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Sammanfattning  
 
Bakgrund: I sjuksköterskors dagliga arbete ingår det frekvent hantering av blod. Årligen 
inträffar över 2 miljoner stick- och skärskador på kontaminerat material. Risken för att bli 
smittad är överhängande. Tidigare forskning visar på att patienter med känd blodsmitta ofta 
känner sig diskriminerade av vårdpersonalen då de visat en ovilja samt osäkerhet i vårdandet 
av patienterna. 
Syfte: Syftet med studien var att belysa förhållanden som från sjuksköterskans perspektiv 
påverkar vårdmötet med en patient med känd blodsmitta, med fokus på hepatit och HIV. 
Metod: En litteraturstudie med kvalitativ metod baserad på fem stycken vetenskapliga 
artiklar. Artiklarna granskades enligt Willman’s, Stoltz’s och Bahtsevani’s 
granskningsprotokoll samt analyserades enligt Graneheim’s och Lundman’s tolkning av 
Krippendorff’s innehållsanalys för kvalitativa metoder.  
Resultat: I resultatet framkom fem kategorier: Attityder, Engagemang, Smittorisk, Tidsbrist 
och Personalgruppen. Sjuksköterskorna upplevde rädsla, både av att bli smittade samt föra 
smittan vidare till bland annat sin familj. Frustration hos sjuksköterskorna utvecklades då 
tidskrävande administrativa uppgifter orsakade att patienterna blev lidande för den bristande 
omvårdnaden. Användandet av skyddsutrustning kunde försummas på grund utav stressade 
situationer samt viljan av att känna sig samhörig med personalgruppen. Sjuksköterskorna var 
generellt sett engagerade i sina patienter, även om vissa former av fördomar förekom. De 
framhöll att det var av vikt att se patienten bakom dess diagnos samt främja patienternas 
välmående.  
Slutsats: I vårdmötet handlar sjuksköterskor ofta gentemot patienter med känd blodsmitta 
utifrån rädsla och sina egna fördomar. För att förhindra patienternas negativa upplevelser i 
detta vårdmöte, bör ytterligare kunskap införskaffas hos sjuksköterskor. Vetskap om 
betydelsen av att se patienten bakom diagnosen kan medföra att sjuksköterskan kan komma 
till en attitydförändring gentemot patienter med känd blodsmitta.  
Nyckelord: Blodsmitta, förhållanden, hepatit, HIV, sjuksköterska, vårdmöte. 
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Inledning 
Sjuksköterskan exponeras frekvent för blod i sitt dagliga arbete (Lymer, Antonsson Schütz & 

Isaksson, 1997). Detta kan leda till smitta av till exempel humant immunbristvirus eller 

någon form av hepatitvirus (Ibid.). Den största risken för hälso- och sjukvårdspersonal att 

smittas är genom stick- och skärskador av kontaminerade instrument eller genom blodstänk 

på sår eller slemhinna (Jankovic, Bojanic, Jovic- Vranes, Marinkovic & Jankovic, 2009).  

Varje år inträffar 2 miljoner stick- och skärskador hos hälso- och sjukvårdspersonal i världen 

(Jankovic et al., 2009; Kermode, Holmes, Langkham, Thomas & Gilford, 2004). 

Smittskyddsinstitutet (2010) uppger att 80 % av all hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige, 

vid ett eller flera tillfällen, har blivit utsatta för stick- eller skärskador i sin yrkesutövning. 

Dessa expositioner av kontaminerat blod kan förhindras, men accepteras ofta som en del av 

det dagliga arbetet (Wilburn, 2004). För att förhindra eventuella stick- och skärskador på 

kontaminerat material bör stickande samt skärande material, som använts, omedelbart slängas 

i en så kallad kanylburk enligt Vårdhandboken (2012). Enligt Tørseth Andreassen, Hægeland 

och Wilhelmsen (2011) finns det en osäkerhet och ett motstånd bland vårdpersonal vid vård 

av patienter med känd blodsmitta. Forskning visar att personer med blodsmitta känner sig 

diskriminerade, åsidosatta och osedda bakom diagnosen (Banwell, Bammer & Gifford, 2005; 

Crockett & Gifford, 2004; Glacken, Kernohan & Coates, 2001; Hackl, Somlai & Kelly 1997; 

Hepworth & Krug, 1999; Relf, Pawlowski, Dolan & Dekker, 2005; Sherman & Oullette, 

2001; Surlis & Hyde, 2001; Temple-Smith, Gifford & Stoove 2004; Weitz, 1990).  

Patienterna upplever att vårdpersonalen uppträder fördomsfullt. Enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen (1982:763) har alla människor rätt till god vård på lika villkor Vården skall 

även ges med respekt för alla människors värdighet och lika värde och sjuksköterskan skall 

främja en god kontakt med patienten (Ibid.). I Socialstyrelsens (2005) 

kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska beskrivs det att sjuksköterskans arbete 

skall präglas av ett etiskt förhållningssätt och skall byggas på vetenskap och beprövad 

erfarenhet oavsett verksamhet och vårdform. All form av diskriminering är förbjuden 

(Europeiska Unionens Stadga om de grundläggande rättigheterna, 2010). 

 

Befintlig forskning ur sjuksköterskans perspektiv kring detta ämne omfattar få studier och 

behovet av vidare forskning är av betydelse.  
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Bakgrund 

Vårdmötet 
Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) skriver att vårdaren i det 

vårdande mötet använder sig utav sina personliga erfarenheter samt kunskap för att kunna 

vara absolut närvarande i vårdmötet. Travelbee (1971) indikerar att det är viktigare att 

sjuksköterskan förhåller sig till individens upplevelser av sjukdom än till sin egen eller annan 

vårdpersonals objektiva bedömning eller diagnos. Travelbee (1971) hävdar även att patienten 

skall ses som en unik individ med individuella premisser då han/hon som individ är 

oersättlig. I vårdmötet med patienten bör sjuksköterskan bemöta patienten med empati för att 

kunna förstå han/henne på ett känslomässigt plan likaså patientens tankegångar. För att kunna 

se patienten bakom sjukdomen behöver både sjuksköterskan och patienten avstå från sina 

roller, som patient och sjuksköterska, för att vara kapabla till att mötas på ett jämbördigt plan 

(Ibid.). När sjuksköterskan vårdar en patient bör sjuksköterskan försöka se situationen ur 

patientens ögon för att öka sin förståelse för patienten (Dahlberg et al., 2003). Då patienter 

med känd blodsmitta ofta känner sig särbehandlade bör därför sjuksköterskan vara extra 

vaksam vid omvårdnad av dessa patienter så det kan skapas ett bra vårdmöte.  

Sjuksköterskans ansvar i vårdmötet 
Watson (1988) menar att mötet mellan vårdare och vårdtagare är av betydelse i en 

vårdsituation där kärlek, tillit, sensitivitet och en kreativ inställning har en avgörande 

betydelse. Vidare anser Watson (1988) att mänsklig omsorg kräver hänsyn till vördnad för 

personens liv, samt icke paternalistiska värderingar som är relaterade till människors valfrihet 

och självständighet. Sjuksköterskan har en avgörande del i den mänskliga 

omvårdnadsprocessen och därför läggs vikt vid det vårdande mötet mellan sjuksköterskan 

och patienten (Ibid.). International Council of Nurses [ICN] (2005) hävdar att det ligger i 

vårdens natur att visa respekt för människan samt dess rättigheter, sin rätt till livet, sin 

trosuppfattning, kultur samt att behandla människor med värdighet och respekt. 

