
 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad 
Tfn 054-700 10 00 Fax 054-700 14 60 

Information@kau.se www.kau.se 

   
 

      
 

 
  
  
  
  

 
 

Fakulteten för Samhälls- och livsvetenskaper 
Avdelningen för omvårdnad 

 
 
 
 

Maria Lidbäck 
Lina Ohlsson 

 

 
Sjuksköterskors erfarenheter av att 
vårda patienter med HIV/AIDS 

 
En litteraturstudie 

 
Nurses’ experiences of caring for patients with 

HIV/AIDS 
 

A literature study 
 

Examensarbete 15 högskolepoäng 
Sjuksköterskeprogrammet 

 
Datum: 2007-12-14 
Handledare: Birgitta Blomberg 
Examinator: Maria Larsson 
 

 



 
Sammanfattning 
 
Titel:  Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med  
 HIV/AIDS. En litteraturstudie. 
     
 Nurses’ experiences of caring for patients with  
 HIV/AIDS. A literature study. 

 
Avdelning:   Fakulteten för Samhälls- och livsvetenskaper. Avdelningen  
  för omvårdnad, Karlstads universitet. 
 
Kurs:   Omvårdnadsforskningens teori och metod III –  
  examensarbete, 15 hp, C-nivå. 
 
Författare: Maria Lidbäck och Lina Ohlsson  
 
Handledare: Birgitta Blomberg 
 
Sidor: 23 
 
Nyckelord: HIV/AIDS, erfarenhet, sjuksköterska, omvårdnad. 
 

 

Sjuksköterskor spelar en central roll i patienters vård, följaktligen också i vården av HIV- 
och AIDS-patienter. Antalet HIV-smittade i världen uppskattas år 2007 till ca 40 miljoner 
människor. Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda 
patienter med HIV/AIDS i västvärlden. Metoden för studien är en litteraturstudie som 
följer Polit och Becks åtta steg. Databassökning gjordes i databaserna CINAHL och 
Medline samt genom manuell sökning. 12 vetenskapliga artiklar, tre kvalitativa och nio 
kvantitativa, publicerade mellan år 2000 och 2005 ligger till grund för resultatet. 
Huvudresultaten som framkom var att majoriteten av sjuksköterskorna har en positiv 
inställning till HIV- och AIDS-patienter. Negativa inställningar mot att vårda dessa 
patienter existerar dock. Sjuksköterskor känner rädsla mot HIV/AIDS som ofta grundar sig 
i risken för att själva bli smittade. Rädsla och negativa inställningar kan påverka 
omvårdnaden och skapa en ovilja att vårda patientgruppen. Detta strider mot International 
Council of Nurses (ICN: s) etiska kod för sjuksköterskor som menar att sjuksköterskor ska 
bedriva omvårdnad till alla som är i behov av vård samt att respektera alla människors lika 
värde. Fortsatt forskning med ett patientperspektiv och fokus på HIV- och AIDS-patienters 
uppfattning av sjuksköterskors inställning skulle kunna bidra till utvecklingen av 
omvårdnaden av dessa patienter. 
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Introduktion 

HIV och AIDS 
HIV (human immunodeficiency virus, humant immunbristvirus) tillhör virusgruppen 
retrovirus, och har sitt ursprung i Afrika (Lundh & Malmquist, 2005). Viruset angriper 
blodets T-lymfocyter vilket ger en tilltagande försvagning av immunförsvaret. Efter en 
mediantid på cirka åtta år debuterar AIDS (acquired immunodeficiency syndrome) på en 
obehandlad patient. AIDS är en förvärvad immundefekt orsakad av HIV-viruset och 
diagnosen ställs när någon opportunistisk komplikation som klassats som AIDS-definierad 
fastställs. Med opportunistisk komplikation menas en komplikation som sällan förekommer 
hos friska individer men är vanliga hos personer med nedsatt immunförsvar. Exempel på 
AIDS-definierade diagnoser är Pneumocystis carinii pneumoni, Kaposis sarkom, olika sorters 
lymfom och svampinfektioner (Iwarson & Norrby, 2004). 

Förekomst och smittvägar 
HIV och AIDS beskrevs första gången 1981 i USA bland homosexuella män i New York och 
Los Angeles. Homosexuella män var den stora gruppen HIV-drabbade under 1980-talet, men 
också bland drogmissbrukare skedde en snabb spridning (Iwarson & Norrby, 2004).  Under de 
senare åren har heterosexuell överförd smitta blivit vanligare (Ericsson & Ericsson, 2002). 
HIV-infektion är enligt Smittskyddslagen (2004:168) en anmälningspliktig sjukdom. Till och 
med år 2006 har totalt cirka 7500 personer med HIV-infektion anmälts i Sverige och av dem 
lever idag ungefär 4000. År 2006 anmäldes i Sverige 390 nya fall av HIV-infektioner och 60 
fall som insjuknat i AIDS. Antalet HIV-smittade i världen är uppskattat år 2007 till ca 40 
miljoner människor, värst drabbat är södra Afrika (Oppenheimer & Blaxhult, 2007). 
 
HIV-viruset finns i infekterade personers blod, likvor, sädesvätska, slidsekret, nervvävnad och 
eventuellt i saliven. Infektionen överförs sexuellt, genom hetero- och homosexuella samlag, 
både vaginala, anala och orala, samt genom blodsmitta. Blodsmitta kan ske genom infusion av 
smittat blod eller blodprodukt, genom skär- och stickskador på föremål förorenade med blod 
eller kontakt med smittat blod på skadad hud, i mun, näsa eller ögon (Ericsson & Ericsson, 
2002). Risken att bli HIV-positiv efter att blivit injicerad med HIV-kontaminerade 
kroppsvätskor är mellan 0,2- 0,5 % (Culver, 1997). Smitta kan också överföras från mor till 
barn vid graviditet och förlossning. Smittsamheten hos HIV är dock lägre än för de flesta 
andra sjukdomsalstrande virus (Ericsson & Ericsson, 2002).   

Diagnostisering och behandling 
Den vanligaste metoden för diagnostisering av HIV enligt Ericsson och Ericsson (2002) är att 
påvisa HIV-antikroppar i blod. Antikroppar kan påvisas några veckor efter smittotillfället. Om 
antikroppstest utförs tidigare än tre månader efter smittotillfället kan inte ett negativt svar 
betraktas som helt tillförlitligt och testet måste upprepas.  
 
Enligt Gisslen et al. (2005) introducerades det första HIV-läkemedlet 1987. Dock finns det 
inte någon botande terapi mot HIV-infektionen eller insjuknade i AIDS (Ericsson & Ericsson, 
2002). Behandlingen syftar till att bromsa sjukdomens förlopp, lindra, förlänga symptomfria 
perioder, förlänga överlevnadstiden samt att behandla sekundärinfektioner och andra 
följdsjukdomar. Läkemedelsbehandlingen av HIV och AIDS är mycket kostsam men har visat 
lovande resultat av att bromsa sjukdomsförloppet (Simonsen, Aarbakke & Hasselström, 
2004). 
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Sjuksköterskans roll i vården av HIV- och AIDS-patienter 
Målet för hälso- och sjukvård, enligt Hälso- sjukvårdslagen (1982:763), är en god hälsa och 
vård på lika villkor för hela befolkningen. Hälso- och sjukvårdslagen betonar att vården ska 
vara av god kvalité, utföras på ett sådant sätt att patienten känner sig trygg men också så att 
patientens självbestämmande och integritet respekteras. Vården ska så långt som möjligt 
utformas i samråd med patienten. Sjuksköterskan spelar en central roll i patienters vård 
(Johansson, Oléni & Fridlund, 2002). Florence Nightingale, som anses som den moderna 
omvårdnadens grundare, beskriver omvårdnad på detta sätt: 
”Nursing is an art, and if it so be made an art, it requires as exclusive a devotion, as hard a 
preparation, as any painter´s or sculptor´s work, for what is having to do with dead canvas or 
cold marble, compared to having to do with the living body, the temple of God´s spirit? It is 
one of the Fine Arts; I had almost said the finest of the Fine Arts” (Lindholm 2003, sid 233). 
 
Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1993:17) om omvårdnad inom hälso- och sjukvården 
beskriver att syftet med omvårdnad är att stärka hälsa, förebygga sjukdom och ohälsa, 
återställa och bevara hälsa utifrån patientens individuella möjligheter och behov, minska 
lidande och ge möjlighet till en värdig död. Denna författning betonar också att det är viktigt 
att ha ett helhetsperspektiv i omvårdnaden, att se hela patienten. Eriksson (2000) menar att 
vårdrelationen utgör själva grunden i vårdandet. En skicklig sjuksköterska har enligt Kendall 
(1999) förmågan att bilda goda relationer med sina patienter. En god relation består av 
ömsesidig förståelse och kontakt (Travelbee i Kirkevold, 2000).  En ömsesidig relation mellan 
patienten och sjuksköterskan är viktig för patientens välbefinnande (Johansson et al. 2002). 
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) är ett av kraven på hälso- och sjukvården att 
främja goda kontakter mellan patient och vårdpersonal. Sjuksköterskan agerar ofta som 
patienternas följeslagare och rådgivare (Johansson et al. 2002). Sjuksköterskan ska också 
fungera som patientens advokat eftersom patientens önskan många gånger försummas av 
läkarna. Det är sjuksköterskans uppgift att förvissa sig om att patientens vilja blir respekterad 
menar Breier-Mackie (2001). Sjuksköterskan förväntas kunna känna empati, vara skicklig i att 
kommunicera och kunna ge nödvändig information samt kunna guida patienter emotionellt 
och psykiskt (Johansson et al. 2002). Det är enligt Henderson (i Kirkevold, 2000) också 
sjuksköterskans uppgift att tillgodose patientens grundläggande behov.  
 
Studier av Culver (1997) har rapporterat ett samband mellan rädsla för smittsamma sjukdomar 
och viljan att vårda patientgruppen. Sjuksköterskor är en grupp med hög risk att via olycka, 
exempelvis genom stickskada från en infekterad nål, utsättas för HIV-exponering.  
I en studie gjord av van Wissen och Woodman (1994) undersöks 29 nya zeeländska 
sjuksköterskors inställningar till att vårda patienter med HIV/AIDS. I resultatet framkom att 
sjuksköterskor kan uppleva svårigheter i att öppet uttrycka sin rädsla för att bli smittad av 
HIV till kollegor eftersom behovet att behöva prata om rädslan betraktas som en svaghet. 
Rädslan att vårda HIV-positiva anses som ”sjuksköterskans problem” istället för ett allmänt 
problem.  
 
Sjuksköterskors inställning till patienter med HIV/AIDS är beroende av hur dessa patienter 
har fått sjukdomen (McCann & Sharkey, 1998). Enligt van Wissen och Woodman (1994) är 
sjuksköterskor insatta i att alla HIV-positiva inte lever riskfyllt. En del sjuksköterskor 
upplever att de trots detta i vissa fall gör fördomsfulla antaganden om HIV-positiva. 
Fördomar om HIV grundar sig i brist på kunskap, felaktig information eller kulturkrockar om 
livsstilsvärderingar. I en studie av McCann och Sharkey (1998) anser sjuksköterskor att 
HIV-patienter förtjänar lika vård som alla andra patienter och inte bör dömas för sin situation.  

5 



Enligt van Wissen och Siebers (1993) vill majoriteten av sjuksköterskorna vara informerade 
om de patienter som kommer till deras avdelning. De vill veta om de vårdar HIV-positiva 
patienter. Studien av van Wissen och Woodman (1994) visar att sjuksköterskor vill ha rätten 
att vägra jobba med HIV-positiva patienter, och patienter vars livsstil utsätter dem för risk för 
HIV-infektion. Majoriteten av studiens sjuksköterskor menar att det är upp till dem själva att 
bestämma om de vill vårda HIV-patienter eller inte.  
 
Sjuksköterskors rädsla och negativa inställning minskar när de har fått information om 
sjukdomen. Bristen på kunskap tillsammans med bristen på erfarenhet gör att sjuksköterskor 
känner sig osäkra att vårda denna patientgrupp (van Wissen & Woodman, 1994). Young och 
Garvins (1990) studie visar dock att det inte finns något samband mellan sjuksköterskans 
kunskap, inställning, erfarenhet och uppfattning om HIV-positiva patienter. Negativa attityder 
existerar trots en hög nivå av kunskap. I studier av van Wissen och Siebers (1993) och van 
Wissen och Woodman (1994) upplever sjuksköterskor att deras arbetsplats inte kan förmedla 
tillräcklig kunskap om HIV och AIDS.  
Sjuksköterskorna i van Wissen och Siebers (1993) studie menar dock att det är 
sjuksköterskans eget ansvar att inneha tillräcklig och aktuell kunskap om HIV och AIDS. 
 
I van Wissen och Woodmans (1994) studie upplever majoriteten av sjuksköterskorna att det 
finns brist på föreskrifter på deras sjukhus angående vård av HIV- och AIDS-patienter. 
Sjuksköterskorna visste antingen inte vilka föreskrifter som gällde eller så var föreskrifterna 
för gamla. Vad som gällde vid en stickskada upplevdes väldigt förvirrande och hela 
situationen uppfattades som komplicerad och pinsam. Detta ledde till att många 
sjuksköterskor inte har rapporterat sina stickskador.  

Problemformulering 
Den kraftiga ökningen och stora spridningen av HIV/AIDS gör sjukdomen till ett globalt 
problem. HIV ökar inte endast i u-länderna utan även ett västland som Sverige uppvisar ökade 
fall av HIV. De nuvarande siffrorna kring förekomsten av HIV/AIDS visar att i framtiden 
kommer det att registreras åtminstone 40 miljoner dödsfall i AIDS. I den takt som HIV sprids 
kommer siffran att öka. Vården kring HIV- och AIDS-patienter kan vara problematisk. 
Ovanbeskrivna studier tyder på att både rädsla, negativa inställningar och bristande kunskap 
kan skapa ett hinder i vården och på så vis hindra sjuksköterskan från att bedriva optimal 
vård. Sjuksköterskan spelar en central roll i patienters vård och det är därför angeläget att se 
närmare på sjuksköterskors erfarenheter av att vårda HIV/AIDS-patienter. 

Syfte 
Syftet är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienten med HIV/AIDS i 
västvärlden.  
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Metod 
Studien genomfördes som en litteraturstudie vilket enligt Forsberg och Wengström (2003) 
innebär att systematiskt söka, kritiskt granska och sammanställa litteratur inom ett berört 
område.  
Studien har följt Polit och Becks (2006) åtta arbetssteg för en litteraturstudie: 

1. Identifiering av nyckelord och koncept för sökning.  
2. Identifiera potentiella referenser genom elektronisk eller manuell sökning.  
3. Ta fram lovande referenser. 
4. Urskilja relevanta och lämpliga referenser samt sortera bort irrelevanta och olämpliga 

referenser. 
5. Läsa relevanta referenser och göra anteckningar, identifiera nya referenser.  
6. Organisering av referenser. 
7. Analysering och integrering av material. 
8. Skriva litteraturstudie. 

 

Urval och Litteratursökning 
Under rubriken ”urval och litteratursökning” redovisas steg 1-4 i Polit och Becks (2006) åtta 
steg för en litteraturstudie.  
Vid identifiering av sökord har de sökord som bäst stämmer överens med syftet valts ut. 
Databasen SweMed+ användes för att finna korrekta ämnesord. De sökord som användes för 
artikelsökning var: HIV or AIDS, nursing och experience.  
 
Sökningar i databaserna CINAHL och Medline utfördes för att undersöka forskningsfältet 
HIV/AIDS relaterat till sjuksköterskors erfarenhet. Sökord har valts ut genom databasernas 
ämnesordsregister. I CINAHL valdes sökord ut genom CINAHL Headings och i Medline 
genom MeSH database för att maximera träffsäkerheten. Ämnesorden har sökts enskilt och 
sedan i kombination för att begränsa antalet träffar och för att finna artiklar som svarar på 
syftet.  
 
Inklusionskriterierna för artiklarna var följande: Artiklarna skulle vara vetenskapliga. Enligt 
Forsberg och Wengström (2003) kännetecknas vetenskapliga artiklar av objektivitet, 
systematik och kritiskt tänkande. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska, svenska eller 
norska och vara publicerade mellan 2000 till 2007. Artiklarna inkluderade sjuksköterskor som 
vårdar HIV-positiva och AIDS-sjuka vuxna. Artiklarna skulle vara utförda i västvärlden. 
Västvärlden innefattar Europa, Nordamerika, Australien samt Nya Zeeland. Artiklarna var 
peer reviewartiklar. 
Exklusionskriterna var: Litteraturstudier samt artiklar utan abstract. 
 

