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Sammanfattning 
 
Bakgrund:      HIV upptäcktes i USA 1981. Troligtvis uppkom dock sjukdomen tidigare. 

HIV är ett virus som lagras i kroppens arvsmassa. I slutet av 2015 

uppskattades 36,7 miljoner människor i världen leva med HIV. Söder om 

Sahara beräknas det vara ca 25,6 miljoner och i Sverige finns cirka 7000 

personer som lever med HIV. Smittskyddslagen finns för att förhindra 

spridning av smittsamma sjukdomar och hälso- och sjukvårdslagen finns för 

att alla ska erhålla god hälsa och lika vård. För sjuksköterskeyrket finns en 

etisk kod som är framtagen av ICN (International Council of Nurses). 

Sjuksköterskor möter patienter med blodburna infektioner i sitt dagliga arbete 

vilket kan medföra vissa risker för sjuksköterskor. 

 
Syfte: Syftet var att undersöka sjuksköterskors och sjuksköterskestudenters 

upplevelser av att i vårdande situationer möta personer som lever med HIV. 

 
Metod: En litteraturöversikt med datainsamling från databaserna CINAHL Complete, 

PubMed och Nursing & Allied Health Database genomfördes. 

Resultatartiklarna bestod av både kvalitativa och kvantitativa studier. 
 

Resultat: Positiva upplevelser med utbildningsnivåns betydelse för sjuksköterskors 

attityder och ökad förståelse som underkategorier. Negativa upplevelser som 

uppkom med fyra underkategorier som utgjorde; rädsla för att bli smittad, 

stigmatisering, etisk stress och demografiska skillnader. Negativa upplevelser 

förekom främst relaterat till rädsla och resterande underkategorier kom som 

följd av dessa.  

 
Diskussion: Författarna har utifrån Katie Erikssons vårdvetenskapliga teori tillsammans 

med konsensusbegreppet vårdande diskuterat några specifika delar i 

översiktens resultat. Det som diskuterades var rädslor då detta var något 

övergripande. Annat resultat som diskuterades var stigmatisering samt 

utbildningsnivå men även ett resultat av genusaspekter som författarna fann 

intressant. 

Nyckelord: HIV, sjuksköterskor, sjuksköterskestudenter, upplevelser, patientmöten 



  
 
 

 

Abstract 
 
Background: HIV was discovered in the US in 1981 but the disease probably originated 

earlier. HIV is a virus that is stored in the body's genetic material. At the end 

of year 2015 it was estimated that 36.7 million people worldwide were 

living with HIV. In sub-Saharan Africa it is estimated to be approximately 

25.6 million, while in Sweden there are about 7000 people living with HIV. 

Communicable diseases act (smittskyddslagen) is to prevent the spread of 

infectious diseases. Medical legislation (hälso och sjukvårdslagen) is for 

everyone to obtain good and equal healthcare. The nursing profession code 

of ethics by the International Council of Nurses (ICN) sets a direction for 

nurses work. Nurses encounter patients with blood-borne infections in their 

daily work which can entail certain risks for nurses. 
 

Aim: To examine nurses and nursing students experience regarding persons with 

HIV in caring situations 

 
Method: A literature review of data collection from databases CINAHL Complete, 

PubMed and Nursing & Allied Health Database. 

 
Results: Positive experiences with the importance of education level for nursing 

attitudes and increased understanding as subcategories. Negative 

experiences that occurred with four subcategories that constituted fear of 

becoming infected, stigmatization, ethical stress and demographic 

differences. Negative experiences were mainly related to fear and the 

remaining subcategories came as a result of these 

 
Discussion: The authors have based their discussion on Katie Eriksson consensus 

concept of caring. The authors have discussed some specific parts of the 

literature review results. The mainly discussion were fear of becoming 

infected, since it was slightly overall. Other results discussed was 

stigmatization and education level, but also a small profit of gender aspects 

that the authors found interesting. 
 

Keywords: HIV, Nurses, experiences, perceptions, nurse students, patient meetings 
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1. Inledning 
Personer diagnostiserade med HIV (Human immunodeficiency virus) finns på många platser 

inom vården. Som sjuksköterskestudenter har vi träffat personer som lever med HIV på vår 

VFU (verksamhetsförlagda utbildning). Vi valde detta ämne då det kom att intressera oss 

eftersom vi upplevde att det förelåg osäkerhet hos sjuksköterskan i vårdande situationer 

gällande patienter med blodsmitta. Vi uppmärksammade brister i vår egen kunskap kring 

smittvägar gällande HIV och en nyfikenhet väcktes om hur mötet mellan patienten och 

sjuksköterska formades. 

 

2. Bakgrund 
HIV upptäcktes i USA 1981 men troligtvis uppkom sjukdomen redan på 1960-talets slut 

(Folkhälsomyndigheten, 2017). Ett antal män visade sig ha kraftigt nedsatt immunförsvar 

vilket ledde till att de drabbades av ett antal ovanliga sjukdomar. Majoriteten av de drabbade 

var homosexuella och bisexuella män. Personer med intravenöst bruk av droger samt personer 

som fått medicinsk behandling med blodtransfusion fanns också bland de drabbade. 

 

2.1. Epidemiologi 
HIV är ett retrovirus vilket innebär att det lagras i kroppens arvsmassa och leder till en 

kronisk infektion (Tørseth Andreassen, Fjellet, Hægeland, Wilhelmsen & Stubberud, 2011; 

Folkhälsomyndigheten, 2015a). En HIV-infektion läker inte av sig själv vilket innebär att 

personen som smittats bär viruset resten av sitt liv. Primärinfektionen kan liknas vid en vanlig 

förkylning. Det kan dröja år innan den smittade uppmärksammar vidare symtom. 

Virusnivåerna och smittsamheten är hög nära inpå smittotillfället (RFSL, 2016). HIV är en 

blodburen smitta som kan överföras vid sexuellt umgänge. Blodstänk i ögon, mun och näsa är 

även en möjlig smittväg. Överföring av blodsmitta riskerar att ske om ett förorenat vasst 

föremål penetrerar huden, till exempel en kanyl (Tørseth Andreassen et al., 2011). I Sverige 

sprids smittan främst av personer omedvetna om sitt sjukdomstillstånd 

(Folkhälsomyndigheten, 2015a). Obehandlad HIV-infektion leder successivt till AIDS 

(acquired immunodeficiency syndrome) vilket är en dödlig sjukdom. 

 

2.2. HIV i världen 
Enligt Världshälsoorganisationen [WHO], (2016) är HIV fortfarande ett av de största 

hälsoproblemen globalt sett. I slutet av 2015 uppskattades 36,7 miljoner människor i världen 
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leva med HIV. Söder om Sahara beräknas två tredjedelar av befolkningen vara smittade vilket 

utgör ungefär 25,6 miljoner människor. Resterande är utspridda runt om i världen. Tack vare 

framgångsrik forskning och tillgängligheten av antiretrovirala läkemedel kan personer som 

lever med HIV nu leva både längre och friskare. Tillgängligheten av läkemedel är dock 

begränsad beroende på var i världen man bor. Totalt räknar man att enbart 46 procent av de 

36,7 miljoner har tillgång till dessa läkemedel. 

 

2.3. HIV i Sverige 
I förhållande till resten av världen har Sverige varit relativt förskonade från HIV (Plantin, 

Wallander & Månsson, 2012). Mellan 1983 och 2015 har cirka 12 000 fall av HIV rapporteras 

i Sverige (Folkhälsomyndigheten, 2015b). Idag lever cirka 7000 personer i Sverige med HIV 

vilket utgör cirka 0,07 procent av befolkningen. Det gör att Sverige är ett av de länder i 

Europa med lägst HIV-prevelans. Årligen rapporteras cirka 455 nya fall. Majoriteten av dessa 

är personer som smittats innan de kommer till Sverige. Av de som blir smittade har 

smittvägen sex mellan män ökat fram till år 2013 för att sedan stanna av. Den senaste 

rapporten från 2015 visar på att heterosexuella kontakter står för majoriteten av de 

rapporterade fallen. Antal personer som smittas i Sverige har konstant minskat sedan 2013. 

