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Sammanfattning. 
 
Bakgrund: Patienter som har sjukdomen HIV/AIDS är en patientgrupp som väcker många 
känslor, både positiva och negativa, hos sjuksköterskor. Dessa sjuksköterskors upplevelser 
jämställs med en individs upplevelser och kan därför inte fullt förstås av utomstående 
personer. Att vårda patienter som har sjukdomen HIV/AIDS är fysiskt, psykiskt samt 
emotionellt påfrestande eftersom sjukdomen är terminal. 
Syfte: Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter som har sjukdomen 
HIV/AIDS. 
Metod: Litteraturstudie med kvalitativ ansats. Kvalitetgranskningsformulär enligt Willman, 
Stoltz och Bahtsevani . Innehållsanalys enligt Graneheim och Lundmans beskrivning av en 
kvalitativ innehållsanalys. 
Resultat: Att uppleva arbetet som meningslöst och att känna sig maktlöst är vanligt i detta 
psykiskt, fysiskt och emotionellt påfrestande arbete. Sjuksköterskor upplever behov av mer 
kunskap och förståelse inför patienter med sjukdomen HIV/AIDS. Rädsla är också en vanlig 
upplevelse i vårdandet av denna patientgrupp, ofta relaterat till smitta. Trots allt detta finns 
det ändå en tillfredsställelse och stolthet i att ge god vård till denna patientgrupp. 
Slutsats: Sjuksköterskorna behöver generellt mer specifik kunskap om sjukdomen 
HIV/AIDS då detta under studien framkommit som ett behov som anses nödvändigt för att 
kunna ge en god vård samt en ett bra bemötande. 
 
Nyckelord: HIV/AIDS, känslor, patient, sjuksköterskor, upplevelser, vårda. 



 
 

Innehållsförteckning

Inledning 4 

Bakgrund 4 

HIV/AIDS 4 

Sjuksköterskans upplevelse 5 

Vårda patienter med HIV/AIDS 5 

Teoretisk referensram 6 

Syfte 6 

Metod 7 

Datainsamling 7 

Urval 8 

Kvalitetsgranskning 8 

Analys 8 

Resultat 9 

Ett emotionellt arbete 9 
Upplevelsen av meningslöshet, hopplöshet och maktlöshet i arbetet 10 
Upplevelsen av frustration, irritation och oro för patienten 10 
Upplevd medkänsla för patienten 11 
Påfrestning och utmattning. 11 

Kunskapens betydelse 12 

Stolthet och tillfredställelse 12 

Rädsla 13 

Diskussion 14 

Metoddiskussion 14 

Resultatdiskussion 16 

Slutsats 17 

Självständighet 18 

Referenser 19 

Bilaga 1 Databassökningar 23 

Bilaga 2 Granskningsprotokoll 25 

Bilaga 3 Artikelöversikt 27 



 
 

Bilaga 4. Exempel på innehållsanalys 29 



 

4 
 

Inledning 
Enligt UNAIDS (2012) `` United Nations Programme on HIV/AIDS´´ så finns det idag 34 

miljoner personer som har sjukdomen Human Immunodeficiency Virus (HIV) eller Acquired 

Immunodeficiency Syndrome (AIDS). Utmaningar med att vårda patienter som har 

sjukdomen HIV/AIDS är enligt Fournier, Klipp, Mill och Walusimbi (2007) att vården 

upplevs fysiskt och mentalt påfrestande för sjuksköterskan samt även moraliskt utmanade. 

Även Zadeh, Far och Isa (2012) menar detta samt att en del sjuksköterskor skulle avstå, om 

de kunnat, att vårda personer med HIV/AIDS eftersom det strider mot deras moraliska och 

sociala värderingar. Det återfinns även en annan anledning till varför sjuksköterskor helst 

skulle avstå att ge vård, vilket är rädsla för att bli smittade (ibid.). Att vårda patienter som har 

sjukdomen HIV/AIDS väcker komplexa känslor hos sjuksköterskan (Gray & Smith, 2000). 

Vidare tar Gray och Smith (2000) upp att det behövs mer forskning för att lyfta fram hur 

sjuksköterskor upplever vården av patienter som har en sjukdom som inte går att bota, som 

till exempel HIV/AIDS. Det var därför av intresse att göra denna studie för att se hur 

forskningen fram tills idag beskriver sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter som 

har sjukdomen HIV/AIDS. 

Bakgrund 

HIV/AIDS 
Berglund, Engström-Laurent, Lindgren och Lindholm (2006) skriver att en patient som har 

HIV eller AIDS som det heter i ett senare stadium har kommit i kontakt och blivit smittat av 

ett retrovirus. Viruset angriper kroppens immunförsvar och börjar bryta ner det, i detta 

stadium kallas sjukdomen för HIV och när så småningom hela immunförsvaret blivit 

nedbrutet så har patienten AIDS. AIDS-stadiet karakteriseras av opportunistiska infektioner 

och eventuell cancer på grund av att kroppen inte har ett fungerande immunförsvar längre. 