Omvårdnaden skall ges med största respekt och hänsyn till alla individer, oavsett kön, 

hudfärg, religion, sexuell läggning eller sjukdom. Sjuksköterskan har även ansvar för att se 

till att patienten får adekvat information för att patienten skall kunna ge sitt medgivande, eller 

nekande, till vård. Relationen mellan patient och sjuksköterska skall vara jämställd, i det att 

de båda är människor (ICN, 2005). För att kunna ge god vård som innefattar välbefinnande, 

lindrat lidande och ett fungerande livsvärldsperspektiv krävs det att det finns någon form av 
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mellanmänsklig relation mellan vårdtagare och vårdare (Armanius Björlin et al., 2004). 

Travelbee (1971) menar att sjuksköterskan bör vid omvårdnad alltid göra en individuell 

bedömning av patienten. Hälsa ser Travelbee (1971) som en subjektiv bedömning utifrån 

patientens individuella upplevelser, vilket innebär att människan är så frisk som hon/han 

känner sig trots symtom och diagnoser. När sjuksköterskan med handling och ord visar 

kunskap samt vilja att hjälpa patienten etableras förståelse och kontakt mellan sjuksköterska 

och patienten. En sjuksköterska bör ha en målinriktad intellektuell ansats, ha förmåga att 

sammanfatta, analysera och kunna tillämpa sina yrkeskunskaper (Ibid.).  

 

Förhållanden definieras som situationer och omständigheter, där omständighet förklaras som 

faktum, sakförhållande, förutsättning och villkor (Oreström, 1999). I denna studie kommer 

förhållanden definieras enligt Oreström (1999) för att belysa vad som kan komma att 

påverkar sjuksköterskan i vårdmötet med patienter med känd blodsmitta. 

Blodsmitta 
Med blodsmitta avses mikroorganismer som med blod, slemhinna eller kroppsvätska kan 

överföras till mottagarens blod eller via slemhinna (Ericson & Ericson, 2009). Blodet behöver 

ej vara synligt för ögat i kroppsvätskorna (Jörbeck & Samuelson, 2006). Därav är det av 

betydelse att använda handskar, visir och skyddsglasögon för att undvika stänk om 

situationen kräver det. Vid eventuella stickskador kan mikroorganismer överföras från en 

blodsmittad patient till provtagaren. Det överförda smittämnet kan ge en infektion både med 

och utan symtom hos den smittade (Ibid.). Smittskyddsinstitutet (2009a) redogör för de 

viktigaste och vanligaste mikroorganismer som överförs via blodet: hepatit B-virus (HBV), 

hepatit C-virus (HCV) och humant immunbristvirus (HIV). Enligt 2 § i 2 kap. av 

Smittskyddslagen (2004:168) skall dessa sjukdomar skall anmälas och smittspåras. Han eller 

hon som bär på en allmänfarlig sjukdom har även skyldighet att lämna information om 

smittan till andra människor för att beaktansvärd risk för smittoöverföring kan uppkomma 

(Ibid.). Smittskyddsinstitutet (2013a) poängterar även att en smittad person bör berätta om sin 

sjukdom när den besöker vården, även tandvården. Alla upptäckta fall skall anmälas till både 

Smittskyddsinstitutet samt smittskyddsläkaren inom landstinget (Ibid.).  

 

Smittskyddsinstitutet (2013b) rapporterade 441 fall av HIV-smittade under år 2012 i Sverige 

och hittills under år 2013 rapporterades 1141 fall av HBV och 1374 fall av HCV. Globalt 

uppskattar World Health Organization (2013a, 2013b, 2013c) att 2011 levde 31,4 – 35,9 
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miljoner människor med HIV, fler än 240 miljoner lever med kronisk HBV samt 150 

miljoner med HCV, varav 3-4 miljoner blir smittade varje år (Ibid.). Vidare rapporterar 

Smittskyddsinstitutet (2009b) att risken för att bli smittad av HBV är 33 %, HCV 3,3 % samt 

HIV 0,3 % vid stickskada eller vid skada av vasst/skärande föremål vid inokulation för hälso- 

och sjukvårdspersonal.  

Hepatit 

Hepatit är en inflammationssjukdom i levern, ofta orsakat av ett virus, men kan också bero på 

förgiftning av alkohol- eller läkemedelsbruk (Almås & Risvik, 2002). Det finns flera olika 

hepatitvirus, dess olika former benämns som hepatit A, B, C, D och E (Tørseth Andreassen, 

Hægeland & Wilhelmsen, 2002). Hepatit B- viruset (HBV) smittar via direkt blodkontakt 

eller via inokulation, det vill säga då det smittade blodet överförs via, till exempel, ett vasst 

föremål genomtränger hudbarriären och in i blodbanan (Tørseth Andreassen et al., 2002). 

HBV kan även smitta via sexuella kontakter, saliven om det kommer in i blodbanan samt via 

mor till barn under förlossningen. Risken för att bli smittad av HCV via sexuell kontakt samt 

via mor till barn är inte lika stor som vid HBV. Den största risken för att bli smittad av HCV 

är via blodkontakt, även via inokulation. HCV har spridits över hela världen med störst 

förekomst av viruset hos intravenösa narkotikamissbrukare (Ibid.). I föreliggande studie skall 

fokus vad det gäller hepatit ligga på hepatit B och C, därför nämns endast dessa.  

Humant immunbristvirus HIV 

Viruset smittar via blod, bröstmjölk, mannens sperma och kvinnans sekret i slidan (Tørseth 

Andreassen et al., 2002). Viruset kan påvisas i all kroppsvätska men det föreligger ringa risk 

att bli smittad av viruset via urin, saliv, avföring eller tårvätska. HIV måste således överföras 

direkt till blodbanan via öppna sår, slemhinnorna eller vid inokulation. En HIV-smittad 

kvinna kan även överföra smittan till sitt barn under graviditet, förlossningen eller under 

amningen (Ibid.). HIV och AIDS benämns ofta tillsammans i litteraturen. Enligt Tørseth 

Andreassen, Fjellet, Hægeland, Wilhelmsen och Stubberud (2011) är AIDS i sig ingen 

enhetlig sjukdom, utan en långt framskriden HIVinfektion där obefintligt immunförsvar givit 

plats för en rad opportunistiska sjukdomar. 

 

Tidigare forskning har fokuserat på patientperspektivet i vårdmötet där patienten har en känd 

blodsmitta, exempelvis studier skrivna av Green och Platt (1997), Schilder, Kennedy, 

Goldstone, Ogden, Hogg och O’Shaughnessy (2001), Zickmund, Ho, Masuda, Ippolito och 
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LaBrecque (2003), Cederfjäll och Wredling (1999), Rintamaki, Scott, Kosenko och Jensen 

(2007) med flera. Det är därför av intresse att undersöka vilka förhållanden som påverkar 

sjuksköterskan i vårdmötet med patienter med känd blodsmitta. Denna studie ämnar belysa 

de förhållanden som kan komma att påverka sjuksköterskan i vårdmötet av patienter med 

känd blodsmitta.  

