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Sammanfattning  
 
Bakgrund: Aids, Acquired Immunodeficiency Syndrome, orsakas av hiv, Human 
Immunodeficiency Virus. Hivviruset angriper kroppens immunförsvar och orsakar en kronisk 
infektion som leder till att personen som insjuknar behöver livslång behandling. Hivviruset 
överförs bland annat via stickskador genom kontaminerade nålar eller sprutor, eller via 
kontakt med kroppsvätskor genom öppna sår eller slemhinnor. Omvårdnaden av patienter 
med hiv eller aids väcker känslor såsom rädsla och osäkerhet hos vissa sjuksköterskor. En del 
sjuksköterskor uppger att de skulle avstå omvårdnaden av patienter med hiv eller aids om 
möjligheten fanns. International Council of Nurses [ICN] skriver att sjuksköterskan har ett 
grundläggande ansvar som innefattar främjandet av hälsa, förebyggandet av sjukdom, 
återställandet av hälsa samt lindrandet av sjukdom. 
Syfte: Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors upplevelser vid omvårdnaden av 
patienter med hiv eller aids. 
Metod: Metoden som användes var en litteraturstudie baserad på åtta vetenskapliga artiklar 
med kvalitativ ansats. Studiens resultat sammanställdes enligt Graneheim och Lundmans 
(2004) beskrivning av kvalitativ innehållsanalys (ibid). 
Resultat: Resultatet visade att en del sjuksköterskor upplevde rädsla för smitta på grund av 
rädslan för oavsiktlig exponering av kroppsvätskor i samband med omvårdnaden. Vidare 
upplevde sjuksköterskorna att de saknade tillräcklig kunskap kring ämnena hiv eller aids. 
Denna kunskapsbrist upplevde sjuksköterskorna ledde till osäkerhet i samband med 
omvårdnaden. Resultatet visade också en del positiva upplevelser såsom tillfredsställande 
känslor som sjuksköterskorna upplevde genom att hjälpa patienterna med omvårdnaden. 
Andra positiva upplevelser var att sjuksköterskorna upplevde trygghet vid omvårdnaden av 
patienter med hiv eller aids när sjuksköterskorna hade kunskap om de universella 
försiktighetsåtgärderna. 
Slutsats: Positiva upplevelser samt ökad kunskap ledde till att sjuksköterskorna blev mer 
öppensinnade, fick ökad förståelse samt ökad vilja att vårda patienter med hiv eller aids. 
Vidare forskning behövs gällande sjuksköterskors upplevelser vid omvårdnaden för att 
minska sjuksköterskors rädsla och osäkerhet vid omvårdnaden.  
 
Nyckelord: Aids, Hiv, sjuksköterskor, upplevelser, omvårdnad, litteraturstudie.
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Inledning 

Enligt Vivarini et al. (2015) är hiv och aids globala folkhälsoproblem. År 2014 rapporterades 

2 miljoner nya diagnoser av hiv i världen samt 1.2 miljoner dödsfall på grund av aids (WHO, 

2015). Varje år, i Sverige, tillkommer ungefär 400-500 diagnoser av hiv samt 40 diagnoser av 

aids (Folkhälsomyndigheten, 2015). På grund av det ökande antalet personer som 

diagnostiseras med hiv eller aids kommer troligtvis fler sjuksköterskor komma i kontakt med 

patienter som har en hiv- eller aidsdiagnos (Deetlefs, Greef & Koen, 2003). 

 

Tidigare studier visar att sjuksköterskor upplevt osäkerhet och rädsla vid omvårdnaden av 

patienter med hiv eller aids (Santos & Gomes, 2013; Röndahl, Innala & Carlsson, 2003). 

Vidare skriver Röndahl et al. (2003) att en del sjuksköterskor, om möjligheten fanns, skulle 

välja bort omvårdnaden av patienter med hiv eller aids (ibid.). Då sjuksköterskan har 

huvudansvaret vid omvårdnaden av patienter med hiv eller aids kan sjuksköterskans inställning 

påverka omvårdnaden patienten får. Har sjuksköterskan en negativ inställning vid 

omvårdnaden kan denna negativa inställning leda till sämre omvårdnad för patienten (Mill et 

al., 2013). 

 

Röndahl et al. (2003) skriver att det är viktigt att belysa ämnena hiv och aids i hälso- och 

sjukvården för att öka sjuksköterskors kunskaper kring hiv och aids (ibid.). Det saknas också 

en tydlig vetenskaplig sammanställning som belyser sjuksköterskors upplevelser vid 

omvårdnaden av patienter med hiv eller aids (Suominen et al., 2010).  En vetenskaplig 

sammanställning kan därför bidra med att ge ökad kunskap och förståelse bland 

sjuksköterskor samt bidra med att förbättra kvalitén på omvårdnaden. 

Bakgrund 

Hiv eller aids 

Aids, Acquired Immunodeficiency Syndrome, är ett sjukdomstilltånd orsakat av hiv, Human 

Immunodeficiency Virus. Hivviruset angriper kroppens immunförsvar och orsakar en kronisk 

infektion som leder till att personen som insjuknar behöver livslång behandling (Herrera-

Carrillo & Berkhout, 2015). För att stärka kroppens immunförsvar används antiretrovirala 
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läkemedel (grupp läkemedel som används mot infektioner orsakade av retrovirus såsom hiv) 

som i kombination med varandra leder till förlängt liv, bättre hälsa samt minskad risk för 

överförbarhet av viruset. Antiretrovirala läkemedel minskar också risken för aidsrelaterade 

sjukdomar såsom hjärninfektioner och lungsjukdomar (Deeks, Lewin & Havlir, 2013). Deeks 

et al. (2013) skriver att det trots behandling finns en ökad risk för inflammationer, hjärt- och 

kärlsjukdomar och cancer i samband med hivinfektioner (ibid.). Trots stora framsteg 

beträffande behandlingen av hiv finns idag inget verksamt vaccin (Seaz-Cirion, Jacquelin, 

Barré-Sinoussi & Muller-Trutwin, 2014).  
 

Den vanligaste smittvägen till hiv är via oskyddat sex (Christopoulos et al., 2005). Andra 

överföringsvägar är via stickskador genom kontaminerade nålar eller sprutor, eller via 

kontakt med kroppsvätskor genom öppna sår eller slemhinnor. Hivviruset kan också 

överföras via blodtransfusioner eller vävnadstransplantationer av en person som bär på 

viruset (Starr & Bradley-Springer, 2014).   

Omvårdnaden av patienter med hiv eller aids  

Omvårdnaden av patienter med hiv eller aids väcker känslor såsom rädsla hos en del 

sjuksköterskor (Mill et al., 2013). Denna rädsla kan enligt Santos och Gomes (2013)  samt 

Chen, Han och Holzemer (2004) bero på otillräcklig kunskap. Vidare skriver Chen et al. 

(2004) att sjuksköterskornas rädsla också kan bero på rädslan för oavsiktlig exponering av 

kroppsvätskor i samband med omvårdnaden (ibid.). En del sjuksköterskor vidtar extra 

försiktighetsåtgärder i samband med omvårdnaden av patienter med hiv eller aids genom att 

bland annat använda dubbla handskar i samband med omvårdnaden (Mill et al. 2013). Santos 

och Gomes (2013) skriver att en del sjuksköterskor upplever osäkerhet i samband med 

omvårdnaden av patienter med hiv eller aids på grund av rädsla för smitta. Sjuksköterskornas 

osäkerhet kan leda till svårigheter att ge god omvårdnad skriver Santos och Gomes (2013). 