Opportunistiska infektioner innebär att patienten lättare drabbas av nya infektioner men även 

att latenta infektioner bryter ut igen. HIV/AIDS sprids via blod och sädesvätska men även i 

mycket begränsad utsträckning i andra kroppsvätskor. Idag finns det varken botemedel eller 

vaccin för HIV/AIDS och som behandling används bromsmediciner för att sakta ner 

sjukdomsförloppet (ibid.). 
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Sjuksköterskans upplevelse 
Författarna jämställer sjuksköterskans upplevelse med individens upplevelse vilket enligt 

Eriksson (1987) beskrivs som att varje upplevelse tillhör endast individen själv och att den 

därför inte helt kan tolkas eller förstås av någon annan. Gray och Smith (2000) beskriver att 

sjuksköterskans upplevelser påverkar det emotionella arbetet som omvårdnaden kräver och 

att olika upplevelser kan i varierande grad påverka det stöd och den omvårdnad 

sjuksköterskan förmår ge sina patienter. Även Phillips (1989) påpekar att sjuksköterskans 

upplevelser men även personliga erfarenheter påverkar kvalitén av omvårdnaden. Genom att 

ta lärdom av upplevelser och erfarenheter så berikas och förbättras kvaliteten i omvårdnaden 

och som sjuksköterska upplevs då en större personlig tillfredsställelse i arbetet. Vidare menar 

Phillips (1989) att sjuksköterskan måste komma till freds angående sina känslor och 

föreställningar om sexualitet, moraliska skillnader, fördomar, döende och död. Om inte 

sjuksköterskan gör det så kommer det att ha en negativ inverkan på hur sjuksköterskan 

hanterar upplevelsen men även omvårdanden (ibid.). 

Vårda patienter med HIV/AIDS 
Zadeh, Far och Isa (2012) beskriver att då HIV/AIDS är en smittsam sjukdom med dödlig 

utgång så har sjuksköterskorna som vårdar de patienterna oftast har en bild av att sjukdomen 

som mycket mer smittsam än vad den egentligen är. Denna bild har lett till att 

sjuksköterskorna har haft en negativ inställning till att vårda patienter som har sjukdomen 

HIV/AIDS (ibid.). Brown, Macintyre och Trujillo (2003) påpekar att denna rädsla även finns 

ute i samhället och ofta är flera gånger större än det verkliga hotet som sjukdomen utgör. 

Vidare menar Brown, Macintyre och Trujillo (2003) att denna rädsla gör att patienter som har 

sjukdomen HIV/AIDS ofta blir mål för stigmatisering. Stigmatiseringen stannar inte alltid 

hos patienten utan innefattar ibland även sjuksköterskor per association. För sjuksköterskan 

innebär det att de fördomar som följer patienterna med sjukdomen HIV/AIDS även överförs 

till sjuksköterskorna eftersom de arbetar med denna patientgrupp (ibid.). Även Haber, Roby 

och High-George (2011) beskriver att denna stigmatisering per association som 

sjuksköterskorna blir mål för då de vårdar patienter med sjukdomen HIV/AIDS. Förutom 

rädslan för smitta och stigmatisering som har negativa inverkningar på sjuksköterskan så tar 

även Phillips (1989) upp att arbetet med patienter vars sjukdom bryter ner denne samt har en 

dödlig utgång är känslomässigt påfrestande. Phillips (1989) menar vidare att denna 

upplevelse även väcker rädslan för sin egen dödlighet hos sjuksköterskan. Även Fournier, 
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Klipp, Mill och Walusimbi (2007) menar att det för sjuksköterskan kan vara fysiskt, mentalt 

och emotionellt påfrestande att vårda patienter som har sjukdomen HIV/AIDS. 

Teoretisk referensram 
I Eriksson (1994) omvårdandsteori framkommer att sjuksköterskans medlidande och dess 

innebörd utgör ett av vårdvetenskapens grundbegrepp och vars betydelse kan tolkas som en 

känslighet för patientens smärta eller lidande. Denna känslighet gör det möjligt att identifiera 

patientens lidande och på så sätt öppna upp möjligheten att lindra lidandet (Ibid.). Till följd 

av ovanstående har därför Katie Erikssons omvårdnadsteori (1994) valt att användas i 

studien. Den har även valts eftersom sjuksköterskor möter sjuka och lidande patienter i sitt 

dagliga arbete, vilket gör bemötandet till en viktig del i att kunna hjälpa patienten till att må 

bättre. Brown, Macintyre och Trujillo (2003) beskriver att det finns tendenser hos 

sjuksköterskorna att inte vilja ge fullgod vård till patienter med sjukdomen HIV/AIDS, vilket 

upplevs som negativt av patienten. Dlamini et al.(2007) menar också att sjuksköterskor 

ogärna ger den vård som patienter med sjukdomen HIV/AIDS har rätt till, eftersom de 

uppfattar denna vård som onödig då sjukdomen inte går att bota. Till följd av att 

sjuksköterskor ogärna ger den vård som dessa patienter har rätt till kan det innebära ett 

onödigt lidande för patienten. Eriksson (1994) framhåller då att den som förnekar lidandet 

kan åstadkomma lidande och genom att skapa lidande för en annan person kränks personens 

värdighet, det säger även att denna person inte är en fullvärdig människa, samtidigt som den 

som skapar lidandet själv kränker sin egen värdighet och förnekar sin helighet. Vidare tar 

Eriksson (1994) i sin omvårdnadsteori upp att sjuksköterskan ska eftersträva och eliminera 

patientens onödiga lidande eller att lindra det lidande som inte går att eliminera. Vilket till 

betydande del kan uppnås genom att inte kränka patienten, inte fördöma och missbruka sin 

maktposition, utan att istället ge den vården som patienten behöver. 

Syfte 
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter som har 

sjukdomen HIV/AIDS.
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Metod 
Metoden som använts är litteraturstudie med kvalitativ ansats. Den kvalitativa ansatsen 

valdes därför att den enligt Olsson och Sörensen (2011) innebär ett holistiskt synsätt där 

händelsers eller fenomenets små delar analyseras i sin helhet för att få en så fullständig bild 

som möjligt. Eftersom upplevelser i en situation som till exempel ett möte mellan två parter 

är subjektiv kan inte enbart en vetenskaplig artikel studeras för att få en klar bild över vad 

som är avgörande (Polit & Beck, 2011). Till följd av det gjordes en litteraturstudie där 

resultatet från flera vetenskapliga artiklar som vardera innefattar ett flertal sjuksköterskors 

upplevelser. 

Datainsamling  
Sökning av litteratur gjordes i databaserna Cinahl, Medline samt Academic Search Elite. 