Syfte 
Syftet med studien var att belysa förhållanden som från sjuksköterskans perspektiv påverkar 

vårdmötet med en patient med känd blodsmitta, med fokus på hepatit och HIV. 

Metod 
För att belysa sjuksköterskors påverkande förhållanden vid vårdmötet av patienter med känd 

blodsmitta, lämpade det sig att utföra en litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar 

skrivna med kvalitativ metod (Malterud, 1998). En litteraturstudie avser att sammanställa 

befintlig fakta samt granska dess resultat för att uppnå en högre kunskapsnivå (Forsberg & 

Wengström, 2008). Kvalitativa metoder används för att utveckla kunskapen om mänskliga 

egenskaper som motiv, tankar, förväntningar, erfarenheter samt attityder (Malterud, 1998). 

Malterud (1998) menar att genom denna metod kan innebörder, nyanser, betydelser i 

händelser och beteende upptäckas. På så sätt kan en helhet skapas (Ibid.). 

Datainsamling 
I denna studie har databaser som har omvårdnads-, hälsovårds- och sjukvårdslitteratur 

använts. Även en databas med medicininriktad litteratur har använts för datainsamling, i 

avsikt att finna ett övergripande område som svarar mot syftet i studien samt för att finna så 

relevant litteratur som möjligt.  

 

Följande databaser har använts för litteratursökning: CINAHL, MEDLINE samt PubMed. 

CINAHL användes i första hand då litteraturen är omvårdnadsinriktad samt även inriktad för 

hälso- och sjukvården. CINAHL rekommenderas även utav Polit och Beck (2004), då den 

anses vara inriktad för sjuksköterskans profession. På CINAHL fanns referenser som 

hänvisade till nästan alla engelskspråkiga avhandlingar, examensarbete och 

sjuksköterskeskrifter (Ibid.). MEDLINE är också en databas med inriktning på 

omvårdnadsområdet samt hälso- och sjukvården och är lämpad för sjuksköterskor och 
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sjuksköterskestuderande (Forsberg & Wengström, 2008).  Polit och Beck (2004) 

rekommenderar även PubMed då de är en databas som inriktar sig på medicintekniska 

artiklar.  

 

Sökord som användes i databaserna var: Health care, Nurse, Nursing, Nursing care, 

Practical Nurses, Nurses, Health personnel, Health care staff, Health care workers, Nurings 

staff, Nurse Attitudes, Discrimination Stigma, Stigmatization, Attitude to Illness, Attitude of 

Health Personnel, Stereotyping, Hepatitis, Blood-borne Pathogens, HIV. Sökorden är 

relaterade till syftet för att finna så relevanta artiklar som möjligt. Sökorden kontrollerades 

genom granskning av dess definitioner i databasernas uppslagsverk. Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2006) ansåg att en kombination av sökorden med booleska sökoperatorer som 

OR och AND är tillämpbara för att ringa in så mycket som möjligt av de relevanta artiklarna 

samt för att avgränsa sökningen. Blocksökning med den booleska sökoperatorn OR användes 

för att göra sökningen så bred som möjligt. Genom att OR binder samman flera söktermer, 

både enskilda eller kombinerade, återfanns ett brett sökresultat. Sökoperatorn AND används 

för att avgränsa det befintliga sökresultatet från OR. AND binder samman händelser mellan 

flera söktermer för att fokusera sökningen till ett mer avgränsat område (Ibid.).  

 

För att avgränsa sökningarna ytterligare och säkerställa relevant fakta förvaldes Language 

English, Peer Reviewed (då det fanns som valmöjlighet), Full Text (då det fanns som 

valmöjlighet) och Abstract Available. Årtalsbegränsning valdes bort då denna avgränsnings 

ansågs ej gynna materialmängden. Innebörden utav Peer Reviewed beskrivs enligt Willman, 

Stoltz och Bahtsevani (2011) vilket innebär att en expert inom kunskapsområdet har granskat 

artikeln innan publicering. Då Peer Reviewed innebär att artikeln har blivit vetenskapigt 

granskad ansågs detta som ett viktigt förval, då detta styrker studiens validitet. Manuella 

sökningar genomfördes i befintliga artiklars referenser för att eventuellt finna litteratur som 

kan ha missats i databassökningarna. Dock fanns inget av intresse. Därefter lästes artiklarna 

på rubriksnivå och de artiklarna som bedömdes intressanta och relevanta lästes på 

abstraktnivå. Efter abstraktgenomläsningen valdes fem artiklar ut, som svarade till studiens 

syfte, för fulltextgenomlänsning. I bilaga nr 1 återfinns hur sökorden kombinerades för att 

finna materialet till studien, datum för sökning, hur många abstrakt som lästes samt de fyra 

artiklarna som valdes ut till resultatet. En fritextsökning gjordes på artiklarnas författare för 

att finna liknande studier inom samma ämnesområde. På så vis framkom en artikel, skriven 
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av Sherman (2000b), som användes till resultatet. Sammanlagt användes därav fem stycken 

artiklar till resultatsammanställningen.  

 

Artiklarna som inkluderades var från hela världen då förhållanden som kan påverka 

vårdmötet, med patienter med känd blodsmitta, kan vara likasinnad i stora delar av världen. 

Artiklarna som lästes skulle vara skrivna på engelska, då det var ett språk som behärskades. 

Risken för att relevant information går förlorad minskas på så vis i översättningsprocessen. 

Polit och Beck (2008) poängterar att det är av betydelse med etiska övervägande för att 

skydda deltagarnas integritet och självbestämmanderätt. Av denna anledning har etiskt 

godkännande varit ett inklusionskriterium. De artiklar som var skrivna utifrån patientens och 

läkares perspektiv exkluderades, då dessa ej var relevanta för syftet. Kvantitativa studier 

exkluderades då studien är skriven med en kvalitativ metod. 

 

För att säkerställa kvaliteten på artiklarna användes ett granskningsprotokoll av Willman et 

al. (2011), se bilaga 2. Protokollet innehöll 14 stycken ja, nej samt vet ej- frågor. Frågan 

angående teorigeneraliseringen valdes bort då den ansågs ej tillföra något relevant till 

poängsättningen. Maxpoängen till protokollet kunde således bli 13 poäng. Frågorna kunde 

besvaras med ja, nej eller vet ej. Svaren poängsattes där ”ja” = 1 poäng medans ”nej” = 0 

poäng samt ”vet ej” = 0,5 poäng, för att omvandlas i procentenheter. Artiklarna som innehöll 

god kvalitet menades bestå av 80- 100 %, 70- 79 % var av medelgod kvalitet samt 60- 69 % 

menades vara av sämre kvalitet.  

 

1. Artiklarna lästes först igenom individuellt för att senare sammanstämma om 

tolkningarna hade gjorts på liknande vis. Här valdes många artiklar bort då de inte 

svarade mot syftet med studien.  

2. Fyra artiklar valdes ut efter genomläsningen till eventuella resultatartiklar.  

3. De utvalda artiklarna färgkodades för att lätt kunna särskilja de olika artiklarna senare 

i processen. 

  



 

 
 

11 

4. Därefter kvalitetsgranskades de en och en enligt Willman et al. (2011). Artiklarna 

poängsattes varav 2/5 fick 11 poäng, 2/5 fick 9,5 poäng samt 1/5 fick 10 poäng. 