Litteratursökning i CINAHL 
I CINAHL, vid sökningar på orden HIV or AIDS och på ordet nursing, användes CINAHL 
Headings och på så vis valdes underkategorin HIV-AIDS nursing ut. HIV-AIDS nursing 
användes därefter som sökord med resultatet av 212 träffar. Dessa 212 träffar genomgick tre 
olika urvalsprocesser. I urval 1 lästes artiklarnas titlar och abstract. De artiklar med titlar och 
abstract som svarade på studiens syfte valdes ut. Av dessa 212 artiklar var det 14 som klarade 
urval 1.  Av dessa 14 gick en artikel inte att beställa från Karlstads universitetsbibliotek eller 
tidskriftens hemsida. 13 artiklar gick därför vidare till urval 2. I urval 2 lästes hela artiklarna 
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igenom. Av de 13 artiklarna var det sju stycken vars innehåll inte svarade till studiens syfte 
och som därför förkastades. Sex stycken artiklar gick vidare till urval 3. I urval 3 
kvalitetsgranskades artiklarna enligt granskningsmallar för kvantitativa och kvalitativa artiklar 
(Avdelningen för omvårdnad, 2006). Artiklarna granskades noggrant, med hjälp av 
granskningsmallarna, utifrån bland annat hur väl syfte och resultat stämmer överens med 
varandra, vilken metod och design som använts samt artiklarnas trovärdighet och etiska 
ställningstagande. Alla sex artiklarna upprätthöll dessa kvalitetskrav och klarade urval 3 (se 
tabell 1).  
 
I sökningar på ordet experience valdes att inte använda CINAHL Headings på grund av att 
sökningen då gav ett lågt antal träffar när ordet kombinerades med HIV-AIDS nursing. 
Experience har därför sökts på i alla fält. Kombination av sökorden HIV-AIDS nursing + 
experience gav 12 träffar. Artiklarnas titlar och abstract lästes och resulterade i att fyra artiklar 
klarade urval 1 eftersom deras titlar och abstract svarade på studiens syfte. Alla fyra var 
dubbletter från ovanstående sökning i CINAHL (se tabell 1).  
 
Tabell 1. Resultat av litteratursökning i databasen CINAHL 

Databas Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 
 
1. HIV-AIDS nursing 212 14 6 6 

 
2. Experience 24256    
  
3. 1 AND 2 12 4*   

  
  
  
  
  
  

  
Summa:  14** 6 6 

C
I
N
A
H
L 

*Fyra dubbletter 
** En artikel gick inte att få tag på 
 

Litteratursökning i Medline 
I Medline, vid sökningar av orden HIV or AIDS, användes MeSH database och på så vis 
valdes sökorden hiv or hivinfections or acquired immunodeficiency syndrome ut. Vid sökning 
på ordet nursing användes också MeSH database men på sökordet experience gick det inte att 
använda MeSH database. Experience har därför sökts på i alla fält. Kombination av sökorden 
hiv or hivinfections or acquired immunodeficency syndrome + nursing + experience gav 40 
träffar. Dessa 40 träffar genomgick samma urvalsprocesser som artiklarna från CINAHL-
sökningen. I urval 1 lästes artiklarnas titlar och abstract. De artiklar med titlar och abstract 
som svarade på studiens syfte valdes ut. Av dessa 40 artiklar var det fem som klarade urval 1.  
I urval 2 lästes hela artiklarna igenom. Av de fem artiklarna var det tre stycken vars innehåll 
inte svarade till studiens syfte och som därför förkastades. Två stycken artiklar gick vidare till 
urval 3. I urval 3 kvalitetsgranskades artiklarna enligt granskningsmallar för kvantitativa och 
kvalitativa artiklar (Avdelningen för omvårdnad, 2006). Artiklarna granskades noggrant, med 
hjälp av granskningsmallarna, utifrån bland annat hur väl syfte och resultat stämmer överens 
med varandra, vilken metod och design som använts samt artiklarnas trovärdighet och etiska 
ställningstagande. De två artiklarna upprätthöll dessa kvalitetskrav och klarade urval 3 (se 
tabell 2).  
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Tabell 2. Resultat av litteratursökning i databasen Medline 
Databas Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

1. HIV OR HIVInfections 
OR acquired immuno-
deficiency syndrome 61234    
 
2. Nursing 40845    
 

3. Experience 83476    
  
4. 1 AND 2 AND 3 40 5 2 2 

  
  
  
  
  
  

  
Summa:  5 2 2 

M
E
D
L
I
N
E 

 

Manuell sökning 
Manuell sökning har gjorts i den elektroniska tidskriften Journal of the Association of Nurses 
in AIDS Care. Sökning har gjort på ordet nursing utan några begränsningar i årtal eftersom 
detta inte var möjligt. Sökningen gav 141 träffar, på vilka titel och abstract lästes igenom. Sju 
titlar och abstract svarade på studiens syfte och dessa artiklar klarade på så vis urval 1. Av 
dessa sju var fem dubbletter från sökningen i CINAHL. Två artiklar gick därför vidare till 
urval 2. I urval 2 lästes hela artiklarna igenom. De två artiklarna klarade urval 2 eftersom 
deras innehåll svarade till studiens syfte. I urval 3 kvalitetsgranskades artiklarna enligt 
granskningsmallar för kvantitativa och kvalitativa artiklar (Avdelningen för omvårdnad, 
2006). Artiklarna granskades noggrant, med hjälp av granskningsmallarna, utifrån bland annat 
hur väl syfte och resultat stämmer överens med varandra, vilken metod och design som 
använts samt artiklarnas trovärdighet och etiska ställningstagande. I urval 3 förkastades en 
artikel eftersom metoden var bristfällig då datainsamlingen inte redovisades. Den andra 
artikeln upprätthöll dessa kvalitetskrav och klarade urval 3.  
Manuell sökning har också gjorts genom referenslistor från tidigare studier inom ämnet. Detta 
gav tre träffar. Dessa tre artiklar har genomgått ovanbeskrivna urvalsprocess och klarat urval 
1,2 och 3. Totalt gav den manuella sökningen fyra artiklar som klarade urval 3.  
 
För att summera lästes totalt 274 artiklars titlar och abstract igenom. Av dessa stämde 33 
överens med studiens syfte och klarade urval 1.  Av dessa 33 var nio stycken dubbletter och 
en artikel gick inte att få tag på. Totalt gick 24 artiklar vidare till urval 2. I urval 2 lästes hela 
artiklarna igenom. 13 artiklar klarade urval 2 eftersom deras innehåll motsvarade studiens 
syfte. De 13 artiklarna kvalitetsgranskades enligt granskningsmallar för kvantitativa och 
kvalitativa artiklar (Avdelningen för omvårdnad, 2006). Totalt klarade 12 artiklar urval 3, 
varav nio kvantitativa och tre kvalitativa artiklar, och representerar studiens resultat.   
 

Databearbetning 
Databearbetningen följer steg 5-8 i Polit och Becks (2006) ovan beskrivna steg för en 
litteraturstudie. Granskning av artiklarna gjordes individuellt av båda författarna. Artiklarna 
lästes igenom och de delar av resultatet som var relevanta och stämde överens med studiens 
syfte markerades. Artiklarna diskuterades sedan av författarna tillsammans och ett gemensamt 
resultat sammanställdes. Meningsskiljaktigheter angående resultatet diskuterades djupare för 
grundligare analys. Allt relevant resultat skrevs ner på datorn och översattes med hjälp av 
ordböcker och Nationalencyklopedins hemsida. Därefter sorterades texten efter kategorier 
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som namngavs efter resultatets innehåll. De artiklarna som användes i resultatet kommer att 
redovisas i en matris (se bilaga).  
 

Etiska överväganden 
Studien följer Forsbergs och Wengströms (2003) anvisningar kring etiska överväganden i 
samband med en litteraturstudie. Författarna avsåg att presentera korrekta resultat och 
källhänvisningar utan förvrängningar eller fabriceringar. Översättningar till svenska 
genomfördes noggrant och vid tveksamhet presenterades ordet eller meningen i citat på 
originalspråk. Författarna avsåg att inte spegla sina egna värderingar i litteraturstudien. 
Artiklarna har bearbetats gemensamt för att stärka studiens trovärdighet. 
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Resultat 
Resultatet baseras på 12 artiklar. Vid bearbetning av artiklarna framkom flera kategorier med 
underkategorier som passade till syftet, att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av att vårda 
patienter med HIV/AIDS. Kategorierna är; inställning, en förändrad syn på arbetet och livet, 
bristande kunskap och färdigheter, att känna rädsla, en särskild relation med speciella 
patienter, att vara delaktig i dödsprocessen och emotionell stress. En kort summering av 
huvudfynden i resultatet följer nedan. Varje kategori inleds också med en kort 
sammanfattning.  
 
