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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Human Immunodeficiency virus (HIV) och Acquired Immunodeficiency 
Syndrome (AIDS) är en obotlig sjukdom där prevalensen har ökat de senaste åren. Sjukdomen 
angriper immunförsvarets celler och utan behandling leder den till en säker död. Sjukdomen 
sprider rädsla och är förknippad med stigmatisering och diskriminering runt om i världen. 
Studier visade att patienter kände sig diskriminerade av vårdpersonal, samtidigt som andra 
studier visade att sjuksköterskor upplevde sig rädda och hade en ovilja att vårda. I en god vård 
och vårdrelation skall sjuksköterskor värna om patientens välbefinnande. Syfte: Syftet var att 
beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med HIV/AIDS. Metod: Studien 
baserades på en kvalitativ litteraturstudie av nio artiklar. Resultat: Resultatet delades in i tre 
kategorier och sju underkategorier. Kategorierna som framkom i resultatet var; att vara 
känslomässigt involverad, erfarenhet ökade förståelsen och rädsla för smitta. I studien 
framkom det olika upplevelser som påverkade vårdrelationen både negativt och positivt. 
Slutsats: Sjuksköterskorna upplevde ett starkt engagemang i vårdandet av patienter med 
HIV/AIDS. Det var även viktigt att bilda en god relation till patienterna för att möjliggöra en 
god vård. Den nära relationen kunde ge upphov till lidande då patienter blev svårt sjuka eller 
avled. Sjuksköterskor upplevde även att erfarenhet ökade deras kunskap och attityd mot 
sjukdomen. Upplevelser av rädsla framkom och gav upphov till sämre vård. 
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INLEDNING 
Idag lever 33 miljoner människor med HIV/AIDS runt om i världen. Från 2001 har antalet 
insjuknade människor stigit med 5 miljoner (UNAIDS, 2010). HIV är idag fortfarande en 
obotlig sjukdom och utan bromsmedicinering så utvecklas det till AIDS och patienten får 
kämpa för att överleva vanligtvis ofarliga infektioner (Tørseth Andreassen, Haegeland & 
Wilhelmsen, 2002). På grund av brist på medicin har omkring 25 miljoner människor dött till 
följd av HIV-infektionen (UNAIDS, 2010). HIV/AIDS är starkt förknippat med rädsla, 
diskriminering och stigmatisering. Människor som drabbats av sjukdomen har på grund av sin 
diagnos fått utstå yrkesmässiga, sociala svårigheter och även vägrats vård (UN, 2011). 
Patienter upplever även att de bemöts diskriminerande av sjuksköterskors attityder och 
förhållningssätt (Cederfjäll & Wredling, 1999). Sjuksköterskor anser dock att det är viktigt att 
skydda sig mot HIV, samtidigt är de medvetna om att patienten kan känna sig diskriminerad 
(Lymer, Richt, & Isaksson, 2003). Det kan vara svårt för sjuksköterskan att se hela människan 
och istället enbart fokusera på diagnosen HIV/AIDS. Denna syn kan försvåra uppkomsten av 
en god relation mellan sjuksköterska och patient (Tørseth Andreassen et al. 2002). Katie 
Eriksson (1994) menar att en dålig relation orsakad av sjuksköterskan utgör ett onödigt 
lidande hos patienten, vilket är viktigt att förhindra.  

BAKGRUND 

Upplevelser av HIV/AIDS 
I vårdandet av patienter med HIV/AIDS får sjuksköterskan både sitt förhållningssätt och sina 
kunskaper satta på prov (Tørseth Andreassen et al. 2002). För sjuksköterskan kan det vara 
lättare att se diagnosen än hela människan, vilket kan försvåra skapandet av en vårdande 
relation. I vårdandet av hivsmittade patienter måste sjuksköterskan bearbeta sitt 
förhållningssätt, fördomar och rädsla hos sig själv. HIV/AIDS är inte bara en allvarlig 
sjukdom utan är även förknippad med stigmatisering och diskriminering (Tørseth Andreassen 
et al. 2002).  En internationell studie som United Nations (UN) utfört, visar att många med 
HIV/AIDS har upplevt diskriminering i form av förlorande av arbete, social eller yrkesmässig 
utestängning och/eller ofrivilligt avslöjande av diagnosen. Det förekommer även situationer 
där de vägras vård (UN, 2011). Sjuksköterskans förhållningsätt ger ibland upphov till att 
patienten upplever diskriminering (Cederfjäll & Wredling, 1999; Haile, Landrum, Kotarba, & 
Trimble, 2002). Patienter bemöts med viskningar, menande blickar och ignoreras när de ber 
om hjälp (Cederfjäll & Wredling, 1999). En studie genomförd i länderna Indien, Indonesien, 
Filippinerna och Thailand visar att mer än hälften av patienterna upplever diskriminering 
inom hälso- och sjukvården (Paxton et al. 2005). Sjuksköterskor tar ibland till överdrivna 
försiktighetsåtgärder i vårdsituationer vilket upplevs som förödmjukande för patienten. 
Patienterna tolkar detta som rädsla hos sjuksköterskan (Haile, Landrum, Kotarba & Trimble, 
2002). Rädsla har alltid funnits där HIV/AIDS förekommit, särskilt inom sjukvården (Ekdahl 
& Giesecke, 2003). Rädslan beror på att sjukdomen förknippas med diskriminering och 
stigmatisering bland allmänheten men även med döden (Alubo, Zwandor, Jolayemi & 
Omudu. 2002; Genberg et al. 2009; UN, 2011).  

Sjuksköterskor upplever situationer där de kommer i kontakt med blodsmittande sjukdomar 
som HIV/AIDS svåra att handskas med då det uppstår en inre konflikt (Lymer er al. 2003). 
Då de anser att de måste skydda sig själva genom att använda extra skyddsåtgärder, samtidigt 
som de anser att extra skyddsåtgärder ibland skämmer ut patienten eller kan få den att må 
dåligt. Dessutom tar förberedandet av skyddsmaterial vid hög arbetsbelastning tid från andra 
patienter som egentligen är mer akuta. Det finns även en rädsla för att ses som oprofessionell 
av patienten och kollegorna. Det visade sig när sjuksköterskorna använde skyddsåtgärder vid 
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situationer där smittorisken var låg eller när de inte använde skyddsåtgärder över huvud taget 
(Lymer er al. 2003). Röndahl, Innala och Carlsson (2003) visar att de flesta sjuksköterskor 
och sjuksköterskestudenter uttrycker en empatisk attityd mot patienter med HIV/AIDS. 
Somliga deltagare utrycker dock rädsla för att vårda patienter med HIV/AIDS. Sjuksköterskor 
upplever att de har för lite kunskap och är rädda för smittas och därför skulle de avstå från att 
vårda patienter med HIV/AIDS om tillfälle gavs (Röndahl et al, 2003). Liknande reslutat 
återfanns i en studie gjord på sjuksköterskestudenter i Turkiet. Där upplever studenterna 
empati och medlidande men visar samtidigt rädsla och stor okunskap. Studenter är mer villiga 
att vårda patienter som smittats genom sex än de som smittats genom intravenöst 
drogmissbruk på grund av rädsla (Bektas & Kulakac, 2008).   

HIV/AIDS 
HIV/AIDS är historiskt sett den största epidemin som drabbat mänskligheten och sedan 
epidemins utbrott har omkring 25 miljoner människor dött till följd av sjukdomen (UNAIDS, 
2010). Mellan 2001 och 2009 har den uppskattade siffran på människor som lever med HIV 
stigit med ca 5 miljoner till 33,3 miljoner. I länder söder om Sahara uppskattas siffran till 22,5 
miljoner HIV-smittade. I Östasien uppskattades det till 770 000 smittade. Oceanien 57000 
individer, syd och sydöstra Asien 4,1 miljoner individer, Östra Europa och Centralasien 1,4 
miljoner individer och i västra och Centraleuropa uppskattas 820 000 vara smittade 
(UNAIDS, 2010). I Sverige beräknades det att år 2007 hade 4500 individer HIV och samma 
år rapporterades 541 nya fall av sjukdomen (Socialstyrelsen, 2009). HIV är ett retrovirus som 
upptäcktes på 1980-talet bland homosexuella och bisexuella män samt hos 
narkotikamissbrukare (Ericsson & Ericsson, 2009). Utmärkande för retrovirus är att de lagras 
i kroppens arvsmassa. En HIV-infektion läker inte ut spontant, utan den smittade bär på 
viruset resten av livet. Viruset orsakar en kronisk infektion som angriper flera typer av celler i 
kroppen (Smittskyddsinstitutet, 2010). Viktigast är cellerna i immunförsvaret och det är den 
ständiga uttömningen av kroppens förråd av sådana celler som så småningom leder till AIDS 
(Gisslén, 2011). Viruset finns i alla kroppsvätskor och kan därmed överföras via sexuell 
kontakt, blodkontakt, vävnads- och organtransplantationer och även från mor till barn under 
graviditet (Gisslén, 2011). Vid AIDS försämras immunförsvaret på flera olika sätt på grund av 
den fortlöpande förlusten av immunförsvarets celler (Brändén & Andersson, 2008).  
Organsystemen som främst drabbas är luftvägar, mag-tarmkanal, hud och nervsystemet. Det 
förekommer även en ökad tumörutveckling bland AIDS-patienter (Ericson & Ericson, 2009). 
Därmed står patienter med AIDS i ständig kamp för att överleva vanligtvis ofarliga 
infektioner. HIV och AIDS är livshotande och utan bromsmedicin kommer patienten att dö 
(Tørseth Andreassen et al. 2002). 