Minskningen ses särskilt markant bland män som har sex med män men även bland personer 

som injicerar droger. En faktor som påverkat minskningen är att personer som lever med HIV 

får en effektiv behandling. Ungefär 95 procent av personerna som lever med HIV har 

behandling och av dessa beräknas 95 procent vara välbehandlade. Att leva med och ha en 

välbehandlad HIV-infektion medför en lägre risk att föra smittan vidare. En åtgärd som gjorts 

för att minska spridningen bland personer som injicerar droger är sprututbyte som 2016 fanns 

tillgängligt på sju ställen i landet. I Sverige har allmänhetens kunskaper om HIV ökat markant 

från år 1987 till 2011 (Plantin et al., 2012). En viss osäkerhet finns dock fortfarande kvar 

gällande smittvägar. Ungefär en av fyra tror att myggbett och saliv är tänkbara smittvägar. 

 

2.3.1. Smittskyddslagen 

Smittskyddslagen (2004:168), kap. 1, 1§ och kap. 2, 2§ finns för att förhindra spridning av 

smittsamma sjukdomar. Den som tror sig bära på en sjukdom med smittorisk är skyldig att 

vidta åtgärder för att skydda andra från spridning alternativt informera om smittan till de som 

har anledning att komma i risk för smittöverföring. 

 Målet med smittskyddslagen (2004:168), kap. 1, 1§ och 3§ innebär att man skall tillgodose 

skydd för spridningen av smittsamma sjukdomar för allmänheten. HIV definieras som en 
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smittsam sjukdom som sprids mellan människor och innebär ett hot mot människans hälsa 

och ska därför anmälas enligt smittskyddslagen. 

 

2.4. Sjuksköterskans profession 
För sjuksköterskeyrket finns en etisk kod som är framtagen 1953 av ICN (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2014). Den etiska koden uppdateras löpande. Enligt ICNs etiska kod 

ska sjuksköterskan i sitt yrke arbeta för att främja de mänskliga rättigheterna. Sedvänjor, 

trosuppfattningar och värderingar ska respekteras och accepteras. Sjuksköterskan ska även 

verka för att människan i behov av vård får tillräcklig information om sin situation så 

patienten kan ge sitt samtycke och förstå sina alternativ. Sjuksköterskan ska värna om 

integriteten. Information om patienter och information som patienter delat ska behandlas 

konfidentiellt och får enbart delas med andra i speciella fall. Sjuksköterskan har del i ansvaret 

att värna om svaga folkgruppers hälsa och behov av åtgärder som att få sociala behov 

tillfredsställda. 

 I en studie av Akin, Mendi, Mendi & Durna (2013) uppger sjuksköterskestudenter att de 

har otillräcklig kunskap om HIV och AIDS. De menar att utbildningen i ämnet är otillräcklig 

för att känna sig trygga i klinisk praxis. Studenterna uppgav oro för att vårda patienter som 

lever med HIV/AIDS. 

 En studie av Bisholt (2012) har för avsikt att beskriva hur nyutexaminerade sjuksköterskor 

i ett introduktionsprogram lär sig sitt nya yrke. Resultatet visar att nyutexaminerade 

sjuksköterskor upplevde sin handledare som kontrollerande och kritisk. Personalen förväntade 

sig att de nyutexaminerade sjuksköterskorna successivt skulle bli självständiga i sitt arbete, 

vilket de nya sjuksköterskorna ansträngde sig för att bli. Vissa svårigheter uppstod då de nya 

sjuksköterskorna utförde uppgifter de inte hade tillräcklig kunskap om, vilket ledde till risker 

för patienten. Sjuksköterskeutbildningen förbereder blivande sjuksköterskor inför det 

kommande yrket. Vikten av en god introduktion, en handledare som besitter kunskap och har 

en vilja att lära ut är av stor vikt för att introducera nyutexaminerade sjuksköterskor i sitt nya 

yrke. Enligt en norsk studie av Renolen och Hjälmhult (2015) rapporterade författarna om vad 

sjuksköterskor uppfattade som den viktigaste utmaningen i användandet av evidensbaserad 

vård i praktiken. Det viktigaste som sjuksköterskorna svarade var hur de avgjorde vilken 

kunskap som var pålitlig. Sjuksköterskorna uppgav att erfarenhet, vetenskap och situationer 

med patienten utgjorde pålitlig kunskap. Sjuksköterskorna ansågs vara positiva och nyfikna 

genom att delta i aktiviteter och lösa uppgifter kring detta själva, samt att de hade ett frågande 

förhållningssätt till kunskapen som de försökte förstå. 



  4 (32) 
 

 

2.5. Sjuksköterskans kliniska arbete 
Sjuksköterskans huvudsakliga område är omvårdnad (Kihlgren, Engström & Johansson, 

2009). Omvårdnad är ett brett begrepp som inkluderar olika insatser. Specifik omvårdnad är 

riktad mot den enskilda personens situation och behov. Yrkesspecifika omvårdnadsåtgärder 

omfattar åtgärder som företrädesvis utförs av legitimerade sjuksköterskor (Björvell & Thorell-

Ekstrand, 2014). Blodtransfusion, läkemedelshantering, provtagning, kateterisering av 

urinblåsa och hantering av drän är exempel på yrkesspecifika omvårdnadsåtgärder. Vidare 

handlar omvårdnad till stor del om patientens kropp och vikten av att bibehålla funktioner 

samt stötta patienten i utförandet av hygienåtgärder. 

 I alla omvårdnadssituationer där en direktkontakt med patienten uppstår som till exempel 

vid undersökningar och behandlingar skall basala hygienrutiner tillämpas 

(www.vårdhandboken.se). Basala hygienrutiner omfattar god handhygien med handtvätt och 

att desinfektion, handskar och skyddskläder används enligt rekommenderade rutiner. Målet 

med basala hygienrutiner är att förhindra spridning av smittor. 

 

2.6. Risker för sjuksköterskor i vårdande situationer 
Sjuksköterskor möter patienter med blodburna infektioner i sitt dagliga arbete (Kumar, 2010). 

I mötet med dessa patienter utförs omvårdnad som omfattar situationer där risken för till 

exempel stickskador uppstår. Ett sådant tillfälle kan vara provtagning eller administrering av 

perifer venkateter. I hanteringen av kanyler finns risk att sjuksköterskan sticker sig själv 

(Kumar, 2010). Enligt WHO (2017) sker det varje år cirka två miljoner stickskador. Felaktig 

hantering i användandet och kasseringen av använt material utgör en ökad risk (Kumar, 

2010). Vid stickskador riskerar sjuksköterskan att själv smittas av infektioner såsom HIV, 

hepatit B och hepatit C. Makhado & Davhana-Maselesele (2016) visar med en enkät som 

besvarades av sjuksköterskor i Sydafrika vilket visade att 60 procent hade upplevt en situation 

på sin arbetsplats då de var rädda att de hade infekterats av HIV. I 20 länder konstaterades det 

i genomsnitt fyra nålstickskador per sjukvårdspersonal och år (WHO, 2017). Det 

konstaterades att av den sjukvårdspersonal som hade HIV/ADIS hade 4,4 procent orsakats av 

nålstick. 

 

2.6.1. Hälso- och sjukvårdslagen 

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763), 2§ har som mål att hela befolkningen ska 

erhålla god hälsa och lika vård. Vården skall se till alla människors lika värde samt med 

about:blank
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respekt för människors värdighet. Enligt 2§ skall hälso- och sjukvården vara lättillgänglig, av 

bra kvalité med hög standard gällande hygien samt främja och säkerställa att patienten är 

trygg i vårdsituationer samt behandling. Hälso- och sjukvården har som uppgift att skapa goda 

relationer mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patient. 

 

3. Problemformulering 
Kunskapen och attityder kring HIV har utvecklats från upptäckten av sjukdomen. HIV har 

gått från att vara en dödlig sjukdom till en kronisk infektion i västvärlden. Tillgången till 

bromsmediciner kan virusnivåerna hållas låga och den drabbade kan leva ett nästintill normalt 

liv. HIV är en sjukdom som fortfarande kopplas ihop med missbruk och homosexualitet. 