Cinahl är en referensdatabas som innehåller vetenskapliga artiklar som är 

omvårdnadsorienterad (Polit & Beck, 2011). Medline är en referensdatabas som är mer 

inriktad på vetenskapliga artiklar inom medicin men även där förekommer 

omvårdnadsrelaterat material (ibid.). Academic Search Elite täcker ett flertal akademiska 

ämnen som bland annat hälsa, vård och hälsoteknik (Backman, 2008). Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011) framhåller att det bästa sättet att söka information på är att kombinera 

olika söktermer med varandra med hjälp av de booleska sökoperatorerna AND, OR och 

NOT. Detta gör det möjligt att ringa in och avgränsa sökområdet. Av de booleska 

sökoperatorerna har AND och OR använts. OR har använts för att utöka sökningar, till 

exempel genom att kombinera nurse OR nurses för att få med artiklar som använder sig av 

något eller båda termerna. AND har använts för att kombinera söktermer som till exempel 

nurse OR nurses AND experience OR experiences, detta gav då en avgränsning genom att 

bara presentera artiklar som innehåller både nurse OR nurses och experience OR experiences 

I databassökningen har följande söktermer används; AIDS caring, experience, experiences, 

feeling, feelings, HIV, HIV/AIDS nurse, nurses och nursing. Vilka söktermer som 

kombinerades, med vilka booleska sökoperatorer de kombinerades med samt antalet artiklar 

som hittades finns i bilaga 1. Under databassökningarna hittades 13 vetenskapliga artiklar 

vilka svarade mot studiens syfte. Sex vetenskapliga artiklar hittades i Cinahl, fyra i Medline 

och resterande tre i Academic Search Elite.  
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Urval  
Inklusionskriterier var att de vetenskapliga artiklarna skulle vara skrivna på engelska 

eftersom detta språk behärskas av författarna. De vetenskapliga artiklarna skulle utgå från 

sjuksköterskors upplevelser eftersom studiens mål var att beskriva just sjuksköterskans 

upplevelse. Alla vetenskaplig artiklar inkluderades oberoende av geografiskt ursprung samt 

oberoende under vilket årtal den vetenskapliga artikeln var gjord. Ytterligare 

inklusionskriterie var att alla artiklar hade blivit peer-reviewed för att säkerställa att 

informationen i dessa studier var vetenskapligt förankrade. Enligt Polit och Beck (2011) 

innebär peer-reviewed att en vetenskaplig artikel har blivit granskad av minst två experter i 

området. Vidare menar Polit och Beck (2011) att granskningen sker blind, vilket innebär att 

granskaren inte vet vem som har skrivit artikeln och den som skrivit artikeln inte vet vem 

som granskar. De som granskar ger sina rekommendationer till förlaget om artikeln ska 

publiceras, publiceras efter revision eller avisas helt (ibid.).  

Kvalitetsgranskning 
Valda vetenskapliga artiklar kvalitetsgranskades enligt Willman et al. (2011) 

granskningsprotokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod (Bilaga 2). 

Genom att göra en kvalitetsgranskning kan valda artiklar värderas och kategoriseras enligt 

graderna bra, medel och dålig. Granskningsprotokollet bestod av 14 frågor till vilka 

svarsalternativen ja, nej och vet ej fanns. Dessa svar gav sen ett eller noll poäng vilket sen 

räknades samman för att ge graderingen. Ja gav ett poäng medan nej och vet ej gav noll 

poäng. 13-14 poäng bedömdes som bra kvalitet, 11-12 poäng som medel kvalitet och 0-10 

poäng som dålig kvalitet. Fem av de 13 artiklarna vilka svarade mot syftet valdes efter 

kvalitetsgranskningen bort eftersom dessa fick bedömningen dålig enligt 

bedömningsformuläret. De åtta vetenskapliga artiklarna som inkluderades var av bra kvalitet. 

En översikt över de åtta vetenskapliga artiklarna finns i bilaga 3.  

Analys  
De åtta kvarstående vetenskapliga artiklarna analyserades enligt Graneheim och Lundmans 

(2004) beskrivning av kvalitativ innehållsanalys. Metoden går ut på att först läsa igenom 

textmaterialet ett flertal gånger för att få en känsla för helheten. Därefter görs 

understrykningar av de meningsenheter som motsvarade syftet i studien. Författarna läste 

först igenom textmaterialet och lyfte fram meningsenheter enskilt för att sedan jämföra vilka 

meningsenheter som hittats och vidare göra gemensamma meningsenheter. Efter det 
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översattes och kondenseras meningsenheterna, vilket enligt Graneheim och Lundman (2004) 

innebar att meningsenheterna förkortas där textens verkliga innehåll behålls och inte någon 

väsentlig information gick förlorad. Efter den första kondenseringen jämfördes meningarna 

med grundtexten för att säkerställa att sammanhanget och innehållet kvarstod. I nästa steg 

skapade författarna kodord, vilket enligt Graneheim och Lundman (2004) skall förmedla det 

verkliga innehållet i den kondenserade texten. Därefter delades kodorden in i kategorier och 

underkategorier. Enligt Graneheim och Lundman (2004) ska koder med samma eller likartad 

innebörd bildade kategorier och underkategorier. Efter att denna analys hade utförts 

kontrollerades kategorierna med grundtexten för att undvika att texten togs ur sitt 

ursprungliga sammanhang, vilket även Graneheim och Lundman (2004) förespråkar. Induktiv 

ansats användes i analysen, vilket enligt Forsberg och Wengström (2013) innebär att 

förutsättningslöst söka information i de valda vetenskapliga artiklarna som svarar mot 

studiens eget syfte. Manifest ansats användes även i analysen eftersom den enligt Graneheim 

och Lundman (2004) eftersträvar att enbart utgå ifrån det som faktiskt står skrivet i texten och 

inte vad som står ”mellan raderna”. Exempel på den kvalitativa innehållsanalysen finns i 

bilaga 4. 