I resultatet beskrivs sjuksköterskors inställning till HIV- och AIDS-patienter. Bland 
sjuksköterskor finns både en vilja och ovilja till att vårda HIV- och AIDS-patienter. 
Inställningen påverkas av erfarenhet och av en känsla av att vara förberedd att vårda dessa 
patienter. Resultatet visar att sjuksköterskors syn på livet kan ändras genom att vårda dessa 
patienter. Resultatet påvisar en oro bland sjuksköterskor vad gällande bristen på kunskap och 
färdigheter inom omvårdnaden av HIV- och AIDS-patienter. Trots att rädslan för HIV/AIDS 
kan variera visar resultatet att sjuksköterskor upplever en betydande rädsla för HIV/AIDS. 
Sjuksköterskor uttrycker att de är rädda för HIV/AIDS eftersom de är rädda för att de själva 
ska bli smittade. Resultatet visar hur sjuksköterskor genom att vårda HIV- och AIDS-patienter 
utvecklar en särskild relation med vissa patienter som de kommer bra överens med och som 
de anser vara speciella. Resultatet beskriver de uppgifter som sjuksköterskor anser sig ha vid 
dödsfall av AIDS-patienter. Dessa uppgifter kan bland annat bestå av att upprätthålla 
patientens livskvalitet till slutet. Resultatet redovisar för den psykiska stress som 
sjuksköterskor kan erfara i vården av HIV- och AIDS-sjuka. 
 

Inställning 
Kategorin inställning kan indelas i två underkategorier; sjuksköterskors inställning och 
omgivningens inställning.  
 

Sjuksköterskors inställning 
Denna kategori innefattar sjuksköterskors inställning till patienter med HIV/AIDS och hur 
sjuksköterskors inställning kan påverkas av erfarenhet och en känsla av förberedelse för att 
vårda HIV- och AIDS-patienter. Kategorin beskriver också förmågan att kunna acceptera 
människan bakom sjukdomen samt sjuksköterskors vilja/ovilja att vårda patientgruppen.  
 
Pita-Fernandez, Rodriguez-Vazquez och Pertega-Diazs studie (2004) visar att över hälften av 
sjuksköterskorna i deras studie hade en positiv inställning till HIV- och AIDS-vård.  
Viljan att vårda AIDS-patienter grundar sig, enligt Preston, Forti, Kassab och Koch (2000), på 
sjuksköterskors inställning till homosexuella män och till att vårda AIDS-patienter. Ju mer 
positiv inställning desto mer positiva var de till att vårda AIDS-patienter. Detta bekräftas av 
O´Sullivan, Preston och Fortis (2000) studie.  
 
Hodgsons studie (2000) visar att sjuksköterskor med erfarenhet av HIV- och AIDS-patienter 
har en mer positiv och mindre dömande inställning än andra samt att de har ett stark empatiskt 
tillmötesgående, åtföljt av en närhet till denna patientgrupp. I Liljestrands studie (2004) 
upplever erfarna vårdgivare mer tillfredställelse med sina färdigheter, söker mindre 
konsultationer och är mer positiva att ta hand om nya HIV-patienter än andra vårdgivare. 
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Studien av Preston et al. (2000) visar att sjuksköterskors erfarenhet tillsammans med en 
känsla av att vara förberedd för att vårda HIV- och AIDS-patienter gör dem mer villiga att 
vårda denna patientgrupp. I studien var det dock endast ett litet antal sjuksköterskor som 
kände sig förberedda på att vårda AIDS-patienter. Detta visar även studien gjord av 
O´Sullivan et al. (2000).  
 
Studien av Röndahl, Innala och Carlsson (2003) visar att sjuksköterskor generellt uttrycker en 
empatisk inställning till HIV-patienter och homosexuella HIV-patienter. Shermans (2000a) 
studie visar dock att vissa AIDS-sjuksköterskor till en början innehar en negativ inställning 
till homosexuella. Homosexuella målas upp som perversa och syndare och deras insjuknande i 
AIDS är ett straff från Gud. Med tiden, när sjuksköterskorna har lärt känna och lärt sig förstå 
patienterna, accepteras de homosexuella som individer.  
Shermans (2000a) studie visar också att majoriteten av sjuksköterskorna anser att vården av 
intravenösa missbrukare är väldigt utmanande och beskriver missbrukarna som manipulativa, 
fientliga, aggressiva, krävande eller som lögnare och tjuvar. Trots detta försöker 
sjuksköterskorna att bortse från svårigheterna hos patienternas personlighet och försöker att 
förstå deras uppväxt och livshistoria.   
Shermans (2000b) studie visar att många sjuksköterskor upplever svårigheter i att acceptera 
patienternas bakgrund, värderingar och sexualitet. Sjuksköterskorna betonar dock hur viktigt 
det är att de ser bortom skuld och straff och accepterar patienterna. I Hodgsons (2000) studie 
beskrivs hur en sjuksköterska är nyfiken på att ta reda på hur patienterna blivit smittade med 
HIV och vilken livsstil de har. Hon läste anteckningar om patienterna tills hon insåg att de 
smittade tillhörde alla samhällsgrupper. Sjuksköterskorna i studien vill inte döma patienterna 
och menar att det inte spelar någon roll hur de har fått sjukdomen utan att det väsentliga är att 
patienterna behöver deras hjälp: 
” but they could sit down and equally judge me about things I´ve done in the past that they 
would´nt agree with. I don´t think it necessarily matters how the person caught the disease – 
they have caught the disease and they need our help should mean it doesn´t matter (Hodgson, 
2000, sid 288).  
 
Enligt Pita-Fernandez et al. (2004) är det endast 6 % av sjuksköterskorna som skulle undvika 
kontakt med AIDS-sjuka om de hade den möjligheten. I studien av Röndahl et al. (2003) är 
denna siffra högre, deras resultat tyder på att 36 % av sjuksköterskorna skulle avstå från att 
vårda HIV-patienter om möjligheten fanns.  
 

Omgivningens inställning 
Denna kategori beskriver omgivningens reaktioner mot sjuksköterskornas val av yrke och hur 
det påverkar sjuksköterskans vilja att vårda HIV- och AIDS-patienter.  
 
Sjuksköterskor som arbetar med HIV/AIDS får hantera negativa reaktioner från omgivningen 
på grund av sitt yrkesval. Dessa negativa reaktioner gör att flera sjuksköterskor inte känner sig 
helt bekväma med att berätta var de arbetar. Omgivningens reaktioner är ofta grundade i 
överdriven rädsla och fördomsfulla uppfattningar om hur HIV smittar. Reaktionerna kan 
också grunda sig i att utomstående identifierar sjuksköterskorna med den patientgrupp de 
vårdar och ser sjuksköterskorna som bärare av HIV. Reaktionerna kommer från hemmet, 
familj, partner eller från vänner (Hodgson, 2000). Studien av Preston el al. (2000) visar 
liknande resultat och menar att sjuksköterskornas vilja att vårda AIDS-patienter påverkas av 
omgivningens reaktioner. Sjuksköterskor är mer villiga att vårda AIDS-patienter om de har 
anhöriga som är positivt inställda till sjuksköterskornas arbete. 
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Shermans (2000b) studie antyder dock motsatsen, att de anhörigas inställningar till 
sjuksköterskors val av yrke inte påverkar sjuksköterskors arbete. Sjuksköterskor känner inte 
någon emotionell stress över brist på stöd från sina anhöriga.  
 

En förändrad syn på arbetet och livet  
Denna kategori innefattar sjuksköterskors förhållningssätt till yrket och hur omvårdnaden av 
AIDS-patienter förändrar deras syn på livet.  
I Shermans (2000a) studie beskrivs AIDS-sjuksköterskors tankar kring sitt jobb. Genom att 
sjuksköterskorna vårdar patienter med AIDS har livet fått en mening och ett ändamål. 
Sjuksköterskorna uttrycker ett behov av att hjälpa patienterna och flera av dem betraktar sitt 
arbete som ett kall.  En sjuksköterska uttrycker sig med dessa ord:  
”I didn´t have an agenda or mission when I came into this work. I was called to reduce the 
suffering (Sherman 2000a, sid 121).  
Sjuksköterskorna drogs till jobbet av olika anledningar, bland annat av den utmaning de såg i 
vården av AIDS-sjuka. Shermans (2000a, 2000b) studier visar att sjuksköterskor utvecklar ett 
nytt perspektiv på livet genom att vårda AIDS-patienter. Det nya perspektivet på livet bestod 
av insikten av att leva fullt ut, att ta hand om sin hälsa och att inte ta livet eller relationer för 
givet.  
 