Okunskapen om smittvägar och antaganden om en persons livsstil kan leda till stigmatisering 

och särbehandling i vårdande situationer av personer som lever med hiv. Genom en 

litteraturöversikt har författarna för avsikt att öka kunskapen om sjuksköterskans 

arbetssituation runt patienter med blodsmitta och på det sättet förbättra mötet med patienten i 

en vårdande situation. 

 

4. Syfte 
Syftet var att undersöka sjuksköterskors och sjuksköterskestudenters upplevelser av att i 

vårdande situationer möta personer som lever med HIV. 

 

5. Teoretiska utgångspunkter 
Vårdandets kärna är enligt Eriksson (2015) att ansa, leka och lära. Att ansa är den mest 

grundläggande delen i vårdandet. Det kännetecknas av värme, närhet samt beröring. 

Ansningen ses som ett uttryck för vänlighet. Den som ansar vill den andre väl. Konkreta 

handlingar i ansningen är omsorgsfulla handlingar som att skydda och påverka 

kroppsfunktioner med en strävan efter frihet samt skapa oberoende (Eriksson, 2015; Wiklund, 

2003). Genom att ansa kan den som vårdar stimulera och uppmuntra till självaktivitet, att 

växa som människa samt upplösa påfrestande känslor. Vidare omfattar ansa beröring vilket 

enligt Eriksson (2015) är livsviktigt för människan. Beröring har många positiva effekter, det 

är smärtstillande samt lindrar oro och ångest. Att ansa kan vara små enkla handlingar som att 

hålla någons hand eller kamma en persons hår men det handlar även om mod, att våga. Att 

våga kliva ur sin bekvämlighetszon och genom små handlingar visa medmänniskor omtanke.   
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 Eriksson (2015) menar att leka är ett naturligt beteendemönster hos människor. Att ha 

förmågan att leka är ett tecken på hälsa. Leken är kopplad till och faller sig naturligt i 

barnsjukvården vilket medför att leken ofta faller bort i vårdandet av vuxna. Leken kan 

användas som ett verktyg när ny och ibland skrämmande information som delges patienten 

behöver anpassas till personens förmåga. Leken kan vara lustbetonad vilket i vårdande 

situationer kan ge personen utrymme för vila och avkoppling (Eriksson, 2015; Wiklund, 

2003). Leken kan vara skapande. Den skapande leken kan förstås som att patienten görs 

delaktig i att forma sin hälsa genom att tillgodose olika alternativ att handla på och reflektera 

över handlingar. Den som vårdar har då i uppgift att följa med i processen och hjälpa 

patienten att aktivera och förstå den (Eriksson, 2015). Leken kan ses som ett uttryck för 

önskningar. Det kan hjälpa patienten att se nya möjligheter och nya vägar. Leken kan även ses 

som en prövning eller övning. Den som vårdar kan tillsammans med patienten hitta nya 

aktiviteter samt nya hälsoinriktade åtgärder. Förmågan att leka handlar om tillit och 

förtroende. Utan dessa komponenter har leken svårigheter att ta plats i vårdande situationer. 

 Genom leken skapas ett lärande som omfattar utveckling och inlärning vilket leder till en 

konstant förändring (Eriksson, 2015; Wiklund, 2003). Syftet, målsättningen samt intensiteten 

anpassas efter individens behov och förutsättningar (Eriksson, 2015). Att lära är 

självförverkligande och för människan mot en högre integrationsnivå (Eriksson, 2015; 

Wiklund, 2003). Den som vårdar har som uppgift att lära ut till patienten, att hjälpa patienten 

att genom lärande återvinna sitt oberoende. Den som vårdar har även som uppgift att 

möjliggöra samt underlätta lärandet. Människor tenderar att ta till sig lärandet från personer 

som är betydelsefulla för dem. Lärandet hör ihop med leken på så sätt att det naturliga 

lärandet bör växa fram som en process utifrån den unika människans behov. 

 Eriksson (1994) menar att människan tillsammans med närstående konstant ansar, leker 

och lär, vilket innebär att naturlig vård utövas. Vidare menar Eriksson att alla är naturliga 

vårdare. Naturlig vård utgör kärnan i den yrkesmässiga vården. Då den naturliga vården är 

otillräcklig tar den professionella vården vid. Den naturliga vården bör vara målet för den 

professionella vården eftersom samma nivå av frihet inte kan uppnås. Eriksson menar att det 

finns begränsningar i den professionella vården som grundas i stereotypa uppfattningar om 

människan och människans utveckling relaterat till ålder. Att ansa och leka ses som tillåtet för 

barn och människor i den sena ålderdomen. En vuxen människa förväntas inte ansa och leka, 

istället hamnar fokus på lärandet. Författarna anser att Katie Erikssons teori om ansa, leka och 

lära kan vara applicerbar till översiktens syfte eftersom Erikssons vårdvetenskapliga teori kan 

användas som stöd i vårdande situationer och i mötet med personer som lever med HIV. 
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5.1. Konsensusbegreppet vårdande 

Vårdandet utgör kärnan i vårdvetenskapen (Flensner, 2014). Det innebär att vårdandet sker 

med avstamp i sjuksköterskans grundläggande värderingar som kommer i uttryck vid mötet 

med vårdtagaren och hur vårdtagaren upplever detta. Genom att reflektera och 

medvetandegöra sina värderingar har sjuksköterskan möjlighet att utvecklas till en god 

vårdare. Vårdande innebär delvis att ohälsa och sjukdom ska bekämpas, samtidigt som det 

syftar till att stärka livskraften hos den drabbade (Dahlberg & Segesten, 2010). I vårdandet är 

följsamhet och öppenhet av stor vikt, att som sjuksköterska använda sin förvärvade kunskap 

samtidigt som att öppenhet och respekt för den vårdade personens livsvärld ska beaktas. I 

vårdandet är ambitionen att lindra lidande, hitta möjligheter för ökat välbefinnande samt att 

stärka patientens hälsoprocesser. För att detta ska fungera behöver en mellanmänsklig relation 

finnas mellan den som vårdar och den som vårdas. Vårdandet leder till en unik vårdrelation, 

oavsett i vilken situation mötet mellan den som vårdar och patienten sker. 

 

6. Metod 
En litteraturöversikt innebär att en översikt gällande kunskapsläget inom ett specifikt område 

skapas (Friberg, 2012). Genom att ta del av befintlig forskning kan en sammanfattning av det 

aktuella kunskapsläget sammanställas. 

I denna litteraturöversikt har författarna haft för avsikt att studera hur sjuksköterskor 

upplever vårdande situationer i mötet med personer som lever med HIV. Vid urvalet 

sjuksköterskor har författarna även inkluderat sjuksköterskestuderande. I sökningen av 

vetenskapliga artiklar och vid urval av forskningsresultat användes med fördel inledningsvis 

sammanfattningen av det publicerade materialet (abstract) för att skapa en överblick över 

innehållet i artikeln. Detta kallas även helikopterperspektiv. De abstracts som föreföll 

intressanta lästes sedan i sin helhet för att se om de passade det formulerade syftet. Artiklarna 

valdes eller förkastades utefter detta. I den här litteraturöversikten har tio vetenskapliga 

artiklar valts ut och analyserats samt granskats för att säkerställa kvaliteten. 

 

6.1. Datainsamling och urval 
Författarna använde kvalitativa och kvantitativa artiklar till resultatet. Kvalitativa studier har 

för avsikt att beskriva upplevelser samt fenomen. De kan inte ge en exakt sanning men en 

förståelse för det studerade området (Henricsson & Billhuldt, 2012). 
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 Kvantitativa studier kan till exempel vara mätningar för att få svar på en specifik 

forskningsfråga. (Billhult & Gunnarsson, 2012). Kvantitativa studier är mer generella och kan 

ge en mer övergripande bild (Dahlborg Lyckhage, 2012). 

 De studier som slutligen valdes ansågs bidra till litteraturöversiktens syfte. För att få fram 

artiklarna användes databaserna Cinahl Complete, PubMed och Nursing & Allied Health. Ett 

viktigt steg i processen är att kontrollera kvaliteten på materialet. För att kunna göra detta har 

exklusionskriterer och inklusionskriterier använts i urvalsprocessen (Wallengren & 

Henricson, 2012). Friberg (2012) har även sammanställt en granskningsmall som stöd för att 

säkra kvaliteten på materialet. Kvalitativa och kvantitativa studier kräver olika frågor. Båda 

finns representerade i Friberg. 