Resultat 
Ur innehållsanalysen kom författarna fram till fyra kategorier som var; Ett emotionellt arbete, 

Stolthet och tillfredsställeles, Kunskapens betydelse och Rädsla. I kategorin Ett emotionellt 

arbete framkom fyra underkategorier. 

 

 

Resultat 

Ett emotionellt 
arbete 

Upplevelsen av 
meningslöshet, hopplöshet 

och maktlöshet i arbetet 

Upplevelsen av frustration, 
irritation och oro för 

patienten 

Upplevd medkänsla för 
patienten 

Påfrestning och utmattning 
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Kunskapens 
betydelse 

Rädsla 

Figur 1. Resultatöversikt. 
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Ett emotionellt arbete 
Sjuksköterskorna uttrycker känslor som meningslöshet, hopplöshet och maktlöshet i vården 

av patienter som har sjukdomen HIV/AIDS. De upplever också irritation, frustration och även 

en viss oro för patienterna. Sjuksköterskorna upplever att vårda patienter med sjukdomen 

HIV/AIDS som fysiskt, psykiskt och emotionellt påfrestande. Sjuksköterskorna upplever 

även i allt detta empati och medkänsla för patienterna. 

Upplevelsen av meningslöshet, hopplöshet och maktlöshet i arbetet 

Sjuksköterskorna upplever känslor som meningslöshet, hopplöshet och maktlöshet i samband 

med vårdandet av patienter som har sjukdomen HIV/AIDS (Breault & Polifroni, 1992; 

Mkhabela, Mavundla & Sukati, 2008; Smit, 2004). Dessa känslor kommer ifrån att det saknas 

botemedel för sjukdomen och den enda behandlingsmetoden är bromsande mediciner, som 

leder till att patienten för eller senare kommer att dö i sjukdomen (Breault & Polifroni, 1992; 

Mkhabela, Mavundla & Sukati, 2008; Smit, 2004). Känslor av meningslöshet, hopplöshet och 

maktlöshet är alltid närvarande för sjuksköterskorna, trots att dessa moderna och bra 

bromsmediciner finns så ger patientens ständiga försämring ännu mer kraft till dessa känslor 

(Breault & Polifroni, 1992; Mkhabela, Mavundla & Sukati, 2008; Smit, 2004). Vidare 

framkom det att då sjuksköterskan vårdar patientgruppen med unga människor så upplevs 

dessa känslor ännu starkare (Breault & Polifroni, 1992; Olivier & Dykeman, 2003). Att vårda 

yngre patienter med sjukdomen HIV/AIDS och se dem lida för sen dö upplevs av många 

sjuksköterskor som den största källan till meningslöshet och maktlöshet (Sherman & 

Diamond, 2000). Vidare så manifesteras dessa känslor även vid tillfällen av patient-

undervisning, vilken blir lidande då sjuksköterskor upplever att denna insats ändå i slutändan 

inte fyller någon funktion och uppfattas som meningslös (Breault & Polifroni, 1992). 

Upplevelsen av frustration, irritation och oro för patienten 

Sjuksköterskorna upplever känslor av irritation, frustration och oro när de vårdar patienter 

med sjukdomen HIV/AIDS (Breault & Polifroni, 1992;Sherman & Diamond, 2000). De 

känslorna uppkommer inte på grund av vårdandet i sig utan har sitt ursprung i patientens eget 

beteende, vilket gör att vården som sjuksköterskorna ger patienten upplevs som frustrerande 

(Breault & Polifroni, 1992; Sherman & Diamond, 2000). De beteenden som väcker dessa 

känslor hos många av sjuksköterskorna är då patienten utsätter sin egen hälsa för fara genom 
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att förneka sin sjukdom, fortsätta med ett självskadebeteende som försämrar chanserna till 

förbättring eller att patienten inte följer behandlingsplanen (Sherman & Diamond, 2000). En 

patientgrupp som väckte en speciell oro hos sjuksköterskorna var kvinnor med barn 

(Mkhabela, Mavundla & Sukati, 2008). Sjuksköterskorna beskriver att det framförallt var 

kvinnor som förnekade sin sjukdom istället för att ta hand om sina barn eller till och med 

skaffar fler barn för att deras man vill ha barn som väckte den största oron (Mkhabela, 

Mavundla & Sukati, 2008; Sherman, 2000). För många av sjuksköterskorna så gjorde denna 

oro att sjuksköterskan beskyllde sig själv när denna patientgrupp inte tog till sig den 

information som de försöker delge (Mkhabela, Mavundla & Sukati, 2008; Sherman, 2000). 

Upplevd medkänsla för patienten 

Sjuksköterskorna upplevde känslor av empati och medkänsla då de vårdar patienter som har 

sjukdomen HIV/AIDS (Smit, 2004). De känslorna var oftast inte bara begränsade till 

patienten i fråga utan även deras familj och anhöriga. Då sjuksköterskan observerade smärta 

och lidande hos patienten gick dessa känslor över mot melankoli och medömkan. De 

sjuksköterskor som var i återkommande kontakt med patienter som har sjukdomen 

HIV/AIDS upplevde att denna regelbundna kontakt gjorde att deras empati och medkänsla 

förstärktes (Sherman & Diamond, 2000). Känslor av empati, sympati och medkänsla blev 

ännu mer intensiva i samband med att sjuksköterskan vårdade yngre patienter med 

sjukdomen HIV/AIDS (Breault & Polifroni, 1992). 

Påfrestning och utmattning 

Sjuksköterskor upplever att vårda patienter med sjukdomen HIV/AIDS är fysisk, psykisk och 

emotionell påfrestande och utmattande (Mkhabela, Mavundla & Sukati, 2008; Smit, 2004). 

