunde väljas ut som bedömdes svara på studiens syfte. 

 

Fem till sex vetenskapliga studier är tillräckligt vad gäller kvaliteten på en kvalitativ 

litteraturstudie (Olsson & Sörensen, 2011). Dock togs åtta artiklar med då det bedömdes ge 

mer styrka till arbetets resultat eftersom fler upplevelser kunde tas med. Resultatet kan 

däremot ha blivit påverkat av att Sherman (2000a, 2000b) och Lymer et al. (2003, 2004) har 

författat två vetenskapliga studier vardera. I artiklarnas resultatdelar fanns trots allt några 

olikheter vilka betraktades som väsentliga vad gäller till föreliggande studies syfte. Av denna 

orsak omfattas föreliggande studies resultatdel av artiklarna från ovan nämnda författare. 

 

Fyra av de åtta artiklarna som inkluderades i resultatet hade ett urval av flera professioner. 

Trots detta kunde sjuksköterskornas upplevelser tydligt urskiljas från resterande professioner, 

som exempelvis undersköterskor och läkare. Det framfördes före eller efter ett citat att det var 

en sjuksköterskas uttalanden och på detta sätt kunde författaren till föreliggande studie tydligt 

se vilka utsagor som kom från sjuksköterskorna. 

 

Holloway och Wheeler (2002) skriver om pålitlighet med aspekter som överförbarhet, 

trovärdighet samt bekräftelsebarhet. I fråga om pålitlighet rör det sig om författarens 

tillvägagångssätt vad gäller att komma fram till resultat (ibid.). Wibeck (2012) skriver att en 

utgångspunkt med strukturerat analysförfarande är väldigt viktigt vad gäller erhållande av 

trovärdiga resultat. Analysprocessen i föreliggande studie har varit textnära med manifest 

innehåll. Utifrån Graneheim och Lundmans (2012) sammanställning av kvalitativ 

innehållsanalys har inspiration hämtats vad gäller analysprocessen av vetenskapliga studier i 

resultatdelen. Vid manifest tolkning arbetar författaren textnära vilket leder till att tydliga 

beståndsdelar blir beskrivna (ibid.). Graneheim och Lundman (2004) skriver att vid en 

manifest tolkning är det den konkreta texten som är mittpunkten, med fokus på innebörden. 

Enligt Friberg (2012) kan det vid manifest och latent analys ske tolkningar. Olsson och 

Sörensen (2011) skriver att vetenskapliga artiklar som valts att ha med i en litteraturstudie ska 
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analyseras för att det i sin tur ska kunna leda till väsentliga resultat som ger svar till arbetets 

syfte. Vid sammanställning av ett nytt resultat är det betydelsefullt att analysera (ibid). 

Eftersom det var första gången författaren utförde en analys kan det haft en inverkan på 

resultatet. 

 

Artiklarna lästes i fulltext. Därefter valdes meningsbärande enheter ut som stämde med 

föreliggande studies syfte och för att inte förlora viktig data. De meningsbärande enheterna 

översattes från engelska till svenska med hjälp av ett svenskt-engelskt lexikon. 

Översättningen till svenska förenklade analysförfarandet. Alla meningsbärande enheter, 

kondenseringen och koderna skrevs ut och klipptes därefter ut. Sedan likställdes koderna med 

varandra för att påträffa skillnader och likheter. Till slut indelades koder med lika innehåll i 

buntar som sedan frambringade olika kategorier. Således underlättades analysförfarandet. 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) kan analysförfarandet ha en inverkan på det 

framförda resultatets värde ifall kunskap eller saknad av kunskap av tidigare analysförfarande 

förekommer. Meningsbärande enheter bör innehålla yttranden alternativt termer som har ett 

samband med studiens syfte. Det ska varken vara långa alternativt korta meningsbärande 

enheter, eftersom det annars kan resultera i ett förkommet innehåll eller bristfälligt resultat 

(ibid.). På grund av brist på tidigare erfarenhet vad gäller meningsbärande enheter kan 

somliga enheter kommit att vara för långa. Det har troligen inte påverkat kondenseringen, 

kodningen samt indelningen av kategorierna. 

 

Olsson och Sörensen (2011) skriver att författarens förförståelse ska framföras. Dock har 

författaren till föreliggande studie ingen tidigare förförståelse av upplevelser vid omvårdnad 

av patienter med blodsmitta och således har ingen förförståelse framförts. Artiklarna som 

inkluderats i resultat har ställts samman på ett så neutralt vis som möjligt. 

Resultatdiskussion 

Följande kategorier kommer diskuteras i resultatdiskussionen: Ovilja att ge omvårdnad, Ont 

om tid, Bristande tillämpning av skyddsredskap, Risk för smitta, Bristande enhetlig 

omvårdnad. 