Andrewin och Chein (2008) uppmärksammar att det finns en negativ attityd bland vissa 

sjuksköterskor vid omvårdnaden av patienter med hiv eller aids när patienten har ett 

drogmissbruk, är homosexuell eller på annat sätt anses gå emot samhällets normer och 

värderingar (ibid.). Tyer-Viola (2007) menar att patientens livsstil kan påverka 

sjuksköterskans vilja att utföra omvårdnaden. Brown, Macintyre och Trujillo (2003) skriver 

att ökad erfarenhet av att arbeta med patienter som har en hiv- eller aidsdiagnos tillsammans 

med ökad kunskap kan leda till positivare upplevelser bland sjuksköterskor. 
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Sjuksköterskans ansvar och upplevelser    

Mill et al. (2013) skriver att sjuksköterskan i samband med omvårdnaden ska utgå från ett 

respektfullt förhållningssätt oberoende av sjukdom, sexuell läggning eller social ställning. 

Enligt International Council of Nurses [ICN] (2007) har sjuksköterskan ett grundläggande 

ansvar som innefattar främjandet av hälsa, förebyggandet av sjukdom, återställandet av hälsa 

samt lindrandet av sjukdom. Sjuksköterskan har ett ansvar att visa hänsyn till patienten samt 

verka för en miljö där människors värderingar och livsstil respekteras, även om dessa skulle 

skilja sig från sjuksköterskans egna värderingar och livsstil. Kompetensbeskrivningen för 

legitimerad sjuksköterska utfärdad av Socialstyrelsen (2005) skriver att det är sjuksköterskans 

ansvar att omvårdnaden utgår från en humanistisk värdegrund samt att omvårdnaden bygger 

på omsorg och respekt för patientens integritet och autonomi. Sjuksköterskan ska visa 

öppenhet och respekt för olika värderingar och trosuppfattningar. Enligt Socialstyrelsen 

(2005) är det sjuksköterskans ansvar att söka, analysera och kritisk granska relevant 

information och kunskap för att kunna basera omvårdnaden av patienter med hiv eller aids på 

vetenskap och beprövad erfarenhet.   

 

Tyer-Viola (2007) skriver att sjuksköterskans inställning kan bero på sjuksköterskans tidigare 

upplevelser eller erfarenheter. Eriksson (1987) beskriver upplevelser som en naturlig del av 

människan. Vidare skriver Eriksson (1987) att upplevelser är subjektiva, vilket innebär att de 

är unika för människan och inte kan tolkas eller förstås helt av en annan människa. I samband 

med omvårdnaden av patienter med hiv eller aids skapas en upplevelse enligt Eriksson 

(1987).  

Teoretisk Referensram 

Joyce Travelbees interaktionsteori beskriver vikten av god kontakt mellan sjuksköterska och 

patient som grunden till god omvårdnad. För att god kontakt ska kunna skapas mellan 

sjuksköterskan och patienten behövs det, enligt Travelbee (1971), skapas en mellanmänsklig 

relation där rollerna ”sjuksköterska” och ”patient” förbises och omvårdnaden istället bygger 

på mänsklighet. Fem faser måste genomgås för att en mellanmänsklig relation ska kunna 

skapas. Dessa fem faser innefattar det första mötet, framväxten av identiteter, empati, sympati 

samt ömsesidig förståelse och kontakt. Travelbee (1971) anser kommunikationen mellan 

sjuksköterskan och patienten vara grundläggande för god kontakt. Travelbees 

interaktionsteori innefattar att sjuksköterskan ser personen bakom sjukdomen och lidandet 

samt att sjuksköterskan ser alla patienter som likvärdiga och unika. Travelbees 
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interaktionsteori lägger patienten i centrum och bygger på att varje patient är oersättlig och 

unik. Vidare anser Travelbee (1971) att sjuksköterskan inte bör ha förutfattade meningar i 

samband med omvårdnaden av patienter med hiv eller aids. Om sjuksköterskan lägger fokus 

på sjukdomen istället för personen bakom sjukdomen finns det risk att kontakten blir 

opersonlig och omvårdnaden mekanisk. Travelbees interaktionsteori kan kopplas till syftet 

eftersom teorin beskriver att sjuksköterskan ska betrakta patienter med hiv eller aids som 

likvärdiga och unika. Vidare beskriver interaktionsteorin att sjuksköterskan inte bör ha 

förutfattade meningar vid omvårdnaden av patienter med hiv eller aids utan istället bör se 

personen bakom sjukdomen och lidandet (Travelbee, 1971).  

Syfte 

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

med hiv eller aids. 

Metoden 

För att svara på studiens syfte valdes en litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar med 

kvalitativ ansats som metod. Forsberg & Wengström (2008) beskriver litteraturstudier som 

sökning, kritisk granskning och sammanställning av litteraturen inom ett valt 

forskningsområde. Vidare skriver Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) att människors 

upplevelser, uppfattningar och erfarenheter bäst beskrivs genom kvalitativa 

forskningsmetoder. 

Datainsamling  

Artikelsökningarna genomfördes i databaserna Cinahl och PubMed. Enligt Forsberg och 

Wengström (2003) innehåller Cinahl främst vetenskapliga artiklar som berör omvårdnad. 

PubMed, som är en bredare databas, innehåller bland annat vetenskapliga artiklar som berör 

omvårdnad (ibid). För att finna relevanta sökord för studiens syfte användes uppslagsverken 

”Cinahl Headings” och ”MeSH-database”. Willman et al. (2011)  skriver att uppslagsverken 

”Cinahl Headings” och ”MeSH-database” kan användas som hjälpmedel för att finna 

relevanta sökord (ibid.). Vid artikelsökningarna kombinerades relevanta sökord med hjälp av 

de Booleska sökoperatorerna ”OR” och ”AND”. Sökorden som användes var: hiv, aids, 

nurses, experience, experiences, nursing, nursing care, nurse, caring, nurses attitude, attitude 
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to hiv, attitude to aids. Enligt Willman et al. (2011) ska varje sökord först sökas enskilt och 

därefter ska sökorden kombineras med varandra med hjälp av Booleska sökoperatorer. Enligt 

Willman et al. (2011) är de vanligaste Booleska sökoperatorerna ”OR”, ”AND” och” NOT”. 

Dessa sökoperatorer hjälper till med att antingen förena eller separera sökorden (ibid.). Vid 

artikelsökningarna användes sökoperatorn ”OR” som separerar sökorden och därmed gör 

sökningen bredare. Sökoperatorn ”OR” valdes senare bort då artiklarna som framkom vid 

sökningarna blev för generella och inte ansågs svara mot studiens syfte.  Vid 

artikelsökningarna valdes istället sökoperatorn ”AND” att användas då ”AND” förenar 

sökorden och därmed avgränsar sökningen inom området. För att se hur sökorden 

kombinerats med varandra samt med de Booleska sökoperatorerna ”AND” och ”OR”, se 

bilaga 1. 

 

Artiklarna som framkom vid artikelsökningarna lästes först på titelnivå. Vidare lästes 

abstracten på de artiklar som ansågs svara mot studiens syfte. Totalt lästes 89 abstract varav 

21 abstract ansågs svara mot studiens syfte. Vidare lästes dessa 21 artiklar i fulltext. Efter att 

artiklarnas resultat lästs ansågs tio av artiklarna svara mot studiens syfte.  

Urval 

Artiklarna som inkluderades till studiens resultat skulle vara publicerade mellan år 1992-

2014. Orsaken till detta var att det fanns ett begränsat antal artiklar med kvalitativ ansats 

publicerat under 2000-talet som svarade mot studiens syfte. Artiklarna avgränsades genom 

Peer Reviewed, Enlish Language och Research Article. Enligt Willman et al. (2011) innebär 

Peer Reviewed att artikeln granskats av experter inom ett område före publicering (ibid.). 