Teoretisk referensram 
Katie Eriksson och Joyce Travelbees omvårdnadsteorier används som teoretisk grund till 
studien. Katie Eriksson (1987) tar upp vikten av att behandla människor med värdighet, 
samtidigt som sjuksköterskan ska arbeta för en god vård och för att minska lidande.  I 
Cederfjäll och Wredlings (1999) studie framgår det dock att sjuksköterskor behandlar 
patienter med HIV/AIDS på ett sätt som orsakar diskriminering. Ett sådant förhållningssätt 
skapar ett lidande för patienten och försämrar vårdrelationen (Dahlberg, Segesten, Nyström, 
Suserud & Fagerberg 2003). Därför är det viktigt att ta med det Travelbee (1971) skriver 
angående kommunikation och vårdrelationen. Då en dålig vårdrelation orsakar mer lidande 
för patienten (Eriksson, 1994). Paxton et al. (2005) studie visar att patienter med HIV/AIDS 
blir diskriminerade av sjukvården. Därför är det viktigt att relatera till Eriksson (1987) och 
Travelbees (1971) teorier då de lägger tyngd i att möta patienter med mänsklig värdighet och 
respekt.  
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Vårdandet 
Katie Eriksson (1987) beskriver att vårdandet inte är något som enbart förekommer inom 
ramen för hälso- och sjukvården utan även i mellanmänskliga relationer, en så kallad naturlig 
vård. Förmågan till naturlig vård ses därför som en del av människans natur och som en 
nödvändighet för människans utveckling och överlevnad, både som person och art (Eriksson, 
1987) . Genom vård får människan kraft att växa och utvecklas samtidigt som personens 
existens bekräftas (Eriksson, 1988). Ett bra vårdande innebär att främja patientens hälsa och 
välbefinnande, förebygga ohälsa och sjukdom samt att lindra lidandet. Det innefattar även att 
tillgodose de fysiska, psykiska, kulturella, andliga och sociala behoven hos patienten 
(Socialstyrelsen, 2005). Enligt ICN:s (International Council of Nurses) etiska kod skall 
sjuksköterskan även respektera och arbeta för en miljö där mänskliga rättigheter, värderingar, 
sedvänjor och trosuppfattning hos individ, familj och samhälle respekteras. Sjuksköterskan 
har ett ansvar för att stödja åtgärder som tillgodoser, särskilt svaga befolkningsgruppers hälsa 
och sociala behov (International Council of Nurses, 2005). Ett mänskligt förhållningssätt 
gentemot patienten krävs därmed av sjuksköterskan (Stryhn, 2007). Avgörande är även 
uppfattningen av att alla människor är av värde. Samtidigt påpekas vikten av att se och möta 
patientens behov som individ utan förutfattade meningar (Travelbee, 1971). Vikten av att se 
varje patient som en individ visar sig i Cederfjäll och Wredlings (1999) studie där patienter 
med HIV/AIDS upplever välbefinnande. Sjuksköterskor där bemöter dem med värdighet, 
engagemang och sympati (Cederfjäll & Wredling, 1999). Bra bemötande kräver dock ett 
professionellt förhållningssätt, samt en helhetskompetens för att lindra patientens smärta. 
Livserfarenhet, yrkeserfarenhet och inre trygghet kan underlätta för sjuksköterskan i mötet 
med patienten (Holst, Sparrman & Berglund, 2003). Travelbee (1971) påpekar även vikten 
hos sjuksköterskan att ha god kunskap om sjukdomen för att kunna ge en god vård. Vidare 
pekar hon på vikten av att förstå hur patienten upplever att drabbas av en sjukdom som inte 
går att bota (Travelbee, 1971). Vilket är av vikt, då det bland sjuksköterskor och 
sjuksköterskestudenter finns en stor okunskap om HIV/AIDS (Bektas & Kulakac, 2008; 
Röndahl et al, 2003). Förutom kunskap krävs det att sjuksköterskan har förmågan att lyssna, 
sätta sig in i en persons situation och förstå dennes känslor och reaktioner. Vilket kallas 
empati och är en förutsättning för att ge god vård (Eide & Eide, 2009). Vikten av detta 
framkommer även av patienter med HIV/AIDS, som påpekar att det är viktigt att 
sjuksköterskor sätter sig ner och lyssnar samt stöttar patienterna (Haile et al. 2002). 
Sjuksköterskor beskriver att det är viktigt i vårdarbetet att visa omtanke och medkänsla för 
patienten (Burhans & Alligood, 2010). Eriksson (1987) påpekar även hon att vikten av 
vårdandet är att sjuksköterskan ser patienten som den främsta experten på sig själv vad gäller 
patientens eget lidande och välbefinnande. Målet med vårdandet är att förstå patientens 
lidande och behov. För att sedan kunna lindra lidandet samt möjliggöra en känsla av 
välbefinnande under den period då patienten upplever sjukdomslidande (Eriksson, 1987). Det 
är då viktigt att våga komma nära i mötet och förmedla att patientens känslor är av stor 
betydelse för sjuksköterskan. Sjuksköterskans engagemang är av stor betydelse för att 
utveckla en god vårdrelation (Eriksson, 1988). 

Vårdrelationen 
Enligt Eriksson (1988) betraktas vårdrelationen som kärnan i vårdandet. Med en vårdrelation 
anses det finnas ett professionellt engagemang från vårdgivarens sida och där vårdgivaren inte 
räknar med att få något tillbaka av relationen (Dahlberg et al, 2003). Eriksson (1988) 
beskriver att det i en vårdande relation skapas utrymme för patienten att uttrycka sina aktuella 
begär, behov och problem. En fungerande vårdrelation är därför en förutsättning för en 
fungerande vårdprocess, där patienten finner utrymme för stöd (Eriksson, 1988). 
Sjuksköterskan skall finnas till för patienten och kunna trösta patienten i en vårdande relation 
(Eriksson, 1987). Patienter upplever att en god relation till sjuksköterskan ger dem styrka och 
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energi (Cederfjäll & Wredling, 1999). Relationen bygger dock på ömsesidighet, en 
sjuksköterska kan därmed inte forcera en relation (Eriksson, 1988). Sjuksköterskan är även 
den som har störst makt i relationen, därmed den med störst ansvar. Därför måste 
sjuksköterskan se till att relationen utformas på ett sådant sätt att den blir en kraftkälla och 
inte ett hot för patienten (Dahlberg et al, 2003). Lära känna patienten och dennes särskilda 
behov är ett måste för att kunna skapa en god vårdrelation för att sedan planera och 
genomföra god vård (Travelbee, 1971). Det viktigaste redskapet för att etablera och 
upprätthålla en mellanmänsklig relation är kommunikation. Kommunikation är en process för 
människor att förmedla tankar och känslor till varandra. Genom kommunikation lär 
sjuksköterskan känna patienten, vad som gör patienten unik, förståelsen för patientens lidande 
och välbefinnande (Travelbee, 1971). Det finns dock en rad hinder för sjuksköterskor att 
skapa en fungerande vårdrelation med patienter. Sjuksköterskan kan uppleva att 
arbetssituationen är så tidsmässigt pressad att möjligheterna att relatera till patienten går 
förlorad. Patienten kan göra sjuksköterskan osäker, vilket kan hindra utveckling av en bra 
vårdrelation. Relationen kan således vara bra och dålig, den kan vara vårdande eller icke-
vårdande (Dahlberg et al, 2003). En dålig relation kan orsaka ett vårdlidande för patienten. 
Vårdlidandet är ett onödigt lidande som patienten upplever till följd av sjuksköterskans brister 
i vårdandet. Det innebär även att sjuksköterskan har möjligheter att eliminera detta lidande 
(Eriksson, 1994).  
 
I en nära relation kan sjuksköterskan känna ett medlidande för patienten. Ett medlidande kan 
dock övergå till lidande hos sjuksköterskan (Eriksson, 1994). Sjuksköterskan kan då uppleva 
ett lidande av sin oförmåga att hjälpa en patient. Det finns då en risk att sjuksköterskan 
fokuserar på sina egna upplevelser av otillräcklighet och försöker hantera den genom att på 
olika sätt hålla skam och andra plågsamma känslor på avstånd. Sjuksköterskan kan då inte 
vara fullt närvarande och därmed försämras vårdandet. Om det egna lidandet blir större än 
medlidandet, kan förmågan att uppleva medlidande och att agera med utgångspunkt i detta 
dämpas (Eriksson, 1994). För att komma över svåra arbetssituationer och känslor för patienter 
är det viktigt att sjuksköterskor regelbundet får ventilera känslor och tankar under 
strukturerade former i en trygg miljö, samt att få känna stöd och bekräftelse av andra 
sjuksköterskor (Ohlson & Arvidsson, 2005). Det är även viktigt för sjuksköterskor att få detta 
stöd då det främjar psykisk hälsa genom att hämma stress och svåra emotionella förhållanden. 
Sjuksköterskan utvecklar även en förmåga där hon i framtiden kan hantera och förhålla sig till 
svåra relationer samt arbetssituationer (Ohlson & Arvidsson, 2005). 
 
Sammanfattningsvis stiger antalet insjuknade personer med HIV/AIDS och där med ökar 
sannolikheten för sjuksköterskor att möta patienter med HIV/AIDS inom vården. Det visar sig 
att sjuksköterskor upplever en viss rädsla och andra svårigheter i vårdandet, men även empati. 
Samtidigt visar studier att patienter med HIV/AIDS upplever diskriminering. Diskriminering 
och rädsla påverkar vårdandet och vårdrelationen. En dålig vårdrelation ger i sin tur ett 
onödigt vårdlidande hos en redan utsatt patient. Det är därför viktigt att belysa hur 
sjuksköterskor upplever att vårda patienter med HIV/AIDS. 

SYFTE 
Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med HIV/AIDS. 
 
 
METOD 
Litteraturstudien genomfördes med en kvalitativ och induktiv metod.  En kvalitativ metod 
användes då den beskriver mänskliga upplevelser, processer och relationer (Willman, Stoltz & 
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Bahtsevani, 2006). Kvalitativa studier använder ofta en induktiv metod, vilket innebär att 
forskaren förutsättningslöst samlar fakta om sitt problemområde och därefter försöker 
utveckla nya teorier och begrepp (Polit & Beck, 2012). En kvalitativ litteraturstudie användes 
då den under den begränsande tidsramen kunde redovisa upplevelser från ett stort antal 
sjuksköterskor runt om i världen, utifrån tidigare genomförda empiriska studier. Då en 
litteraturstudie skall genomföras med samma noggrannhet och trovärdighet som 
primärforskningen, så uppfattas resultatet lika trovärdigt (Olsson & Sörensen, 2011). 