 

I föreliggande resultat framkom bland annat att sjuksköterskorna upplevde ovilja att ge 

omvårdnad till personer med blodsmitta. Oviljan att ge omvårdnad grundades bland annat på 
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att patienterna var homosexuella och drogmissbrukare. Sjuksköterskorna upplevde att de inte 

kunde ignorera patienternas sexuella läggning. Även Suominen, Koponen, Mockiene, Raid, 

Istomina, Vänskä och Välimäki (2010) skriver i sin studie om hur sjuksköterskorna upplevde 

ovilja att ge omvårdnad till blodsmittade patienter på grund av deras sexuella läggning. 

Sjuksköterskorna satte även patienternas utseende, ålder och uppförande i centrum vilket 

påverkade omvårdnaden patienterna fick. Även Manya, Herwehe, Murtaza-Rossini, Reine, 

Cuffie, Gruber och Kaiser (2013) studie visar liknande fynd att sjuksköterskorna upplevde en 

ovilja att ge omvårdnad till blodsmittade patienter. 

 

Sjuksköterskorna upplevde  att det var ont om tid vid omvårdnad av blodsmittade patienter 

eftersom sjuksköterskorna upplevde att andra arbetsuppgifter tog mer plats. Benner, 1993; 

Talashek, Kaponda, Jere, Kafulafula, Mbeba, McCreary och Norr (2007) diskuterar  att vid 

upplevelse av ont om tid påverkades omvårdnaden på ett negativt sätt vilket kändes ännu mer 

påfrestande för sjuksköterskorna samtidigt som patienterna inte erhöll god omvårdnad. På 

grund av upplevelse av ont om tid upplevde sjuksköterskorna i föreliggande studie även 

frustration vilket medförde i psykisk och fysisk stress. Detta var fallet då sjuksköterskorna 

inte upplevde att patienternas omvårdnadsbehov tillfredsställdes. Sjuksköterskorna upplevde 

bland annat att ont om tid förekom vid hantering av nedsmittat material. Även Billeter-

Koponen och Fredén (2005) menar att sjuksköterskorna upplevde att stress existerar på jobbet 

och att det gav en negativ inverkan på möjligheten att ge god omvårdnad. 

 

Det framkom även i resultatet att sjuksköterskorna hade bristande tillämpning av 

skyddsredskap på grund av bland annat dålig åtkomst och kvalitet. Sowell och Phillips (2010) 

beskriver också i sin studie att sjuksköterskorna brast i sin tillämpning av skyddsredskap. 

Dock nämner Joukar, Mansour-Ghanaei, Soati och Meskinkhoda (2012) att sjuksköterskorna 

som hade vetskap om att patienterna hade blodsmitta tillämpade skyddsredskap mer 

kontinuerligt. Även patienternas känsla av skam vid sjuksköterskornas tillämpning av 

skyddsredskap och sjuksköterskornas ängslan för sin egen hälsa medförde i bristande 

tillämpning. En annan studie gjord av Olofsson, Bengtsson och Brink (2003) påpekar också 

att sjuksköterskorna upplevde att omvårdnaden inte utfördes på rätt sätt när säkerhetsrutiner 

inte tillämpades. 

I resultatet framkom det att sjuksköterskorna upplevde att risk för smitta var en del av deras 

arbete. Somliga sjuksköterskor var dock rädda för att bli smittade. Flera vetenskapliga studier 

(Li, Comulada, Wu, Ding & Zhu, 2013; Manya et al., 2013) visar på sambandet mellan 
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sjuksköterskornas upplevelser av risk för smitta och patienternas upplevelser av att inte få 

god omvårdnad. Vid god tillgång till skyddsredskap ökade användning av skyddsreddskap 

och risk för smitta minskade. Detta styrks av Sopirala et al. (2014) resultat som visar vikten 

av lättåtkomlig skyddsredskap som kunde, vid kontinuerlig tillämpning av sjuksköterskorna, 

resultera i reducerad risk för smitta. 

 

I resultatet framkom det bland annat att på avdelningar där sjuksköterskorna inte var vana vid 

omvårdnad vid blodsmitta utsattes patienterna för brist på enhetlig omvårdnad. Martin och 

Bedimo (2000) nämner i sin studie om hur sjuksköterskor som inte hade erfarenhet av 

omvårdnad vid blodsmitta inte gav enhetlig omvårdnad till patienterna. Det fanns också 

sjuksköterskor som tyckte att alla patienter skulle få enhetlig omvårdnad, utan hänsyn till 

diagnos. Detta resultat styrks av flera tidigare studier (Delobelle, Rawlinson, Ntuli, Malatsi, 

Decock & Depoorter, 2009; Perry 2005; Uwakwe, 2000) vilka  pekar på att det var av stor 

betydelse att blodsmittade patienter blev bemötta med vördnad samtidigt som patienternas 

autonomi och människovärde bevarades, precis som vilken patient som helst, oavsett diagnos. 