Poängen omvandlades till procent som till sist genererade i 2/5 fick 85 %, vilket 

motsvarade God kvalitet, 2/5 fick 70 %, vilket motsvarade i Medelgod kvalitet samt 

1/5 fick 77 %, vilket motsvarade Medelgod kvalitet. Varpå alla artiklar behölls till 

resultatsammanställningen.  

 

Se artikelöversikt i bilaga 3. 

Analysmetod 
En kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats med vissa latenta inslag användes. Enligt 

Downe-Wamboldt (1992) används metoden för att hitta intressant och teoretisk kunskap som 

ger minimal förlust av information från de ursprungliga texterna. Kvalitativ innehållsanalys 

är enligt Graneheim och Lundman (2004) en forskningsmetod som står för ett objektivt samt 

systematiskt sätt att göra meningsfulla slutsatser för att beskriva ett specifikt ämne. 

Innehållsanalysens mål är att öka resultatets kvalité genom att sätta samman kategorierna till 

kontext. Enligt Forsberg och Wengström (2008) innebär en innehållsanalys en identifiering 

av meningsbärande enheter, kodning av kategorier och identifiering av centrala teman. Enligt 

Graneheim och Lundman (2004) är skapandet av kategorier den centrala funktionen av en 

kvalitativ innehållsanalys. Jakobsson (2011) beskriver att en manifest ansats där texten skall 

ses utifrån vad som står utan att lägga någon tonvikt i dolda budskap som kan finnas i texten. 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) gör forskaren en analys av direkta mönster eller 

teman i texten, för att få en så låg grad av fri tolkning som möjligt och därav minska bortfall 

av eventuell data. En latent ansats innebär att finna en underliggande mening som 

återkommer i textens helhet (Graneheim & Lundman, 2004). Vidare innebär en latent ansats 

att forskaren bearbetar materialet och gör en tolkning utav det som ligger bakom orden i 

texten (Ibid.).  

 

Analysförfarandet i denna studie har inspirerats utav Graneheim’s och Lundman’s (2004) 

tolkning av Krippendorff’s innehållsanalys för kvalitativa metoder. 

 

1. Meningsenheter togs ut var för sig för att sedan gemensamt sammanställa dessa 

meningsenheter samt diskutera kring dem. Dels för att ingen information skulle 
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missas i processen dels för att inget som inte svarade mot syftet skulle komma 

med. 

2. Meningsenheterna kondenserades utifrån sitt ursprungsspråk, engelska, för att 

ingen viktig information skulle gå förlorad under processen, till olika koder.  

3. Koderna ledde till kategorier vilka skulle beskriva det som meningsenheterna 

innebar. Kategorierna skrevs på svenska.  

 

Se exempel på analysförfarandet över artiklar i bilaga 4. 

Resultat 
Analysen av de erhållna artiklarna resulterade i fem kategorier: Attityder, Engagemang, 

Smittorisk, Tidsbrist och Personalgruppen. 

Attityder 
Sjuksköterskor ser ofta till patientens utseende, ålder och beteende vilket påverkar hur de 

bemöter patienten i vårdmötet (Lymer, Richt & Isaksson, 2003). Det finns andra studier som 

påvisade att denna slags kategorisering förekom hos sjuksköterskorna (Sherman, 2000a; 

Sherman, 2000b). Sjuksköterskorna förklarade att i början av HIV epidemin bestod de flesta 

smittade av homosexuella män. Flera av sjuksköterskorna som mötte dessa patienter visade 

strak motvilja mot dessa patienter och ifrågasatte ofta deras sexuella läggning i stället för att 

se patienten bakom och behandla dess sjukdom. Dessa patienter sågs ofta som syndare och att 

de ansågs vara straffade av Gud. Efter en tid accepterade allt flera sjuksköterskor, vilka hade 

haft negativ inställning, de homosexuellas läggning (Ibid.). I en annan studie ansåg 

sjuksköterskorna att patienter, med en homosexuell läggning, tycktes vara mer tacksamma 

över vården de erhöll medan drogmissbrukarna ansågs vara otacksamma, krävande samt 

manipulativa (Breault & Polifroni, 1992). Detta medförde en negativ attityd hos 

sjuksköterskorna gentemot drogmissbrukarna. Sjuksköterskorna insåg däremot att 

drogmissbrukarnas beteende inte berodde på deras medicinska diagnos, utan på deras 

beroendepersonlighet. Patienternas beteende kunde däremot göra vissa av sjuksköterskorna 

arga såväl som frustrerade. Vidare ansågs de homosexuella som mer accepterade av 

sjuksköterskorna då sjuksköterskorna ansåg att de homosexuella inte bar ett egetansvar för att 

de insjuknat, medan drogmissbrukarna fick ”skylla sig själva” som delat kontaminerade 

sprutor med andra (Ibid.). 
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”It took me a while to be comfortable caring for them, but once I got to know 

and understand them, I treated them the same as everyone else. I no longer 

judge them, but accept them for who they are.”    

(Sherman, 2000a, s. 118) 

 

Studierna visar att sjuksköterskans evidensbaserade kunskap inom området blodsmitta ibland 

åsidosätts vid till exempel säkerhetsrutiner till förmån för sjuksköterskornas egna tidigare 

erfarenheter (Lymer et al., 2003; Sherman 2000a; Sherman 2000b). Detta kan vara såväl 

positivt som negativt i relation till patienter med blodsmitta. Då patienter som är 

drogmissbrukare ofta anses som aggressiva och oberäkneliga (Sherman, 2000a). 

Sjuksköterskor uttryckte rädsla över att bemöta aggressiva patienter eller drogmissbrukare i 

vårdmötet (Lymer, Richt & Isaksson, 2004). Vissa sjuksköterskor förbisåg dock dessa 

patienters attityd då patienterna ändå var tacksamma omvårdnaden (Sherman, 2000a). 

Engagemang 
Sjuksköterskorna skapade en betydande relation till patienten genom att vara öppen för att 

lära känna patienternas personlighet, intressen och talanger (Sherman, 2000a). Sjuksköterskor 

ansåg att det var viktigt att visa engagemang då de kunde lära känna patienten bakom dess 

diagnos, för att frångå sina egna fördomar. Patienten skall trots sin diagnos eller ickediagnos 

behandlas som en unik individ med värdefulla värderingar och åsikter (Ibid.). 

Sjuksköterskorna ansåg att det var av vikt att inge mening med livet och inte styrka av mod, 

vad det gällde blodsmittade patienter (Sherman, 2000a). Sjuksköterskorna beskrev arbetet 

med blodsmittade patienter som ett privilegium - ej som ett arbete (Ibid.).  