Utmattning relateras till det fysiskt tunga omvårdnadsarbete som sjuksköterskan behövde 

göra kring patienten, men även var det psykiskt påfrestande då denna patientgrupp väckte 

många känslor hos sjuksköterskan. Denna utmattning blir mer påtalad samt mer emotionellt 

krävande då sjuksköterskan även ska fungera som ett emotionellt stöd för patienterna, men 

även i viss utsträckning vara ett emotionellt stöd för patientens anhöriga (Breault & Polifroni, 

1992). Det upplevdes också som mycket emotionellt påfrestande när sjuksköterskan blir djupt 

engagerad och skapar starka band med en döende och till slut död patient (Sherman & 

Diamond, 2000). Märkligt nog upplevdes det som lika påfrestande att inte lyckas skapa några 

band till patienten (Sherman & Diamond, 2000).  
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Kunskapens betydelse 
Bristande kunskaper om patienter med sjukdomen HIV/AIDS upplevdes av många 

sjuksköterskor som ett stort problem och på grund av bristande kunskap upplever 

sjuksköterskorna ett minskat självförtroende i att kunna ge en god vård (Breault & Polifroni, 

1992; Mullins, 2009; Olivier & Dykeman, 2003; Wissen & Woodman, 1994). Vidare 

framkom det att sjuksköterskor som inte regelbundet vårdar patienter med HIV/AIDS 

upplever att de skulle behöva mer kontinuerlig utbildning om sjukdomen och den 

specialiserade vården kring sjukdomen (Mullins, 2009). Bristande kunskaper kombinerat med 

existerande fördomar som kommer av okunskap samt religiösa och kulturella föreställningar 

gör också att sjuksköterskorna känner sig osäkra (Sherman & Diamond, 2000; Sherman, 

2000). Denna osäkerhet upplevdes till följd av patienternas bakgrund, värderingar och 

sexuella orientering skiljde sig från sjuksköterskornas egna. Även det kunde ha en så pass 

stor inverkan på sjuksköterskorna att de till och med kände avsmak inför att vårda patienter 

med HIV/AIDS. Sjuksköterskorna upplever också att det är väldigt utmanade att ge fullgod 

vård till patienter med sjukdomen HIV/AIDS, då de behöver hjälp från ett väldigt brett 

spektrum vilket ställer kravet på sjuksköterskan att ha en bred kompetens (Mkhabela, 

Mavundla & Sukati, 2008). Där sjuksköterskorna hade fått en utbildning specifikt inriktad på 

sjukdomen HIV/AIDS samt även allt som kretsar kring sjukdomen, så uttrycktes det av 

sjuksköterskorna att de inte kände någon större oro eller osäkerhet inför att vårda denna 

patientgrupp (Smit, 2004). 

Stolthet och tillfredställelse 
Även om det är fysiskt och emotionellt betungande att vårda patienter som har sjukdomen 

HIV/AIDS och trots de komplikationer som uppstår på grund av sjukdomen som till exempel 

diarréer och variga sår, upplever sjuksköterskorna det som viktigt att hålla god min inför 

patienten för att inte kränka honom eller henne (Sherman & Diamond, 2000). 

Sjuksköterskorna upplever en stolthet och tillfredsställelse i att kunna ge professionell hjälp 

(Olivier & Dykeman, 2003; Sherman & Diamond, 2000; Smit, 2004). Stoltheten och 

tillfredsställelsen förstärktes vidare av att sjuksköterskorna kunde ge icke-dömande vård till 

patienter med HIV/AIDS, då de oftast är en stigmatiserad grupp i samhället (Breault & 

Polifroni, 1992). Sjuksköterskorna upplever också att det är belönande och ökar självkänslan 

att ge dessa patienter den vård och omvårdnad som de behöver när sjuksköterskan får positiv 

respons och tacksamhet för det arbete som utförs (Breault & Polifroni, 1992; Olivier & 

Dykeman, 2003). 
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Rädsla 
Sjuksköterskor utan större erfarenhet av att vårda patienter som har sjukdomen HIV/AIDS 

uttrycker en rädsla inför att göra det och det relateras främst till den smittrisk som uppfattas 

finnas i att vårda patienter som har sjukdomen HIV/AIDS (Breault & Polifroni, 1992; 

Mullins, 2009; Olivier & Dykeman, 2003; Sherman & Diamond, 2000; Wissen & Woodman, 

1994). Sjuksköterskor som någon gång riskerat att bli smittade, främst genom nålstick 

upplever det vara förenat med ren skräck (Sherman & Diamond, 2000). Sjuksköterskorna 

upplever denna skräck och rädsla även i samband med att de vårdar en patient som var 

aggressiv eller att det fanns en potentiell risk för att patienten skulle bli aggressiv (Olivier & 

Dykeman, 2003). Rädslan som sjuksköterskorna upplever grundar sig i kännedom om hur 

smittsam sjukdomen är samt att vilka smittvägar som finns är bristfällig (Breault & Polifroni, 

1992). Sjuksköterskor med mer erfarenhet och utbildning i området upplever däremot mindre 

rädsla inför att vårda patienter med sjukdomen (Smit, 2004). Dock påpekar de att tanken 

alltid finns i bakhuvudet att risken finns att bli smittad, men att denna rädsla inte var ett 

hinder för sjuksköterskorna att ge god vård till sina patienter. Sjuksköterskorna tog kontroll 

över rädslan genom att följa regler för vårdhygien samt öka sin egen kännedom om hur 

smittsam sjukdomen egentligen är. Sjuksköterskorna upplevde en större rädsla beträffande 

smittrisken när de vårdade patienter som hade en mer smittsam sjukdom, som till exempel 

Hepatit C (Mullins, 2009).
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva hur sjuksköterskor upplever att vårda patienter med 

sjukdomen HIV/AIDS och för att kunna beskriva detta så valde författarna att göra en 

litteraturstudie med kvalitativt ansats. Anledningen till att en litteraturstudie valdes var att 

författarna inte hade någon tidigare kunskap om området och genom att göra en 

litteraturstudie så fick författarna en överblick över aktuell forskning. Enligt Axelsson (2012) 

så är en litteraturstudie en bra metod för att lokalisera och sammanställa den forskning som 

redan finns inom området. 