Inklusionskriterierna var peer reviewed, abstract available, english language, publicerat 

mellan 2007-2017, godkännande av etisk kommité eller noggranna etiska överväganden. 

Författarna har använt sökorden Nurses attitudes towards, Attitudes, Nurse, HIV, Experience, 

Nursing perception, Nursing care, HIV infected, Nurses experience, Nursing students 

experiences, HIV patients, HIV-Infected Patients. Författarna använde boolesk sökteknik vid 

sökningarna i samtliga databaser (Östlundh, 2012). Det valdes eftersom författarna ville 

kombinera mer än ett sökord i sökningen och för att bestämma sökordens samband till 

varandra. AND och OR användes. AND användes för att koppla ihop två eller fler sökord och 

styra sökningen. OR valdes eftersom författarna inkluderat sjuksköterskestudenter i sin term 

“sjuksköterskor”. OR kunde kombineras med sjuksköterskor OR sjuksköterskestudenter för 

att i sökningarna få fram antingen eller. 

 Svensk MeSH (mesh.kib.ki.se) har använts för att få en korrekt översättning av vissa 

sökord alternativt har sökorden funnits i MeSH genom databasernas egna sökordslistor. 

 

6.2. Analys 
De utvalda resultatartiklarna har lästs upprepade gånger. Detta för att få en förståelse för 

resultatet i studien (Friberg, 2012). Likheter respektive skillnader i artiklarnas resultat har 

jämförts, kategoriserats och sammanställts för att presenteras i olika teman. De valda 

artiklarna är på engelska, vilket innebär att en översättning av orden måste bli korrekt. 

Lexikon samt Google translate jämfördes mot varandra för att få en korrekt översättning.  
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7. Forskningsetiska överväganden 

Författarnas avsikt var att enbart inkludera studier som genomgått etisk granskning 

alternativt studier som gjort noggranna etiska överväganden. Att enbart använda studier med 

tillstånd av en etisk kommitté alternativt studier gjorda på tydligt artikulerade etiska 

överväganden ökar det vetenskapliga värdet på materialet (Wallengren & Henricson, 2012). 

Författarna ansåg att ett godkännande av en etisk kommitté var av stor vikt då det visar på att 

forskarna som utfört studien värnat om grundläggande mänskliga rättigheter (Sandman & 

Kjellström, 2013). En studie som innefattat noggrant etiskt övervägande ger ett ökat 

förtroende för forskningsinstitutet studien kommer ifrån.  

 

8. Resultat 
Resultatet av litteraturöversikten visade att sjuksköterskors upplevelser av att möta personer 

som lever med HIV var både positiva och negativa. Negativa attityder framkom i ett antal 

studier (Abdelrahman et al., 2015; Chan, 2009; Delobelle et al., 2009; Li et al., 2007; Santos 

och Gomes, 2013; Stavropoulou et al., 2011; Özakgül et al., 2013). Positiva attityder och 

positiva inställningar från sjuksköterskorna kunde urskiljas i ett antal studier (Chan, 2009; 

Delobelle et al., 2009; Pickles et al., 2011; Stavropoulou et al,. 2011; Suominen et al., 2010; 

Özakgül et al., 2013; Harrowing och Mill, 2010 ). Vid mer djupgående läsning skapades 

underrubrikerna Utbildningsnivå, Rädsla att bli smittad, Demografiska skillnader, Fördjupad 

relation mellan sjuksköterska och patient, Etisk stress samt Stigmatisering. 

 

8.1. Negativa upplevelser 
Rädslor upprepades påtagliga gånger - Rädsla för att bli smittad uppkomna av att 

sjuksköterskorna inte vet hur de ska hantera vissa situationer. Stigmatisering av personer som 

lever med HIV framkom och även social stigmatisering av personal som mötte personer med 

HIV i sitt arbete. Etisk stress framkom med hög arbetsbelastning samt frustration över att inte 

ha resurser nog att ge personer som lever med HIV tillräcklig vård. Demografiska skillnader 

visar på att sjuksköterskor från mindre städer tenderar att ha mer negativ inställning mot att 

vårda personer som lever med HIV. 
 

8.1.1. Rädsla att bli smittad 

Genomgående framkommer rädsla för att blir smittad (Abdelrahman et al., 2015; Chan, 2009; 

Delobelle et al., 2009; Santos & Gomes, 2013; Stavropoulou et al., 2011; Özakgül et al., 
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2013). Abdelrahman et al. (2015) rapporterar rädslan för att bli smittad som överhängande. 

Sjuksköterskorna hade erhållit utbildning i vad studiens författare förklarar som infection 

control trainings. Rädslan kvarstod trots utbildningen. Rädslorna var relaterade till misstro att 

steriliseringsprocessen av medicinska instrument inte var tillräcklig. Dessutom uppgavs nya 

okända smittvägar som forskare ännu ej upptäckt som en orsak till rädsla. Sjuksköterskorna 

kände misstro kring hygienrutiner och ställde sig frågande om handskar var ett ordentligt 

skydd i hanteringen av blodspill. Vidare kände sjuksköterskorna sig rädda i situationer som 

till exempel vid venprovtagning, för stickskador och att inte alltid kunna förhindra att det 

inträffade.  

Santos och Gomes (2013) menar att sjuksköterskor uppger att de känner sig sårbara. 

Sårbarheten kopplades till rädsla och osäkerhet i vårdandet av personer som lever med HIV. 

Rädslan gjorde sjuksköterskorna sårbara då de upplevde att de inte kunde uttrycka dessa 

känslor för sina kollegor. 

 Delobelle et al. (2009) förklarade att sjuksköterskorna främst kände rädsla kring smitta 

eftersom de menade att stickskador förekommer. Sjuksköterskorna uppgav att de alltid 

använde handskar, men eftersom att det inte fanns säkra avfallsbehållare att tillgå behövdes 

nålarna återsäkras med plasthylsan, vilket många gånger orsakade yrkesrelaterade stickskador. 

Sjuksköterskorna kände en oro över att postprofylaktiska åtgärder inte fanns tillgängliga på 

arbetsplatsen, vilket innebär att om de skulle råka ut för stickskador fanns inga åtgärder att 

tillgå. 

Stavropoulou et al. (2011) visar hur sjuksköterskestudenter ser på att vårda personer som 

lever med HIV. Av 100 sjuksköterskestudenter var 40 procent inte speciellt rädda och 20 

procent var inte alls rädda för att vårda en patient med HIV. Resterande 40 procent angav att 

de kände stor rädsla för att vårda patienter med HIV. 

 

8.1.2. Stigmatisering 

I (Abdelrahman et al., 2015; Chan, 2009; Delobelle et al., 2009; Li et al., 2007) framgår det 

tydligt att stigmatisering förekommer i olika former. Sjuksköterskorna upplevde social 

stigmatisering till följd av att deras arbete inkluderade möten med personer som lever med 

HIV. Sjuksköterskorna riskerade därför att bli utestängda ur sociala sammanhang.  

 I en studie av Chan (2009) beskriver sjuksköterskorna att de själva inte särbehandlar eller 

diskriminerar personer som lever med HIV men att diskriminering och stigmatisering 

förekommer bland kollegorna. Sjuksköterskorna menar att kollegorna undviker att möta 

personer som lever med HIV i situationer som såromläggningar och provtagningar samt andra 
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moment som ansågs vara riskfyllda moment. Oviljan att vårda personer som lever med HIV 

rättfärdigades av kollegorna med hänvisning till att värna om sin personliga säkerhet.  

Delobelle et al. (2009) rapporterar att sjuksköterskor upplever stigmatisering samt 

diskriminering av personerna som lever med HIV som en stressfaktor.  

Abdelrahman et al. (2015) belyser att sjuksköterskorna inte av fri vilja vårdade personer 

som lever med HIV då det fick sjuksköterskorna att känna sig orena och obekväma till följd 

av att HIV ansågs vara en följd av omoraliskt sexuellt beteende. Personerna som lever med 

HIV hade dessutom bara sig själva att skylla. De ansåg att personer som lever med HIV 

behövde separeras från andra patienter då HIV är en farlig och smittsam sjukdom.     