Urval 
Litteratursökning påbörjades gemensamt i databasen CINAHL (Cumulative Index Nursing & 
Allied Health) då den innehåller över 600 tidskrifter och mer än hälften av dem handlar om 
omvårdnad och innehåller artiklar från 1983 och framåt (Willman et al. 2006). För att 
sökningen skulle utökas och ge fler artiklar, så genomfördes litteratursökningen även i 
Medline. Medline användes då den är den äldsta och mest kända databasen inom hälso- 
sjukvården och innehåller områden som medicin, omvårdnad, odontologi samt hälso- och 
sjukvårdsadministration.  Databasen omfattar nästan 95 % av den medicinska litteraturen samt 
omvårdnadstidskrifter (Willman et al. 2006). 

Inklusionskriterier användes för att begränsa litteratursökningen till en hanterbar mängd 
relevanta artiklar till studiens syfte.  Enligt Willman et al. (2006) bör inklusionskriterierna 
vara preciserade innan litteratursökningen påbörjas då en modifiering av kriterierna i 
efterhand kan påverka sökningens validitet. Sökningens inklusionskriterier var att artiklarna 
skulle vara ”peer reviewed”, vilket innebär att artiklarna granskats av forskare med kunskap 
inom det aktuella området (Polit & Beck, 2012). Artiklarna skulle även vara publicerade från 
1999 till 2011. Det valdes att inkludera artiklar pubilcerade från 1999, då få artiklar med 
kvalitativ metod från 2000-talet påträffades. Då engelska är vetenskapens officiella språk 
(Segesten, 2006), inkluderades endast artiklar skrivna på engelska. Endast artiklar med en 
kvalitativ metod inkluderades då de fördjupar förståelsen för mänskliga upplevelser och 
uppfattningar (Willman et al. 2006). Ifall artikeln hade en kvalitativ och kvantitativ metod så 
inkluderades endast den kvalitativa delen i studien. Då syftet var att beskriva sjuksköterskors 
upplevelser av att vårda patienter med HIV/AIDS, inkluderades endast artiklar där 
sjuksköterskans upplevelser framkom. Studien fokuserar på sjuksköterskans upplevelser och 
således gjordes inga begränsningar gällande ålder. Artiklar som handlade om HIV och/eller 
AIDS inkluderades, då endast upplevelser av denna sjukdom var av betydelse utifrån syftet. 
För att få en bred bild på området så gjordes det inga begränsningar gällande vart i världen 
artiklarna var skrivna.  
 
För att kontrollera användningen av sökorden var korrekta användes Databasens 
uppslagsverk, även kallade thesaurus. Alla databaser använder sig av egna thesaurus, vilka 
finns för att göra det lättare för sökaren att finna korrekt information (Willman et al. 2006). I 
CINAHL användes deras thesaurus, CINAHL Headings; Nurses, Work Experiences, 
Caregiver Support, Empathy och Nurse Attitudes.  Andra sökningar som utfördes i CINAHL 
söktes som ”Key words” och var; HIV-AIDS, Nursing, Dedicated och Experiences. Medlines 
thesaurus kallas MeSH-termer och de som användes var; Nurse – Patient Relations, Nurses, 
Nursing, Attitude och Empathy. ”Key words”-sökningar som användes i Medline var; HIV-
AIDS, Experiences och Dedicated. Sökorden valdes för att få ett bredare urval av artiklar och 
ansågs stämma överens med syftet. Sökorden kombinerades sedan med hjälp av den Booleska 
sökoperatorn AND. Enligt Willman et al. (2006) används operatorn AND när söktermer ska 
bindas ihop. Sökningen fokuserar då till ett mer avgränsat område. Sökningen i Medline gav 
inga nya artiklar, utan samma artiklar hade redan funnits i CINAHL. Då de nio valda 
artiklarna återfanns i båda databaserna uppstod därmed en mättnad. Mättnad innebär att 
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datainsamlingen inte längre tillför ny information (Granskär & Höglund- Nielsen, 2008). Då 
artiklarna påträffades i CINAHL först valdes det att endast redovisa resultatet av sökningen 
från CINAHL. Under litteratursökningen i CINAHL hittades 139 artiklar, 54 abstract lästes då 
deras titel ansågs knyta an till syftet. Endast 28 artiklar bedömdes stämma överens med syftet 
och lästes igenom helt. Kombinationerna, lästa abstract, lästa artiklar och utvalda artiklar 
presenteras i en artikelöversikt (bilaga 1). Utav de 28 artiklar som lästes igenom ansågs endast 
13 artiklar svara tillräckligt bra med syftet. För att bedöma den vetenskapliga kvalitén på 
dessa 13 artiklar, utfördes en kvalitetsgranskning utifrån granskningsprotokollet av kvalitativ 
metod (bilaga 2) från Willman et al. (2006). Kvalitetsgranskningarna av artiklarna utfördes 
först enskilt, för att sedan jämföra och sammanställa granskningen av artiklarna. Vilket var 
viktigt för att få en så korrekt kvalitetsbedömning som möjligt. Under kvalitetsgranskningen 
poänggavs svaren med noll eller ett poäng. Ett poäng fick artikeln för varje ja-svar och noll 
poäng gavs vid nej eller vet ej. Sammanlagt kunde artikeln få 14 poäng. Antal poäng räknades 
om till procent. Procentsatsen angav kvalitén på artikeln. Låg kvalitet 60-69% medel kvalitet 
70-79% och hög kvalitet 80-100%. Utav de artiklar som granskades valdes fyra stycken bort 
då de hade låg kvalité enligt kvalitetsgranskningen. De nio artiklar som återstod användes i 
studien och presenteras i bilaga 3. 

Dataanalys 
Artiklarna analyserads genom en kvalitativ innehållsanalys enligt sammanställningen av olika 
metoder som beskrivs i Graneheim och Lundman (2004). Deras sammanställning valdes då 
den inriktar sig på kvalitativa studier och är anpassad för vårdvetenskap (Graneheim och 
Lundman, 2004). Innehållsanalysen fokuserar på att tolka texter och används framförallt inom 
vårdvetenskap, beteendevetenskap, och humanvetenskap (Polit & Beck, 2012). Enligt 
Graneheim och Lundman (2004) ska texterna läsas upprepade gånger för att få en 
övergripande överblick på innehållet. Därefter ska meningsenheter plockas ut. 
Meningsenheter är bärande och viktiga delar av texten som innehåller ord, meningar och 
valda stycken. Meningsenheterna som valts ut ska ha ett liknande innehåll som svarar till 
studiens syfte. Viktigt är att meningsenheterna inte är för långa eller för korta, då svårigheter 
att läsa och förstå innehållet kan uppstå. Sedan ska meningsenheterna kondenseras 
(Graneheim & Lundman, 2004). Texten görs då kortare och mer lätthanterlig. Endast 
innehållet som är värdefullt ska behållas och det som är irrelevant sorteras bort. Sedan 
namnges den kondenserade meningsenheten med en etikett, en så kallad kod. Koden gör 
meningsenheterna mer hanterbara under analysprocessen och beskriver innehållet i 
meningsenheterna. Liknande koder grupperas sedan till underkategorier och kategorier. I 
kategoriseringen är det viktigt att alla liknande koder hamnar i samma kategori, då inga koder 
får lämnas utanför eller placeras i flera kategorier. Det är viktigt att innehållet i kategorierna 
svarar till studiens syfte (Graneheim & Lundman, 2004). 

Artiklarna som inkluderades i studien skrevs ut i dubbla kopior för att sedan läsas upprepande 
gånger var för sig. Vilket gav en bättre förståelse av artiklarnas innehåll samt att granskningen 
inte påverkades av varandra. Sedan plockades meningsenheter ut från texten, genom att först 
markera dem med makeringspennor i artiklarna. Sedan skrevs meningsenheterna in i ett 
Word-dokument på sitt originalspråk. Meningsenheternas kvalité och relevans diskuterades 
utifrån studiens syfte. Meningsenheter som kunde kopplas till syftet, översattes och 
kondenserades till kortare och mer lätthanterliga svenska texter, men behöll fortfarande sitt 
innehåll. Därefter försågs den kondenserade texten med koder. De kondenserade 
meningsenheterna och koderna skrevs ut och placerades i olika grupper. Koderna med 
liknande innehåll sammanfördes till underkategorier. Underkategorierna sammanställdes 
sedan till heltäckande kategorier. Kategorierna som bildades blev; ”Att vara känslomässigt 
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involverad”, ”Erfarenhet ökade förståelsen” och ”Rädsla för smitta”. Fler exempel på hur 
innehållsanalysen utfördes presenteras i bilaga 4. 

Etiskt resonemang 
Ett etiskt resonemang innebär att deltagaren kan uttrycka sina känslor och åsikter utan risken 
att få påföljder. Deltagarna ska respekteras som människor och deltagandet i studien skall 
vara frivilligt. Det innebär att deltagaren kan vägra svara på frågor och avbryta sin medverkan 
i studien när de vill. Forskarna ska se till att studien inte tränger in på deltagarnas privatliv 
och se till att deras integritet skyddas (Polit & Beck, 2012). Studiens mål var att endast 
inkludera artiklar med ett etiskt resonemang. Vilket övergavs då två av nio artiklar inte 
redogjorde över sitt etiska resonemang. Artiklarna utan ett etiskt resonemang valdes ändå att 
inkluderas, då utbudet på artiklar som svarade till studiens syfte var begränsade. 

RESULTAT 
Ur innehållsanalysen framkom det tre kategorier och sju underkategorier. Kategorierna var 
följande; att vara känslomässigt involverad, erfarenhet ökade förståelsen och rädsla för smitta. 
Underkategorierna var; engagemang i vårdandet, betydelsen av en god relation i vårdandet, 
sjuksköterskans medkänsla till patienten, lidandet vid vårdandet av svårt sjuka patienter, oro 
att smittas i vårdarbetet, otillräckligt med resurser och kunskap skapar osäkerhet och oro för 
aggressiva patienter. 