 

Lin, Li, Wan, Wu och Yan (2012) diskuterar vikten av att sjuksköterskor skulle ha medkänsla 

vilket kunde medföra i att patienterna fick större tillit till sjuksköterskorna. Detta kunde sedan 

resultera i en god relation (ibid.). Travelbee (1971) skriver att det är sjuksköterskans ansvar 

för att skapa och stärka kommunikationen och relationen i omvårdnaden men ömsesidighet 

från båda sidor behövs. Sjuksköterskan ska enligt Travelbee (1971) ha sina tolkningar som 

utgångspunkt för hur hon ska agera och uppföra sig.  

Slutsats 

Resultatet i föreliggande litteraturstudie lyfter bland annat fram sjuksköterskors ovilja att ge 

omvårdnad till patienter som har blodsmitta eftersom sjuksköterskorna inte kunde ignorera 

patienternas sexuella läggning eller att de var drogmissbrukare. Upplevelse av ont om tid på 

grund av bland annat ökat ansvar på arbetsplatsen orsakade frustration samt psykisk och 

fysisk påfrestning hos sjuksköterskor. Vid bristande tillgång på skyddsredskap upplevde 

sjuksköterskor minskad tillämpning av säkerhetsrutiner. Även om majoriteten av 

sjuksköterskorna kände sig trygga vad gäller risk för smitta fanns det somliga sjuksköterskor 

som upplevde rädsla för att bli blodsmittade, särskilt av patienter som var omöjliga att 

förutse. Litteraturstudien lyfter också fram att sjuksköterskor ansåg att samtliga patienter, 
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oavsett diagnos, bör få lika omvårdnad. Det är av denna orsak betydelsefullt att fortsätta 

studera detta ämne. Således kan sjuksköterskor få större inblick i blodsmitta samtidigt som 

deras rädsla för att bli smittade lyfts fram. För att få sjuksköterskor att förstå vikten av 

tillämpning av skyddsredskap och förbättra deras kunskap om blodsmitta är det både skolans 

och hälso- och sjukvårdens uppgift att erbjuda stöd, i form av exempelvis utbildning om 

blodsmitta samt olika sjukdomar som smittorisker kan resultera i och vad de kan ge för 

konsekvenser. Genom evidensbaserad vård och uppdaterad kunskap om blodsmitta hos 

sjuksköterskorna kan det resultera i en god omvårdnad för blodsmittade patienter. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 
 

Referenser 

AFS 1986:23. Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling – skydd om blodsmitta. 

Stockholm: Arbetsmiljöverket. 

 

AFS 2012:7. Mikrobiologiska arbetsmiljörisker – Smitta, toxinpåverkan, överkänslighet. 

Stockholm: Arbetsmiljöverket. 

 

Almås, H., & Risvik, W. (2002). Omvårdnad vid sjukdomar i gallvägar och lever. I H. Almås 

(Red.), Klinisk Omvårdnad 1. (s. 557-569). Stockholm: Liber. 

 

Alvsvåg, H. (2012). Kärlek. I L. Wiklund & I. Bergbom (Red.), Vårdvetenskapliga begrepp i 

teori och praktik. (s. 251-261). Lund: Studentlitteratur. 

 

Axelsson, Å. (2012). Litteraturstudie. I M. Granskär & B. Höglund-Nielsen (Red.), 

Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. (s. 203-220). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Banwell, C., Bammer, G., Gifford, S.M., & O’Brien, M.L. (2005). Australian Lesbian and 

Bisexual Women's Health and Social Experiences of Living with Hepatitis C. Health Care 

for Women International, 26(4), 340-354. 

 

Benner, P. (1993). Från novis till expert – mästerskap och talang i omvårdnadsarbetet. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Billeter- Koponen, S., & Fredén, L. (2005). Long-term stress, burnout and patient-nurse 

relations: qualitative interview study about nurses’ experiences. Scandinavian Journal of 

Caring Sciences, 19(1), 20-27. 

 

Breault, A.J., & Polifroni, C. (1992). Caring for people with AIDS: nurses’ attitudes and 

feelings. Journal of Advanced Nursing, 17(1), 21-27.   

 

Crockett, B., & Gifford, S.M. (2004). ‘Eyes Wide Shut’: Narratives of Women Living with 

Hepatitis C in Australia. Women & Health, 39(4), 117-137. 



 

25 
 

Delobelle, P., Rawlinson, J.L., Ntuli, S., Malatsi, I., Decock, R., & Depoorter, A.M. (2009). 

HIV/AIDS knowledge, attitudes, practices and perceptions of rural nurses in South Africa. 

Journal of Advanced Nursing, 65(5), 1061-1073. 

 

Egidius, H. (2008). Psykologlexikon. Stockholm: Natur och kultur. 

 

Ekman, I., Swedberg, K., Taft, C., Lindseth, A., Norberg, A., Brink, E., ... & Stibrant-

Sunnerhagen, K. (2011). Person-centered care - Ready for prime time. European Journal of 

Cardiovascular Nursing, 10(4), 248-251. 