Sjuksköterskor som i sitt arbete vårdade personer som lever med HIV riskerade själva att 

utsättas för stigmatisering (Abdelrahman et al., 2015; Delobelle et al., 2009; Li et al., 2007). 

Sjuksköterskorna riskerade att drabbas av social stigmatisering enbart för att de arbetade med 

personer som lever med HIV. Den sociala stigmatiseringen påverkade relationer med familj 

och vänner. På sikt kan detta leda till att sjuksköterskorna erhåller en negativ inställning till 

att vårda personer med HIV (Li et al., 2007). 

 

8.1.3. Etisk stress  

Sjuksköterskorna uttrycker känslor av otillräcklighet, frustration och uppgivenhet relaterat till 

en hög arbetsbelastning med otillräckliga resurser när de möter personer som lever med HIV 

(Harrowing & Mill., 2010; Delobelle et al,. 2009). Bristen på resurser leder till att 

sjuksköterskorna upplever en hög nivå av etisk stress, trötthet och förtvivlan. De vet vad som 

behövs för att utföra en tillräcklig vård men är oförmögna att genomföra det i praktiken. 

 Delobelle et al. (2009) rapporterade att sjuksköterskorna upplevde etisk stress samt känslor 

av frustration över att kontinuerligt möta personer som lever med HIV utan att ha resurser nog 

att ge dem en tillräcklig vård. 
 

8.1.4. Demografiska skillnader 

Demografiska skillnader visade sig påverka attityder, kunskap samt inställning till att vårda 

personer som lever med HIV (Pickles et al., 2011; Suominen et al., 2010) 

Pickles et al. (2011) uppmärksammade att sjuksköterskestudenters inställning mot att vårda 

personer med HIV skilde sig åt, varav en variabel som stack ut var medborgarskap. Studenter 

från Kina, Asien och mellanöstern tenderade att ha generellt sämre attityd mot personer som 

lever med HIV. Özakgül et al. (2013) har även uppmärksammat att demografiska skillnader 
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förekommer inom samma land. Generellt hade studenter i större städer en mer positiv attityd 

jämfört med studenter i mindre städer när det gällde rädsla för att bli smittad. 

 Suominen et al. (2010) belyser att skillnader i sjuksköterskors kunskap och attityder mot 

HIV/AIDS delvis var demografisk. Sjuksköterskor i Finland visade på generellt mer positiva 

attityder till att vårda personer som lever med HIV än vad sjuksköterskor i Estland och 

Litauen gjorde. Sjuksköterskorna i Estland och Litauen påvisade en sämre attityd till att vårda 

personer som lever med HIV. Deras attityd kunde kopplas till homofobiska åsikter. De 

homofobiska åsikterna var signifikant relaterat till sjuksköterskornas ålder. Özakgül et al. 

(2013) skriver dessutom i sin studie om att män i hög grad hade sämre attityd mot personer 

som lever med HIV än kvinnor. 
 

8.2. Positiva upplevelser 
Utbildningsnivån visar sig vara av stor betydelse för sjuksköterskorna som vårdar personer 

som lever med HIV. Ökad förståelse tillhörde de positiva upplevelserna då sjuksköterskor 

kände empati för personer som lever med HIV för att de inte fick den vård som behövdes till 

exempel vid brist på resurser. Att inte få den vård som en person som lever med HIV behöver 

är förstås inte positivt. Ändå rapporterade sjuksköterskorna en positiv upplevelse då de 

tillsammans med patienten kunde dela den känslan och bekräfta patientens upplevelse att 

vården borde se ut på ett annat sätt. 

 

8.2.1. Utbildningsnivåns betydelse för sjuksköterskors attityder 

Sjuksköterskors utbildningsnivå visar sig ha betydelse för attityder samt upplevelser av att 

möta personer i vårdande situationer som lever med HIV (Chan, 2009; Delobelle et al., 2009; 

Pickles et al., 2011; Stavropoulou et al., 2011; Suominen et al., 2010; Özakgül et al., 2013).  

 Delobelle et al. (2009) menar att utbildningsnivå samt klinisk träning låg till grund för 

kunskaper gällande smittvägar och preventiva åtgärder. Özakgül et al. (2013) menar att 

skillnader i sjuksköterskestudenters attityder kan bero på demografi, utbildningsnivå samt 

kön. Hur långt studenterna kommit i sin utbildning visade sig även ha påverkan på skillnader i 

attityder. Studenter som nyligen påbörjat sina studier visade sämre attityder än de som 

kommit längre i sin utbildning. Studenter som i vårdande situationer mött personer som lever 

med HIV under sin utbildning hade en bättre inställning och bättre attityd jämfört med de som 

inte haft någon kontakt med personer som lever med HIV under utbildningen. 

 Sjuksköterskestudenter belyser vikten av utbildning och kommunikation för att upprätta en 

god relation när de möter personer som lever med HIV samt deras närstående (Stavropoulou 



  13 (32) 
 

et al., 2011). Hur en talar med personer om risker och preventiva åtgärder, hur en talar med 

personer som är döende, hur en kontaktar närstående samt hur en samtalar med en patient som 

nyss får dåliga nyheter ansågs vara svårast enligt sjuksköterskestudenterna.   

 Sjuksköterskestudenter i Australien som studerade på andra året i utbildningen hade 

generellt en mer positiv inställning till att vårda personer som lever med HIV/AIDS (Pickles 

et al., 2011). Variabler som åldersgrupp, kön, tidigare vårderfarenheter, erfarenhet av att 

vårda personer med HIV/AIDS samt tidigare utbildning relaterat till HIV/AIDS har ingen 

påverkan gällande studenternas inställning. 

 

8.2.2. Ökad förståelse 

Sjuksköterskornas empatiska förmågor har visat sig ha betydelse för mötet med personer som 

lever med HIV (Delobelle et al., 2009; Harrowing & Mill, 2010). Özakgül et al. (2013) menar 

att sjuksköterskor med positiva attityder mot HIV samtidigt visar på ökad förståelse och 

känner med personerna som lever med HIV. 

 Delobelle et al. (2009) menar att sjuksköterskornas attityder mot patienter med HIV 

företrädesvis var positiva. Sjuksköterskorna var i hög grad empatiska samt hade uppfattningen 

att personer som lever med HIV skulle behandlas omsorgsfullt och med likvärdig respekt som 

vilken annan person som helst. 

 I Harrowing och Mill (2010) uttrycker sjuksköterskorna känslor av otillräcklighet, 

frustration och uppgivenhet relaterat till en hög arbetsbelastning med otillräckliga resurser. 

 

9. Diskussion 

I följande avsnitt kommer metoden samt utvalda delar av resultatet diskuteras. 

Metoddiskussionen kommer lyfta styrkor respektive svagheter med arbetet. 

Resultatdiskussionen kommer lyfta utvalda delar från resultatet som diskuteras med 

nytillkommen forskning samt i relation med Katie Erikssons teori och konsensusbegreppet 

vårdande. I resultatdiskussionen speglas även författarnas egna reflektioner. 

 

9.1. Metoddiskussion 
I den utförda litteraturöversikten har författarna genom sökningar i databaser funnit tio 

artiklar som svarade mot syftet. Sökningar utfördes i databaserna Cinahl Complete, PubMed 

och Nursing & Allied Health. Majoriteten av de valda artiklarna hittades i Cinahl Complete. 

Det är en databas som i stor utsträckning representerar omvårdnad. Innehållet i PubMed är till 
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stor del medicinskt, och med det uppfylldes inte sökningarna de uppställda kriterierna. 

Nursing & Allied Health är också en databas inriktad mot omvårdnad. Dock upplevde 

författarna att sökningar i Nursing & Allied Health gav identiska artiklar som sökningarna i 

Cinahl Complete. Cinahl Complete visade sig motsvara MeSH-sökordlistan vilket gjorde att 

det blev den databas som slutligen användes tillsammans med PubMed. Det i sin tur gav mer 

utrymme i tid för extra noggrann inläsning av de valda artiklarna.  