Tabell 1 visar resultatets kategorier och underkategorier 
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Att vara känslomässigt involverad 

Engagemang i vårdandet 
Sjuksköterskorna beskrev sig vara oroliga över stigmatiseringen och diskrimineringen som 
fanns runt HIV/AIDS och som antagits av samhället (Chan, 2009; Delobelle et al.2009; 
Hayter, 1999), hos patienternas familjer (Delobelle et al. 2009) och även andra anställda 
(Hodgson, 2006). Denna oro för patienterna framkallade att sjuksköterskorna fick en 
beskyddande roll mot omvärldens diskriminering (Chan, 2009; Hayter, 1999; Hodgson, 
2006). Sjuksköterskorna upplevde att de var de enda professionella vårdgivarna som träffade 
personer med HIV/AIDS regelbundet och därför blev engagemang i dessa människors liv och 
problem en självklarhet. Sjuksköterskor beskrev att det var svårt att inte bli engagerad, då 
personer med HIV/AIDS endast hade sjuksköterskor att öppna sig för när de hade problem. 
När patienterna upplevde diskriminering från allmänheten eller familjen stöttade 
sjuksköterskorna patienterna. Detta engagemang från sjuksköterskan gjorde att personer med 
HIV/AIDS kunde öppna sig mer för dem (Hodgson, 2006).  

Patients can…express more personal details that they might not disclose to other health 
care workers…they don’t really feel uncomfortable discussing things with us, because 
we’re not so shocked… we’re all…at a point where we don’t show if somebody says 
something that’s a bit [extraordinary] (Hodgson, 2006, s. 287). 

Sjuksköterskor som arbetade med HIV/AIDS utvecklade en känsla av meningsfullhet och 
engagemang när de vårdade patienterna (Hayter, 1999; Sherman, 2000a). Några såg arbetet 
med dessa människor som ett kall och visade starkt engagemang och sympati i vårdandet. 
Sjuksköterskor hade som mål att minska lidandet och öka livskvalitén för patienter med 
HIV/AIDS (Chan, 2009; Sherman, 2000a; Sherman, 2000b). Flera sjuksköterskor kände även 
stolthet och tillfredställelse när de gav en så bra och professionell vård som möjligt (Olivier & 
Dykeman, 2003). 

One nurse described her desire to make her patient, who was a beggar, feel like a king 
(Sherman, 2000a, s. 120). 

Engagemanget kunde yttra sig genom att sjuksköterskan gav patienterna stöd i svåra 
situationer. Vid exponering kunde sjuksköterskan skydda patienten från ångest och tröstade 
honom genom att försäkra det inte var hans fel (Sherman, 2000b). Sjuksköterskor arbetade 
även hårt för att patienterna skulle kunna behålla sin livskvalitet. Det var viktigt att hjälpa 
dem att glädjas av de små sakerna, få dem känna sig bekväma, vara lyhörd, ge dem 
känslomässigt och andligt stöd och även skratta med patienterna. Skratta och skämta med 
patienterna upplevdes som viktigt för många sjuksköterskor, då det höll humöret uppe 
(Sherman, 2000a). 
 
Sjuksköterskor visade ofta engagemang när de var närvarande hos patienterna. Vid 
omläggning av patientens förband var det viktigt för sjuksköterskan att kommentera sårets 
läkningsprocess och lägga extratid på att småprata med patienten. Det var även viktigt att 
möta patientens behov genom att göra det så bekvämt som möjligt för honom på rummet och 
fråga ifall han ville ha något extra ifrån köket (Sherman, 2000a).  
 
Sjuksköterskor kände även engagemang när de vårdade döende patienter. Det var viktigt att 
ge dem ett värdigt slut och hjälpte patienterna genom att vägleda och finnas till hands ända till 
livets slut (Sherman, 2000a). Därför var det viktigt att diskutera och vara medveten om 
patientens andliga tro och behov (Sherman, 2000b).  
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When you have known them for so long and got really close…you know that they will 
die…eventually…that’s what AIDS is about, death…but you come to think of them like 
friends…almost…so when the inevitable happens it can hit you hard…like it’s a 
bereavement (Hayter, 1999, s. 988). 

Betydelsen av en god relation i vårdandet 
Sjuksköterskorna beskrev att det är oundvikligt att inte få en nära och personlig kontakt med 
personer med HIV/AIDS, då de jobbade professionellt och rutinmässigt nära patienterna 
(Hayter, 1999).  Det var nödvändigt att bli involverad i patientens liv för att utveckla en god 
relation (Hayter, 1999). En nära och god relation bildades när personer med HIV/AIDS 
efterfrågade sjuksköterskornas hjälp, eller rådfrågade om medicinska beslut och att samtala 
om livet i allmänhet. Genom samtal lärde de sig om varandras personligheter, intressen och 
talanger, vilket skapade en nära och värdefull vårdrelation mellan sjuksköterskan och 
patienten (Sherman, 2000a).  

 I asked him about his work and I could see his passion and the beauty that had been 
part of his life (Sherman, 2000a, s. 118).  

Sjuksköterskor upplevde att patienterna öppnade sig mer för de sjuksköterskor, vilka de hade 
en god relation till. Genom en nära relation berättade personer med HIV/AIDS ofta mycket 
personliga detaljer som de kanske inte hade vågat berättat för andra vårdarbetare (Hodgson, 
2006). Genom att lära känna och förstå personerna med HIV/AIDS kunde sjuksköterskan ge 
den vård som patienten behövde (Sherman, 2000a). Denna goda relation till patienten 
minskade även stressen, ökade sinnesstämningen och den professionella utvecklingen hos 
sjuksköterskorna (Sherman, 2000b). Trots patientens allvarliga sjukdom och lidande fanns det 
en lekfull ton mellan sjuksköterska och patient och en känsla av personlig kontakt i relationen 
(Sherman, 2000a). Relationen mellan patienten och sjuksköterskan kunde vara så nära, att 
patienten åkte hem till sjuksköterskan för rådgivning (Delobelle et al. 2009). 

Joey would call me at home before any procedure. He said he couldn’t go through it 
without me. He trusted me. In fact, I became very attached to him. I became his family 
(Sherman, 2000a, s. 120).  

Sjuksköterskor upplevde de svåraste patienterna att vårda var dem de inte kunde skapa en god 
relation till. Patienterna var ofta inåtvända och svåra att kommunicera med (Sherman, 2000a; 
Sherman, 2000b).  Det var då viktigt att finna positiva egenskaper hos dessa patienter 
(Sherman, 2000a). Då en del har haft en jobbig bakgrund var det extra viktigt att bygga upp 
en förtroendefull och en vårdande relation med dessa individer (Sherman, 2000a). 
Sjuksköterskor försökte då se bortom patientens defensiva utsida för att förstå deras 
livssituation, barndom och livshistoria. Vilket var ett viktigt steg i att bilda en god relation 
med dessa personer (Sherman, 2000a). Behovet för många sjuksköterskor var att se bortom 
skuld och straff till att acceptera och förstå patienterna istället. Vissa patienter gick det inte att 
bilda en relation till, detta var viktigt att acceptera (Sherman, 2000b). 

When you get through the defenses of these patients, you feel good (Sherman, 2000a, s. 
118).  

Sjuksköterskans medkänsla till patienten 
Många sjuksköterskor uttryckte känslor av empati och medkänsla för de personer som led av 
HIV/AIDS. Vilket berodde på att de såg det lidande som orsakades av sjukdomen bland 
patienterna (Smit, 2005). Sjuksköterskor uttryckte även en personlig smärta, när de såg 
patienterna lida av biverkningar från olika behandlingar (Sherman, 2000b). Sympati fanns 
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även för dessa patienter då sjukdomen i sig inte var accepterad i samhället. Sjuksköterskor 
funderade ofta på hur de själva kunde hjälpa patienterna, hur sjukdomen påverkar 
människorna runt omkring dem och hur mycket kunskap deras vänner och familjer har om 
HIV/AIDS (Chan, 2009). Sjuksköterskor upplevde medlidande även vid smärtsamma fast 
nödvändiga ingrepp (Sherman, 2000b). En sjuksköterska beskrev sin medkänsla när hon 
utförde smärtsamma procedurer på en patient: 

Every time I had to stick him to get blood; I had a knot in my own stomach (Sherman, 
2000b, s. 1505). 

Lidande vid vårdandet av svårt sjuka patienter 
Många sjuksköterskor upplevde en känsla av hjälplöshet eller maktlöshet när de vårdade 
patienter med HIV/AIDS. Detta visade sig framförallt när de vårdade svårt sjuka patienter och 
då det inte finns ett botemedel tillgängligt uppkom en känsla av hopplöshet. Det var även 
deprimerande för sjuksköterskorna att se patienter som aldrig kunde bli friska (Smit, 2005). 
Oron och sorgen för patienterna försvann aldrig för somliga, utan följde med sjuksköterskorna 
hem (Delobelle et al. 2009). 

My heart can’t help but to go out to these patients. I think about their suffering, their 
eventual death. I look at these patients families with a feeling of sadness (Smit, 2005, s. 
26).  

De dagar då patienter var svårt sjuka eller avled var emotionellt jobbiga för sjuksköterskor 
(Sherman, 2000a; Delobelle et al. 2009; Sherman, 2000b). Sjuksköterskor beskrev att när de 
känt patienterna länge och visste att de eventuellt skulle dö, så var det alltid lika jobbigt när 
patienterna väl avled. Den nära relationen mellan sjuksköterska och patient visade sig tydligt 
när patienterna avled (Hayter, 1999). 

 I was takning a shower when I felt an incredible sense of dread. I knew at that moment 
that he died. I started to cry and still do every time I think of him (Sherman, 2000a, s. 
1505).  

När patienterna avled uttrycktes en stor ångest, förlustkänslor och sorg av de sjuksköterskor 
som hade en nära relation till patienten (Hayter, 1999; Sherman, 2000b). Det var då viktigt att 
ge sig själv tillåtelse att gråta, tala med andra sjuksköterskor om känslor och brister och 
misslyckanden i vårdandet (Sherman, 2000b). Sjuksköterskor beskrev att svåra och lugna 
stunder och cykler av känslor var en del i vårdandet av patienter med HIV/AIDS (Sherman, 
2000a).  

The nurse wiped her tears, and stated,”I cared for him for four years. He died during 
dialysis today (Sherman, 2000a, s. 121).   