 

Ericson, E., & Ericson, T. (2009). Klinisk mikrobiologi: Infektioner, Immunologi, 

Vårdhygien. Stockholm: Liber. 

 

Eriksson, K. (1991). Pausen – En beskrivning av vårdvetenskapens kunskapsobjekt. 

Stockholm: Almqvist & Wiksell. 

 

Folkhälsomyndigheten. (2013)a. Sjukdomsinformation om hepatit B. Hämtad 2016-10-10, 

från https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-

sjukdomar/hepatit-b/ 

 

Folkhälsomyndigheten. (2013)b. Sjukdomsinformation om hepatit C. Hämtad 2016-10-10, 

från https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-

sjukdomar/hepatit-c/ 

 

Folkhälsomyndigheten. (2016)a. Hivinfektion. Hämtad 2016-10-10, från 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-

visualisering/sjukdomsstatistik/hivinfektion/ 

 

Folkhälsomyndigheten. (2016)b. Hepatit B. Hämtad 2016-10-10, från 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-

visualisering/sjukdomsstatistik/hepatit-b/ 

 

 



 

26 
 

Folkhälsomyndigheten. (2016)c. Skattning av antalet personer som lever i Sverige med en 

hepatit-C infektion 2015. Hämtad 2016-10-10, från 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/Skattning-av-

antalet-personer-som-lever-med-en-hepatit-C-infektion-i-Sverige-2015/ 

Forsberg, C., & Wengström, Y. (2016). Att göra systematiska litteraturstudier: värdering, 

analys och presentation av omvårdnadsforskning. (Uppl.4). Stockholm: Natur & Kultur. 

Frazer, K., Glacken, M., Coughlan, B., Staines, A., & Daly, L. (2011)a. Hepatitis C virus 

infection in primary care: survey of registered nurses’ knowledge and access to information. 

Journal of Advanced Nursing, 67(2), 327-339. 

Frazer, K., Glacken, M., Coughlan, B., Staines, A., & Daly, L. (2011)b. Hepatitis C virus in 

primary care: survey of nurses’ attitudes to caring. Journal of Advanced Nursing, 67(3), 598-

608. 

Friberg, F. (2012). Dags för uppsats- vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. 

Lund: Studentlitteratur.  

 

Graneheim, U. H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 

concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 

24(2), 105-112. 

 

Graneheim, U.H., & Lundman, B. (2012). Kvalitativ innehållsanalys. I M. Granskär., & B. 

Höglund-Nielsen (Red.), Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Hodgson, I. (2006). Empathy, inclusion and enclaves: the culture of care of people with 

HIV/AIDS and nursing implications. Journal of Advanced Nursing, 55(3), 283-290. 

 

Holloway, I., & Wheeler, S. (2002). Qualitative Research in Nursing. Oxford: Blackwell. 

 

International Council of Nurses. (2014). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Stockholm: 

Svensk sjuksköterskeförening. 

 



 

27 
 

Jankovic, S., Bojanic, J., Jovic-Vranes, A., Marinkovic, J., & Jankovic, J. (2009). 

Knowledge, attitudes and practices towards blood-borne pathogens in healthcare workers in 

Banja Luka, Bosnia and Herzegovina. Central European Journal of Medicine, 4(4), 409-414. 

 

Joukar, F., Mansour-Ghanaei, F., Soati, F., Meskinkhoda, P. (2012). Knowledge levels and 

attitudes of health care professionals toward patients with hepatitis C infection. World 

Journal of Gastroenterology, 18(18), 2238-2244. 

 

Juan, C., Siebers, R., Wu, F-F., Wu, C., Chang, Y., & Chao, C. (2004). The attitudes, 

concerns, gloving practices and knowledge of nurses in a Taiwanese hospital regarding AIDS 

and HIV. International Journal of Nursing Practice, 10(1), 32-38. 

 

Kagan, I., Lee-Ovaida, K., & Kaneti, T. (2009). Perceived Knowledge of Blood-Borne 

Pathogenes and Avoidance of Contact With Infected Patients. Journal of Nursing 

Scholarship, 41(1), 13-19. 

 

Karlsson, E-K. (2012). Informationssökning. I: M. Henricson, (Red.), Vetenskaplig teori och 

metod: från idé till examination inom omvårdnad. (s. 95-113). Lund: Studentlitteratur. 

 

Keller, S., Daley, K., Hyde, J., Greif, R.S., & Church, D.R. (2005). Hepatitis C prevention 

with nurses. Nursing and Health Sciences, 7(2), 99-106. 

 

Kermode, M., Holmes, W., Langkham, B., Thomas, M-S., & Gifford, S. (2004). HIV-related 

knowledge, attitudes & risk perception amongst nurses, doctors & other healthcare workers in 

rural India. Indian Journal of Medical Research, 122(3), 258-264. 

 

Kirkevold, M. (2000). Omvårdnadsteorier – Analys och utvärdering. Lund: Studentlitteratur. 