 Litteraturöversikten består av både kvantitativa och kvalitativa artiklar vilket är en styrka i 

arbetet. Kvantitativa studier inkluderades för att få en helhetsbild av ämnet. Kvalitativa 

studier belyser olika fenomen upplevda av deltagarna och till exempel genom intervjuer finns 

större utrymme för känslor och reflektioner i det insamlade datamaterialet. Genom att få med 

både kvantitativa samt kvalitativa artiklar får arbetet en större bredd. Författarna hade som 

första tanke att endast söka efter kvalitativa artiklar. Dock upptäcktes svårigheter att finna 

tillräckligt med kvalitativt material som mötte syftet, och därmed inkluderades även 

kvantitativa studier. Sökningarna utfördes på studier publicerade från 2007-2017 då studier 

äldre än tio år enligt författarna inte ses bidra med aktuellt kunskapsläge. Resultatartiklarna 

representerar samtliga världsdelar. Det beslutet tog författarna då HIV är ett globalt 

folkhälsoproblem samt att Sverige är ett mångkulturellt land, vilket även speglas i sjukvården. 

De olika länderna i världsdelarna har olika förutsättningar samt representerar olika kulturers 

syn på att vårda personer som lever med HIV. Vid analys av artiklarna så fördes en dialog 

mellan författarna hur dessa tolkas. Att formulera teman och underrubriker menar författarna 

kändes naturligt. Det fanns tydliga likheter, samband, kopplingar och skillnader. Under 

arbetets gång har det akademiska uttrycket och språkbruket varit i fokus hos författarna. Med 

djupgående diskussioner med studentkollegor i handledning, samt inläsning av tidigare 

godkända uppsatser i Diva har utmaningen kunnat hanteras. Samarbetet mellan författarna har 

genomgående under processen fungerat väl. 

 

9.2. Resultatdiskussion 
Denna litteraturöversikt syftade till att öka förståelsen för sjuksköterskors upplevelser av att i 

vårdande situationer möta personer som lever med HIV. Efter analys av resultatartiklarna 

framkom det att sjuksköterskors inställning till att vårda personer som lever med HIV främst 

är negativ. Den negativa inställningen speglas av rädsla att bli smittad och för att själv bli 

utsatt för stigmatisering. Det framkom i resultatet att utbildningsnivån har ett samband med 

sjuksköterskors attityder och inställning. En högre utbildningsnivå leder successivt till en mer 
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positiv inställning till att möta personer som lever med HIV. Resultatet visade även att män 

och personer från mindre samhällen tenderar att uppvisa sämre attityder. 

 

9.2.1. Rädslor 

Resultatet visade att rädsla var frekvent återkommande. Rädslan handlar till stor del om att 

själv bli smittad, men även om situationer som sjuksköterskorna inte vet hur de ska hantera. I 

bakgrunden tydliggör WHO (2017) att det årligen sker ca två miljoner stickskador per år i 

världen. Hantering och kassering av kanyler samt andra vassa föremål är en risk för 

sjuksköterskor i sitt dagliga arbete (Kumar, 2010). Resultatet av den genomförda 

litteraturöversikten visade att sjuksköterskorna försökte undvika insatser som kunde försätta 

dem själva i situationer som direkt eller indirekt kunde innebära en risk att bli smittad. 

 I en studie av Makhado et al. (2016) uppger 60 procent av 240 sjuksköterskor att de varit 

rädda för att smittas med HIV på sin arbetsplats. Rädslor handlar inte enbart om just att bli 

smittad vid utförande av till exempel provtagning. Rädslor kan även vara av mer generell 

karaktär och då speglad av okunskap men även färgad av egna värderingar. I en studie av 

Suominen et al. (2015) påvisas hur kunskapsläget ser ut hos sjuksköterskestudenter i 

Ryssland. Okunskapen gällande HIV både som infektion och dess smittvägar genererade 

negativa attityder mot att vårda personer som lever med HIV. Majoriteten av studenterna 

uppgav att de var rädda för att behöva komma i kontakt med en person som lever med HIV. 

Av 102 studenter uppgav 62 procent att de var rädda att själva bli smittade om de vårdade en 

person som lever med HIV vilket bekräftar författarnas resultat. Oron gällde inte enbart deras 

egen hälsa, utan även familjen samt vännernas hälsa.  

 Sjuksköterskor kan vid rädslor som förekommer ta hjälp av ansa, leka och lära. Det kan ge 

sjuksköterskor verktyg att hantera känslorna samt hjälpa sjuksköterskan att vårda i konsensus 

vårdande. Vidare menas att ansa kan upplösa påfrestande känslor (Eriksson, 2015). Leka kan 

användas för sjuksköterskan att reflektera kring vilka alternativ som finns vid vårdandet. Lära 

är att göra om något till sitt eget och utvecklas. Det är en del av att vara människa. Vårdandet 

kan vidare ses i sjuksköterskans grundläggande värderingar som uttrycks i mötet (Flensner, 

2014). Vårdrelationen blir också en viktig ståndpunkt för öppenhet och följsamhet för att hitta 

möjligheter att stärka personens hälsoprocesser och öka välbefinnandet (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Genom att reflektera och medvetandegöra sina värderingar har 

sjuksköterskan möjlighet att utvecklas till en god vårdare (Flensner, 2014).  

 Författarna anser att rädslor är något som kan födas ur okunskap. Okunskapen är något 

som kan förändras och omvandlas till kunskap, vilket är i samklang med den etiska koden för 
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sjuksköterskor. ICN menar att sjuksköterskor har eget ansvar att ständigt med hjälp av lärande 

upprätthålla yrkeskompetensen (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Det tolkar författarna 

som att sjuksköterskor har en skyldighet att ständigt utveckla sin kompetens samt hålla sig väl 

uppdaterad gällande lokala riktlinjer på arbetsplatsen men även gällande aktuellt 

forskningsläge.  

 

9.2.2. Stigmatisering  

Sjuksköterskorna upplevde och utsattes för stigmatisering till följd av att de mötte personer 

med HIV i sitt arbete. Sjuksköterskorna upplevde ett avståndstagande av familj och vänner i 

sociala sammanhang. Artiklarna presenterade i resultatet kommer ifrån olika delar av världen 

där alla världsdelar är representerade. Rydström, Wiklander, Naver, Ygge och Eriksson 

(2016) visar att det finns en negativ korrelation mellan HIV-relaterad stigma och livskvalité. I 

en studie av Rydström, Ygge, Tingberg, Naver och Eriksson (2012) berättar unga vuxna om 

sina upplevelser av att leva med HIV i Sverige. De uppger att rädslan för utanförskap är 

konstant närvarande. De önskar att få leva ett liv utan hemligheter. De försöker skydda sig 

själva genom att enbart avslöja sin HIV-status under strikt sekretess för vårdpersonal. 

Fördomar samt okunskap i samhället anser deltagarna är mer skadlig för personen som lever 

med HIV än själva sjukdomen. Rädslan att få sin hemlighet avslöjad är så stor att de i 

situationer där de inte upplever sig ha tillräcklig integritet. Till exempel semesterresor med 

vänner väljer att inte ta sina mediciner enligt ordination trots att risken för resistensutveckling 

i framtiden då ökar. Författarna anser att det är viktigt att belysa att även personerna som lever 

med HIV upplever rädslor samt stigmatisering som mer eller mindre kan vara relaterat till 

sjuksköterskans bemötande. 

 I Sverige finns lagar för att skydda befolkningen från olika typer av diskriminering samt 

stigmatisering (HSL, SFS 1982:763, 2 §); diskrimineringslagen, SFS 2008:567, kap. 1, 3§, 

4§). Lagarna innefattar att människor ska erhålla en god hälsa samt vård på lika villkor. Ingen 

människa ska diskrimineras till följd av etnicitet, sexuell läggning, kön, ålder eller 

sjukdomstillstånd. Detta ställer krav på sjuksköterskor samt all annan vårdpersonal. Lagen är 

inte fri att tolka utan är tvingande, vilket innebär att sjuksköterskor har en skyldighet att följa 

gällande lagar samt att arbeta enligt dem. 