Vidare innefattade inklutionskriterierna att artiklarna skulle belysa sjuksköterskors 

upplevelser. Vetenskapliga artiklar från Europa, Australien, Nya Zeeland, USA och Afrika 

inkluderades till studiens resultat. Anledningen var för att sjuksköterskornas upplevelser 

ansågs vara subjektiva och därmed inte nödvändigtvis bundna till landet sjuksköterskorna 

befann sig i. Artiklarna som inkluderades till studiens resultat innefattade sjuksköterskor av 

båda könen samt sjuksköterskor i alla åldrar.   

Kvalitetsgranskning 

För att kvalitetsgranska artiklarna användes Willman et al. (2011) protokoll för 

kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod (se bilaga 2). Granskningsprotokollet 

bestod av 14 frågor vars svarsalternativ kunde vara ja, nej eller vet ej. De frågor som gav ett 
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ja-svar fick ett poäng, de frågor som gav ett nej-svar fick noll poäng och de frågor där svaret 

var vet ej fick noll poäng. Frågor gällande datamättnad och analysmättnad ansågs vara svåra 

att avgöra i vissa fall och gav därför vet ej som svar. Artiklar som fick poäng mellan 12-14 

ansågs vara av hög kvalitet. Artiklar som fick poäng mellan nio-elva ansågs vara av medel 

kvalitet samt artiklar med ett-åtta poäng ansågs vara av låg kvalitet. Kvalitetsgranskningen 

utfördes först enskilt och sedan diskuterades resultatet av kvalitetsgranskningen tillsammans. 

Willman et al. (2001) skriver att tillförlitligheten av kvalitetsgranskningen ökar när minst två 

personer oberoende av varandra kvalitetsgranskar artiklarna (ibid.). Vidare valdes artiklar 

med hög eller medel kvalitet att inkluderas till studiens resultat. Det framkom tio artiklar i 

samband med datainsamlingen, dessa tio artiklar kvalitetsgranskades. Efter 

kvalitetsgranskningen uteslöts två av de tio artiklarna då dessa ansågs vara av låg kvalitet. Av 

de kvarstående åtta artiklarna ansågs sju artiklar vara av hög kvalitet samt en artikel av medel 

kvalitet. 

Analys  

Artiklarnas resultat analyserades enligt Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av 

kvalitativ innehållsanalys (ibid.). Artiklarnas resultat analyserades på en manifest nivå med 

latenta inslag. Graneheim och Lundman (2004) skriver att den manifesta nivån är en 

beskrivning av det textnära och uppenbara innehållet i texten. Den latenta nivån beskrivs som 

den underliggande meningen i texten och kräver viss grad av tolkning (ibid). Artiklarnas 

resultat lästes först enskilt ett flertal gånger för att få en helhetsbild av innehållet. Vidare 

gjordes understrykningar av meningsenheter som ansågs svara mot studiens syfte. 

Meningsenheterna diskuterades sedan varpå gemensamma meningsenheter valdes ut. 

Graneheim och Lundman (2004) skriver att meningsenheter är ord, meningar eller paragrafer 

som har ett gemensamt sammanhang och innehåll (ibid.). Meningsenheterna som togs ut 

översattes sedan till svenska för att minska risken för feltolkning av texten. Vidare 

kondenserades meningsenheterna vilket, enligt Graneheim och Lundman (2004), innebär att 

meningsenheterna förkortas utan att väsentlig information försvinner (ibid.). För att 

säkerställa att kärnan i texten kvarstod jämfördes de kondenserade texterna med 

meningsenheterna innan de kondenserade texterna kodades. Enligt Graneheim och Lundman 

(2004) är koden kärnan i den kondenserade texten (ibid.). Koder med liknande innebörd 

utformades sedan till kategorier (Se bilaga 4). 
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Resultat 

Artiklarnas resultat sammanställdes och bildade därefter fem kategorier: Rädsla för smitta, 

kunskapens betydelse, emotionella påfrestningar, tillfredställande känslor och en känsla av 

trygghet (se figur 1).   

 

Figur 1. Kategorier. 

Rädsla för smitta  

En del sjuksköterskor associerade omvårdnaden av patienter med hiv eller aids med viss risk 

för smitta. Sjuksköterskorna upplevde rädsla för smitta som berodde på rädslan för oavsiktlig 

exponering av kroppsvätskor i samband med omvårdnaden (Smit, 2004; Wissen & 

Woodman, 1994; Sherman & Diamond, 2000; Breault & Polifronis, 1992; Macfarlane, 2014). 

Rädslan för smitta visade sig bland annat i form av att sjuksköterskorna vidtog 

försiktighetsåtgärder utöver det som är rekommenderat vid omvårdnaden av patienter med 

hiv eller aids (Macfarlane, 2014; Breault & Polifronis, 1992). En del sjuksköterskor upplevde 

att vissa sjuksköterskor inte var konsekventa i att tillämpa basala hygienrutiner i samband 

med omvårdnaden när patientens hiv- eller aidsdiagnos inte framkom. På grund av detta 

upplevde sjuksköterskorna att det fanns risk för smitta patient och sjuksköterska emellan. 

Vidare påpekade sjuksköterskorna att alla sjuksköterskor troligtvis någon gång vårdat 

patienter som haft en hiv- eller aidsdiagnos utan att vara medveten om detta. Därför betonade 

sjuksköterskorna att alla patienters kroppsvätskor borde behandlas med samma försiktighet 

(Wissen & Woodman, 1994). Sjuksköterskorna uttryckte att det var viktigt att kunna ventilera 

sina känslor samt känna stöd från sina kollegor gällande rädslan för smitta vid omvårdnaden. 

Sjuksköterskorna upplevde att det saknades en öppenhet kring rädslan för smitta och tyckte 

att det borde ses som en styrka att våga diskutera detta med sina kollegor (Wissen & 

Woodman, 1994).  

 

Otillräcklig kunskap samt brist på erfarenhet bidrog till att sjuksköterskorna upplevde rädsla 

för smitta (Wissen & Woodman, 1994; Smit; 2004; Breault & Polifronis, 1992). 
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Sjuksköterskor med erfarenhet och utbildning kring ämnena hiv eller aids associerade inte 

omvårdnaden med samma risk och upplevde därmed inte heller samma rädsla för smitta vid 

omvårdnaden. Trots detta upplevde sjuksköterskorna att de var mer vaksamma vid 

omvårdnaden av patienter med hiv eller aids. Sjuksköterskorna upplevde också att risken för 

smitta alltid fanns i bakhuvudet men att sjuksköterskorna upplevde trygghet på grund av att 

de var väl bekanta med de universella försiktighetsåtgärderna (åtgärder som syftar till att 

förhindra spridning av sjukdomar och infektioner som överförs via exempelvis 

kroppsvätskor) (Sherman & Diamond, 2000; Smit, 2004; Hodgson; 2006). 

 

The risk of contracting the virus as a result of accidental occupational 

exposure was, as one put it, always lingering in the back of one’s mind 

(Smit, 2004, sid 25). 

Kunskapens betydelse 

Sjuksköterskorna upplevde att de saknade tillräcklig kunskap kring både hiv och aids. Denna 

kunskapsbrist upplevde sjuksköterskorna ledde till svårigheter i samband med omvårdnaden. 