 

Kristensson, J. (2014). Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik för studenter inom 

hälso- och vårdvetenskap. Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Li, L., Comulada, W-S., Wu, Z., Ding, Y., & Zhu, W. (2013). Providers’ HIV-related 

avoidance attitude and patient satisfaction. Health Expectation, 16(1), 105-112. 



 

28 
 

Lin, C., Li, L., Wan, D., Wu, Z., & Yan, Z. (2012). Empathy and avoidance in treating 

patients living with HIV/AIDS (PLWHA) among service providers in China. AIDS Care, 

24(11), 1341-1348. 

 

Lymer, U.B., Richt, B., & Isaksson, B. (2003). Health care workers’ action strategies in 

situations that involve a risk of blood exposure. Journal of Clinical Nursing, 12(5), 660-667. 

 

Lymer, U.B., Richt, B., & Isaksson, B. (2004). Blood exposure: factors promoting health care 

workers’ compliance with guidelines in connection with risk. Journal of Clinical Nursing, 

13(5), 547-554. 

 

Ma, G.X., Shive, S.E., Toubbeh, J.I., Tan, Y., & Wu, D. (2008). Knowledge, attitudes, and 

behaviors of Chinese hepatitis B screening and vaccination. American Journal of Health 

Behavior, 32(2), 178-187. 

 

Manya, M., Herwehe, J., Murtaza-Rossini, M., Reine, P., Cuffie, D., Gruber, D., & Kaiser, 

M. (2013). Linking and Retaining HIV Patients in Care: The Importance of Provider 

Attitudes and Behaviors. AIDS Patient Care STDS, 27(5), 297-303. 

 

Martin, J.E., & Bedimo, A.L. (2000). Nurse Practitioner, Nurse Midwife and Physician 

Assistant Attitudes and Care Practices Related to Persons with HIV/AIDS. Journal of the 

American Academy of Nurse Practitioners, 12(2), 35-41. 

 

McGillis Hall, L. & Kiesners, D. (2005). A narrative approach to understanding the nursing 

work environment in Canada. Social Science & Medicine, 61(12), 2482-2491. 

 

Mullins, I.L. (2009). How Caring for Persons with HIV/AIDS Affects Rural Nurses. Issues in 

Mental Health Nursing, 30(5), 311-319.  

 

Norberg, A., Engström, B., & Nilsson, L. (1995). God omvårdnad – grundvärderingar. 

Falköping: Bonnier Utbildning. 

 

Olofsson, B., Bengtsson, C., & Brink, E. (2003). Absence of response: a study of nurses’ 

experience of stress in the workplace. Journal of Nursing Management, 11(5), 351-358. 



 

29 
 

Olsson, H., & Sörensen, S. (2011). Forskningsprocessen, kvalitativa och kvantitativa 

perspektiv. Stockholm: Liber. 

 

Perry, B. (2005). Core nursing values brought to life through stories. Nursing Standard, 

20(7), 41-48. 

 

Relf, M.V., Mallinson, K., Pawlowski, L., Dolan, K., & Dekker, D. (2005). HIV-Related 

Stigma Among Persons Attending an Urban HIV Clinic. Journal of Multicultural Nursing  

& Health, 11(1), 14-22. 

 

Richmond, J.A., Dunning, T.L., & Desmond, P.V. (2007). Health professionals´ attitudes 

toward caring for people with hepatitis C. Journal of Viral Hepatitis, 14(9), 624–632. 

 

Segesten, K. (2012). Användbara texter. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats – vägledning 

för litteraturbaserade examensarbeten (sid 47-56). Lund: Studentlitteratur. 

 

SFS 1982:763. Hälso- och sjukvårdslagen. Stockholm: Socialdepartementet. 

 

SFS 2004:168. Smittskyddslagen. Stockholm: Socialdepartementet. 

 

Sherman, D.W. (2000)a. AIDS-dedicated nurses: What can be learned from their perceptions 

and experiences. Applied Nursing Research, 13(3), 115-124. 

 

Sherman, D.W. (2000)b. Experiences of AIDS-dedicated nurses in alleviating the stress of 

AIDS caregiving. Journal of Advanced Nursing, 31(6), 1501-1508. 

 

Socialstyrelsen. (2006). Att förebygga vårdrelaterade infektioner – Ett kunskapsunderlag. 

Hämtad 2016-10-11, från https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/20412/att-

forebygga-vardrelaterade-infektioner-ett-kunskapsunderlag-2006-123-12.pdf 

 

Socialstyrelsens författningssamling. (2016). Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i 

vård och omsorg. Hämtad 2016-10-11, från 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19819/2015-5-10.pdf 



 

30 
 

Sopirala, M.M., Yahle-Dunbar, L., Smyer, J., Wellington, L., Dickman, J., Zikri, N., … & 

Mangino, J.E. (2014). Infection Control Link Nurse Program: An interdisciplinary approach 

in targeting health care-acquired infection. American Journal of Infection Control, 42(4), 

353-359. 