Bristande kunskap och färdigheter 
Denna kategori beskriver sjuksköterskors oro över bristen på kunskap och färdigheter inom 
omvårdnaden av HIV- och AIDS-patienter.  
Dobson och Loewenthals (2001) studie påvisar att 68 % av sjuksköterskorna är bekymrade 
över sjuksköterskors bristande kunskap och färdigheter inom omvårdnaden av HIV- och 
AIDS-patienter. I samma studie påvisas också att 37 % av de tillfrågande sjuksköterskorna 
menar att de inte har tillräckliga kunskaper om behandling av opportunistiska infektioner.  
Sjuksköterskorna i studien menar att det är viktigt att bevara sjuksköterskors färdigheter och 
kunskaper om HIV/AIDS för att undvika att erfarna sjuksköterskor lämnar specialiteten.  
 

Att känna rädsla 
Denna kategori innefattar sjuksköterskors rädsla för HIV/AIDS. Rädslan grundar sig i risken 
för att själv bli smittad. Sjuksköterskorna är medvetna om att de ska vidta 
försiktighetsåtgärder och använda skyddsutrustning med detta förhindrar ändå inte 
exponering. Sjuksköterskornas rädsla kan leda till ovilja att vårda patienter med HIV/AIDS. 
Kategorin beskriver också sjuksköterskans erfarenhet av att hantera rädslan för att bli smittad.  
 
I Hodgsons (2000) studie uttrycker sjuksköterskorna svårigheter att engagera sig i HIV/AIDS-
patienter. Detta på grund av att de riskerar sin fysiska säkerhet i omvårdnaden av dessa 
patienter.  
I en studie gjord av Preston et al. (2000) var strax under hälften av alla sjuksköterskor rädda 
att vårda AIDS-patienter. Mer än hälften av sjuksköterskorna uttryckte en oro över att de 
själva kanske inte kunde förhindra att de blev smittade.  
Milona, Ganczak och Szych (2005) delar i sin studie in deltagarna i tre grupper utefter deras 
rädsla för HIV-infektion. Majoriteten av sjuksköterskorna hamnar i gruppen; allvarligt oroade 
för HIV-infektion, ungefär en tredjedel hamnar i gruppen; lite oroliga för HIV-infektion och 
ytterst få hamnar i gruppen; inte oroliga för HIV-infektion. I Shermans (2000b) studie indelas 
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sjuksköterskorna i liknande grupper men resultatet skiljer sig från studien gjord av Milona et 
al. (2005). Det är enbart en sjuksköterska som hamnar i gruppen; allvarligt oroade för HIV-
infektion. Sjuksköterskorna i grupperna; lite oroliga för HIV-infektion och inte oroliga för 
HIV-infektion, var ungefär lika många till antalet.  
 
I Hodgsons (2000) studie diskuterar sjuksköterskor att rädslan för att vårda patienter med HIV 
huvudsakligen grundar sig på risken för smitta. Flera sjuksköterskor menar att om de följer 
avdelningsrutinerna är de inte i riskzonen. De utrycker också att de är mindre rädda för att bli 
smittade på avdelningen än ute på gatan eller på stormarknaden trots att dessa miljöer liknar 
varandra. Skillnaden är att sjuksköterskorna är medvetna om risken för smitta på avdelningen.  
Studien av Röndahl et al. (2003) visar att de rädslor som sjuksköterskor känner i sitt arbete 
med HIV-patienter främst innebär rädsla för att patienterna ska börja blöda och att 
sjuksköterskorna ska komma i kontakt med patienternas blod. Sjuksköterskorna i Shermans 
(2000b) studie betonar att de är medvetna om att de ska använda skyddsutrustning och 
skyddsföreskrifter för att inte bli utsatt för blod eller kroppsvätska. Trots detta har alla 
studiens sjuksköterskor blivit utsatt för exponering, främst genom nålstick. Dessa situationer 
framkallar skräck hos sjuksköterskorna men de är trots dessa incidenter fast beslutna om att 
ge fortsatt god vård.  
 
O´Sullivan et al. (2000) betonar att ju räddare sjuksköterskor är för att smittas av HIV och ju 
mer oroliga de är för att vårda AIDS-patienter, desto mindre villiga är de att bedriva vård för 
denna patientgrupp.  
 

Hantering av rädslan för att bli smittad  
Shermans (2000b) studie redovisar hur sjuksköterskor hanterar den psykiska stressen i 
samband med risken för att bli smittad. Sjuksköterskorna accepterar risken som en del av 
livet, de inser att de inte kan leva i rädsla men att det är nödvändigt att vidta 
försiktighetsåtgärder. Studien visar också att rädslan minskar i och med tidigare exponeringar. 
Om sjuksköterskorna tidigare har utsatts för en stickskada och inte blivit smittade blir de inte 
lika stressade och uppjagade andra gången det händer. Vid exponering tar sjuksköterskorna 
själva på sig ansvaret för stickskadan, de skyller inte på patienten. Sjuksköterskorna kan dock 
uttrycka ilska mot sjukhuset som inte har tillfredsställande skyddsutrustningar.  
Sjuksköterskorna kan dessutom skydda sig själva genom att undvika risken av att bli smittad. 
De är i så fall tvungna att vara helt fokuserade på vad de gör, vid t.ex. provtagningar, och inte 
bli distraherade.  
I Shermans (2000a) studie definierar sjuksköterskorna mod som ”the strength to stand up at 
all adversity” och “facing something and not run away from it” (Sherman, 2000a, sid 121). 
Vissa sjuksköterskor menar att de behöver mod för att handskas med rädslan för att bli 
smittad. Andra sjuksköterskor menar att de inte behöver något extra mod eftersom de förlitar 
sig på försiktighetsåtgärder och betraktar patienterna som individer som behövde deras vård. 
En tredje grupp sjuksköterskor uttrycker att de inte behöver något mod alls utan menar att de 
är orädda och att inget skrämmer dem, de beskriver sig själva som väldigt starka.  
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En särskild relation med speciella patienter 
I denna kategori beskrivs hur sjuksköterskor, som arbetar inom AIDS-vården, utvecklar en 
särskild relation i mötet med speciella patienter.   
 
Enligt Sherman (2000b) uttrycker AIDS-sjuksköterskor ett starkt engagemang för att vårda 
patienter med AIDS. Hodgsons (2000) studie visar liknande resultat. 
Sjuksköterskorna i Shermans (2000a) studie skildrar relationer med dessa speciella patienter: 
“Special patients were those with whom there was” a chemistry,” ” a sense of connection,” 
or” a clicking of personalities” (Sherman 2000a, sid 120).  
Speciella patienter påminner sjuksköterskorna om deras anhöriga. Det är också dessa patienter 
som sjuksköterskorna kan identifiera sig med. Det är vanligt att de kvinnliga sjuksköterskorna 
identifierar sig med kvinnliga patienter. Den speciella kontakten uppkommer mellan 
sjuksköterskan och patienten när patienten frågar sjuksköterskan om dennes intressen, 
hobbyer eller familj. Denna kontakt kan också uppkomma när patienten efterfrågar 
sjuksköterskans vård eller konsulterar henne vad gällande medicinska beslut. I relationen med 
patienterna ingår även att muntra upp varandra vid motgångar. Det emotionella samförståndet 
mellan sjuksköterskan och en speciell patient illustreras med detta citat: 
”as a nurse fluffed the pillow of her patient, he gently touched her face and said, ”You´re my 
angel” She smiled at him and said, ”We’re in this together. When you hurt, I hurt” (Sherman 
2000b, sid 1505).  
 

Att vara delaktig i dödsprocessen  
Under denna kategori beskrivs sjuksköterskors uppgifter, och vad de kan dra lärdom av, vid 
dödsfall av en AIDS-patient.   
 
Sherman (2000a) beskriver i sin studie sjuksköterskans del i dödsprocessen. Sjuksköterskorna 
uttrycker att deras uppgift är att hjälpa patienterna att leva fullt ut intill döden, att hjälpa dem 
att upprätthålla sin livskvalitet till slutet. Sjuksköterskan guidar patienten i dödsprocessen och 
uppmuntrar denna att släppa taget. Sjuksköterskans uppgift är också att stödja patientens 
familj genom att bl.a. hjälpa dem att acceptera döden. Sjuksköterskorna beskriver även hur de 
fascineras av de patienter som i dödsprocessen kan känna glädje och skönhet i livet. Dessa 
patienter visar sjuksköterskorna att det är möjligt att dö med heder och värdighet.  
 

Emotionell stress  
Kategorin emotionell stress berör den psykiska stress och höga arbetsbörda som 
sjuksköterskor kan erfara i vården av HIV- och AIDS-sjuka. Orsaken till den psykiska 
stressen är ofta relaterad till patienters dödsfall eller till oförmåga att skapa relationer till 
patienter. 
 