Anledningen till att författarna valde att göra studien med kvalitativ ansats var för att det 

ansågs lämpligast till syftet som var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda 

patienter som har sjukdomen HIV/AIDS. Hartman (2004) skriver att kvalitativ metod 

används för att studera människors subjektiva verklighet. Metoden används för att beskriva 

upplevelser och känslor som inte kan kvantifieras till hur mycket eller hur många utan är 

individers personliga uppfattningar (ibid.). Forsberg och Wengström (2013) skriver att när 

kvalitativ metod används i en studie är syftet att beskriva ett specifikt fenomen hos en grupp 

människor eller på en plats. Som tidigare nämnts menar Polit och Beck (2011) att när 

subjektiva upplevelser studeras så bör fler situationer analyseras för att få en så komplett bild 

som möjligt över hur det mer generellt är. Hartman (2004) skriver att för att kunna skapa ett 

resultat som kan generaliseras över en grupp människor, till exempel sjuksköterskor, måste 

ett urval göras där denna grupp väljs ut och studeras specifikt. 

Två av de valda vetenskapliga artiklarna har samma författare, vilket kan innebära att 

resultatet påverkas av denne individs förkunskaper inom området. Något som kunde påverka 

resultatet var att gamla artiklar inkluderades. Den äldsta artikeln i resultatet är från 1991 och 

en annan var från 1994. Under studiens gång framkom att sjuksköterskornas upplevelse av att 

vårda patienter med sjukdomen HIV/AIDS var lika oberoende av vilket år den vetenskapliga 

artikeln var gjord, författarna tror därför inte att årtalet har påverkat resultatet. Något annat 

som kunnat påverka resultatet var att det inte gjordes någon geografisk begränsning. Det 

framkom under analysen av de vetenskapliga artiklarna att oberoende av geografisk 

tillhörighet var upplevelserna likartade och författarna tror därför att inte heller det kriteriet 
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har påverkat studiens resultat negativt. Inga artiklar från Europa, Asien eller Syd Amerika 

förekommer i studien, vilket kan ha påverkat resultatet genom att sjuksköterskor från dessa 

värdsdelars upplevelser möjligen kan skilja sig från de sjuksköterskor som studien har tagit 

del av. Det blir därför svårt att göra en generalisering av hur sjuksköterskor i stort upplever 

att vårda patienter med sjukdomen HIV/AIDS, vilket författarna upplever vara en svaghet i 

studien. 

Forsberg och Wengström (2013) beskriver att de vetenskapliga artiklar som ingår i resultatet 

av en litteraturstudie ska ha kvalitetsgranskats för att öka trovärdigheten i studien. Alla 

vetenskapliga artiklar som användes i studiens resultat har blivit kvalitetsgranskade enligt 

kvalitetsgranskningsprotokoll av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). Under granskningen 

så upptänkte författarna en möjlig bristande faktor, vilket var att även om en vetenskaplig 

artikel enligt kvalitetsgranskningen inte vara bra så kan denna gradering som medel eller 

dålig komma sig av missar från den som utför granskningen. Den vetenskapliga artikeln kan 

vara bra men eftersom granskaren inte förstått eller misstolkat på grund av för lite erfarenhet 

eller kunskap av att kvalitetsgranska artiklar kan någon artikel fått lägre poäng. Med hänsyn 

till denna möjliga bristande faktor valde författarna att göra kvalitetsgranskningen enskilt för 

att sedan gemensamt diskutera vilka artiklar som var mest lämpade att inkluderas i studien. 

Databassökningen av vetenskapliga artiklar gjordes även den individuellt men med tidigare 

överenskomna söktermer. Söktermerna valdes genom att översätta de bärande begreppen till 

engelska och även använda synonymer till de översatta orden. Det var en möjlig svaghet i 

sökningen att författarna plockat fram söktermer med det valda tillvägagångssättet, men 

söktermerna upplevdes som relevanta utifrån studiens syfte. I ett försök att undvika den 

svaghet så kombinerades söktermer med den booleska sökoperatorn OR. Att använda 

sökoperatoren OR gjorde att sökningen breddades och att så mycket som möjligt av 

forskningsområdet täcktes.  

Författarna har på varsitt håll analyserat resultatet i de vetenskapliga artiklarna enligt den 

kvalitativa innehållsanalysen och tagit fram meningsenheter. Författarna har sedan träffats 

och diskuterat de meningsenheter som plockats ut. I de fall som meningsenheterna skiljdes så 

diskuterades de enskilda meningsenheterna för att författarna skulle kunna ta ett gemensamt 

beslut om de skulle användas. Där efter gjorde författarna resten av analysprocessen 

gemensamt.
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Resultatdiskussion 

I resultatet framkommer det att sjuksköterskan för att kunna ge adekvat vård till patienter 

med HIV/AIDS är i behov av kunskap och erfarenhet inom området. Det framkommer också 

i resultatet att oerfarna sjuksköterskor är rädda inför mötet med patienter som har sjukdomen 

HIV/AIDS. Mycket av denna rädsla som upplevdes orsakades av att sjuksköterskan inte hade 

tillräckligt med kunskap om hur smittsam sjukdomen var samt hur den smittar. Denna 

kunskapsbrist gjorde att sjuksköterskorna hade uppfattningen av att sjukdomen var mer 

smittsam än den egentligen var och kände därför en större rädsla i mötet med patienter som 

har sjukdomen HIV/AIDS. Även McCann och Sharkey (1997) menar att sjuksköterskor som 

har bristande kunskap om sjukdomen HIV/AIDS visar en motvilja att vårda patienter med 

sjukdomen HIV/AIDS, vilket gör att patienten känner sig kränkt och får en negativ 

upplevelse av vården. Zukoski och Thorburn (2009) presenterar ett exempel på det i sin 

studie, där sjuksköterskan på grund av sin rädsla att bli smittad med sjukdomen HIV/AIDS 

tog fysiskt avstånd från patienterna genom att bland annat ta på sig handskar för att ta ett 

blodtryck. Genom att sjuksköterskor gjorde detta kände sig patienten kränkt och det kan som 

resultatet påvisar bero på bristande kunskap om sjukdomens smittvägar. Eriksson (1994) tar i 

sin omvårdnadsteori upp att en viktig del i omvårdnaden är att inte kränka patienten eftersom 

sjuksköterskan då skapar mer lidande för patienten.  