Sowell, R., & Phillips, K.D. (2010). Understanding and Responding to HIV/AIDS Stigma 

and Disclosure: An International Challenge for Mental Health Nurses. Issues in Mental 

Health Nursing, 31(6), 394-402. 

 

Stein, A.D., Makarawo, T.P., & Ahmad, M.F.R. (2003). A survey of doctors' and nurses' 

knowledge, attitudes and compliance with infection control guidelines in Birmingham 

teaching hospitals. Journal of Hospital Infection, 54(1), 68-73. 

 

Suominen, T., Koponen, N., Mockiene, V., Raid, U., Istomina, N., Vänskä, M.L., … & 

Välimäki, M. (2010). Nurses' knowledge and attitudes to HIV/AIDS - 

An international comparison between Finland, Estonia and Lithuania. International Journal 

of Nursing Practice, 16(2), 138-147. 

 

Talashek, M.L., Kaponda, C.P., Jere, D.L., Kafulafula, U., Mbeba, M.M., McCreary, L.L., & 

Norr, K. (2007). Identifying what rural health workers in Malawi need to 

become HIV prevention leaders. The Journal of the Association of Nurses in AIDS Care, 

18(4), 41-50. 

 

Ternestedt, B-M., & Norberg, A. (2009). Omvårdnad ur ett livscykelperspektiv. I F. Friberg, 

& J. Öhlén (Red.), Omvårdnadens grunder- Perspektiv och förhållningssätt. (s. 29- 63). 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Travelbee, J. (1971). Interpersonal Aspects of Nursing. Philadelphia: Davis. 

Tørseth Andreassen, G., Hægeland, A., & Wilhelmsen, I-L. (2002). Omvårdnad vid 

infektionssjukdomar. I H. Almås (Red.), Klinisk Omvårdnad 2. (s. 1071-1120). Stockholm: 

Liber. 



 

31 
 

Uwakwe, C.B. (2000). Systematized HIV/AIDS education for student nurses at the 

University of Ibadan, Nigeria: impact on knowledge, attitudes and compliance with universal 

precautions. Journal of Advanced Nursing, 32(2), 416-424. 

 

van de Mortel, T.F. (2003). Registered and enrolled nurses' knowledge of hepatitis C and 

attitudes towards patients with hepatitis C. Contemporary Nurse, 16(1), 133-144. 

 

van Wissen, K., & Woodman, K. (1994). Nurses´attitudes and concerns to HIV/AIDS: a 

focus group approach. Journal of Advanced Nursing, 20(6), 1141-1147. 

  

Wibeck, V. (2012). Fokusgrupper. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och metod (s. 

193-212). Lund: Studentlitteratur. 

 

Wilburn, S. (2004). Needlestick and Sharps Injury Prevention. Online Journal of Issues in 

Nursing, 9 (3), 1-13. 

 

Willman, A., Bahtsevani, C., Nilsson, R., & Sandström, B. (2016). Evidensbaserad 

omvårdnad: en bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur. 

 
 
 
 

 



 

32 
 

Bilaga 1: Databassökningar  

Sökningar i PubMed 

Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 
artiklar 

Nurses 183 569 2016-10-07 0 0 

Stigma 9 681 2016-10-07 0 0 

Hepatitis 188 733 2016-10-07 0 0 

Nursings staff 171 374 2016-10-07 0 0 

Attitude to illness 15 942 2016-10-07 0 0 

Nursing 562 165 2016-10-07 0 0 

Discrimination 100 105 2016-10-07 0 0 

Nursing staff 74 787 2016-10-07 0 0 

Stereotyping 8 372 2016-10-07 0 0 

Health personnel 443 693 2016-10-07 0 0 

Nursing care 528 176 2016-10-07 0 0 

Attitude of health 
personnel 

118 279 2016-10-07 0 0 

HIV 259 698 2016-10-07 0 0 

Health care staff 76 492 2016-10-07 0 0 

Stigmatization 9 914 2016-10-07 0 0 

Health care 1 255 216 2016-10-07 0 0 

Nurse attitudes 41 553 2016-10-07 0 0 

Practical nurses 4 568 2016-10-07 0 0 

Bloodborne pathogens 3 405 2016-10-07 0 0 

Nurse 309 542 2016-10-07 0 0 

Nursing staff OR Nurses 
OR Nurse OR Health 
care staff OR Nursing 
OR Practical nurses OR 
Health care OR Health 
personnel OR Nursing 
Care 

3 612* 2016-10-07 2 0 

Attitude to illness OR 
Stigma OR Nurse 
attitudes OR 
Stereotyping OR 
Discrimination OR 

612 2016-10-07 5 0 
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Attitude of health 
personnel OR 
Stigmatization 
Hepatitis OR 
Bloodborne pathogens 
OR HIV 