Erfarenheten ökade förståelsen 
Flera sjuksköterskor berättade om den negativa attityd mot sjukdomen som de haft tidigare. 
Denna negativa attityd försvann när deras erfarenhet av att vårda patienter med HIV/AIDS 
ökade (Chan, 2009; Sherman, 2000b). Sjuksköterskor med erfarenhet blev mindre 
fördomsfulla, mer känsliga, mer tålmodiga och gav bättre vård till personer med HIV/AIDS 
(Sherman, 2000a). Erfarenhet ökade sjuksköterskans känsla av professionalitet och gav en 
personlig utveckling (Olivier & Dykeman, 2003). Det upplevdes även att klinisk kunskap och 
erfarenhet var en viktig del i minskandet av rädsla och stress (Chan, 2009; Sherman, 2000b) 
och det ledde till mer självsäkerhet i vårdandet (Sherman, 2000a). Det ökade även sympatin 
och viljan att vårda patienter med HIV/AIDS. Sjuksköterskor upplevde att erfarenhet gjorde 
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det lättare för dem att handskas med svåra situationer som när patienter avled eller när de 
själva exponerades av viruset (Sherman, 2000b). Flera påpekade att när de utsattes för 
exponering så ökade deras empati och medkänsla. En sjuksköterska tyckte sig förstå patienten 
mycket bättre efter att hon utsattes för en nära kontakt av viruset och riskerat att smittas. 
Exponering av viruset gav även en psykologisk immunisering som gjorde att sjuksköterskor 
som varit nära att smittas flera gånger inte var lika uppskärrade som vid första tillfället. Det 
framgick även att efter ha vårdat svårt sjuka patienter med HIV/AIDS så upplevde 
sjuksköterskor en annan syn på livet. Sjuksköterskor började leva livet till fullo och slutade ta 
relationer och livet för givet (Sherman, 2000a).  

We become more comfortable once we have worked often with persons affected by AIDS 
(Olivier & Dykeman, 2003, s. 657). 

Rädsla för smitta 

Oro att smittas i vårdarbetet 
Sjuksköterskor beskrev att rädsla existerade i arbetet med HIV/AIDS-patienter, framförallt i 
form av att smittas genom nålstick vilket kunde innebära insjuknande och slutligen döden 
(Chan, 2009; Olivier & Dykeman, 2003; Sherman, 2000b). En del beskrev dock att de 
generellt hade låg rädsla för HIV/AIDS men oron över att bli smittad fanns alltid i bakhuvudet 
(Chan, 2009; Smit, 2005). Somliga sjuksköterskor upplevde att alla var rädda för 
virusspridning i vårdandet, även med de försiktighetsåtgärder som fanns (Olivier & Dykeman, 
2003). Vissa sjuksköterskor uttryckte rädsla genom en ovilja att vidröra patienterna, då de inte 
ville bli infekterade av sjukdomen. Vilket kunde uttrycka sig i att sjuksköterskor undvek att 
vårda patienterna med inflammerade sår eller ta blodprover (Chan, 2009).  

’Wirat’: My friends [at work] are afraid of AIDS… They are afraid that they will get 
infected by the patients. They do not want to touch them, afraid that they will be infected 
and cannot be cured (Chan, 2009, s. 185). 

De sjuksköterskor som hade upplevt exponering i yrket i form av nålstick, beskrev känslan 
som total terror (Sherman, 2000b). Nålsticken i sig var skrämmande, men det resulterade även 
i lång väntan, rädsla och ångest. Då patienter med misstänkt HIV/AIDS-diagnos kunde vägra 
att HIV-testa sig fick sjuksköterskan ibland vänta i flera månader innan hon fick ett provsvar 
(Olivier & Dykeman, 2003). 

I think that we are all very scared of the virus transmission while giving care, even with 
universal precautions. This causes a lot of stress for us and I am sure that our clients 
who suffer from AIDS feel it and this increases their anxiety level (Olivier & Dykeman, 
2003, s. 654). 

Otillräckligt med resurser och kunskap skapar osäkerhet 
Sjuksköterskor upplevde att de hade otillräckligt och dålig kvalité på materialet i vårdandet. 
Den dåliga kvalitén på handskar framgick då sjuksköterskor ofta fick använda sig av dubbla 
handskar för att känna sig säkra (Mullins, 2009). Förutom den dåliga kvalitén, fanns oro över 
den otillräckliga tillgången av handskar, förkläden, masker och inkontinenshjälpmedel vilket 
enligt sjuksköterskorna ökade risken för oavsiktlig exponering av HIV (Sherman, 2000b; 
Smit, 2005). Detta orsakade att sjuksköterskorna upplevde rädsla samt en frustration och ilska 
över att sjukhusen inte tillgodosåg dem med bra material, vilket de behövde för ett säkert 
vårdande av patienterna (Sherman, 2000b).  
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Sjuksköterskor beskrev och uttryckte även oro över brister på HIV/AIDS-kunskap och 
medvetenhet som fanns bland sina kollegor (Chan, 2009; Olivier & Dykeman, 2003). Flera 
sjuksköterskor kände ett ökat behov av utbildning inom HIV/AIDS, för att känna sig säkra 
och kunna ge en god vård (Delobelle et al. 2009; Mullins, 2009).  

I don’t feel, as health care professionals, we have been properly educated with the 
disease and of the progress research has made (Olivier & Dykeman, 2003, s. 656). 

Sjuksköterskorna upplevde att när de inte behandlade patienter med HIV/AIDS regelbundet, 
var behovet stort att vid varje nytt tillfälle förnya kunskaperna inom området (Mullins, 2009). 
Det upplevdes ett behov av att HIV/AIDS-utbildning borde vara en del av deras professionella 
utbildning (Delobelle et al, 2009; Olivier & Dykeman, 2003) och återkomma under deras tid 
som professionella sjuksköterskor (Mullins, 2009; Olivier & Dykeman, 2003). En 
sjuksköterska beskrev sambandet mellan kunskap och vårdandet på följande sätt: 

Nursing the link between science and humanity …Caring for HIV/AIDS patients 
requires knowledge and compassion as it applies to all persons under a nurse’s care 
(Mullins, 2009, s. 315). 

Oro för aggressiva patienter 
Flera sjuksköterskor hade negativa upplevelser av patienter som blivit smittade genom 
intravenöst drogmissbruk. Sjuksköterskor tyckte att dessa patienter ofta var påfrestande, 
manipulativa, fientliga, aggressiva och tidskrävande (Olivier & Dykeman, 2003; Sherman, 
2000a). En annan grupp som ansågs kunna bli aggressiva var patienter med AIDS-relaterad 
demens (Sherman, 2000b). Flera sjuksköterskor upplevde rädsla när de vårdade dessa 
patienter som kunde bli aggressiva (Mullins, 2009; Sherman, 2000b). Det förekom händelser 
där uppförandet hos dessa patienter placerade sjuksköterskorna för risker att smittas (Mullins, 
2009; Sherman, 2000b). Patienterna kunde medvetet försöka smitta sjuksköterskorna genom 
att exponera dem för kroppsvätskor (Mullins, 2009). Aggressiva patienter skapade rädsla 
genom att utsätta sjuksköterskor för större risk att smittas genom att bitas eller dra ut 
intravenösa nålar (Sherman, 2000b).  

… 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). 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter 
med HIV/AIDS. För detta genomfördes en kvalitativ litteraturstudie. Detta ansågs som en 
fördel då resultatet i en kvalitativ metod går in på djupet och beskriver personers egna 
upplevelser (Segesten, 2006). Undersökningsgruppens begränsade storlek kan dock ses som 
en nackdel i den kvalitativa metoden. En kvantitativ metod valdes bort då den redovisar 
resultatet med hjälp av statistik (Forsberg & Wengström, 2008). På grund av det stora urvalet 
kan inte kvantitativ forskning gå in på djupet och beskriva upplevelser (Willman et al. 2006). 
En fördel med en kvantitativ metod är dock att samband mellan olika faktorer kan ses 
(Forsberg & Wengström, 2008). Tre artiklar i studien hade både en kvalitativ och kvantitativ 
metod. Detta kan ses som en nackdel då det kan vara svårt att urskilja kvalitativ data från 
kvantitativ (Polit & Beck, 2012). Det innebär att analysen av de tre artiklarna kan ha feltolkats 
och orsakat ett mindre tillförlitligt resultat. Litteratursökningen genomfördes i databaserna 
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CINAHL och Medline. De valdes utifrån deras innehåll och specialisering på 
omvårdnadsforskning och medicin, samt att majoriteten av artiklarna är skrivna på engelska 
(Forsberg & Wengström, 2008). Om fler databaser hade använts skulle sökningen kunnat bli 
bredare och urvalet av artiklar blivit större. De nio valda artiklarna återfanns i båda 
databaserna och där med uppstod mättnad. Mättnaden kan bero på att databaserna liknar 
varandrar innehållsmässigt och accepterar samma artiklar för publicering eller att sökningarna 
var ofullständiga. Det ansågs dock att sökorden som användes överenskom med syftet och 
medverkade till att få fram relevanta artiklar till resultatet. Författarnas förförståelse kan ha 
påverkat valet av sökord och därmed influerat sökresultatet och antalet träffar (Forsberg & 
Wengström, 2008). Då endast nio artiklar återfanns, kan antalet sökord och kvalité diskuteras. 
Om andra sökord inkluderats som till exempel ”caring” hade möjligtvis ett större sökresultat 
påträffats. Sökorden söktes som thesaurus och kombinerades med fritextsökningar. Det 
upplevdes att vissa sökord inte kunde omvandlas till korrekt översatta thesaurus och därför 
användes även sökord som ”Key words”. I kombinationerna av sökord användes Booleska 
sökoperatorn AND för att sortera bort irrelevanta artiklar och göra sökning mer hanterbar 
(Willman et al. 2006). Hade sökorden kombinerats med andra Booleska sökoperatorer som 
OR och NOT hade det möjligen gett ett större sökresultat och fler relevanta artiklar hade 
kunnat användas i studien.  