 

”I didn´t have an agenda or mission when I came into work. I was called to 

reduce the suffering” 

(Sherman, 2000a, s. 121) 

 

Sjuksköterskorna beskrev vidare vikten av att ge patienterna med blodsmitta en känsla av 

kontroll av sin sjukdom (Sherman, 2000a; Breault & Polifroni, 1992). De ville visa respekt 

för patienternas liv trots patientens fientlighet och aggressivitet. Sjuksköterskorna försökte 

diskutera deras negativa känslor med dem för att skapa ett slags samförstånd. I flera samtal 

framkom det att patienterna i fråga tidigare haft svårigheter i sin barndom, familjer och 
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livshistoria. Detta ledde ofta till att de inte kunde lita på någon. Då sjuksköterskor tagit sig 

igenom patienternas försvar upplevde de att patienten kunde känna tillit och var villiga att 

samarbeta (Ibid.). När sjuksköterskor fick uppskattning för den omvårdnad de utförde 

medförde det att de ville ge allt mer av sig själva, trots det eventuella motståndet från vissa 

patienter (Breault & Polifroni, 1992). Sjuksköterskorna upplevde allt som oftast att de trädde 

in i patienternas liv som en del av deras familj. De utförde handlingar för patienternas del, 

som inte ingick i deras arbetsuppgifter, och gjorde mer än vad de egentligen behövde göra. 

Sjuksköterskorna i Breault’s och Polifroni’s (1992) studie upplevde att det ingav en känsla av 

tillfredsställelse samt att de upplevde det givande att vårda dessa patienter.  

 

”As a nurse fluffed the pillow of her patient, he gently touched her face and 

said, ‘You are my angel’. She smiled at him and said, ‘We’re in this together. 

When you hurt, I hurt’.” 

(Sherman, 2000b, s. 1505) 

Tidsbrist 
Tidsbristen för vård av patienter med blodsmitta ansågs vara stor då mycket tid gick åt till att 

sköta övriga sysslor som krävdes på avdelningen (Sherman, 2000b). Sjuksköterskor kände 

ofta stor frustration över att det blev för lite tid över till patienternas olika omvårdnadsbehov, 

både fysiska och psykosociala. Detta orsakade stress, fysisk samt psykisk, hos 

sjuksköterskorna då de ansåg att det inte kunde tillgodose patientens behov i vårdmötet 

(Ibid.).  

 

” The organizational ramifications were an increase in nurse-patient ratios, 

increased role responsibilities such as laboratory testing and EKG testing, as 

well as push for early hospital discharge and a change in census to include 

patients with other medical diagnoses. 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.” 

(Sherman, 2000b, s. 1505) 

 

Sjuksköterskor upplevde att arbetet var stressande då de arbetade med blodsmittade patienter, 

vilket påverkade arbetet negativt (Lymer et al., 2004).  Risken för att en olycka skulle inträffa 

ökade då arbetet var tvunget att gå snabbt och det inte fanns tid till förfogande för att 
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förbereda sig för vissa uppgifter, såsom förberedelser för hantering av blod och vätskor samt 

hantering av smittat avfall. Även när det gällde tidsbrist framhävs det att skyddsutrustning 

bör vara lättillgängligt för att spara tid samt för att undvika försummelse av skyddsåtgärder 

(Ibid.). 

Smittorisk 
Flera sjuksköterskor tog risken att bli smittad med jämnmod även om de var noga med att 

använda skyddsutrustning samtidigt som de var extra försiktiga med kontaminerat material 

(Sherman, 2000b). Sjuksköterskor lyfte att det var extra viktigt att vara totalt fokuserad på sin 

uppgift utan att tillåta sig bli distraherad av någonting under tiden. Flertalet sjuksköterskor 

hade alla erfarenhet av stickskador i sitt arbete vilket gjorde dem väl medvetna om risken av 

att kunna bli smittade, även med vetskapen om att risken enbart är 1 % . Sjuksköterskor lyfte 

att det var av vikt att informera patienten att det aldrig var patienternas fel om en stickskada 

uppstått, så att patienten i fråga ej skulle känna skuld. Sjuksköterskor menade att risken med 

att bli smittad var en del av deras arbete (Ibid.). Sjuksköterskor visade dock en rädsla över att 

de kunde föra smittan vidare eller själva bli smittade (Lymer et al., 2004). De var ständigt 

medvetna om att de befann sig i riskzonen för att bli smittade, framförallt var det gällde 

patienter som var något oberäkneliga och möjligen aggressiva (Ibid.). Flertalet sjuksköterskor 

hävdade dock att de inte var rädda för att bli smittade via terapeutisk kontakt med patienterna 

(Sherman, 2000b). Alla patienter skall behandlas lika oavsett diagnos eller ickediagnos 

(Sherman, 2000a).  

 

”I could get killed crossing the street. You can’t live your life in fear, but you do 

what you can to be as safe as possible.” 

(Sherman, 2000b s. 1504) 

 

Exposition där smittorisk föreligger kan minskas vid rätt och lättillgänglig skyddsutrustning 

(Lymer et al., 2004).  Då skyddsutrustning är tillgänglig och strategiskt utplacerad kan detta 

öka till användandet av dessa i de situationer då det behövs. Handskar, som generellt ansågs 

vara den viktigaste skyddsutrustningen, kan försummas om de inte finns lättillgängligt, om de 

är av fel storlek eller om deras hållbarhet anses vara av sämre kvalitet. Sjuksköterskorna 

upplevde ofta handskar, av denna typ, som ett hinder då de ansåg att de förlorade en del av 

känseln i fingertopparna. Skyddsglasögon eller visir ansågs vara klumpiga, även om de inte 

fysiskt hindrade sjuksköterskans arbete, samt att sjuksköterskorna ansåg sig se löjliga ut i 



 

 
 

16 

dem. För att undvika vårdrelaterade skador skall stick- och skärsäkra behållare finnas nära till 

hands för att kunna slänga kontaminerat material direkt efter användning (Ibid.). 

 

Personalgruppen 
Sjuksköterskor som kom till en ny arbetsplats förbisåg ofta sin evidensbaserade kunskap för 

att bli accepterade av sina arbetskamrater (Lymer et al., 2003). De nyanställda 

sjuksköterskorna kunde komma att följa de tidigare anställdas arbetssätt. På så vis kunde 

vissa självklara rutiner försummas, som handskanvändning genom att strunta i handskar vid 

exponering av blod (Ibid.). Sjuksköterskor påtalade avsaknaden av en stark ledare som kunde 

sätta gränser vid oprofessionellt beteende (Sherman, 2000b). Sjuksköterskorna menade att de 

var i behov av vägledning för att kunna upprätthålla standarden på vården (Ibid.). Den 

verksamhetsansvariga sjuksköterskan på arbetsplatsen har ett ansvar i att övervaka att 

säkerhetsrutiner åtföljs på arbetsplatsen (Lymer et al., 2004). Den verksamhetsansvariga 

sjuksköterskan bör besitta egenskaper som påverkar personalgruppen i en positiv riktning då 

det gäller till exempel säkerhetsrutiner. Visar den verksamhetsansvariga sjuksköterskan 

vikten av att använda sig av skyddsutrustning samt att skyddsåtgärderna åtföljs ökar chansen 

för att även resten av personalgruppen följer säkerhetsrutinerna (Ibid.). Om den 

verksamhetsansvariga sjuksköterskan brister i sitt arbete kan andra, informella ledare i 

personalgruppen, komma att aspirera på sjuksköterskans arbete samt påverka 

personalgruppen i en negativ riktning (Ibid.). Sjuksköterskor uttryckte en önskan om en 

engagerad ledare som kunde ge handledning och feedback i vårdmötet med patienter, detta 

för att främja sammanhållningen i personalgruppen (Sherman, 2000b; Lymer et al., 2004).  