Enligt Gueritault-Chalvin, Kalichman och Peterson (2000) finns det i AIDS-vården ett 
samband mellan utbrändhet och hög arbetsbörda, sjuksköterskors ålder samt känsla av 
kontroll. Unga sjuksköterskor med låg känsla av kontroll och som uppfattar sin arbetsbörda 
som hög löper särskild risk för utbrändhet. En hög känsla av kontroll leder således till 
minskad risk för utbrändhet.  
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Sjuksköterskorna i Shermans (2000b) studie anser att psykisk stress och trötthet hör ihop med 
omvårdnad i allmänhet.  När denna stress trots allt förekommer i omvårdnaden av HIV- och 
AIDS-patienter menar de att den främsta orsaken till stressen är deras upplevelse av att många 
unga människor lider och dör snabbt:  
”You watched handsome young men disintergrate. On any one day, five patients would die” 
(Sherman, 2000b, sid 1505).  
Kalichman, Gueritault-Chalvin och Demis studie (2000) visar på liknande resultat, att svår 
sjukdom och dödsfall av unga människor och favoritpatienter skapar stress och upplevs som 
mycket påfrestande. Att se patienternas familjs lidande uppfattas också som en källa till stress 
och prövning (Sherman, 2000b). 
 
Emotionell stress kan också uppkomma när sjuksköterskorna upplever att de inte kan etablera 
en relation med en patient. Dessa patienter anses som krävande eftersom sjuksköterskorna inte 
kan etablera någon relation med dem hur mycket de än försöker. Dessa patienter kan även 
pröva sjuksköterskornas engagemang genom att ställa orimliga krav (Sherman, 2000b).  
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Diskussion 
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av att vårda patienter med 
HIV/AIDS i västvärlden. Utifrån artiklarna kunde sju kategorier identifieras; inställning, en 
förändrad syn på arbetet och livet, bristande kunskap och färdigheter, att känna rädsla, en 
särskild relation med speciella patienter, att vara delaktig i dödsprocessen och emotionell 
stress.  
 

Resultatdiskussion  
Resultatet visar att sjuksköterskor generellt har en positiv inställning till HIV-positiva (Pita-
Fernandez et al. 2004, Röndahl et al. 2003). Sherman (2000a) menar dock att sjuksköterskor 
till en början kan döma HIV- och AIDS-patienter på grund av deras situation och sexuella 
läggning. Liknande resultat beskrivs av van Wissen och Woodman (1994). Detta går emot 
ICN:s etiska kod för sjuksköterskor: 
”I vårdarbetet verkar sjuksköterskan för en miljö där mänskliga rättigheter, värderingar, 
sedvänjor och trosuppfattning hos individ, familj och samhälle respekteras” (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2000, sid 4).  
En del sjuksköterskor skulle helt avstå från att vårda HIV- och AIDS-patienter om de hade 
möjligheten (Pita- Fernandez et al. 2004, Röndahl et al. 2003).  Tidigare studier (van Wissen 
& Woodman, 1994) visar liknande resultat, att sjuksköterskor själva vill bestämma om de ska 
vårda HIV-positiva. Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor ska omvårdnad ges till 
personer som är i behov av vård. Sjuksköterskans vilja att vårda patienten ska inte beaktas. 
Målet för hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) är en god hälsa och vård på lika villkor för 
hela befolkningen. Vården skall dessutom ges med respekt för alla människors lika värde och 
för den enskilda människans värdighet.  
 
Konsekvensetik innebär att en handlings moraliska värde avgörs av de mål som eftersträvas 
med handlingen (Kalkas & Sarvimäki, 1996). Hur skulle omvårdnaden för HIV- och AIDS-
patienter se ut om sjuksköterskan skulle ha möjligheten att välja om hon ville vårda denna 
patientgrupp eller inte? Det är möjligt att konsekvenserna skulle bli goda för sjuksköterskan 
men de skulle bli förödande för patienten. Kalkas och Sarvimäki (1996) beskriver pliketik 
som ”det som bör göras”.  Pliktetik uppnås inte om sjuksköterskan själv skulle bestämma 
över vilka hon vill vårda. Det är inte etiskt försvarbart att vägra ge vård till patienter med 
”mindre accepterade” sjukdomar. Enligt författarna har inte vårdpersonal någon moralisk rätt 
att vägra ge den vården patienten behöver. Etiska riktlinjer och författningar för 
sjuksköterskans ansvarsområden och yrkesutövande följer med en sjuksköterskelegitimation. 
 
Kan sjuksköterskornas negativa inställning till HIV- och AIDS-patienter, som framgår av 
Pita-Fernandez et al. (2004) och Röndahl et al. (2003), påverka kvaliteten på vården? 
Forskarnas åsikter skiljer sig åt på den punkten. Det är inte lämpligt att sjuksköterskor som 
har en negativ inställning till AIDS vårdar dessa patienter eftersom det finns en risk att 
patientvården kan bli lidande menar Demmer (1999). Siminoff, Erlen och Sereika (1998) 
beskriver dock att även om sjuksköterskor har negativa inställningar mot homosexuella, 
drogmissbrukare och andra AIDS-patienter påverkas inte kvaliteten på vården.   
 
Rädslan för att vårda patienter med HIV grundar sig ofta i rädslan för att bli smittad 
(Hodgson, 2000, Röndahl et al. 2003). Denna rädsla kan göra sjuksköterskor mindre villig att 
bedriva vård för denna patientgrupp (O´Sullivan et al. 2000). Risken att bli HIV-positiv efter 
att blivit injicerad med HIV-kontaminerade kroppsvätskor är mellan 0,2-0,5 % (Culver, 
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1997). Trots att smittrisken är liten tyder åtskilliga studier (Preston et al. 2000, Milona et al. 
2005, Hodgson, 2000 och Röndahl et al. 2003) på att det finns en stor rädsla för att bli 
smittad. Kan rädslan grunda sig i bristande kunskap och förståelse för HIV-virusets 
smittsamhet? Studien av van Wissen och Woodman (1994) visar att rädslan för att bli smittad 
minskar när sjuksköterskor har fått information om sjukdomen. Är kunskapsnivån för låg hos 
de sjuksköterskor som känner stor rädsla? 
Dobson och Loewenthals (2001) studie visar att det finns en majoritet av sjuksköterskor som 
är oroliga över bristen på kunskap om omvårdnad kring HIV/AIDS. Tidigare studier (van 
Wissen & Woodman, 1994) har visat att bristen på kunskap och erfarenhet leder till att 
sjuksköterskor känner sig osäkra att vårda HIV- och AIDS-sjuka.  
 
I Shermans (2000b) studie framkom att alla studiens sjuksköterskor har blivit utsatta för 
stickskada. Efter en sådan händelse kunde de uttrycka ilska mot sin arbetsplats för att den inte 
har tillfredställande skyddsutrustningar. Även van Wissen och Woodman (1994) påpekar att 
sjuksköterskor upplever brister i säkerhetsföreskrifter vad gällande omvårdnad av HIV- och 
AIDS-patienter. Enligt Smittskyddslagen (2004:168) ansvarar varje landsting för att 
behövliga smittskyddsåtgärder vidtas inom landstingsområdet. Detta bör också gälla åtgärder 
för att minska smitta hos sjuksköterskor och annan vårdpersonal. Om tillräckliga 
smittskyddsåtgärder inrättas kan rädslan för smitta minska och viljan att vårda HIV- och 
AIDS-patienter öka.  
 
I omvårdnaden av patienter med HIV och AIDS bildar sjuksköterskan en särskild relation 
med speciella patienter (Sherman, 2000a). I och med detta skapar sjuksköterskan en grund i 
sin omvårdnad. Eriksson (2000) menar att vårdrelationen utgör själva grunden i vårdandet. 
Det emotionella samförståndet som beskrivs i Shermans (2000b) studie uppfyller Travelbees 
(i Kirkevold, 2000) krav på en god relation, dvs. den består av ömsesidig förståelse och 
kontakt.  
 
Sjuksköterskor anser sig ha vissa uppgifter att utföra när en patient dör. De ska agera som stöd 
för patienten och hjälpa denna att leva fullt ut fram till döden (Sherman, 2000a). Genom att 
stödja och hjälpa patienten ger sjuksköterskan patienten möjligheten till en värdig död vilket 
är syftet med omvårdnad enligt Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1993:17) om 
omvårdnad inom hälso- och sjukvården.  
 