Inklusionskriterier ansågs vara ett måste för att avgränsa sökresultatet till studiens syfte. Peer 
reviewed var en av flera viktiga inklusionskriterier då det begränsar sökningen till de artiklar 
som blivit granskade av forskare med kompetens inom området (Polit & Beck, 2012). På 
grund av begränsade språkkunskaper användes endast artiklar skrivna på engelska. Artiklar 
som inte var skrivna på engelska valdes därmed bort även ifall de kunde haft värde för 
resultatet. Valet av att utöka publiceringåren till 1999-2011 avgjordes utifrån tillgången på 
artiklar. En förlegad bild av upplevelserna kan ha framkommit i resultatet då kunskapen om 
HIV/AIDS kan ha ökat bland sjuksköterskor. Inga begränsningar utifrån ålder utfördes då det 
var sjuksköterskors upplevelser som skulle beskrivas. Begränsningar i sjuksköterskornas ålder 
hade möjligtvis bidragit till färre antal träffar. Det valdes att inkludera artiklar från hela 
världen vilket gav ett mer globalt perspektiv. Viktigt är att förstå de kulturella skillnaderna 
mellan de olika länderna som inkluderats i studien och att det kan påverka upplevelserna av 
HIV/AIDS. I Sydafrika är prevalensen av HIV/AIDS högre än i Storbritannien och Kanada 
(UNAIDS, 2010). Upplevelserna bland sjuksköterskorna i Sydafrika kan därför vara av större 
värde. Resultat från andra länders studier bör dock ifrågasättas vad gäller deras relevans för 
hälso- och sjukvården i Sverige (Willman et al. 2006). Resultatet från Sydafrika och Thailand 
bör därför ifrågasättas då det finns stora kulturella skillnader. I resultatet inkluderades även 
två artiklar skrivna av samma författare. Detta anses som en fördel för studien då artiklarna är 
skrivna av en författare som är insatt i ämnet. Det kan även ses som en nackdel då författaren 
till de två artiklarna kan ha förförståelse i sitt arbete. 

Kvalitetsgranskningen av artiklarna genomfördes enligt Willman et al. (2006) kvalitetsmall 
för studier med kvalitativ metod. I föreliggande studie kan viljan att finna artiklar med hög 
kvalitet påverkat kvalitetsgranskningen. En kvalitetsgranskning utförd av utomstående och 
erfarna forskare kan ha frambringat ett mer tillförlitligt resultat på artiklarnas kvalité. 
Kvalitetsgranskningen får större tyngd om den utförs av två eller flera oberoende granskare 
(Willman et al. 2006). Detta bör finnas i baktanke då det var första gången författarna utförde 
en kvalitetsgranskning och därmed kan misstolkningar förekomma. Därför utfördes 
kvalitetsgranskningen enskilt i föreliggande studie, för att sedan sammanföras och gemensamt 
fatta beslut om vilka artiklar som skulle ingå. Det utfördes för att minska risken för att 
kvalitetsgranskningen skulle bli subjektiv. Det framkom i kvalitetsgranskningen att två 
artiklar saknade redogörelse för sitt etiska resonemang. Då utbudet på artiklar var begränsat 
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och att dessa studier ansågs ha utförts på ett etiskt korrekt sätt, var de därför godtagbara för att 
inkluderas i studien. 

Innehållsanalysen utfördes med inspiration av Graneheim och Lundman (2004). Den 
användes då den tydligt beskrev hur analysarbetet skulle utföras. Därmed minskade risken för 
misstolkningar i analysarbetet. I analysarbetet försöktes tolkningen göras så förutsättningslöst 
och objektivt som möjligt, då studien har en induktiv metod. Det kan dock vara svårt att inte 
låta förförståelsen påverka tolkningen av texterna (Forsberg & Wengström, 2008). Enligt 
Forsberg och Wengström (2008) är tolkning av data alltid beroende av en förförståelse och 
det perspektiv som tolkaren har. En innehållsanalys gjord av andra skulle kanske bidra till att 
andra meningsenheter plockades ut från artiklarna. Det skall även bejakas att det är första 
gången författarna genomför en innehållsanalys, vilket kan orsaka misstolkningar i 
analysarbetet. Även översättningen från engelska till svenska kan påverka analysen då det 
engelska språket inte är modersmålet. I studien var kvinnor överrepresenterade jämfört med 
männen. Resultatet har då inte en jämn könsfördelning. Författarna anser dock att 
könsfördelningen speglar verkligheten, då kvinnor är överrepresenterade i yrket. 
 
I studien användes Katie Eriksson och Joyce Travelbee som teoretiska infallsvinklar. Då de 
båda tar upp vikten av att behandla människor med värdighet, minska lidande, vårdrelationen 
och mötet mellan sjuksköterska och patient. Dessa två teoretiska infallsvinklar anses knyta an 
till studiens syfte vad gäller upplevelser hos sjuksköterskor av att vårda patienter med 
HIV/AIDS. Valet att använda två stycken teoretiska infallsvinklar anses av författarna styrka 
den teoretiska grunden i studien. Det anses positivt om sjuksköterskan kan knyta an flera 
teorier för att utvecklas i sin professionella yrkesroll. Nackdelen med flera teorier är att det 
kan uppkomma svårigheter vid fördjupning av teorierna. 

Resultatdiskussion 
Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med 
HIV/AIDS. I resultatet framgår det att sjuksköterskor känner ett stort engagemang till sina 
patienter och har en beskyddande roll mot allmänhetens diskriminering. I resultatet framgår 
det vidare att vissa sjuksköterskor ser sitt arbete som ett kall och har som mål att minska 
lidande och öka livskvalitén för patienter med HIV/AIDS. Diskriminering mot personer med 
HIV/AIDS är vanligt förekommande i Afrika och Asien (Alubo, Zwandor, Jolayemi & 
Omudu. 2002; Genberg et al. 2009; UN, 2011), men det förekommer även i västvärlden (UN, 
2011). Sjuksköterskor i Zimbabwe berättar hur patienter med HIV/AIDS isoleras och anses 
motbjudande av samhället. Sjukdomen är stark associerad med skam och personer med 
HIV/AIDS lämnas utanför samhället (Duffy, 2005). Torjuul, Elstad och Sørlie (2007) studie 
påvisar att detta starka engagemang hos sjuksköterskor till patienter inte enbart sker inom 
HIV/AIDS-vården utan även på kirurgiavdelningar. Sjuksköterskor tar även här patienternas 
parti och försvarar svaga patienter (Torjuul et al. 2007). Enligt Eriksson (1987,1988) ligger 
det i människans natur att vårda och engagera sig i människor i nöd. Vikten av engagemang 
poängteras även av ICN:s etiska kod där alla sjuksköterskor ska arbeta för en miljö där 
mänskliga rättigheter, värderingar och trosuppfattning hos individen och familjen respekteras.  
Sjuksköterskan har även ett ansvar för att arbeta för utsatta och svaga befolkningsgruppers 
hälsa (International Council of Nurses 2005).  

Sjuksköterskorna i studiens resultat beskrivs vara de enda vårdgivarna vilka regelbundet 
träffar personer med HIV/AIDS, till följd av detta bildas en nära och personlig kontakt. Denna 
nära kontakt medför att patienterna öppnar upp och vågar prata och dela med sig av sina 
känslor till sjuksköterskorna, vilka genom engagemang och förståelse finns till för patienten 
och en vårdrelation skapas. Detta upplevs som väldigt viktigt för sjuksköterskorna i studiens 
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resultat. Genom att finnas nära till hands förstår de patienterna bättre och därmed kan de ge 
den vård de behöver. Förutom att vara beskyddande är sjuksköterskorna i studiens resultat 
lyhörda. Sjuksköterskor visar känslomässigt och andligt stöd, och vågar även skratta och 
skämta med patienterna. Detta behov styrks av Arman och Rehnsfeldts (2007) studie. Där 
beskriver sjuksköterskor vikten av att bli berörd av patientens situation och behovet av att 
finnas till hands. Det är viktigt för att skapa en god vårdrelation och kunna ge god vård 
(Arman & Rehnsfeldts, 2007). Travelbee (1971) påpekar även hon vikten av en god 
vårdrelation och hur viktigt det är med kommunikation för att förmedla känslor och tankar. En 
nära relation beskriver Eriksson (1988) är kärnan i ett gott vårdande och därmed är det viktigt 
att sjuksköterskan tar sitt ansvar och vågar skapa en vårdrelation. Resultatet visar att den goda 
relationen inte bara finns till för patientens välbefinnande utan även för sjuksköterskans skull. 
Resultatet visar även att stress minskar och den professionella utvecklingen hos 
sjuksköterskorna ökar. Detta stärks av Berg och Danielsson (2007) studie, där sjuksköterskor 
upplever en känsla av tillfredsställelse och personlig utveckling när de har en god vårdrelation 
till patienten.   

Resultatet visar att det inte går att bilda en relation till alla patienter. Sjuksköterskor upplever 
att vissa patienter med svår bakgrund är inåtvända och svåra att kommunicera med. Resultatet 
visar dock att sjuksköterskor fortsätter att anstränga sig för att bilda en relation till dessa 
patienter även om det ibland är svårt. Sjuksköterskor upplever att det är extra viktigt att skapa 
en vårdande relation till patienterna. Kommunikationssvårigheter med patienter insjuknade i 
HIV/AIDS framkommer även i Haile et al. (2002) studie. De skriver att 
kommunikationssvårigheter uppkommer med patienter vilka haft en svår bakgrund eller har 
sociala problem. Sjuksköterskorna upplever att patienterna inte tar sjukdomen på allvar eller 
följer behandlingsplanen (Haile et al. 2002). Även Travelbee (1971) påpekar att en dålig 
kommunikation leder till dålig en relation. Hon menar att patientens oförmåga att kunna 
kommunicera och berätta hur den mår orsakar ett vårdlidande (Travelbee, 1971). Det 
framkommer i resultatet att sjuksköterskor inte alltid kan bilda en relation till alla patienter 
och det är viktigt att acceptera. Då en relation bygger på ömsesidighet går den inte att forcera 
av sjuksköterskan (Eriksson, 1988). 
 