Diskussion 

Metoddiskussion 
Studien var en litteraturstudie med kvalitativ metod. Forskaren i en studie av kvalitativ ansats 

är inte skild från fenomen som studeras, vilket kan göra att forskarens uppfattningar påverkat 

resultatet (Forsberg & Wengström, 2008). Resultatet i föreliggande studie kan därför ha 

påverkats omedvetet. Ifall en kvantitativ metod valts hade resultatet lättare kunnat 

generaliseras och erhållit en bredare bild av problemet, dock hade den djupare förståelse gått 

förlorad med enlighet vad Jacobsen (2002) säger. En empirisk studie kan direkt knytas till 
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verkligheten (Forsberg & Wengström, 2008) och hade möjligen varit ett bättre alternativ än 

litteraturstudie. På grund av tidsbrist och geografiska skäl uteslöts dock detta alternativ. 

 

Sökning av vårdvetenskapliga artiklar genomfördes i databaserna CINAHL, MEDLINE samt 

PubMed. Dessa databaser innehåller, enligt Forsberg och Wengström (2008), forskning som 

inriktat sig på omvårdnad. Valda studier påträffades i CINAHL, MEDLINE och PubMed, två 

utav de valda återfanns senare i de valda databaserna (se bilaga 1). Hade sökningar gjorts i 

fler databaser hade förmodligen fler vetenskapliga studier kunnat redovisas i resultatet. Med 

hänsyn till tidsbristen ansågs valet av tre databaser tillräckligt för materialinsamling. 

 

Sökorden som användes i de olika databaserna var: Health care, Nurse, Nursing, Nursing 

care, Practical Nurses, Nurses, Health personnel, Health care staff, Health care workers,  

Nurings staff, Nurse Attitudes, Discrimination Stigma, Stigmatization, Attitude to Illness, 

Attitude of Health Personnel, Stereotyping, Hepatitis, Blood-borne Pathogens, HIV. Valet av 

sökord kan ha påverkat resultatet då de finns sökord som påvisar något av förutfattade 

meningar. Alla sökord har inte heller använts i alla databaser då flera av sökorden uppkommit 

under studiens framväxt, flera har även uppkommit efter materialinsamlingsprocessen, vilket 

kan ha påverkat sökningarna av vetenskapliga studier negativt, då fler studier hade kunnat 

framkomma. Sökord som framkom efter materialinsamlingen som hade kunnat tillföra 

studien positiv materialmängd: Transmission, Prevent, Guideline, Exposure, Safety, 

Employee Attitudes, Structure, Disease. De studier som innehöll HIV i titeln innehöll ofta 

även AIDS. Dessa artiklar valdes att inkluderas i resultatet även om AIDS inte var ett av 

sökorden. I studien har de booleska sökoperatorerna “OR” och ”AND” använts. Enligt 

Willman et. al. (2011) används sökoperatorn ”OR” för att bredda sökningsresultatet och 

”AND” för att avgränsa området genom att få fram händelser mellan två eller flera söktermer. 

I studien användes ej den booleska sökoperatorn ”NOT”, då detta inte ansågs relevant för 

sökningen. Det framkom dock i efterhand att den sistnämnda sökoperatorn hade varit att 

föredra, då sökningen resulterade i ett antal icke relevanta artiklar. Tid hade därmed sparats 

vid sökning av material till studien. Artiklar som ansågs vara relevanta utifrån titeln 

granskades på abstraktnivå. Flera studier exkluderas på så vis för att de inte svarade till 

studiens syfte. Vid materialsökning användes inte årtal som ett inklusionskriterium, i avsikt 

att bredda sökningen. Detta ansågs vara till fördel då forskningsområdet var något begränsat. 

Dock var det endast en av de utvalda artiklarna som skulle kunna anses vara något förlegad. 

Denna inkluderades då innehållet ansågs vara relevant för studiens syfte.  
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För en kvalitativ litteraturstudie är fem till sex stycken artiklar ett lämpligt antal enligt Olsson 

& Sörensen (2011). Då det ansågs vara bättre med kvalitet än kvantitet valdes enbart fem 

resultatartiklar. Något som kan ha påverkat resultatet var att Lymer et al. (2003, 2004) och 

Sherman (2000a, 2000b) var författare till två resultatartiklar vardera. Nackdelen med 

användandet av samma författare till flera studier kan vara att deras resultat är något vinklade 

och snartlikt föregående studie. Däremot framkom vissa skillnader i resultaten som ansågs 

svara till studiens syfte och artiklarna valdes därför att inkluderas i studien. De fem artiklar 

som valdes granskades med hjälp av Willman’s et al. (2011) protokoll för 

kvalitetsgranskning. Protokollet bestod av 14 frågor varav en valdes bort, teorigenerering, för 

den ansågs ej vara relevant i inklusionskriterierna för god kvalitet. För att tolka artiklarnas 

validitet genomfördes kvalitetsbedömningen gemensamt, för att missuppfattningar inte skulle 

uppstå. Holloway och Wheeler (2002) beskriver om tillförlitlighet med avseenden som 

bekräftelsebarhet, överförbarhet, trovärdighet och pålitlighet. Pålitligheten handlar om hur 

forskaren i fråga gått tillväga för att komma fram till resultatet. I denna litteraturstudie har 

analysens gång varit textnära med både en manifest samt latent tolkning. Graneheim’s och 

Lundman’s (2004) tolkning av Krippendorff’s innehållsanalys för kvalitativa studier har 

använts som inspiration till analysförfarandet av artiklarna. Den manifesta och latenta 

analysen kombinerades för att beredda materialet och dess innehåll. Då dessa kombinationer 

görs kan det befintliga materialet tolkas både ordagrant och med underliggande meningar. De 

underliggande meningarna uppkom genom diskussion efter vad som kan kallas fri tolkning 

utav materialet och sammanställning av artiklarnas helhet. Om enbart en manifest 

innehållsanalys hade genomförts hade materialmängden blivit ganska litet i omfattning. I 

kombination med den latenta innehållsanalysen kunde således det befintliga materialet tolkas 

på ytterligare en nivå istället för enbart det som var uppenbart. Nackdelen med en latent 

innehållsanalys kan vara att personliga värderingar samt förutfattade meningar omedvetet kan 

förekomma. 

 

Artiklarna lästes först individuellt och för att inte gå miste om värdefull information togs 

meningsbärande enheter ut i samband med detta. Artiklarna med de individuella 

meningsenheterna diskuterades sedan gemensamt för att undvika missförstånd, feltolkningar 

samt för att inte färgas av varandras resultat. Graneheim och Lundman (2004) menar att ett 

analysarbete kan påverka det framkomna resultatets kvalité om erfarenhet, eller brist på 

erfarenhet, av tidigare analysarbete finns. Bärande meningsenheter skall enligt Graneheim 
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och Lundman (2004) bestå av ord eller uttalanden, som relaterar till syftet i studien. 