Trots kunskapsbristen betonade sjuksköterskorna vikten av att ha en god kommunikation och 

vara en god lyssnare. Sjuksköterskorna upplevde svårigheter i att ge patienterna information 

om hiv eller aids då sjuksköterskorna upplevde att de saknade uppdaterad kunskap kring hiv 

eller aids. Sjuksköterskorna upplevde att det saknades aktuell information om hiv eller aids 

på arbetsplatserna. Vidare uttryckte sjuksköterskorna ett behov av denna information som 

stöd vid omvårdnaden (Wissen & Woodman, 1994; Breault & Polifronis, 1992; Macfarlane, 

2014). Sjuksköterskornas kunskapsbrist speglade sig vid omvårdnaden av patienter med hiv 

eller aids genom att sjuksköterskorna upplevde osäkerhet (Wissen & Woodman, 1994; 

Macfarlane, 2014). God kännedom kring universella försiktighetsåtgärderna bidrog till att 

sjuksköterskorna upplevde trygghet, kände att de gav säkrare vård och sjuksköterskorna fick 

därmed bättre självkänsla i samband med omvårdnaden (Sherman & Diamond, 2000; 

Sherman, 2000; Hodgson, 2006; Breault & Polifroni, 1992). Sjuksköterskor som genomgått 

hiv- eller aidsutbildningar upplevde mindre oro och osäkerhet vid omvårdnaden. Ökad 

kunskap tillsammans med erfarenhet ledde till att sjuksköterskorna utvecklade en positiv 

attityd gentemot patienter med hiv eller aids. Sjuksköterskorna kände sig emotionellt starkare 

vid mötet och var mer självsäkra vid omvårdnaden (McCann, 1997; Sherman, 2000; Smit, 

2004). Till en början upplevde sjuksköterskorna svårigheter i att acceptera patienternas 

bakgrund, sexuella orientering eller värderingar (Sherman & Diamond, 2000). 
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Sjuksköterskorna hade också till en början uppfattningen av att patienternas hiv- eller 

aidsdiagnos uppkommit till följd av den livsstil patienterna levde (Wissen & Woodman, 

1994; Macfarlane, 2014; Hodgson, 2006; Sherman & Diamond, 2000).  

 

I think at the begining I was a little bit nosy, readning through the notes 

trying to find out how they contracted it, a bit about the lifestyle they led. 

But I soon realised that it’s just all walks of life (Hodgson, 2006, sid 287). 

 

Ökad kunskap och erfarenhet ledde till att sjuksköterskorna blev mer öppensinnade, fick ökad 

förståelse och ökad vilja att vårda patienter med hiv eller aids (McCann, 1997; Sherman, 

2000; Smit, 2004; Hodgson, 2006; Sherman & Diamond, 2000). 

Emotionella påfrestningar  

Sjuksköterskorna upplevde att omvårdnaden av patienter med hiv eller aids i vissa fall kunde 

vara emotionellt påfrestande (Macfarlane, 2014; Breault & Polifroni, 1992; Sherman, 2000; 

Smit, 2004; Sherman & Diamond, 2000). Sjuksköterskorna upplevde en känsla av frustration 

eftersom det inte finns botemedel för hiv eller aids utan enbart bromsande läkemedel. 

Sjuksköterskorna upplevde att de inte kunde hjälpa patienterna att bli friska vilket medförde 

att sjuksköterskorna upplevde en känsla av hjälplöshet, frustration och sorg. Sjuksköterskorna 

upplevde också att de inte kunde göra något åt patienternas situation trots att 

sjuksköterskorna hjälpte patienterna med omvårdnaden (Breault & Polifroni, 1992; Sherman, 

2000; Smit, 2004). Sjuksköterskorna upplevde att det ibland var emotionellt påfrestande att 

finnas som emotionellt stöd för patienterna med hiv eller aids (Breault & Polifroni, 1992; 

Smit, 2004; Sherman & Diamond, 2000). Vidare betonade sjuksköterskorna vikten av att 

ventilera sina känslor istället för att undanhålla dem för att på så sätt orka utföra sitt arbete 

(Wissen & Woodman, 1994; Sherman & Diamond, 2000). Sjuksköterskorna upplevde viss 

frustration över det ökande antalet patienter som diagnostiseras med hiv eller aids. 

Sjuksköterskorna upplevde också viss frustration över att en del patienter inte ändrade sin 

riskfyllda livsstil trots sin hiv- eller aidsdiagnos (Smit, 2004; Sherman & Diamond, 2000; 

Breault & Polifroni, 1992).  Sjuksköterskorna upplevde att de ibland blev känslomässigt 

påverkade vid omvårdnaden av patienter med hiv eller aids (Smit, 2004; Sherman & 

Diamond, 2000; Breault & Polifroni, 1992; Sherman, 2000).  
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Because of the fact that no cure is available for HIV/AIDS, many nurses 

experienced a sense of futility while caring for these terminally ill patient 

(Smit, 2004, sid 25).  

 

Sjuksköterskorna upplevde också emotionella påfrestningar vid bortgången av patienter som 

sjuksköterskorna lyckats skapa en god vårdrelation till (Sherman, 2000; Sherman & 

Diamond, 2000).  

Tillfredställande känslor  

Trots att omvårdnaden av patienter med hiv eller aids upplevdes som både fysisk och mentalt 

påfrestande upplevde en del sjuksköterskor att det gav något positivt tillbaka. 

Sjuksköterskorna upplevde en tillfredsställande känsla genom att hjälpa patienterna med 

omvårdnaden eller genom att finnas som emotionellt stöd för patienterna (Wissen & 

Woodman, 1994; Sherman & Diamond, 2000; McCann, 1997; Smit, 2004; Sherman, 2000).  

Eftersom en del patienter med hiv eller aids saknade stöd från familj och anhöriga upplevde 

vissa sjuksköterskor en tillfredsställande känsla genom att hjälpa till eller finnas som stöd för 

patienterna (Sherman, 2000; McCann, 1997; Breault & Polifroni, 1992). Sjuksköterskorna 

upplevde svårigheter i att nå fram till vissa patienter med en hiv- eller aidsdiagnos på grund 

av patienternas tidigare upplevelser, erfarenheter eller bakgrund. Då sjuksköterskorna trots 

svårigheterna lyckades bilda en vårdrelation till patienterna uppstod en stark känsla av 

tillfredsställelse hos sjuksköterskorna (Sherman & Diamond, 2000; Breault & Polifroni, 

1992; Sherman, 2000). Sjuksköterskorna upplevde också att de fick mycket uppskattning av 

patienterna vilket bidrog till känslan av tillfredsställelse (Sherman & Diamond, 2000; 

Sherman, 2000). Sjuksköterskor som arbetade nästan uteslutande med hiv eller aids upplevde 

ibland en tillfredsställande känsla då sjuksköterskorna upplevde att de arbetade inom ett 

område som många sjuksköterskor inte visat intresse för (Smit, 2004; Breault & Polifroni, 

1992).  

I think it’s a personal reward. It’s almost like I’m doing something that 

someone else doesn’t want to do (Breault & Polifroni, 1992, sid 26). 

 

Sjuksköterskorna upplevde att omvårdnaden av patienter med hiv eller aids ledde till ökad 

empati, medkänsla och acceptans vilket sjuksköterskorna upplevde som något 

tillfredsställande (Smit, 2004; Sherman & Diamond, 2000; McCann, 1997). 
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En känsla av trygghet  

En del sjuksköterskor upplevde en känsla av trygghet vid omvårdnaden av patienter med hiv 

eller aids då sjuksköterskorna ansåg patienternas omvårdnad var densamma som alla andras 

så länge sjuksköterskorna följde de universella försiktighetsåtgärderna. De universella 

försiktighetsåtgärderna som följdes vid omvårdnaden av patienterna upplevdes av 

sjuksköterskorna som tillräckligt skyddande och därmed kände sig sjuksköterskorna trygga 

(Sherman, 2000; Smit, 2004; Sherman & Diamond, 2000; Macfarlane, 2014; Wissen & 

Woodman, 1994; McCann, 1997; Breault & Polifroni, 1992).  