En god relation kan även leda till ett lidande hos sjuksköterskan. Sjuksköterskor upplever 
emellanåt hjälplöshet och maktlöshet när de vårdar svårt sjuka patienter. Sjuksköterskor 
upplever även känslor av depression när de vårdar patienter som de vet aldrig kommer bli 
friska. Den nära relationen mellan sjuksköterska och patient visar sig tydligt de dagar då 
patienter är svårt sjuka eller avlider. Det är extra svårt för sjuksköterskorna som då upplever 
sorg, förlustkänslor och ångest. Oron och sorgen för patienterna försvinner aldrig, utan följer 
med dem hem. Det är vanligt att sjuksköterskor upplever starka känslor när de vårdar svårt 
sjuka patienter (Sabo, 2008). Sabo (2008) skriver i sin artikel att sjuksköterskor upplever 
ångest, aggressivitet och stress i vårdandet av svårt sjuka patienter. Även Wallerstedt och 
Andershed (2007) påpekar att känslor av otillräcklighet, frustration och sorg uppstår när 
patienter avlider. Ett oplanerat slut på en relation till en patient upplevs extra svårt 
(Wallerstedt & Andershed, 2007). Eriksson (1994) beskriver att om sjuksköterskans lidande 
tar överhand över medlidandet till patienten kan sjuksköterskan inte ge lika god vård. 
Sjuksköterskor i studien upplever det viktigt att våga gråta och tala med sina kollegor, om 
känslor, brister och misslyckanden i vårdarbetet. Även Ohlson och Arvidsson (2005) påpekar 
att sjuksköterskor måste ventilera svåra arbetssituationer med sina kollegor samt att få känna 
stöd och bekräftelse. Samtalen främjar sjuksköterskans psykiska hälsa och minskar stressen 
(Ohlson & Arvidsson, 2005). 
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Föreliggande studie visar att erfarenhet hos sjuksköterskor ökar tryggheten och den negativa 
attityden emot patienter med HIV/AIDS minskar. Sjuksköterskor med erfarenhet är mindre 
fördomsfulla, mer känsliga, mer tålmodiga och ger bättre vård till patienter med HIV/AIDS. 
Genom erfarenhet utvecklas sjuksköterskor i sin profession och som individ. Klinisk kunskap 
och erfarenhet minskar även rädsla och stress hos sjuksköterskorna. Sjuksköterskor upplever 
att erfarenhet gör dem även tryggare i svåra situationer som när patienter avlider. I 
Wallerstedt och Andershed (2007)  studie, beskriver sjuksköterskor att varje möte med 
patienter eller anhöriga ger dem en ovärderlig erfarenhet och kunskap. Erfarenheten och 
kunskapen ger sjuksköterskorna självsäkerhet och styrkan att acceptera nya svåra utmaningar. 
Däremot anser sjuksköterskor i Burhans och Alligood (2010) studie att det är viktigare med 
en god omvårdnad än med goda kliniska kunskaper och tekniker. Burhans och Alligood 
(2010) menar att det inte spelar någon roll hur mycket kunskap sjuksköterskan har om hon 
inte kan kommunicera med patienten. Travelbee (1971) påpekar dock att det är viktigt med 
både god kommunikation och god kunskap i vårdandet, särskilt hos obotliga patienter. 
 
Resultatet visar att det hos vissa sjuksköterskor finns en underliggande rädsla i vårdandet. 
Rädslan är oftast låg men oron över att bli smittad finns alltid i bakhuvudet på 
sjuksköterskorna. Sjuksköterskor som upplever rädsla uttrycker den i form av ovilja att vårda, 
vidröra patienter och användning av överdrivna skyddsåtgärder. Detta styrks av Lymer et al. 
(2003) som skriver att sjuksköterskor vid vårdandet av patienter med HIV/AIDS använder sig 
av överdrivna skyddsåtgärder. Rädslan framkommer framförallt i studien utförd i Thailand. 
Där sjuksköterskor är rädda och diskriminerar patienter genom oviljan att vårda (Chan, 2008). 
Detta styrks av Paxton et al. (2005) som skriver att mer än hälften av patienterna i en studie 
utförd i Indien, Indonesien, Filipinerna och Thailand upplevt diskriminering inom sjukvården. 
Oviljan att vårda patienter med HIV/AIDS är starkt förknippad med rädslan att smittas 
(O'sullivan, Preston & Forti, 2000). Även Röndahl et al. (2003) visar att oviljan att vårda är 
associerad med rädsla. I föreliggande studie framgår det att sjuksköterskor även upplever 
rädsla vid vårdandet av aggressiva patienter som medvetet eller omedvetet utsätter 
sjuksköterskor för smittorisker. Somliga patienter med drogmissbruk eller AIDS-relaterad 
demens upplevs påfrestande, fientliga och aggressiva av sjuksköterskor. Owen (1998) 
påpekar att patienter med demens, delirium, missbruk och personlighetsstörningar tenderar att 
bli aggressiva. Enligt Inoue, Tsukano, Muraoka, Kaneko och Okamura (2006) mår 
sjuksköterskor som utsätts för aggressiva och våldsamma patienter, ofta mycket dåligt. 
Sjuksköterskor upplever rädsla och stress vilket orsakar att de bemöter patienter sämre (Inoue 
et al. 2006). Denna rädsla och ovilja att vårda aggressiva och ofta missbrukande patienter 
visar sig även i Bektas och Kulakac (2008) studie. Enligt Dahlberg et al. (2003) kan 
sjuksköterskan uppleva att arbetssituationen är pressad eller att patienten skapar osäkerhet hos 
sjuksköterskan. Det blir då svårt att relatera till patienten, vilket kan hindra utveckling av en 
bra vårdrelation. Detta kan i sin tur skapa ett lidande för patienten (Eriksson, 1994). I studiens 
resultat framgår det även att sjuksköterskor upplever rädsla på grund av bristande kunskaper. 
Många känner ett ökat behov av utbildning inom HIV/AIDS för att känna sig säkra och ge 
god vård. Både i Röndahl et al. (2003) och Bektas och Kulakac (2008) studier framgår det att 
brist på kunskap är en orsak till rädsla i vårdandet av patienter med HIV/AIDS. 
 
 
 
 
 
 



20 
 

SLUTSATS 
Det framgår i föreliggande studie att sjuksköterskor upplever ett stort engagemang till 
patienter med HIV/AIDS. Sjuksköterskor ser sin profession som ett kall och arbetar för att 
minska lidande, diskriminering och öka livskvalitén för patienter med HIV/AIDS. Genom 
engagemang och förståelse för patienten skapas en vårdrelation. Vårdrelationen skapar 
möjlighet att ge bättre vård och ökar den professionella utvecklingen hos sjuksköterskorna. 
Sjuksköterskor upplever att de svåraste patienterna att vårda är dem de inte kan skapa en god 
relation till. Det upplevs extra viktigt att bygga upp ett förtroende för dessa patienter enligt 
sjuksköterskor. I resultatet framgår det även att en god relation kan skapa ett lidande hos 
sjuksköterskan. Sjuksköterskor upplever emotionell stress när de vårdar svårt sjuka och att se 
patienter avlida. Studien visar att erfarenhet av HIV/AIDS ökar tryggheten och minskar den 
negativa attityden de tidigare haft mot sjukdomen. Sjuksköterskor utvecklas inom sin 
profession och som individ genom erfarenhet. Sjuksköterskor upplever även rädsla i 
vårdandet av patienter med HIV/AIDS. Rädslan upplevs på grund av brist på kunskap, 
aggressiva patienter och rädsla för att smittas. Rädslan uttrycks i form av ovilja att vårda, 
vidröra patienten och användning av överdrivna skyddsåtgärder. 
 
Studien fokuserar på sjuksköterskors upplevelser ur ett globalt perspektiv, där upplevelser 
från Sverige inte beskrivs. Därför skulle en empirisk studie utförd i Sverige, där 
sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med HIV/AIDS vara av betydelse att utföra. 
Då upplevelser i Sverige kan skilja sig från de upplevelser som påvisas i resultatet. 
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Bilaga 1: Artikelöversikt     

 

 

 

 

 

Databas 
CINAHL 

Sökord Antal träffar Lästa abstract Lästa artiklar Kvalitetsgranskade artiklar Använda artiklar 

MH”Nurses” AND HIV-
AIDS AND Experiences 

4 4 3 2 1 

MH”Work Experiences” AND 
HIV-AIDS AND Nursing 

9 9 4 2 1 

MH” Caregiver Support” 
AND HIV-AIDS 

9 3 3 1 0 

Nursing AND HIV-AIDS 
AND Dedicated 

9 6 4 3 2 

MH”Empathy” AND HIV-
AIDS 

13 7 5 3 1 

MH”Nurse Attitudes” AND 
HIV-AIDS AND Nursing 

60 15 7 3 3 

MH”Nurse – Patient 
Relations” AND HIV-AIDS 

35 10 5 2 1 
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Bilaga 2: kvalitetsgranskningsprotokoll 

Protokollet som användes i kvalitetsbedömning (Willman et. al. 2006). 

Beskrivning av studien 

Tydlig problemformulering?                       Ja □ Nej □ Vet ej □           
Patientkarakteristiska:   

Antal……………………………………..        

Ålder…………………………………….. 

Män/kvinnor…………………………….. 

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 

– urvalsförfarande tydligt beskrivet? 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 Ja □ Nej □ Vet ej □ 
   en teoretisk referensram? 

Genereras teori?  Ja □ Nej □ Vet ej □ 

Beskriv huvudfyndet: 
Kommentar: 
Bedömning av kvalitet: Låg, medel eller hög 
Granskare(signatur) 
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Bilaga 3: Kvalitetsgranskning och använda artiklar. 

Författare, år 
och land 

Syfte Typ av studie och Metod Deltagare Resultat Kvalitet 

Smit. 2005 
Sydafrika 

Undersöka uppfattningar och 
erfarenheter av sjuksköterskors 
vård av patienter med 
HIV/AIDS. 

 

Kvalitativ, Semistrukturerade 
intervjuer och tematiska analyser. 

35 sjuksköterskor. Sjuksköterskor fick en känsla av 
hjälplöshet, stress, ilska, frustration, 
empati och glädje. 𝐻ö𝑔 

 

Delobelle et al., 
2009 Sydafrika 

  

Undersöka HIV/AIDS-relaterad 
kunskap, attityd, rutin och 
uppfattning hos sjuksköterskor. 

Kvantitativ och kvalitativ, statistisk 
analys, chi-aquare, ANOVA , t-test 
och djupgående intervjuer. 