Meningsbärande enheterna fick inte vara för korta eller för långa, det finns då risk för att 

innehållet går förlorat eller att resultatet splittras (Ibid.). Då en tolkning av Graneheim’s och 

Lundman’s (2004) beskrivning av en innehållsanalys har gjorts har detta förbisetts något, då 

meningsenheterna i vissa fall kan ha blivit något långa. Vidare gjordes kondensering, kodning 

och kategoriindelning gemensamt. Underkategorier valdes att exkluderas då de ansågs ej 

tillföra något. Det engelska språket behölls genom analysprocessen fram till kategoriseringen 

av innehållsanalysen då språkmässiga feltolkningar skulle undvikas, vilket även underlättade 

förståelsen för innebörden i meningsenheterna.  

Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att belysa förhållanden som från sjuksköterskans perspektiv påverkar 

vårdmötet med en patient med känd blodsmitta.  

 

Det mest framträdande i resultatet var sjuksköterskornas attityd gentemot sina patienter.  

Flertalet sjuksköterskor handlade utifrån rädsla och fördomar. De kategoriserade ofta 

patienterna efter ålder, beteende och utseende då de mötte den blodsmittade patienten i 

vårdmötet. Detta kan jämföras med Chiang, Chen och Sue (2007) som fann att 

sjuksköterskorna, trots rädslan av för exponering av de blodsmittade patienterna, hade en 

vilja att hjälpa. I Kagan’s, Lee Ovadia’s och Kaneti’s (2009) studie framkom det dock att 

sjuksköterskorna undvek terapeutisk kontakt med patienter som bar på en blodsmitta eller 

misstänktes bära på en blodsmitta. Trots detta lyfte sjuksköterskorna i studien vikten av att 

behandla alla patienter som blodsmittade patienter till dess motsatsen är bevisad (Ibid.). 

 

Av resultatet framgick det att sjuksköterskorna kände sig tyngda och stressade av arbetet som 

krävdes på arbetsplatsen, bland annat administrativt arbete. Stressen upplevdes av 

sjuksköterskorna som både en psykisk och fysisk utmattning. Dessa känslor var 

svårhanterliga och sjuksköterskorna ansåg att de inte kunde utföra den vård och behandling 

som patienterna var i behov av i det vårdande mötet. Stressens negativa betydelse stärks av 

Billeter-Koponen och Fredén (2005) där sjuksköterskorna ansåg att arbetsrelaterad stress 

negativt påverkade möjligheten till en bra kontakt i vårdmötet. I Olofsson’s, Bengtsson’s och 

Brink’s (2003) studie beskrev sjuksköterskorna att stress medförde att arbetet inte kunde 

utföras på ett korrekt sätt, resulterande i att vissa säkerhetsmässiga moment kunde förbises 

(Ibid.). 
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Diskrimineringsombudsmannen (2012) påtalar att det ligger ett ansvar på 

sjukvårdspersonalen på dess bemötande gentemot patienterna för att minska känslan av 

diskremination. Diskrimineringsombudsmannen (2012) menar vidare att alla patienter skall 

behandlas likvärdigt. Det framkommer dock att vissa grupper inom vården känner sig mer 

diskriminerade än andra. Påtalade grupper, som har upplevt diskrimination, är; 

funktionsnedsatta, homo- bi- och transsexuella, annan etnisk härkomst samt även personer 

med föreliggande smittsamma sjukdomar (Ibid.).  

 

Resultatet av studien visade att sjuksköterskors personliga erfarenheter och attityder spelade 

större roll i vårdmötet, innefattad en blodsmittad patient, än kunskap inom området. Haile, 

Landrum, Kotarba och Trimble (2002) samt Rajabiun et. al. (2007) visar dock på i sina 

studier att genom införskaffning av kunskap kände sjuksköterskorna sig bekväma och trygga 

i vårdmötet, vilket gav en bättre förståelse för dem om levde med blodsmitta. I studien av 

Richmond, Dunning och Desmond (2007) beskrev sjuksköterskorna att de borde komplettera 

den medicinska utbildningen med personlig erfarenhet och berättelser från de blodsmittade 

patienterna. När sjuksköterskor tog del av patienternas berättelser gav detta en ökad 

benägenhet att komma ihåg upplevelser, mer än fakta och siffror om sjukdomen. Detta ökade 

sjuksköterskans kunskap, vilket resulterade i mer medkänsla och empati. Den psykosociala 

omvårdnaden spelar även roll för den blodsmittade patientens välbefinnande i vårdmötet, 

därav bör detta behov tillgodoses (De Santis, Florom-Smith & Vermeesch, 2013; Chen & 

Han, 2010).   

 

Vidare visade resultatet att sjuksköterskorna visade engagemang genom att visa respekt, 

försvara och bekräfta värdet hos patienten och hjälpa dem att finna en mening i sitt lidande. 

Resultatet visade ävenledes att sjuksköterskor var måna om att se patienten bakom diagnosen, 

på så vis undvek sjuksköterskorna att identifiera patienten med sjukdomen. Vikten av att 

behandla patienterna med respekt, bibehålla deras mänskliga värde och integritet stärks av 

Perry’s (2005) studie. Sjuksköterskorna i studien av Haile et al., (2002) ansåg att de måste 

inse att det fanns tillfällen då det bästa alternativet var att bara lyssna till och stödja patienten 

istället för att försöka uppmuntra dem. Detta för att främja patienternas välbefinnande och 

visa engagemang. Travelbee (1971) ansåg att gott vårdmöte kunde skapas då sjuksköterskan 

och patienten förkastade sina roller för att mötas på ett likasinnat plan.  
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Slutsats 
 

Yrkesverksamma sjuksköterskor behöver ha ytterligare kunskap om risken med att bli 

smittad av olika blodsmittor vid handhavandet av kontaminerat material samt patienter med 

känd blodsmitta. Vidare behöver sjuksköterskan ha förståelse över sin attityd gentemot 

blodsmittade patienter, då patienterna kan uppleva särbehandlingen som stigmatisering. 

Sjuksköterskor behöver ha kunskap, ökad medvetenhet samt förståelse för risker i sitt arbete, 

för att kunna uppnå en förändring för att förhindra negativa upplevelser i vårdmötet med 

patienter med känd blodsmitta. Resultatet från denna studie kan förhoppningsvis stärka 

omvårdnaden i vårdmötet med patienter med känd blodsmitta. Vidare forskning inom detta 

område kan behövas, då det som tidigare nämnts finns en avsaknad av studier utifrån 

sjuksköterskans perspektiv.  
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Health care staff 76492 130924 0 0 

Nurings staff 171374 130924 0 0 

Nurse Attitudes 41553 130924 0 0 

Discrimination 100105 130924 0 0 

Stigma 9681 130924 0 0 

Stigmatization 9914 130924 0 0 

Attitude to Illness 15942 130924 0 0 

Attitude of Health 

Personnel 

118279 130924 0 0 

Stereotyping 8372 130924 0 0 

Hepatitis 188733 130924 0 0 

Bloodborne Pathogens 3405 130924 0 0 

HIV 259698 130924 0 0 
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Health care OR Nurse 

OR Nursing OR 

Nursing care OR 

Practical nurses OR 

Nurses OR Health 

personnel OR Health 

care staff OR Nursing 

staff 

3612 130924 0 0 

Nurse attitudes OR 

Discrimination OR 

Stigma OR 

Stigmatization OR 

Attitude to illness OR 

Attitude of health 

personnel OR 

stereotyping  

612 130924 0 0 

Bloodborne pathogens 

OR Hepatits OR HIV 

231 130924 5 1 



 