 Personer med HIV finns i alla åldersgrupper och som beskrivet i bakgrunden med god 

behandling är det inte längre en dödlig sjukdom utan en kronisk infektion i västvärlden. Detta 

innebär att sjuksköterskan kan möta personer med HIV i många vårdrelaterade sammanhang. 

Vilket innebär att om inte sjuksköterskan känner sig trygg och säker i vårdande situationer så 
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kan osäkerheten lysa igenom vilket inte skapar bra förutsättningar för en god vårdrelation. 

 Stigmatiseringen kan, som resultatet visar, vara en följd av okunskap och rädslor. Enligt 

Eriksson (2015) är lärandet en av livets grunddimensioner. Lärandet kan ha olika syften och 

mål för olika individer. Människan använder en ytterst liten del av hjärnans kapacitet. Därför 

anser Eriksson (2015) att människans lärande inte har några gränser. Med hjälp av Erikssons 

(2015) teori om ansa, leka, lära kan sjuksköterskor hämta stöd och hjälp i hanteringen av 

situationer som anses vara svåra. Eriksson (2015) menar att lärandet har olika syften, mål och 

innehåll. Det kan förstås som att sjuksköterskan kan ha som syfte att öka sin egen kunskap 

gällande HIV och med den ökade kunskapen ha som mål att minska sin rädsla.  
 

9.2.3. Utbildningsnivå 

I bakgrunden beskrevs i studien av Akin et al. (2013) att sjuksköterskestudenter upplever att 

de saknar kunskap gällande HIV. 91,7 procent av deltagarna uppger att deras kunskaper 

gällande HIV är otillräckliga. Vidare uppskattar 74,5 procent av deltagarna att utbildningen de 

erhållit via skolan var otillräcklig. Sjuksköterskestudenter kände sig inte trygga och menade 

att de inte fått tillräckliga kunskaper kring HIV och AIDS. Resultatet bekräftar att en högre 

utbildningsnivå är signifikant med en mer positiv inställning vilket medför att känslor som 

oro samt rädslor minskar. I ny forskning visar Frain (2017) ett tydligt exempel genom att låta 

sjuksköterskestudenter genomgå en sex veckor lång utbildning gällande HIV. Innan 

utbildningen startade uppgav 29 procent av deltagarna att de kände sig helt oförberedda inför 

att vårda personer som lever med HIV. 64 procent kände sig något förberedda medan endast 7 

procent kände sig helt förberedda. Efter erhållen utbildning uppgav 54 procent att de kände 

sig helt förberedda att vårda personer som lever med HIV. 46 procent kände sig ganska 

förberedda. Ingen av deltagarna upplevde att de kände sig helt oförberedda. 

 Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) slår fast att Sveriges befolkning ska erhålla lika 

vård. Vården som ges skall se till alla människors lika värde samt med respekt för människors 

värdighet. 

Eriksson (2015); Wiklund (2003) menar att lek skapar utveckling och förändring som i sin tur 

kan övergå till lärande. Utbildningen sjuksköterskestudenterna får kan formas genom lek ur 

vilket lärande växer fram i processen. Leken kan ge sjuksköterskestudenterna möjlighet att 

under utbildningen problematisera, diskutera, reflektera, öva och pröva tankar, föreställningar 

samt känslor inför att vårda personer som lever med HIV. Leken följs av lärandet. Människan 

är i konstant utveckling. Enligt Eriksson (2015) sker lärande till stor del genom interaktioner. 

Det kan vara mellan lärare och elev samt mellan sig själv och andra. Detta kan förstås som att 
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utbildningen sjuksköterskestudenterna erhåller med fördel inte nödvändigtvis behöver vara 

föreläsningar, utan det kan även inkludera diskussioner och seminarier där en möjlighet att 

diskutera mötet med personer som lever med HIV med sina studentkollegor kan ges.  

 Det finns en tydlig koppling mellan utbildning och huruvida en person är positivt inställd 

till att vårda personer som lever med HIV, samtidigt som sjuksköterskestudenter påtalar att de 

inte erhåller tillräcklig utbildning samt information från sina lärosäten. 

 Författarnas syn på detta är att mer tyngd på infektionssjukdomar bör läggas redan under 

den grundläggande utbildningen. På det sättet kan de nyexaminerade sjuksköterskorna ha en 

bra grund av evidensbaserad kunskap gällande mötet med patienter som lever med 

infektionssjukdomar med sig ut i arbetslivet. Att vara nyutexaminerad sjuksköterska har 

författarna förstått väcker rädslor. Rädslor att göra fel men även att en inte erhåller en 

tillräcklig nivå av kunskap för att klara av sitt kommande yrke. Människan oavsett profession 

eller utbildningsnivå är aldrig fullärd, utan utvecklas konstant. Författarna anser att 

kontinuerlig utbildning genom yrkeslivet kommer generera yrkesverksamma sjuksköterskor 

som är trygga i sin yrkesroll.  

 

9.2.4. Genusaspekter 

Sjuksköterskeyrket sågs från början och lång tid framåt som ett yrke för kvinnor (Evans, 

2002). Sedan början på 2000-talet har antalet manliga sjuksköterskor ökat markant. Männen i 

studien beskriver att de blir stigmatiserade, sexualiserade och utsatta i deras arbete. 

Ett litet men dock intressant fynd i resultatet visade att män generellt har sämre attityder mot 

att vårda personer med HIV än vad kvinnor har. Evans (2002) rapporterar att manliga 

sjuksköterskor upplever att de måste agera med största försiktighet samt att de känner sig 

obekväma i situationer som omfattar att de är ensamma med patienter och även situationer 

som innebär beröring. Deltagarna uppger att de undviker att sätta sig i dessa situationer 

genom att inte gå in ensam till patienter, utan försöker att ta med en kvinnlig kollega 

alternativt byta eller delegera uppgifter som innebär intima situationer med kvinnliga 

patienter.  

 Eriksson (2015) beskriver ansa som något som kräver mod. Att våga lämna sin 

bekvämlighetszon kräver mod, mod att våga utföra handlingar som inte känns helt självklara 

att utföra. Beröring är en viktig del i Erikssons (2015) del att ansa. Beröringen kan uppfattas 

som smärtstillande samt lugnande i situationer som kan uppfattas som jobbiga för den 

enskilda personen. I mötet mellan den som vårdar och den som är i behov av vård sker 

konstant en form av Erikssons (2015) ansa, leka och lära. 
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9.3. Kliniska implikationer   
Rädslor var starkt kopplade till osäkerhet samt en bidragande orsak till stigmatisering. Att 

känna rädsla inför att vårda personer som lever med HIV färgar patientmötet på ett negativt 

sätt. Går sjuksköterskan in i mötet med en överhängande känsla av rädsla och osäkerhet så 

kommer mötet inte bidra med något positivt. Det är av största vikt att främja goda 

vårdrelationer då alla parter skall känna sig trygga. Personer som lever med HIV vittnar om 

att de upplever sig stigmatiserade och diskriminerade. Det är av vikt att som sjuksköterska 

vara medveten om sina egna rädslor och fördomar samt sin kunskapsbrist för att kunna 

motarbeta dem. Att vara lyhörd och uppmärksam på sina kollegors beteenden är en viktig 

aspekt i att kunna förhindra att negativ särbehandling uppstår.  

En högre utbildningsnivå är signifikant med känslor av säkerhet vilket ger en positiv 

inställning mot att vårda personer som lever med HIV. Författarna anser att alla verksamheter 

bör erbjuda vårdpersonal utbildning i infektionssjukdomar tillsammans med möjlighet att 

reflektera till exempel med avstamp i Erikssons teori om ansa, leka och lära. Med det kan 

möjlighet till ett förbättrat möte mellan sjuksköterskan och personer som lever med HIV 

skapas. 

 

9.4. Förslag till fortsatt forskning      
HIV är ett globalt folkhälsoproblem. Med cirka 455 nya rapporterade fall av HIV per år i 

Sverige anser författarna att fortsatt forskning behövs. Resultatet i litteraturöversikten visar på 

att stigmatisering samt negativ särbehandling förekommer och att det är kopplat till rädslor 

och okunskap. Rydström et al. (2012) beskriver hur unga vuxna är rädda för att deras HIV-

status ska orsaka negativ särbehandling och leda till utanförskap bland familj samt vänner. De 

utsätter sig själva för risker genom att hoppa över sina mediciner när det finns risk för att bli 

avslöjad. Detta anser författarna är ett problem. Forskning med fokus på att bryta negativa 

attityder och öka acceptansen i samhället vore gynnsamt för många. Resultatet visar även 

demografiska skillnader i attityder. Människor från större städer tenderar att ha en mer positiv 

inställning än personer från mindre samhällen till att vårda personer som lever med HIV. 