Emotionell stress förekommer inom HIV- och AIDS-vården (Sherman 2000b). Enligt Barbour 
(1994) upplever sjuksköterskor som vårdar patienter med HIV många stressfaktorer från flera 
olika källor. I resultatet återspeglas stress i flera delar av texten, framförallt i att ständigt 
känna rädsla för att bli smittad (Hodgson, 2000), att inte kunna bilda relationer med patienter 
eller när unga patienter eller en favoritpatient dör (Kalichman et al. 2000, Sherman, 2000b).  
Antonovsky (2005) benämner tre typer av stressfaktorer, så kallade stressorer; den kroniska, 
livshändelsestressorer och dagliga förtretligheter. Antonovsky menar att de dagliga 
förtretligheterna, t.ex. problem på jobbet, kan leda till en kronisk stressor om det pågår varje 
dag. Som ovan konstaterat består mycket av sjuksköterskors erfarenhet och arbete med HIV- 
och AIDS-patienter av stress. Hur påverkar detta kvalitén på vården? Kan sjuksköterskor 
bedriva en god och säker vård när de känner sig stressade? 
 
Antonovskys (2005) teoretiska modell, KASAM (känsla av sammanhang), visar hur olika 
faktorer samspelar för att en person ska uppnå en känsla av sammanhang i tillvaron. För att 
uppnå KASAM, känsla av sammanhang, behövs komponenterna begriplighet, hanterbarhet 
och meningsfullhet. Begriplighet innebär att situationen skall vara förståelig, hanterbarhet 
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innebär tro på att situationen kan hanteras, meningsfullhet innebär att det ska kännas 
meningsfullt att försöka hantera situationen.  
Sjuksköterskor inom HIV- och AIDS-vård kan lära sig uppnå en känsla av sammanhang. 
Shermans (2000a) studie visar hur sjuksköterskor genom att begripa och förstå en situation 
kan lära sig att acceptera den. En del sjuksköterskor i studien har först en negativ inställning 
till homosexuella men allteftersom de lär känna, och förstå, dessa patienter kan de acceptera 
dem som individer. Gueritault-Chalvin et al. (2000) studie visar att sjuksköterskor kan hantera 
en situation genom att inneha en hög känsla av kontroll. Meningsfullhet beskrivs i Shermans 
(2000a) studie när sjuksköterskorna uttrycker ett behov av att hjälpa patienterna och betraktar 
sitt arbete som ett kall. Sjuksköterskorna uttrycker även att deras liv fått en mening och ett 
ändamål i och med deras arbete med AIDS-patienter.  
 
Syftet med att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av att vårda patienter med HIV/AIDS var 
att göra sjuksköterskor mer medvetna om den vård de bedriver för HIV- och AIDS-patienter 
och på så vis kunna förbättra vården. Den ökade medvetenheten kan hjälpa dem att övervinna 
fördomar, rädsla och bekämpa stress samt att utveckla en god relation med patienten. 
Eftersom denna studie fokuserar på sjuksköterskor vore det intressant att i fortsatta studier 
undersöka HIV- och AIDS-patienters erfarenheter av att bli vårdade, med fokus på hur de kan 
uppfatta sjuksköterskors inställning mot HIV- och AIDS-sjuka. Vidare skulle det vara 
intressant att undersöka hur stress inom HIV- och AIDS-vården påverkar sjuksköterska, 
patient och vårdkvalitet. 
 

Metoddiskussion 
Metoden som användes var en litteraturstudie som har följt Polit & Becks (2006) åtta steg för 
en systematisk litteraturstudie.  
Ett tydligt resultat har framkommit av de 12 artiklar som har använts. Studiens resultat styrks 
av tidigare forskning vilket stärker resultatets trovärdighet.  
 
De 12 artiklarna som användes till resultatet är begränsade i tid eftersom de är publicerade 
mellan 2000 och 2007. Vid sökning av vetenskapliga artiklar fann författarna en stor mängd 
material som var publicerat på 1980-90-talet. På så vis fanns det mycket material som 
författarna inte har tagit del av som kunde ha bidragit till resultatet. Begränsningen gjordes för 
att resultatet skulle baseras på aktuell forskning. En artikel gick inte att beställa, den hade 
kanske kunnat stärka resultatet eller tillfört nytt resultat.  
 
I den manuella sökningen påträffades artiklar som borde ha hittats i databassökningen. På så 
vis kan sökorden som användes i databassökningen ifrågasättas. En tredjedel av artiklarna har 
hittats genom manuell sökning vilket kan tyda på brister i databassökningen. De artiklar som 
hittades genom manuell sökning i den elektroniska tidskriften Journal of the Association of 
Nurses in AIDS Care och genom referenslistor, bör ha hittats i CINAHL eller Medline.  
I databassökningarna i CINAHL och Medline har CINAHL Headings och MeSH database 
används för att förenkla sökningen och finna relevanta artiklar. Undantag är ordet experience 
som sökts på i alla fält. I Medline gick det inte att använda MeSH database på ordet 
experience och i CINAHL uppkom orelevanta underkategorier. Vid begränsning av de olika 
underkategorierna, t.ex. workexperience, påträffades inte artiklar som hittades vid frisökning 
av ordet experience.   
Val av sökord kan ha påverkat sökningens resultat och begränsat utbudet av artiklar, vilket i 
sin tur kan ha påverkat studiens resultat.  
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Studien baseras på tre kvalitativa och nio kvantitativa artiklar. Mycket av de kvalitativa 
studiernas resultat har använts och stärkts av de kvantitativa artiklarna.  
 
Under analysen av data har det varit svårt att placera data i kategorier eftersom en del av 
materialet passar in under flera kategorier. Författarna har diskuterat data tillsammans och det 
mest övergripande innehållet har styrt i vilken kategori data har placerats i. Ett exempel är att 
i emotionell stress återfinns andra kategorier. Döden och favoritpatienter som nämns i 
emotionell stress skulle också kunna placeras i kategorierna; att vara delaktig i dödsprocessen 
och särskilda relationer med speciella patienter.  
 
Alla artiklar som ingår i resultatet är skrivna på engelska vilket kunde innebära en risk för 
feltolkning av innehållet.  Noggranna översättningar har gjorts men det förekommer att ord i 
det engelskaspråket inte har samma betydelse och innebörd som den svenska översättningen. 
Ett exempel är det engelska ordet attitude som, om det översätts rakt av, betyder attityd. 
Attityd är på svenska ett laddat ord och betraktas ofta som något negativt. I studien har därför 
ordet attitude översatts till inställning. Citat har använts på originalspråk eftersom risken 
funnits att feltolka meningen och dess betydelse.  
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Dobson, P. & Loewenthal, M. 
(2001). The Status of 
HIV/AIDS Nursing in 
Australia: A Specialty in 
Decline? Journal of the 
Association of Nurses in AIDS 
Care. 
 

Syftet var att undersöka hur HAART 
(highly active antiretroviral therapy) 
påverkar sjuksköterskornas 
omvårdnadsfärdigheter. Syftet var också 
att undersöka sjuksköterskors 
tillbakadragande från HIV/AIDS-vården.  
 
 
 
 
 

Kvantitativ metod. En enkät 
skickades ut till HIV- och AIDS-
sjuksköterskor (n=135) som var 
medlemmar i The Australian and 
New Zeeland Association of Nurses 
in AIDS Care (ANZANAC).  
Bortfall ( n=41). 
 
 

Mer än 72 % av sjuksköterskorna rapporterade 
att de hade förlorat några eller många 
omvårdnadsfärdigheter. Ungefär 37 % menade 
att de inte hade tillräckligt med kunskaper om 
hur opportunistiska infektioner behandlas. Av 
sjuksköterskorna rapporterade 27 % att ett stort 
antal av deras kollegor hade lämnat HIV/AIDS 
vården tidigare år.  

Gueritault-Chalvin, V., 
Kalichman, A. & Peterson, J. L. 
(2000). Work-related stress and 
occupational burnout in AIDS 
caregivers: test of a coping 
model with nurses providing 
AIDS care. AIDS CARE. 
 

Syftet var att fastställa vilka psykologiska 
copingstrategier som är relaterade med 
utbrändhet av sjukvårdspersonal som 
jobbar med HIV/AIDS.  

Kvantitativ metod.  Slumpmässigt 
utvalda sjuksköterskor (n= 445), som 
var medlemmar i Association of 
Nurses in AIDS Care (ANAC), 
svarade på en enkät.  
 

Det finns ett samband mellan utbrändhet och 
hög arbetsbörda, låg ålder och en låg känsla av 
kontroll. En hög känsla av kontroll motverkar 
utbrändhet.  

Hodgson, I. (2000). Empathy, 
inclusion and enclaves: the 
culture of care of people with 
HIV/AIDS and nursing 
implications. Journal of 
Advanced Nursing. 
 

Studien syftar till att undersöka specifika 
kännetecken i kulturen på en specialiserad 
enhet som vårdar personer med HIV och 
AIDS. 
 