 
 

38 

Health care or Nurse 

or Nursing or Nursing 

care or Practical 

nurses or Nurses or 

Health personnel or 

Health care staff or 

Nursing staff AND 

Nurse attitudes or 

Discrimination or 

Stigma or 

Stigmatization or 

Attitude to illness or 

Attitude of health 

personnel or 

stereotyping AND  

Bloodborne pathogens 

or Hepatits 

262777 130924 7 0 

Nurse attitudes or 

Discrimination or 

Stigma or 

Stigmatization or 

Attitude to illness or 

Attitude of health 

personnel or 

stereotyping AND  

Bloodborne pathogens 

or Hepatits or HIV 

0 130924 0 0 
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Bilaga 2 Kvalitetsbedömningsprotokoll  
- enligt Willman, Stoltz & Bahtsevani   

1(2)  

Beskrivning av studien  
 
Antal: …………  
 
Ålder: …………  
 
Man/kvinna: …………  
 
Tydlig avgränsning/problemformulering  Ja  Nej  Vet ej  
 
Är kontexten presenterad?    Ja  Nej  Vet ej  
 
Etiskt resonemang?    Ja  Nej  Vet ej  
 
Urval  

- Relevant?    Ja  Nej  Vet ej  
- Strategiskt?   Ja  Nej  Vet ej  

 
Metod för  

- Urvalsförförande tydligt beskriven?  Ja  Nej  Vet ej  
- Datainsamling tydligt beskriven?  Ja  Nej  Vet ej  
- Analys tydligt beskriven?  Ja  Nej  Vet ej  

 
Giltighet  

- Är resultatet logiskt, begripligt?  Ja  Nej  Vet ej  
- Råder datamättnad?   Ja  Nej  Vet ej  
- Råder analysmättnad?   Ja  Nej  Vet ej  

 
Kommunicerbarhet  

- Redovisas resultatet klart och tydligt?  Ja  Nej  Vet ej  
 
- Redovisas resultatet i förhållande till  
en teoretisk referensram?   Ja  Nej  Vet ej  
- Genereras teori?   Ja   Nej  Vet ej 
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2(2) 

 
Huvudfynd  
Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivningen/analys adekvat?  
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………….…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….………………………
…………………………………………………………………………………………………  
 
Sammanfattande bedömning av kvalitet  

Bra  Medel  Dålig 
  

Kommentar……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
.…………………………………………………………………………………………………  
 
Granskare (sign) ……………………………………
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Bilaga 3 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 varav 14 var 
kvinnor samt 2 stycken var män 
som arbetade på 3 olika sjukhus. 4 
av sjuksköterskorna jobbade på en 
inofficiellt utsedd specialist 
avdelning för AIDS- sjuka. Övriga 
arbetade på medicin- och 
kirurgavdelningar  

Medelgod kvalitet 

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

Health Care Workers’ 
Strategies in 
Situations that Involve 
a Risk of Blood 
Exposure 

Intervjuer 9 sjuksköterskor samt 6 
undersköterskor som arbetade på 
olika sjukhus samt olika 
avdelningar 

Medelgod kvalitet 

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

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

Semistrukturerade 
intervjuer 
 
 

9 sjuksköterskor samt 6 
undersköterskor som arbetade på 
3 olika sjukhus  
 
 

Medelgod kvalitet 
 
 

Sherman D.W. (2000a) 
 
USA 

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

Observationer samt 
semistrukturerade 
intervjuer 

15 sjuksköterskor var tillfrågade 
varav 12 sjuksköterskor deltog 
5 primärvårdsläkare 
17 patienter 
Enbart material ifrån 

sjuksköterskorna användes 

God kvalitet 
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Sherman D.W. (2000b) 
 
USA 

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

Observationer samt 
enskilda intervjuer 

15 sjuksköterskor var tillfrågade 
varav 12 deltog 

God kvalitet 
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Bilaga 4 Analysförfarande 
1(4) 

Meningsenheter  Kondensering Kod Kategori 

”In contacts with ’unknown 

persons’, the impressiosistic 

method is used. A risk assessment 

on the basis of such clues as a 

patient´s appearance, age and 

behaviour is used.” (Lymer, Richt 

& Isaksson, 2003. s. 665) 

First impression and risk 

assessment determines how to 

act with ”unknown persons” 

First impression determines how to 

act 

 

 

 

 

 

 

 

Attityder 

 

 

 

 

”Several nurses expressed 

difficulty in accepting the diversity 

og patients’ backgrounds, values 

and sexual orientations, wich were 

often different from their own.” 

(Sherman, 2000b. s. 1505) 

Hard to accept patients 

background, values and sexual 

orientation 

Difficult to accept patients lifestyle 

”The AIDS-dedicated nurses 

expressed a strong commitment to 

care for patients vid AIDS” 

(Sherman, 2000b. s. 1503) 

A strong commitment for caring 

for patients  

Strong commitment  

 

 

 



 

 
 

44 

”Participant observation verified 

the difficulty of dealing with 

odours, yet the need to support the 

dignity of the patient. ”(Sherman, 

2000b. s. 1504) 

The need to support the patients’ 

dignity 

Support of  dignity Engagemang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engagemang 

”Open to opportunities to learn 

about the personalities, interest and 

talent of their patients, the nurses 

created a valued relationship.” 

(Sherman, 2000a. s 118) 

Openness to learn about 

personalities, intrest and talent of 

tehir patients to creat a valuable 

relationship 

Openness to creat a valuable 

relationship by learning more about 

the patient 

”The nurses also tried to go beyond 

the difficulties of their patients’ 

personalities to understand their 

childhood and lifehistory” 

(Sherman, 2000a. s 118) 

Go beyond the  difficulties of 

their patients’ personalitites to 

understand their lifehistory 

Go beyond the difficulties to get to 

know the patient 

”The organizational ramifications 

were an increase in nurse-patient 

ratios, increased role 

responsibilities such as laboratory 

testing and EKG testing, as well as 

push for early hospital discharge 

Effected by the increased 

organizational ramifications, 

nurses questioned their 

professional competence and felt 

frustrated over the little time that 

got left to their patients’ needs 

Lack of time  
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and a change in census to include 

patients with other medical 

diagnoses. As a result, nurses 

qustioned their professional 

competence and felt frustrated by 

the workload and a lack of time to 

attend to their patients’ needs. ” 

(Sherman, 2000b. s. 1505) 

Tidsbrist 

 

Although aware of the physical 

risks of AIDS caregiving, 

particularly the risk of contagion, 

these AIDS-dedicated nurses 

allevaited the stress by taking the 

risk in their stride, reframing the 

risk, and protecting yourself. 

(Sherman, 2000b. S. 1504) 

The nurses taking the risk in the 

stride.  

Risk of getting infected  

 

 

Smittorisk 

“What is described is not only a 

wish to do the right thing from a 

medical point of view but also a 

wish to become accepted as a 

worthy member of the staff. To 

You want to be accepted by the 

staff members. To achieve that 

you often put your knowledge 

aside 

To be accepted by the staff  
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achieve such a status, newcomers 

perceive a necessity to play less 

importance to their theoretical 

knowledge.” 

(Lymer, Richt & Isaksson, 2003. s. 

664) 

Personalgruppen 
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