Resultatet visar att när sjuksköterskor har tillräcklig och nödvändig kunskap angående 

sjukdomen HIV/AIDS, gör det att situationer som nämns ovan kan undvikas och vården blir 

en mer positiv upplevelse för både sjuksköterskor och patienter. Även StallKnecht (1998) 

stödjer det och menar att genom att tillföra sjuksköterskan mer kunskap i sitt arbete så 

kommer sjuksköterskan känna sig säkrare och patienterna upplever vården som mer positiv.  

 
Vidare i resultatet framkommer att sjuksköterskan upplever motvilja i att ge vård till patienter 

med sjukdomen HIV/AIDS, vilket berodde på sjuksköterskans fördomar. De fördomarna kom 

av att patientens livsstil skiljer sig från vad sjuksköterskornas religiösa och kulturella 

värderingar säger är acceptabelt. Även om detta problem inte är lika uttalat som rädsla för 

smitta så har även detta upplevts av sjuksköterskorna att ha inverkat på kvaliteten av den vård 

som sjuksköterskorna ger. Även Greeff och Phetihu (2007) lyfter att fördomar påverkar 

sjuksköterskorna och att fördomarna oftast beror på okunskap, viket i sin tur kan generar i 

rädsla. Rädslan i sig kan väcka fler fördomar, vilket gör det viktigt för sjuksköterskan att ha 
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rätt kunskap om patienter med sjukdomen HIV/AIDS för att förhindra att patienterna känner 

sig kränkta men även för att göra sjuksköterskorna mer självsäkra i sitt arbete. I resultatet 

framkommer att huvuddelen av de emotionella upplevelserna är negativa i sin karaktär. 

Sjuksköterskorna upplever att arbetet är meningslöst, att det finns en känsla av vanmakt samt 

att arbetet med patienter som har sjukdomen HIV/AIDS är både fysiskt och psykiskt 

påfrestande. Trots denna negativa bild så finns det ändå en ton av positiva upplevelser när 

sjuksköterskorna genom sitt arbete kan upprätthålla en patients värdighet. Detta går i linje 

med Eriksson (1994) omvårdnadsteori som menar på att patientens värdighet ska bejakas och 

att genom detta minskar man det onödiga lidandet. Även Campbell, Scott, Madenhire, 

Nyamukapa och Gregson (2011) menar att trots vården kring patienter med sjukdomen 

HIV/AIDS upplevs och väcker negativa känslor så som vanmakt och meningslöshet, så 

upplevde sjuksköterskorna också en tillfredsställelse när de kunde se när deras insatser gjorde 

skillnad för patienterna, vilket blev en källa till motivation att fortsätta vårda patienter med 

sjukdomen HIV/AIDS.  

Slutsats 

Även om att det är fysiskt, psykiskt och emotionellt påfrestande att vårda patienter med 

sjukdomen HIV/AIDS så pass att arbetet kan kännas hopplöst och meningslöst, så finner ändå 

många sjuksköterskor en mening i arbetet genom att kunna ge en god omvårdnad till 

patienterna. Då sjuksköterskorna ger en god omvårdnad till patienterna och ser att patienterna 

uppskattar omvårdnaden så känner sjuksköterskorna en större tillfredsställelse i sitt arbete, 

vilket motiverar till att fortsätta vårda patienter med sjukdomen. Sjuksköterskor upplever 

också en ökad självkänsla i samband med att kunna förbise sina tidigare fördomar och rädslor 

och kunna ge en professionell vård. Mycket av de fördomar och rädslor som finns kommer 

sig av okunskap och vi tror därför att det vore i verksamhetens intresse att ge sjuksköterskor 

utbildning vad gäller sjukdom och specifik omvårdnad av sjukdomen.  

Eftersom författarna inte hittade några empiriska studier från Sverige som rör sjuksköterskors 

upplevelser i att vårda patienter med sjukdomen HIV/AIDS så skulle det vara intressant att i 

framtiden utföra en sådan.
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Bilaga 1 Databassökningar  
 
Databassökning i CINAHL 
Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda artiklar 

S1.Nurse OR Nurses 298,176 25/4-13 0 0 

S2. HIV OR AIDS OR 
HIV/AIDS 

66,002 25/4-13 0 0 

S3. Nursing OR Caring 453,427 25/4-13 0 0 

S4. Feelings OR Feeling 14,612 25/4-13 0 0 

S5. Experience OR Experiences 123,066 25/4-13 0 0 

S6. S1 AND S2 AND S3 AND 
S5 

359 25/4-13 26 5 

S7. S1 AND S2 AND S4 AND 
S5 

41 25/4-13 8 1 

 
 
Databassökning i MEDLINE 
Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda artiklar 

S1.Nurse OR Nurses 236,817 25/4-13 0 0 

S2. HIV OR AIDS OR 
HIV/AIDS 

326,939 25/4-13 0 0 

S3. Nursing OR Caring 532,027 25/4-13 0 0 

S4. Feelings OR Feeling 35,241 25/4-13 0 0 

S5. Experience OR Experiences 501,007 25/4-13 0 0 

S6. S1 AND S2 AND S3 AND 
S5 

365 25/4-13 12 3 

S7. S1 AND S2 AND S4 AND 
S5 

38 25/4-13 4 1 
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Databassökning i Academic Search Elite 
Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda artiklar 