71 sjuksköterskor.  
Endast data från den 
kvalitativa delen togs 
med i denna studie. 

Attityden mot HIV/AIDS-patienter 
var främst positiv men det fanns stor 
press på deltagarna p.g.a. stigma, 
emotionella situationer och dålig 
träning. 

 

𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙 

 

Mullins &  Iris,  
2009. USA 

Undersöka erfarenheter av 
HIV/AIDS hos sjuksköterskor 
på landsbygden. 

Kvalitativ modifierad 
Dillmanundersökning och en 
innehållsanalys. 

76 sjuksköterskor Deltagarna upplevde stress, 
stigmatisering och sociala svårigheter 
för patienter och en oro för smittorisk. 
Ett behov av utbildning fanns hos 
flera deltagare. 

 

𝐻ö𝑔 

 

Sherman, 2000a. 
USA 

Undersöka AIDS-specialiserade 
sjuksköterskors uppfattningar 
om stress och omvårdnad samt 
hur stress lindras och vilja till 
omvårdnad främjas. 

Kvalitativ observations- och 
intervjustudie med textanalys 

 

12 sjuksköterskor på en 
aidsspecialiserad 
avdelning. 

Studien visade svårigheter med den 
fysiska och emotionella belastningen, 
rädsla för risker vid stress och 
behovet av andlig tro. 

 

𝐻ö𝑔 

 

Sherman, 
2000b. USA.  

Undersöka vad som kan läras av 
AIDS-specialiserade 
sjuksköterskors erfarenheter och 
uppfattningar. 

Kvalitativ observationsstudie med 
semistrukturerade intervjuer och 
textanalys 

 

12 sjuksköterskor Studien visade psykisk och 
emotionell stress hos sjuksköterskor 
samt hur de hanterade detta. 

 

𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙 
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Beskriva förekomsten och 
karaktären av utbrändhet samt 
identifiera relationen mellan 
utbrändhet och omvårdnad av 
AIDS-patienter hos AIDS-
specialiserade sjuksköterskor. 

 

Kvalitativ och kvantitativ studie, 
semistrukturerade intervjuer och 
frågeformulär, Innehålls- och 
SPSS-analys. 

 

32 sjuksköterskor 
specialiserade inom 
HIV/AIDS.  Endast data 
från den kvalitativa 
delen togs med i denna 
studie. 

 

Deltagarna upplevde utbrändhet p.g.a. 
döende patienter, isolerat arbete utan 
klinisk övervakning och dåligt 
emotionellt stöd samt närhet och 
behov att hjälpa patienter mot 
diskriminering 

𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙 

 

 Hayter, 1999. 
England 

Olivier & 
Dykeman, 
2003. Canada 

Identifiera möjligheter för 
samarbete kring utmaningarna vid 
tillhandahållandet av HIV. 

 

Kvalitativ och kvantitativ med t-test 
och textanalys. 

70 samt 120 
sjuksköterskor. Endast 
data från den kvalitativa 
delen togs med i denna 
studie. 

Deltagarna upplevde stress, rädsla för 
smittorisk, hjälplöshet, sorg och 
behovet av ökad kunskap vid 
behandling av HIV/AIDS-patienter. 

 

𝐻ö𝑔 

 

Hodgson, 
2006. 
Storbritannien 

Undersöka den specifika 
omvårdnaden av HIV/AIDS-
patienter på en specialiserad 
avdelning. 

Kvalitativ metod med 
semistrukturerade intervjuer och 
etnografisk analys. 

 

27 deltagare varav 21 
sjuksköterskor. Endast 
sjuksköterskornas svar 
användes i studien. 

Sjuksköterskorna hade en hög empati, 
jämlikhetssyn och verkade mer 
positiva och mindre nedlåtande än 
andra. 

 

𝐻ö𝑔 

 

Chan, 2009. 
Thailand 

Syftet var att identifiera problem 
med befintliga förhållningssätt till 
diskrimineringsminskning. 

 

Kvalitativa semistrukturerade 
intervjuer med textanalys 

 

10 sjuksköterskor och 
10 
sjuksköterskestudenter 

Deltagarna upplevde en positiv attityd 
men det fanns brister p.g.a. rädsla, 
kunskap, erfarenhet och 
stigmatisering 

𝐻ö𝑔 
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Bilaga 4. Innehållsanalys 1 av 3. 
Meningsenhet. Kondenserad meningsenhet. Kod. Underkategorier. Kategorier. 
You tend to get involved at times… 
it’s hard not to… when the patients 
have a lot of problems and you’re 
the only person around to share 
them with it happens. 

Man tenderar att bli engagerad. Det 
är svårt att inte bli det när patienten 
har flera problem och man är den 
enda personen de kan dela med sig 
till. 

Engagemang i patienter.  
 
 
 
Engagemang i vårdandet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att vara känslomässigt involverad.  

 

One nurse described her desire to 
make her patient, who was a 
beggar, feel like a king. 

En sjuksköterska beskrev sin 
önskan att göra sin patient, som var 
en tiggare, känna sig som en kung. 

Ville få patienten må så bra som 
möjligt. 

Patients can express more personal 
details that they might not disclose 
to other health care workers. They 
don’t really feel uncomfortable 
discussing things with us. 

Patienter berättar mer personliga 
detaljer som de kanske inte berättar 
för andra vårdarbetare. De känner 
sig inte obekväma med att diskutera 
med oss. 

Patienterna vågar öppna sig för 
sjuksköterskan. 

 

 

Betydelsen av en god relation i 
vårdandet 

 

Joey would call me at home before 
any procedure. He said he couldn’t 
go through it without me. He 
trusted me. In fact, I became very 
attached to him. I became his 
family. 

Joey kunde ringa mig hemma innan 
han skulle på behandling. Han sa 
att han inte kunde gå igenom detta 
utan mig. Han litade på mig. 
Faktum är att jag blev väldigt fäst 
vid honom. Jag blev hans familj. 

God relation gav patienten styrka. 

More than half of the nurses voiced 
feelings of empathy and 
compassion towards patients who 
were suffering from HIV/AIDS. 

Hälften av sjuksköterskorna 
uttryckte känslor av empati och 
medlidande för patienter som led av 
HIV/AIDS. 

Empati och medlidande för 
patienterna. 

 

 

Sjuksköterskans medkänsla till 
patienten. 

 

Nurses expressed feelings of 
personal pain when they preformed 
painful procedurs. 

Sjuksköterskor uttryckte personlig 
smärta när de utförde smärtsamma 
behandlingar. 

Medlidande. 

The nurse wiped her tears, and 
stated,”I cared for him for four 
years. He died during dialysis 
today. 

Sjuksköterskan torkade tårarna, och 
sa ”Jag tog hand om honom i fyra 
år. Han dog under dialysen idag. 

Sorg vid bortgång.  

 

Lidande vid vårdandet av svårt 
sjuka patienter. 

 

Nurses consistently expressed 
distress at the death of patients with 
whom they developed a supportive 
relationship. 

Sköterskor uttryckte stor ångest och 
sorg när patienter vilka de hade 
nära relation till avled 

Sorg vid avlidna patienter. 
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Meningsenhet. Kondenserad meningsenhet. Kod. Underkategorier. Kategorier. 
The voices of nurses revealed that 
there care of patients with AIDS 
had given them a greater sense of 
humanity. 

De upplevde att erfarenhet fick dem 
att bemöta HIV/AIDS-patienter på 
ett mer mänskligt plan. 

Erfarenheten ökade känslan av 
medmänsklighet. 

 
 
 
Erfarenhet ökade förståelsen. 

 
 
 
Erfarenhet ökade förståelsen. 

I felt I could help because I 
understood more about the illness 
than others. 

Kände att jag kunde hjälpa till, då 
jag förstod mer om sjukdomen än 
andra. 

Mer hjälpsam vid ökad erfarenhet. 

Bilaga 4. Innehållsanalys 2 av 3  
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Meningsenhet. Kondenserad meningsenhet. Kod. Underkategorier Kategorier 

Although a few nurses believed that 
they initially needed courage to 
deal with their fear of contagion. 

Fåtal sjuksköterska behövde initialt 
mod att ta itu med sin rädsla för 
smitta. 

Behövde mod ta itu sin rädsla för 
smittan. 

 

 

Oro att smittas i vårdarbetet. 

 

 

 

 

 

 

 

Rädsla för smitta 

 

I am not afraid of talking to them 
but [I am afraid] of giving them 
care, like taking blood. 

Jag är inte rädd att tala med dem 
men jag är rädd att ge dem vård 
som att ta blodprov 

Ingen rädsla emot personen utan 
själva vårdandet. 

A comment from a hospital nurse 
indicated that when the nurse cares 
for PWAs infrequently “re-
education is necessary with each 
new patient presenting with HIV. 

Sjuksköterska påpekade att de 
vårdar HIV/AIDS-patienter 
oregelbundet och behöver därmed 
mer utbildning. 

Oregelbundet möte med HIV/AIDS 
kräver omskolning. 

 

 

Otillräckligt med resurser och 
kunskap skapar osäkerhet 

They did, however, articulate 
concern about the low quality and 
sometimes infrequent availability 
of gloves, aprons, masks and 
incontinence aids which, in their 
minds, increased the risk of 
accidental exposure to HIV. 

De uttryckte oro över den låga 
kvalitén och bristen på handskar, 
förkläden, masker och 
inkontinenshjälpmedel vilket enligt 
dem ökade risken för oavsiktlig 
exponering av HIV. 

Oro över låg kvalitet på 
skyddsmaterial, ökade risken för 
exponering 

Nurses pointed out accounts of 
behaviors of clients that 
deliberately placed them at risk for 
exposure. 

Det förekom händelser där 
uppförandet hos vissa patienter 
placerade vårdpersonalen för risk 
att smittas 

Patienter placerade vårdpersonalen 
för smittorisker. 

 

 

Oro för aggressiva patienter  

 
I can remember, one patient who 
tried to contaminate us with his 
blood while starting IVs etc. 

En patient försökte smitta oss med 
hans blod när vi gav medicin 
intravenöst. 

Patient försökte medvetet smitta 
sjuksköterskan 
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