231 2016-10-07 2 1 

Bloodborne pathogens 
AND Stereotyping OR 
Health care OR Practical 
nurses OR 
Discrimination OR 
Attitude to illness OR 
Nurses OR Nurse 
attitudes AND Nursing 
staff OR Nursing OR 
Health care staff OR 
Stigmatization OR 
Nurse OR Health 
personnel OR Nursing 
care OR Hepatitis OR 
Stigma OR Attitude of 
health personnel 

262 777* 2016-10-07 24 3 

Attitude to illness OR 
Nurse attitudes OR 
Stigma OR Bloodborne 
pathogens AND 
Stereotyping OR 
Discrimination OR 
Attitude of health 
personnel OR HIV OR 
Stigmatization OR 
Hepatitis 

275 480* 

 

2016-10-07 12 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sökningar i Cinahl 
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Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 
artiklar 

Health personnel 15 390 2016-10-09 0 0 

Nursing 449 871 2016-10-09 0 0 

Nurse attitudes 17 169 2016-10-09 0 0 

Hepatitis 1 176 2016-10-09 0 0 

Stigma 5 076 2016-10-09 0 0 

Practical nurses 4 154 2016-10-09 0 0 

Nurses 39 738 2016-10-09 0 0 

Stereotyping 3 012 2016-10-09 0 0 

Health care 228 126 2016-10-09 0 0 

Discrimination 5 127 2016-10-09 0 0 

Nursing care 11 452 2016-10-09 0 0 

Bloodborne pathogenes 1 124 2016-10-09 0 0 

Stigmatization 620 2016-10-09 0 0 

Nurse 138 899 2016-10-09 0 0 

Attitude to illness 5 164 2016-10-09 0 0 

Health care staff 428 2016-10-09 0 0 

Attitude of health 
personnel 

17 794 2016-10-09 0 0 

Nursings staff 16 653 2016-10-09 0 0 

Nursing care OR Health 
care staff OR Nurse OR 
Practical nurses OR 
Nursing staff OR Health 
care OR Nurses OR 
Health personnel OR 
Nursing 

694 260* 2016-10-09 2 0 

Stigma OR Attitude of 
health personnel  OR 
Stigmatization OR 
Nurse attitudes OR 
Stereotyping OR 
Attitude to illness OR 
Discrimination 

51 406 2016-10-09 0 0 

Hepatitis OR 
Bloodborne pathogens 

2 275* 2016-10-09 5 0 

Attitude of health 
personnel OR Nursing 
OR Nurses OR 

40 2016-10-09 23 3 
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Stigmatization OR 
Hepatitis OR Health care 
OR Nurse attitudes AND 
Nursing staff OR Nurse 
OR Health care staff OR 
Attitude to illness OR 
Nursing care OR Stigma 
OR Bloodborne 
pathogenes AND 
Stereotyping OR 
Practical nurses OR 
Discrimination OR 
Health personnel 
Attitude of health 
personnel OR 
Discrimination OR 
Stigmatization OR 
Bloodborne pathogenes 
AND Stereotyping OR 
Nurse attitudes OR 
Attitude to illness OR 
Hepatitis OR Stigma 
 

49 2016-10-09 19 1 

Hepatitis OR 
Bloodborne pathogenes 
AND Nursing 

236 2016-10-09 5 0 

Practical nurses OR 
Discrimination OR 
Stereotyping OR Health 
personnel OR Nurse OR 
Stigmatization OR 
Health care staff OR 
Health care AND 
Bloodborne pathogenes 
OR Attitude to illness 
OR Nursing OR Stigma 
OR Attitude of health 
personnel OR Nurses 
OR Nurse attitudes AND 
Nursing staff OR 
Nursing care 

25 2016-10-09 15 0 

 

*Vid sökning över 2000 träffar läste författaren enbart titlarna, dock valde författaren att 
endast läsa abstrakt på titlar som bedömdes motsvara syftet. Vid påträffande av flera tusen 
träffar bläddrades samtliga sidor igenom då målet var att finna så relevanta samt intressanta 
artiklar som möjligt till föreliggande arbetets syfte.
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Bilaga 2: Artikelöversikt  

Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet 

Breault, A. J., & Polifroni, C.  
 
1992, USA. 

Caring for People 
with AIDS: Nurses’ 
Attitudes and 
Feelings. 

Semistrukturerade 
intervjuer. 

16 sjuksköterskor. Medelgod kvalitet. 
 
79 %. 

Hodgson, I. 
 
2006, Storbritannien. 

Empathy, inclusion 
and enclaves: the 
culture of care of 
people with 
HIV/AIDS and 
nursing implications. 

Semistrukturerade 
intervjuer och 
observationer. 

Tre män och 24 kvinnor. 21 av 
24 var sjuksköterskor. 

Hög kvalitet. 
 
100 %. 

Lymer, U-B., Richt, B. & 
Isaksson, B. 
 
2003, Sverige. 

Health care workers’ 
action strategies in 
situations that 
involve a risk of 
blood exposure. 