 

The nurses believed that they were well informed regarding the use of 

universal precausions and the likelihood that it offered sufficient 

protection from infection (Sherman & Diamond, 2000, sid 1504).  

 

Tryggheten som sjuksköterskorna upplevde ledde till att sjuksköterskorna upplevde 

självsäkerhet i samband med omvårdnaden av patienterna (Hodgson, 2006; Breault & 

Polifroni, 1992; Wissen & Woodman, 1994; Sherman, 2000; Macfarlane, 2014). 

Sjuksköterskornas vilja att vårda patienterna med hiv eller aids ökade i samband med att 

sjuksköterskorna upplevde trygghet (McCann, 1997). En del sjuksköterskor upplevde 

trygghet genom att upprätthålla fokus och vara medvetna om vilka risker som kunde 

förekomma vid omvårdnaden av patienterna. Sjuksköterskorna upplevde också ökad trygghet 

när de fick stöd från sina kollegor (Sherman & Diamond, 2000; Hodgson, 2006). Även 

sjuksköterskornas kunskap om hiv eller aids bidrog till att sjuksköterskorna upplevde en 

känsla av trygghet (McCann, 1997; Sherman & Diamond, 2000; Wissen & Woodman, 1994). 

Sjuksköterskornas tidigare erfarenheter hjälpte dem att känna sig trygga vid omvårdnaden av 

patienter med hiv eller aids (Sherman & Diamond, 2000; McCann, 1997). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Studiens syfte besvarades genom en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Anledningen till att 

en litteraturstudie valdes var för att sammanställa resultat från tidigare genomförda empiriska 

studier och därmed få en bredare förståelse för sjuksköterskans upplevelser vid omvårdnaden 

av patienter med hiv eller aids. Friberg (2006) skriver att en litteraturstudie leder till bredare 
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inblick inom valt forskningsområde. Vidare skriver Axelsson (2008) att det finns ett ökat 

behov av sammanställning över befintlig forskning (ibid.). För att dessutom inte störa hälso- 

och sjukvårdens verksamheter valdes en litteraturstudie att utföras. Kunskapen som erhålls 

genom en litteraturstudie ansågs också kunna vara till användning för vår kommande 

profession som sjuksköterska. Axelsson (2008) skriver att studenten genom en litteraturstudie 

lär sig söka ny kunskap samt värdera och sammanställa denna på en vetenskaplig nivå. 

Vidare skriver Axelsson (2008) att kunskapen som erhålls genom en litteraturstudie kan vara 

till hjälp för sjuksköterskan att utvecklas i sin profession samt att sjuksköterskan kan använda 

dessa kunskaper för att utveckla verksamheten sjuksköterskan arbetar eller kommer arbeta 

inom (ibid.). En empirisk studie hade kunnat vara ett alternativ men valdes bort bland annat 

på grund av geografiska skäl då sjuksköterskor med erfarenhet inom ämnet ansågs kunna 

vara begränsad. Den kvalitativa ansatsen valdes för att den ansågs passa bäst till studiens 

syfte. Willman et al. (2011) skriver att människors upplevelser bäst beskrivs genom 

kvalitativa forskningsmetoder (ibid.). Därför ansågs studier med kvantitativ ansats inte kunna 

ge en likvärdig beskrivning av sjuksköterskans upplevelser.  

 

Vid datainsamlingen valdes databaserna Cinahl och PubMed att användas. Anledningen till 

att dessa databaser användes var för att de ansågs innehålla vetenskapliga artiklar som skulle 

kunna svara mot studiens syfte. Enligt Forsberg och Wengström (2008) är Cinahl en databas 

specialiserad på omvårdnadsforskning och PubMed en bredare databas som täcker 

omvårdnad. Vidare anser Forsberg och Wengström (2008) att Cinahl och PubMed är 

relevanta databaser att använda i samband med omvårdnadsforskning (ibid.). Hade 

möjligheten funnits att göra om studien hade fler databaser genomsökts i samband med 

datainsamlingen för att säkerställa att adekvat data inte missas. En bibliotekarie från Blekinge 

Tekniska Högskola bokades för konsultation i samband med databassökningarna för att få 

ökad kunskap samt ökad effektivitet i samband med sökningarna. Bibliotekarien förklarade 

databasernas struktur samt visade exempel på hur relevanta sökningar utifrån studiens syfte 

kunde se ut. Konsultationen med bibliotekarien upplevdes varit till hjälp vid 

artikelsökningarna då konsultationen ledde till ökad förståelse för databasernas struktur vilket 

i sin tur underlättade databassökningarna. För att databassökningarna ska bli så effektiva som 

möjligt anser Forsberg och Wengström (2008) att en bibliotekarie bör bokas (ibid.). Sökord 

som ansågs vara relevanta för studiens syfte kontrollerades i databasernas ämnesordlista 

innan de användes. Detta för att kontrollera att relevanta begrepp för ämnet användes vid 

sökningarna. Willman et al. (2011) skriver att databasernas ämnesordlista är ett redskap för 
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att finna relevanta begrepp inom ett område (ibid.). Söktermer som ansågs vara relevanta för 

studien kombinerades genom Booleska sökoperatorerna ”AND” och ”OR” som, enligt 

Willman et al. (2011), hjälper till med att förena eller separera söktermerna (ibid.). 

Sökoperatorn ”OR”, som separerar söktermerna, användes men valdes senare bort då 

sökningarna blev för breda och artiklarna som framkom inte ansågs svara mot studiens syfte. 

Sökoperatorn ”AND” ansågs leda fram till artiklar som passade studiens syfte och valdes 

därför att användas. 

 

Artiklarna som inkluderades till studiens resultat innefattade studier från Europa, Nya 

Zeeland, Australien, USA och Afrika. Anledningen till att studier från olika världsdelar 

valdes att inkluderas var för att upplevelser ansågs vara något subjektivt som inte 

nödvändigtvis behövde vara bundet till landet sjuksköterskan befann sig i. Under 

analysprocessen framkom det att sjuksköterskor från olika världsdelar kunde ha likartade 

upplevelser samt att sjuksköterskor som befann sig i samma land kunde ha skilda upplevelser. 

Willman et al. (2011) skriver att det är viktigt att artiklarnas resultat ska gå att sammanväga 

med varandra (ibid.). Då liknelser fanns mellan sjuksköterskornas upplevelser oberoende av 

världsdel ansågs det inte vara en svaghet för studiens resultat att artiklar från olika världsdelar 

inkluderats. Dock kan det vara svårt att få en representativ bild av sjuksköterskans 

upplevelser vid omvårdnaden av patienter med hiv eller aids på grund av att artiklar från 

olika geografiska omvården inkluderats. Artiklarna som inkluderades till studiens resultat var 

publicerade mellan år 1992-2014. Detta på grund av att antalet artiklar med kvalitativ ansats 

publicerade under 2000-talet var begränsad vilket ledde till att artiklarnas publikationsår 

utökades till 1992. Det finns en möjlighet att de äldre artiklarnas resultat påverkat studiens 

resultat på grund av årtalet artiklarna var publicerade. I samband med analysen framkom det 

dock att de äldre artiklarnas resultat inte skiljde sig märkbart från de nyare artiklarnas 

resultat. Då de äldre artiklarna dessutom innehöll relevant information för studiens syfte 

valdes dessa artiklar att inkluderas. Två av artiklarna som inkluderades till studiens resultat 

innehöll läkare och patienters upplevelser. Dessa upplevelser uteslöts då det tydligt framgick 

vilket som var sjuksköterskornas upplevelser, därför anses inte detta ha påverkat resultatet på 

ett negativ sätt.  Dessutom ansågs artiklarna vara av hög kvalitet samt innehålla relevant 

information för studiens syfte. En av artiklarna hade både en kvalitativ och kvantitativ ansats, 

enbart den kvalitativa ansatsen inkluderades till studiens resultat. I artikeln gick det att 

urskilja vilken del som var kvalitativ respektive kvantitativ, därför ansågs det faktum att 
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artikeln både hade en kvalitativ och kvantitativ ansats inte påverkat resultatet negativt. Då 

artikeln dessutom innehöll relevant information valdes den att inkluderas i studien.  