Kvalitativ metod. Etnografisk design. 
Icke-deltagande observation och 
semistrukturerade intervjuer utfördes 
på en infektionsavdelning vid ett 
universitetssjukhus i Storbritannien. 
Alla 31 sjuksköterskor på 
avdelningen deltog.   
 

Sjuksköterskor som arbetade på avdelningen 
hade en generellt positiv inställning mot 
patientgruppen. De hade också en stark empatisk 
inställning åtföljd av ett nära engagemang.  
 

Kalichman, S.C., Gueritault-
Chalvin, V. & Demi, A. (2000). 
Sources of Occupational Stress 
and Coping Strategies Among 
Nurses Working in AIDS Care. 
Journal of the Association of 

Syftet var att undersöka vilka källor till 
stress som sjuksköterskor, som ger vård 
till patienter med HIV/AIDS, upplever 
samt de copingstrategier dessa 
sjuksköterskor använder vid 
stresshantering.  

Kvantitativ metod. Slumpmässigt 
utvalda sjuksköterskor (n=499), som 
var medlemmar i Association of 
Nurses in AIDS Care (ANAC),  
svarade på en enkät. 
 

Många sjuksköterskor kände av stress. Denna 
stress kunde kategoriseras i två huvudgrupper; 
arbetsplatsen med underkategorin vårdinstitution 
och personal samt patientvård med 
underkategorierna biologiskt hot, död, informera 
patienter, utmanande patienter, familjer och 

 



Nurses in AIDS Care. 
 

  behandlingsdilemma.  
Strategierna som användes för att hantera den 
arbetsrelaterade stressen var önsketänkande, 
positiv uppskattning, sökande av socialt stöd, 
strategisk problemlösning, undvikande, 
accepterande, rationell problemlösning och 
andlighet.  
 

Liljestrand, P. (2004). HIV 
Care: Continuing Medical 
Education and Consulation 
Needs of Nurses Physicans and 
Pharmacists. Journal of the 
Association of Nurses in AIDS 
Care. 
 

Syftet var att undersöka om vårdgivare 
(sjuksköterskor, sjuksköterskestudenter, 
läkare, läkarassistenter och farmaceuter) 
upplever tillfredställelse i sina kunskaper, 
konsultationsbehov och i sin vilja att 
bedriva vård till HIV-positiva.  
 

Kvantitativ metod. En enkät 
skickades ut till sjuksköterskor 
sjuksköterskestudenter, läkare, 
läkarassistenter och farmaceuter 
(n=650) i Arizona, Kalifornien, 
Hawaii och Nevada.  
Bortfall (n=156). 

Erfarna vårdgivare rapporterade mer 
tillfredställelse i sina kunskaper och färdigheter, 
de upplevde mindre behov av konsultation och 
mer vilja att vårda nya patienter än andra 
vårdgivare.  
 

Milona, M., Ganczak, M. & 
Szych, Z. (2005). Surgical 
nurses and their concerns of 
acquiring HIV infection at the 
workplace. Roczniki Akademii 
Medycznej w Bialymstoku.  
 

Syftet var att bedöma rädslan over att 
förvärva HIV-infektion på arbetsplatsen 
bland sjuksköterskor som arbetar på 
kirurgiska avdelningar på sjukhus i västra 
Pommern, Polen. 

Kvantitativ metod. Ett frågeformulär 
skickades till slumpmässigt utvalda 
sjuksköterskor (n=601) som arbetade 
på kirurgiska avdelningar i västra 
Pommern, Polen. Bortfall (n=9). 

Det fanns en allvarlig rädsla för att vårda HIV-
positiva patienter bland de medverkande 
sjuksköterskorna.   

O´Sullivan, S., Preston, D. B. & 
Forti, E. M. (2000). Predictors 
of rural critical care nurses´ 
willingness to care for people 
with AIDS. Intensive and 
Critical Care Nursing.  

Syftet var att undersöka relationen mellan 
sjuksköterskors inställning mot AIDS och 
deras villighet att vårda AIDS-patienter.  
 

Kvantitativ metod. Sjuksköterskor 
(n=615) i New York och 
Pennsylvania svarade på ett 
frågeformulär. 
 
  
 

De mest signifikanta faktorerna som påverkade 
sjuksköterskors villighet att vårda AIDS-
patienter var att de inte kände sig förberedda att 
vårda patienterna, och att de kände en oro och 
rädsla för att själva bli smittade. 
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Syftet var att kartlägga vårdpersonalens 
inställning gentemot HIV och AIDS på 
ett sjukhus i Spanien.  
 

Kvantitativ metod. Ett stratifierat 
slumpmässigt urval genomfördes och 
resulterade i att sjuksköterskor och 
undersköterskor (n=574) på ett 
sjukhus i Spanien ombads svara på 
en enkät. Bortfall (n=140).  
 

Sjuksköterskor hade en mer positiv inställning 
till HIV-patienter och till omvårdnaden av dessa 
än vad undersköterskor hade. 
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(2000). Personal and Social 
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Willingness to Care for Persons 
with AIDS. Research in nursing 
& Health.  

Syftet var att undersöka individuella och 
sociala faktorer som kan påverka 
sjuksköterskors villighet att vårda 
personer med AIDS.  
 

Kvantitativ metod. sjuksköterskor 
(n=615 ) i New York och 
Pennsylvania svarade på ett 
frågeformulär.  

De individuella faktorerna som påverkade var; 
om sjuksköterskan kände sig förberedd att vårda 
patienterna och om hon kände att hennes 
personliga säkerhet var tillgodosedd. Sociala 
faktorer var; anhörigas reaktioner på 
sjuksköterskans yrkesval och sjuksköterskans 
positiva inställning till professionella och sociala 
angelägenheter relaterade till AIDS. 
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Carlsson, M. (2003).  Nursing 
staff and nursing students´ 
attitudes toward HIV-infected 
and homosexual HIV-infected 
patients in Sweden and the wish 
to refrain from nursing. Journal 
of Advanced Nursing. 
 

Syftet var att undersöka skillnader i 
inställning till HIV-positiva och 
homosexuella HIV-positiva patienter hos 
sjuksköterskor, undersköterskor, 
sjuksköterskestuderande samt 
undersköterskestuderande. Syftet var 
vidare att undersöka informanternas 
rädsla för att komma i kontakt med HIV, 
samt att granska om dessa skulle avstå 
från att vårda HIV-positiva patienter om 
de hade möjligheten.  
 

Studien har en deskriptiv, kooperativ 
kvantitativ design.  
Sjuksköterskor och undersköterskor 
(n=85) från en infektionsklinik i 
centrala Sverige ombads att svara på 
en enkät. Även  
sjuksköterskestudenter (n= 268) 
ombads svara på enkäten. Bortfall: 
hos sjuksköterskorna och 
undersköterskorna (n=28) och hos 
sjuksköterskestudenterna (n=103).  

Generellt uttryckte både sjuksköterskor och 
sjuksköterskestudenter en empatisk attityd inför 
HIV-patienter och homosexuella HIV-patienter 
och en låg grad av rädsla för att komma i 
kontakt med HIV. I den yrkesmässiga gruppen 
skulle 36 % avstå från att vårda HIV-patienter 
om möjligheten fanns. Motsvarande fråga för 
studentgrupperna var 26 %.  
 

Sherman, D. W. (2000a). 
AIDS-Dedicated Nurses: What 
Can Be Learned From Their 
Perceptions and Experiences. 
Applied Nursing Research. 

Syftet var att undersöka uppfattningar och 
erfarenheter hos sjuksköterskor som 
arbetar på en AIDS-avdelning i New 
York. 

Beskrivande kvalitativ metod. 
Deltagande observation och 
semistrukturerade intervjuer 
användes. 12 sjuksköterskor som 
jobbade på en AIDS-avdelning 
medverkade. 

Studien ger en inblick i utvecklingen av 
relationer mellan sjuksköterskor och AIDS-
patienter. Sjuksköterskorna utrycker sina tankar 
och känslor kring vården.  

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

Syfte var att undersöka de psykiska, 
emotionella och spirituella riskerna och 
stressen som är associerad med AIDS-
vård. Syftet var vidare att undersöka hur 
sjuksköterskorna hanterar stressen samt 
främjar en vilja att vårda AIDS-patienter.  

Kvalitativ metod.  Studien avslöjar viktiga teman relaterad till 
psykisk stress i AIDS-vården, speciellt vad 
gäller att vara medveten om riskerna, men inte 
paralyserad av rädsla. Även uppfattningen av att 
bli överöst av känslor diskuteras.   

Deltagande observation och 
semistrukturerade intervjuer 
användes. 12 sjuksköterskor som 
jobbade på en AIDS-avdelning 
medverkande.  
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