Intervjuer. Nio sjuksköterskor och sex 
undersköterskor. 

Medelgod kvalitet. 
 
79 %. 

Lymer, U-B., Richt, B. & 
Isaksson, B. 
 
2004, Sverige. 

Blood Exposure: 
Factors Promoting 
Health Care 
Workers’ 
Compliance with 
Guidelines in 
Connection with 
Risk. 

Semistrukturerade 
intervjuer. 

Nio sjuksköterskor och sex 
undersköterskor. 

Medelgod kvalitet. 
 
79 %. 

Mullins, I. L. 
 
2009, USA. 

How caring for 
persons with 
HIV/AIDS affects 
rural nurses. 

Skriftliga 
meningar 
insamlades från 
sjuksköterskor 

20 sjuksköterskor. Hög kvalitet. 
 
100 %. 
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som besvarade 
författarens 
frågeställningar. 

Sherman, D. W. 
 
2000a, USA. 

AIDS-Dedicated 
Nurses: What Can Be 
Learned From Their 
Perceptions and 
Experiences. 

Semistrukturerade 
intervjuer och 
observationer. 

12 sjuksköterskor, 17 patienter 
och fem läkare. 

Medelgod kvalitet. 
 
79 %. 

Sherman, D. W. 
 
2000b, USA. 

Experience of AIDS - 
Dedicated Nurses in 
Alleviating the Stress 
of AIDS Caregiving. 

Enskilda 
intervjuer och 
observationer. 

12 sjuksköterskor. Medelgod kvalitet. 
 
79 %. 

van Wissen, K., & 
Woodman, K.  
 
1994, Nya Zeeland. 

Nurses´attitudes and 
concerns to 
HIV/AIDS: a focus 
group approach. 

Fokusgrupper 
tillämpades där 
varje grupp 
genom intervjuer 
svarade på frågor 
från en 
standardiserad 
intervjuguide. 

29 sjuksköterskor. Hög kvalitet. 
 
100 %. 
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Bilaga 3: Analysförfarande  

Meningsenhet Översättning Kondensering Kod Kategori 
One nurse said: ‘We start from 
what people look like’. 
Another, talking about the 
ward where she had previously 
worked, said, ‘Appearance 
determined if gloves should be 
used’. 

En sjuksköterska sa ”Vi börjar 
utifrån hur personer ser ut”. En 
annan pratade om avdelningen 
där hon arbetat tidigare och sa 
”Utseendet bestämde om 
handskar skulle tillämpas”. 

”Vi börjar utifrån 
hur personer ser ut”. 
”Utseende bestämde 
om handskar skulle 
tillämpas”. 

Utseendet 
bestämmer. 

Ovilja att ge 
omvårdnad. 

As a result, nurses questioned 
their professional competence, 
and felt frustrated by the 
workload and a lack of time to 
attend to their patients' needs. 

Som ett resultat ifrågasatte 
sjuksköterskor sin 
professionella kompetens oh 
kände sig frustrerade av 
arbetsbelastningen samt brist på 
tid att tillgodose sina patienters 
behov. 

Kände sig 
frustrerade av 
arbetsbelastningen 
samt brist på tid. 

Upplevelse av 
frustration och 
tidsbrist. 

Ont om tid. 

Gloves are generally seen as 
the most important protective 
equipment of all, but when it 
comes to action, HCWs may or 
may not use them. 

Handskar är i allmänhet sedda 
som den mest skyddande 
skyddsredskapen av alla, men 
när det kommer till handling 
kan sjukvårdspersonal både 
använda och inte använda dem. 

Handskar är sedda 
som mest skyddade 
redskapen, men när 
det kommer till 
handling kan 
sjukvårdspersonal 
använda och inte 
använda dem. 

Sjukvårdspersonal 
nyttjar inte alltid 
skyddsredskap. 

Bristande 
tillämpning av 
skyddsredskap. 

It always affects you when you 
know that you have a hepatitis 
B or C or an HIV (patient) and 
you are going to give them an 
injection. You are not afraid 
but you know you can be 

Det påverkar dig alltid när du 
vet att du har en hepatit B eller 
C eller en HIV patient och du 
kommer ge dem en injektion. 
Du är inte rädd men du vet att 
du kan bli stucken. Men det är 
fortfarande en del av mitt jobb.   

Du är inte rädd men 
du vet att du kan bli 
stucken. 

Medvetande om 
risken att bli 
smittad. 

Risk för smitta. 
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pricked. But still it’s a part of 
my job. 
At the end of the day people are 
people, and [patients with HIV] 
are one of the groups who are 
unfairly treated and have been 
for years. 

Vid slutet av dagen är 
människor just människor och 
patienter med HIV är en av dem 
grupper som är orättvist 
behandlade och har varit i flera 
år. 

Vid slutet av dagen 
är människor just 
människor. 

Alla människor är 
lika. 

Brist på enhetlig 
omvårdnad. 

 

 