 

Genom kvalitetsgranskning kunde artiklarnas kvalitet och trovärdighet bedömas. Enbart 

artiklar med hög eller medel kvalitet valdes att inkluderas i studien. Detta för att försöka hålla 

en hög kvalitet. Granskningsprotokollet ”bilaga H” för kvalitetsbedömning av studier med 

kvalitativ ansats användes bestående av 14 frågor (se bilaga 2). Två av frågorna handlade om 

artiklarna uppnått datamättnad och analysmättnad, dessa frågor ansågs vara svåra att avgöra i 

vissa fall och gav därför ”vet ej” som svar och därmed noll poäng. Frågorna gällande 

datamättnad och analysmättnad kan påverkat poängsättningen på så sätt att artiklarna kan ha 

fått en lägre summa och därmed ansetts vara av lägre kvalitet. Kvalitetsgranskningen utfördes 

först enskilt och sedan diskuterades resultaten av granskningen tillsammans. Det ansågs vara 

en styrka att vara två granskare vid kvalitetsgranskningen då resultatet kan skilja sig när 

kvalitetsgranskningen utförs av ytterligare en person. Willman et al.(2011)  skriver att 

tillförlitligheten av kvalitetsgranskningen ökar när minst två personer, oberoende av varandra, 

kvalitetsgranskar artiklarna (ibid.).  

 

Analysmetoden som valdes för att analysera artiklarnas resultat var inspirerad av Graneheim 

och Lundmans (2004) beskrivning av kvalitativ innehållsanalys (ibid.). Analysmetoden 

ansågs vara lämplig då studien utgår från artiklar med kvalitativ ansats. Vidare ansågs de 

olika stegen i Graneheim och Lundmans innehållsanalys vara förklarade på ett lättförståeligt 

sätt samt ansågs stegen i innehållsanalysen kunna medföra att kärnan i artiklarnas resultat inte 

förlorades. Under analysprocessen upplevdes ibland svårigheter att behålla kärnan i de 

meningsbärande enheterna, därför jämfördes de kondenserade texterna samt koderna med de 

meningsbärande enheterna innan de kategoriserades. I samband med analysen togs 

meningsenheter ut enskilt varpå dessa sedan diskuterades gemensamt och gemensamma 

meningsenheter vidare valdes ut. Det ansågs vara en styrka att två personer medverkat i 

analysprocessen då diskussioner samt reflektioner uppstått i samband med analysprocessen. 

Resultatdiskussion  

I resultatet framkommer det att en del sjuksköterskor upplever rädsla för smitta i samband 

med omvårdnaden av patienter med hiv eller aids. Rädslan för smitta beror bland annat på 

sjuksköterskornas rädsla att utsättas för oavsiktlig exponering av kroppsvätskor i samband 

med omvårdnaden. Mill et al. (2013) samt Fournier, Kipp, Mill och Walusimbi (2007) 
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bekräftar att en del sjuksköterskor upplever viss rädsla i samband med omvårdnaden av 

patienter med hiv eller aids på grund av rädsla att utsättas för oavsiktlig exponering av 

kroppsvätskor (ibid.). Vidare visar resultatet att en del sjuksköterskor upplever att 

sjuksköterskor inte konsekvent tillämpar basala hygienrutiner i omvårdnadsarbetet när 

patientens hiv- eller aidsdiagnos inte framkommer. På grund av detta upplever 

sjuksköterskorna att det finns risk för smitta patient och sjuksköterska emellan. Fournier et al. 

(2007) och Mill et al. (2013) bekräftar att en del sjuksköterskor slarvar med att tillämpa de 

basala hygienrutinerna när det inte framkommer att patienten har en hiv- eller aidsdiagnos 

(ibid.). Vidare menar sjuksköterskorna att de alla troligtvis någon gång vårdat patienter som 

haft en hiv- eller aidsdiagnos utan att vara medveten om detta. Därför betonar 

sjuksköterskorna att det är viktigt att alla patienters kroppsvätskor behandlas med samma 

försiktighet. Mill et al. (2013) menar att sjuksköterskor ibland utgår från patientens yttre vid 

första mötet med patienten för att därigenom försöka skaffa en uppfattning om patienten har 

en hiv- eller aidsdiagnos. Travelbee (1971) skriver att sjuksköterskan inte bör ha förutfattade 

meningar i mötet med patienten utan att sjuksköterskan istället bör se varje patient som unik.  

 

Resultatet visar också att en del sjuksköterskor upplever svårigheter i att acceptera vissa 

patienters livsstil, värderingar eller sexuella läggning. Tyer-Viola (2007) skriver att patientens 

livsstil både kan påverka omvårdnaden patienten får såväl som sjuksköterskans vilja att utföra 

omvårdnaden. Mill et al. (2013) och Tyer-Viola (2007)  menar att det finns en negativ attityd i 

samband med omvårdnaden av patienter med hiv eller aids. Vidare skriver Tyer-Viola (2007) 

 att dessa negativa attityder ofta grundar sig i patientens livsstil samt sjuksköterskans tidigare 

negativa erfarenheter. Travelbee (1971) betonar vikten av att en god kontakt skapas mellan 

sjuksköterskan och patienten. Den goda kontakten, menar Travelbee (1971), är ett verktyg till 

god omvårdnad. Vidare skriver Travelbee (1971) att det också är viktigt att sjuksköterskan ser 

patienten som en unik individ. Om sjuksköterskan inte ser patienten som en unik individ finns det 

risk att patientens unika behov förbises och att sjuksköterskan utför omvårdnaden utifrån 

tidigare erfarenheter (ibid.).   

 

Vidare visar resultatet att en del sjuksköterskor upplever att de saknar uppdaterad kunskap 

om ämnena hiv eller aids. Hassan och Wahsheh (2011) bekräftar att en del sjuksköterskor 

saknar uppdaterad kunskap om hiv eller aids. Enligt Hassan och Wahsheh (2011) gäller 

kunskapsbristen bland annat behandlingsmöjligheter samt överföringsvägar. Travelbee 

(1971) menar att det är sjuksköterskans ansvar att söka ny kunskap och basera omvårdnaden 
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av patienter med hiv eller aids på evidens och beprövad erfarenhet. Detta överensstämmer 

med kompetensbeskrivningen utfärdad av Socialstyrelsen (2005) som skriver att det är 

sjuksköterskans ansvar att söka och implementera ny kunskap för att därmed verka för att 

omvårdnaden av patienter med hiv eller aids överensstämmer med vetenskap och beprövad 

erfarenhet (ibid.). I resultatet framkommer det att sjuksköterskorna på grund av bristande 

kunskaper upplevde osäkerhet i samband med omvårdnaden. Santos och Gomes (2013) visar 

i sin studie att kunskapsbrist också kan leda till osäkerhet och dålig självkänsla i samband 

med omvårdnaden av patienter med hiv eller aids. Vidare skriver Santos och Gomes (2013) 

att kunskapsbristen kan påverka sjuksköterskans möjlighet att utföra kvalificerad omvårdnad 

(ibid.). I resultatet framkommer det att ökad kunskap och erfarenhet leder till att 

sjuksköterskor blir mer öppensinnade, får ökad förståelse samt ökad vilja att vårda patienter 

med hiv eller aids. Hassan och Wahsheh (2011) bekräftar detta och menar att ökad kunskap 

och erfarenhet leder till att sjuksköterskor utvecklar en positivare attityd gällande 

omvårdnaden patienter med hiv eller aids. Andrewin och Chien (2008) styrker föregående 

studies resultat då även de skriver att ökad kunskap leder till att sjuksköterskor utvecklar en 

positivare attityd vid omvårdnaden av patienter med hiv eller aids (ibid.). 