S1.Nurse OR Nurses 148,276 25/4-13 0 0 

S2. HIV OR AIDS OR 
HIV/AIDS  

197,179 25/4-13 0 0 

S3. Nursing OR Caring 265,593 25/4-13 0 0 

S4. Feelings OR Feeling  90,445 25/4-13 0 0 

S5. Experience OR Experiences 478,424 25/4-13 0 0 

S6. S1 AND S2 AND S3 AND 
S5 

226 25/4-13 8 3 

S7. S1 AND S2 AND S4 AND 
S5 

15 25/4-13 2 0 
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Bilaga 2 Granskningsprotokoll 
Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod hämtat från Willman, 
Stoltz och Bahtsevani (2011). 

Beskrivning av studien 

Tydlig avgränsning/problemformulering? Ja [] Nej [] Vet ej [] 

Patientkarakteristika Antal……………….. 
Ålder……………….. 
Man/kvinna………… 

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 en teoretisk referensram? Ja [] Nej [] Vet ej [] 

Genereras teori? Ja [] Nej [] Vet ej [] 

 
Huvudfynd  
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Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening  
beskrivs? Är beskrivning/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 
Wissen, K & 
Woodman, K. 1994. 
New Zeeland. 

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

Kvalitativ studie. 
Focus group discussion, 9 st. 

29 barnmorskor och sjuksköterskor 
från samma sjukhus. 

Bra 

Breault, A & 
Polifroni, C. 1991. 
USA. 

Caring for people with 
AIDS: nurses´attitudes and 
feelings. 

Kvalitativ studie. 
Intervjuer. 

16 sjuksköterskor vid tre olika 
akutsjukhus. 

Bra 

Sherman, D & 
Diamond, A. 2000. 
USA. 

Experience of AIDS-
dedicated nurses in 
allevaiting The stress of 
AIDS caregiving. 

Kvalitativ studie. 
Intervjuer. Observation, en 
gång i veckan, 5h per gång i 
4 månader. 

12 sjuksköterskor från en AIDS-
specialiserad avdelning.  

Bra 

Olivier, C & 
Dykeman, M. 2003. 
Kanada.  

Challenges to HIV service 
provision: The 
commonalities for nurses 
and social workers. 

Mixad studie. 
Frågeformulär med ja/nej 
frågor och öppna frågor. 

200 sjuksköterskor, 200 
undersköterskor, 100 läkare, 100 
vårdbiträden, 100 socialarbetare och 
20 psykologer. 70 sjuksköterskor 
och 23 socialarbetare svar användes 
i studien.   

Bra 

Mkhabela, M,. 
Mavundla, T & 
Sukati, N. 2008. 
Swaziland. 

Experiences of nurses 
working in voluntary 
counseling and testing 
services in swaziland. 

Kvalitativ studie. 
Intervjuer, varade mellan 60-
90 min.  

6 sjuksköterskor från VCT service 
station. Fem kvinnor och en man. 

Bra 

Sherman, D. 2000. 
USA 

AIDS-dedicated nurses: 
what can be learned from 
their perceptions and 
experiences. 

Kvalitativ studie. 
Observationer och 
semistrukturerade intervjuer.  

12 sjuksköterskor vid en AIDS-
specialiserad avdelning. Även 5 
läkare och 17 patienter var 
intervjuades, men bara materialet 
från sjuksköterskorna användes i 
denna studie. 
 

Bra 
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Mullins, I. 2009. 
USA. 

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

Kvalitativ studie. 
Frågoformulär med öppna 
frågor.  

76 sjuksköterskor. 204 
frågoformulär skickades ut, varpå 
76 svarade.  

Bra 

Smit, Ria. 2004. 
South Africa. 

HIV/AIDS and The 
workplace: perceptions of 
nurses in a public hospital 
in south Africa. 

Kvalitativ studie. Intervjuer, 
semistrukturerade. 

35 sjuksköterskor från olika 
avdelningar från samma sjukhus.  

Bra 
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Bilaga 4. Exempel på innehållsanalys 
Kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning. 

 
Meningsenhet (engelska) Kondensering Kod Underkategori Kategori 

8, Because of the fact that no cure is available 
for HIV/AIDS, many nurses experienced a 
sense of futility while caring for theses 
terminally ill patients. 

Upplevelse av meningslöshet då 
ingen bot finns för den palliativt 
sjuka patienten. 

Meningslöshet. Upplevelsen av 
meningslöshet och 
maktlöshet i arbetet 

Ett emotionellt arbete 

2, For all respondents, including those that did 
patient teaching whit there patients, there was 
a sincere sense of futility associated with this 
activity. 

Det fanns en uppriktig känsla av 
meningslöshet i samband med 
patient-undervisning. 

Meningslöshet. Upplevelsen av 
meningslöshet och 
maktlöshet i arbetet 

Ett emotionellt arbete 

2, There was a sense of personal satisfaction 
obtained in the knowledge that respondents 
were able to provide what they perceived as 
non-judgmental care to a patient population 
that has suffered the effects of being lonely 
and stigmatized. 

Att kunna ge icke-dömande vård 
till personer I en utstött och 
stigmatiserad grupp är 
tillfredsställande. 

 

Tillfredsställande Upplevd medkänsla 
för patienten 

Ett emotionellt arbete 

1, Other nurses felt they lacked knowledge. 
This coupled with lack of experience, reduced 
their confidence in nursing this particular 
patient group. 

En brist på kunskap och erfarenhet 
minskade självförtroendet hos 
sjuksköterskorna. 

Bristande 
självförtroende. 

 Kunskapens 
betydelse 
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