 

Resultatet visar ett en del sjuksköterskor upplever en känsla av trygghet vid omvårdnaden av 

patienter med hiv eller aids. Då sjuksköterskorna anser att omvårdnaden av patienter med hiv 

eller aids inte skiljer sig från omvårdnaden av andra patienter bortsett från tillämpningen av 

de universella försiktighetsåtgärderna. Resultatet bekräftas av Rönndahl et al. (2003) som 

skriver att en del sjuksköterskor anser att omvårdnaden av patienter med hiv eller aids är 

densamma som omvårdnaden av andra patienter bortsett från användningen av de universella 

försiktighetsåtgärderna (ibid.). Vidare visar resultatet att sjuksköterskornas upplevelse av 

trygghet vid omvårdnaden av patienter med hiv eller aids bland annat grundar sig i att 

sjuksköterskorna är väl bekanta med de universella försiktighetsåtgärderna samt medvetna 

om vilka risker som kan förekomma vid omvårdnaden.  

 

Resultatet visar också att vissa sjuksköterskor ibland upplever att det är svårt att skapa en god 

vårdrelation till patienter med en hiv- eller aidsdiagnos på grund av patienternas tidigare 

erfarenheter och upplevelser. Vidare upplever sjuksköterskorna en tillfredställande känsla när 

de, trots svårigheterna, lyckas bilda en god vårdrelation till patienterna. Travelbee (1971) 

förespråkar för god kontakt mellan sjuksköterska och patient men menar att detta tar tid att 

skapa. För att en god kontakt ska kunna uppstå menar Travelbee (1971) att en 
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mellanmänsklig relation behöver skapas där rollerna ”sjuksköterska” och ”patient” förbises 

och patienten och sjuksköterskan istället ser varandra som unika människor (ibid.). Vidare 

visar resultatet att en del sjuksköterskor upplever en tillfredsställande känsla genom att hjälpa 

till med omvårdnaden eller finnas som emotionellt stöd för patienter med hiv eller aids. Detta 

överensstämmer med resultatet som Deetlefs et al. (2003) visar i sin studie (ibid.).   

Slutsats 

En del sjuksköterskor upplevde rädsla för smitta vid omvårdnaden av patienter med hiv eller 

aids. Rädslan för smitta visade sig bland annat bero på bristande kunskap och erfarenhet. 

Sjuksköterskor med erfarenhet och utbildning inom områdena hiv eller aids associerade inte 

omvårdnaden med samma risk och upplevde därmed inte heller samma rädsla för smitta vid 

omvårdnaden. En del sjuksköterskor upplevde svårigheter i att acceptera vissa patienters 

livsstil vilket i sin tur visade sig kunna påverka omvårdnaden som patienten fick samt 

sjuksköterskans vilja att utföra omvårdnaden. Vidare visade sig positiva erfarenheter samt 

ökad kunskap leda till att sjuksköterskorna blev mer öppensinnade, fick ökad förståelse samt 

ökad vilja att vårda patienter med hiv eller aids. I samband med omvårdnaden av patienter 

med hiv eller aids uppstod positiva upplevelser hos en del sjuksköterskor. Dessa upplevelser 

innefattade bland annat tillfredsställande känslor som uppstod i samband med omvårdnaden. 

Andra positiva upplevelser var att sjuksköterskorna upplevde trygghet vid omvårdnaden av 

patienter med hiv eller aids när sjuksköterskorna hade kunskap om de universella 

försiktighetsåtgärderna. Mer forskning behövs gällande sjuksköterskors upplevelser vid 

omvårdnaden av patienter med hiv eller aids för att minska sjuksköterskors rädsla och 

osäkerhet i samband med omvårdnaden. Vidare forskning skulle också kunna bidra till ökad 

kunskap och förståelse bland sjuksköterskor som i sin tur skulle kunna ligga till grund för att 

förbättra omvårdnaden av patienter med hiv eller aids. 

Självständighet 

Fadumo A. och Hafsa M. valde gemensamt ut artiklarna till studiens resultat. Därefter läste 

både Fadumo A. och Hafsa M. alla artiklar enskilt och plockade därefter ut meningsenheter. 

Efter att meningsenheterna plockats ut enskilt jämfördes och diskuterades meningsenheterna 

mellan Fadumo A. och Hafsa M varpå gemensamma meningsenheter valdes ut. 

Meningsenheterna kondenserades, kodades och kategoriserades sedan gemensamt. Inledning, 

bakgrund, metod, resultat, diskussion samt slutsats har skrivits gemensamt av Fadumo A. och 
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Hafsa M. med hjälp av Google Drive. Samarbetet upplevs ha fungerat bra då både Fadumo A. 

och Hafsa M. diskuterat fram och skrivit arbetets innehåll gemensamt. Hafsa M. var 

huvudansvarig för utformningen av tabellen som anger databassökningarna och Fadumo A. 

var huvudansvarig för utformningen av tabellen som anger artikelöversikten. Tabellen som 

anger de meningsenheter som slutligen valdes att användas sammanställdes gemensamt av 

Fadumo A. och Hafsa M. 
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Bilaga 1 Databassökningar 

Sökningar i Cinahl 

Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 
artiklar 

S1 Hiv/aids 5,150 2015-10-01 0 0 

S2 Hiv 32,722 2015-10-01 0 0 

S3 Aids 16,819 2015-10-01 0 0 

S4 Nursing 86,423 2015-10-01 0 0 

S5 Experience 92,503 2015-10-01 0 0 

S6 Nurses 65,716 2015-10-01 0 0 

S7 Nursing care 17,328 2015-10-01 0 0 

S8 Caring 9,261 2015-10-01 0 0 

S9 Nurses attitude 11,688 2015-10-01 0 0 

S10 Attitude to hiv/aids 309 2015-10-01 2 0 

S11 Attitude to hiv 1,179 2015-10-01 1 0 

S12 Experiences 182,359 2015-10-01 0 0 

S2 AND S4 AND S5 220 2015-10-01 3  1 

S1 AND S4 AND S5 99 2015-10-01 7 0 

S1 AND S6 AND S5 91 2015-10-01 4 1 

S1 AND S7 97 2015-10-01 1 0 

S1 AND S6 AND S8 56 2015-10-02 5 0 

S2 AND S6 AND S8  99 2015-10-02 3 1 

S9 AND S10 306 2015-10-02 1 0 

S9 AND S11 128 2015-10-02 2 0 

S6 AND S12 AND S2 232 2015-10-02 5 0 

S6 AND S12 AND S3  456 2015-10-02 3 1 

S2 OR S3 AND S4 OR 

S8 

42,149 2015-10-03 9 0 

S2 OR S3 AND S7 32,842 2015-10-03 6 0 
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Sökningar i PubMed 

Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 
artiklar 

#1 Hiv/aids 27,538 2015-10-03 0 0 

#2 Nursing 618,769 2015-10-03 0 0 

#3 Experience 487,298 2015-10-03 0 0 

#4 Nurses 203,566 2015-10-03 0 0 

#5 Nurse 309,952 2015-10-03 0 0 

#6 caring 52,386 2015-10-03 0 0 

#7 Hiv 293,521 2015-10-03 0 0 

#8 Aids 235,902 2015-10-03 0 0 

#1 AND #2 AND #3  177 2015-10-03 8 2 

#1 AND #4 AND #3 99 2015-10-03 4 0 

#1 AND #5 AND #6 109 2015-10-03 5 1 

#7 AND #5 AND #6  293 2015-10-03 2 0 

#8 AND #5 AND #6 406 2015-10-03 3 1 
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Bilaga 2 Granskningsprotokoll 

-Enligt Willman, Stoltz & Bahtsevani  
1(2)  
 
Beskrivning av studien  
Antal: …………  
Ålder: …………  
Man/kvinna: …………  
Tydlig avgränsning/problemformulering? Ja Nej Vet ej  
Är kontexten presenterad? Ja Nej Vet ej  
Etiskt resonemang? Ja Nej Vet ej  
 
Urval  
- Relevant? Ja Nej Vet ej  
- Strategiskt? Ja Nej Vet ej  
 
Metod för  
- Urvalsförförande tydligt beskriven? Ja Nej Vet ej  
- Datainsamling tydligt beskriven? Ja Nej Vet ej  
- Analys tydligt beskriven? Ja Nej Vet ej  
 
Giltighet  
- Är resultatet logiskt, begripligt? Ja Nej Vet ej  
- Råder datamättnad? Ja Nej Vet ej  
- Råder analysmättnad? Ja Nej Vet ej  
 
Kommunicerbarhet  
- Redovisas resultatet klart och tydligt? Ja Nej Vet ej  
- Redovisas resultatet i förhållande till  
en teoretisk referensram? Ja Nej Vet ej  
- Genereras teori? Ja Nej Vet ej  
 
Huvudfynd  
Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivningen/analys adekvat?  
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………….……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….…………………………
…………………………………………………………………………………………………  
 
Sammanfattande bedömning av kvalitet  
Bra Medel Dålig  
 
Kommentar……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
.…………………………………………………………………………………………………
……………  
Granskare (sign) ………………………………………. 
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Bilaga 3 Artikelöversikt  
Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet 
Breault, A-J., & Polifroni, E-

C. (1992). USA.  

 

Caring for people 

with AIDS: nurses.´ 

attitudes and feelings. 

 

Kvalitativ ansats 

bestående av 

semistrukturerade 

intervjuer.  

 

16 sjuksköterskor på tre olika 

akutsjukhus. 

Hög kvalitet 

Hodgson, I. (2006). United 

Kingdom.  

 

Empathy, inclusion 

and enclaves: the 

culture of care of 

people with 

HIV/AIDS and 

nursing implications.  

 

Kvalitativ ansats 

bestående av 

semistrukturerade 

intervjuer.  

 

31 sjuksköterskor på en 

infektionsavdelning med hög 

prevalens av hiv. 

 

Hög kvalitet 

Macfarlane, E. (2014). 

United Kingdom.  

 

It’s nothing 

special…but we are 

more careful: A study 

of nurses attitudes to 

caring for HIV 

patient in non-

Kvalitativ ansats 

bestående av 

djupgående 

semistrukturerade 

intervjuer. 

9 sjuksköterskor från olika 

medicinska avdelningar.  

Medel kvalitet 
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specialist setting. 

McCann, T-V. (1997). 

Australia.  

 

Willingness to 

provide care and 

treatment for patients 

with HIV/AIDS.  

 

Kvalitativ och 

kvantitativ ansats 

bestående av 

semistrukturerade 

intervjuer samt 

frågeformulär.  

 

20 sjuksköterskor samt 10 

läkare från tre olika sjukhus. 

Hög kvalitet 

Sherman, D-W. (2000). 

USA.  

 

AIDS-Dedicated 

Nurses: What Can Be 

Learned From Their 

Perceptions and 

Experiences.  

 

Kvalitativ ansats 

bestående av 

semistrukturerade 

intervjuer och 

observationer. 

12 sjuksköterskor på en  

AIDS-specialiserad avdelning.  

I studien ingick också 5 läkare 

och 17 patienter. 

 

Hög kvalitet 

Sherman, D., & Diamond, A. 

(2000). USA.  

 

Experience of AIDS-

dedicated nurses in 

allevaiting The stress 

of AIDS caregiving. 

Kvalitativ ansats 

bestående av  

intervjuer samt 

observationer.  

12 sjuksköterskor på en  

AIDS-specialiserad avdelning.  

 

Hög kvalitet 

Smit, R. (2004). South 

Africa. 

HIV/AIDS and The 

workplace: 

perceptions of nurses 

Kvalitativ ansats 

bestående av 

djupgående 

35 sjuksköterskor från olika 

avdelningar på samma sjukhus.  

 

Hög kvalitet 
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in a public hospital in 

South Africa.  

 

semistrukturerade 

intervjuer. 

Wissen, K., & Woodman, K. 

(1994). New Zeeland.  

 

Nurses´ attitudes and 

concerns to 

HIV/AIDS: a focus 

group approach.  

 

Kvalitativ ansats 

bestående av 

gruppintervjuer, 

totalt nio grupper. 

29 sjuksköterskor från samma 

sjukhus. 

Hög kvalitet 
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Bilaga 4 Meningsenheter 

Meningsenheter Översättning Kondensering Kod Kategori 

Nurses expressed the view that 

in general, due to a lack of 

knowledge, they did not feel 

able to support patients with 

HIV emotionally or in regard of 

givning information 

(Marfarlane, 2014). 

Sjuksköterskorna uttryckte att de i 

allmänhet, på grund av bristande 

kunskaper, upplevde att de inte 

kunde stödja patienter med HIV 

känslomässigt eller gällande att ge 

information. 

Sjuksköterskorna 

uttryckte att de inte 

kunde stödja patienterna 

alla gånger p.g.a. 

bristande kunskap. 

Kunskapsbrist. Kunskapens 

betydelse 

When asked about their fear of 

contagion, six expressed little 

fear of becoming infected 

through contact with patients, 

five were somewhat afraid, and 

one was very afraid (Sherman & 

Diamond, 2000). 

När sjuksköterskorna tillfrågades 

angående rädsla för smitta, uttryckte 

sex av dem lite rädsla för smitta vid 

kontakten med patienter, fem av 

dem var något rädda och en 

sjuksköterska var mycket rädd. 

Alla sjuksköterskor 

uttryckte någon form av 

rädsla för smitta vid 

kontakten med 

patienterna. 

Rädsla för smitta. Rädsla för smitta 

Other nurses mentioned the 

emotionally draging effect of 

being responsible for providing 

care for PLWHA (Smit, 2004). 

Andra sjuksköterskor nämnde 

effekten av den emotionella 

påfrestningen som uppstod i 

samband med att vara ansvarig vid 

omvårdnaden av patienter som lever 

Emotionell påfrestning 

som uppstod till följd av 

att vara ansvarig vid 

omvårdnaden. 

Emotionell påfrestning 

i samband med att 

vara ansvarig vid 

omvårdnaden. 

Emotionella 

påfrestningar 
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med hiv eller aids. 

They often spoke of the meaning 

and purpose given to their lives 

by caring for patients with AIDS 

(Sherman, 2000). 

De pratade ofta om meningen som 

omvårdnaden av patienter med aids 

gett deras liv. 

Omvårdnaden hade en 

tillfredsställande 

inverkan på deras liv. 

Tillfredsställande 

inverkan. 

Tillfredsställande 

känslor 

I don’t see that I’m at risk. As 

long as I follow procedure, I 

don’t see that there is a problem, 

and I don’t see it as any different 

from anyting else (Hodgson, 

2006).  

 

Jag tycker inte att jag är i riskzonen, 

så länge jag följer 

tillvägagångssätten kan jag inte se 

att det finns ett problem, jag ser inte 

det som något annorlunda heller. 

Jag tycker inte att jag är 

i riskzonen 

Trygghet 
 

En känsla av 

trygghet 

 