Något som även framgår av resultatet är att män generellt har sämre inställning mot att vårda 

personer med HIV än vad kvinnor har. Det vore intressant att se mer forskning på dessa 

skillnader och vad det grundar sig på. Studier som belyser skillnader gällande attityder ur ett 

genusperspektiv är ett obeforskat område. Det sker en konstant ökning av manliga 
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sjuksköterskor i klinisk verksamhet och därför kan forskning inom det ämnet bidra till ny och 

viktig kunskap. 

 

10. Slutsats  
HIV är fortfarande ett av de största globala folkhälsoproblemen (WHO, 2016). Syftet med 

denna litteraturöversikt var att undersöka sjuksköterskors upplevelser av att i vårdande 

situationer möta personer som lever med HIV. Resultatet visade att upplevelserna var både 

positiva och negativa. Dock var det de negativa upplevelserna som dominerade och de 

baserades främst på rädslor och stigmatisering. Rädslan var främst kopplad till att själv bli 

smittad av HIV. Stigmatiseringen rörde både personer som lever med HIV till följd av deras 

HIV-status samt sjuksköterskors upplevelser av stigmatisering i sociala sammanhang till följd 

av sjuksköterskornas möten med personer som lever med HIV. En positiv del i resultatet var 

att en signifikans mellan högre utbildningsnivå och positiva attityder kunde ses.  

 Då en positiv korrelation mellan utbildningsnivå och positiva attityder kunde urskiljas har 

sjukvården något att sträva efter. Att främja utbildning i klinisk verksamhet kan generera i att 

de positiva attityderna på sikt kan öka. 
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Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat  
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tidskrift 
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(Urval och 
datainsamling, analys) 

Resultat 

Abdelrahman, 
I., Lohiniva, A. 
L., Kandeel, 
A., Benkirane, 
M., Atta, H., 
Saleh, H., 
Sayed, N. E., & 
Talaat, M.  

Learning about 
Barriers to Care 
for People Living 
with HIV in 
Egypt: A 
Qualitative 
Exploratory Study  
 

2015, Egypten, 
Journal of the 
International 
Association of 
Providers of 
AIDS Care 

Syftet var att identifiera 
hinder vårdpersonal 
möter i vården av 
människor som lever 
med hiv och aids. 

Design: Kvalitativ 
Urval: 30 sjuksköterskor 
samt läkare vid ett större 
sjukhus i Giza, Egypten. 
Datainsamling: 
Djupintervjuer. 
Analys: Tematisk analys. 

Rädsla från sjukvårdspersonalens 
sida för att bli smittad av HIV/AIDS 
vid vård och behandling. Misstrohet 
mot effektiviteten av 
infektionskontroll som skydd mot 
HIV. De menade att handskar inte 
var tillräckligt skydd mot blodsspill. 
Missuppfattningar om att det inte 
behövs medicinsk behandling 
eftersom sjukdomen var obotlig. 
Rädda för social stigmatisering samt 
att patienternas omoraliska sexuella 
leverne orsakat deras sjukdom. 
 

Chan, K. Y. Othering tactics 
and treatments of 
patients with 
HIV/AIDS: a 
study of the 
construct of 
professional ethics 
by thai nurses and 
nursing trainees 

2009, Australien, 
Critical Public 
Health 

Syfte var att identifiera 
problem med det 
nuvarande 
tillvägagångssättet att 
minska diskrimineringen 
kring HIV-positiva 
patienter. 

Design: Kvalitativ 
Urval: 20 deltagare. Tio 
studenter från sista året på 
utbildningen samt tio 
sjuksköterskor. 
Datainsamling: Semi 
strukturerade intervjuer. 
Inspelade och 
transkriberade. Översatta 
till engelska och kodade 
med hjälp av NVivo. 
Analys: Tematisk analys. 

Sjuksköterskorna förnekade att de 
själva diskriminerar eller 
särbehandlar personer som lever 
med HIV men menade att det 
förekom från kollegorna. Det fanns 
rädsla för att bli smittad och de 
undvek gärna omläggningar eller 
provtagning eftersom det ansågs 
som ett riskfyllt moment att utföra.  
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Delobelle, P., 
Rawlinson, J. 
L., Ntuli, S., 
Malatsi, I., 
Decock, R., & 
Depoorter, A. 
M.  
 

HIV/AIDS 
knowledge, 
attitudes, practices 
and perceptions of 
rural nurses in 
South Africa 

2009, Syd Afrika, 
Journal of 
Advanced 
Nursing 

Syftet var att undersöka 
HIV/AIDS relaterade 
kunskaper, attityder, 
utövande samt 
uppfattningar av 
sjuksköterskor på 
landsbygden i Limpopo-
provinsen, Sydafrika. 

Design: Kvantitativ, 
Tvärsnittsstudie. 
Urval: Urvalsramen 
omfattade all vårdpersonal 
som arbetar i offentliga 
vårdinrättningar. Totalt 
infattade det 140 
sjuksköterskor. 71 
deltagare representerade 
primärvårdsinrättningar 
och 69 st representerade 
två lokala sjukhus.  
Datainsamling: Enkäter, 
fokusgrupper samt 
djupintervjuer.  
Analys: Analytisk 
statistik och tematisk 
analys. 

Sjukhus rapporterar högre frekvens 
av personer som lever med HIV. 
Attityderna mot personer som lever 
med HIV/AIDS var positiva och 
hade statistisk korrelation med 
kunskap och träning. 
Sjuksköterskorna fruktade ändå att 
själva bli smittade. Sju av tio 
sjuksköterskor rapporterade att de 
utsatts för stickskador vilket 
medförde en ökad oro då 
postprofylaxbehandling inte fanns 
att tillgå.  
 
  

Harrowing, J. 
N. & Mill, J.  

Moral distress 
among Ugandan 
nurses providing 
HIV  care: A 
critical 
ethnography 

2010, Canada, 
International 
Journal of 
Nursing Studies  

Syftet var att beskriva 
händelser samt inverkan 
av moralisk stress 
upplevd av 
sjuksköterskor från 
Uganda som 
tillhandhåller vård till 
HIV 
infekterade/drabbade 
personer. 

Design: Kvalitativ, Kritisk 
etnografi. 
Urval: 24 sjuksköterskor 
inom akutsjukvård samt 
allmänsjuksköterskor på 
ett större sjukhus i 
Uganda. 
Datainsamling: Genom 
intervjuer, observationer 
och fokusgrupper. 
Analys: Tematisk analys. 

Deltagarna uttrycker sin passion för 
att vårda samt stort engagemang för 
sina patienter. Sjuksköterskorna 
berättar om moralisk stress som 
uppstår när resurserna inte är 
tillräckliga vilket innebär en risk för 
patienternas välmående. 
Sjuksköterskorna säger sig själva 
vara extremt frustrerade då det finns 
mycket som hindrar deras arbete och 
att de många gånger sätter sig egen 
hälsa på spel.  
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Li, L., Lin, C., 
Wu, Z., Wu, S., 
Rotheram-
Borus, M. J., 
Detels, R., & 
Jia, M.  
 

Stigmatization 
and shame: 
Consequences of 
caring for 
HIV/AIDS 
patients in China 

2007, Kina, Aids 
Care,  
 

Syftet var att bedöma 
effekterna av AIDS 
epidemin på 
sjukvårdssystemet samt 
sjukvårdspersonalen i 
Kina. 
 

Design: Kvantitativ, 
Tvärsnittsstudie. 
Urval: 478 deltagare 
(läkare, sjuksköterskor 
samt biomedicinska 
analytiker) som arbetar 
med personer som lever 
med HIV. 
Datainsamling: Enkäter. 
Analys: Analytisk 
statistik. 

Resultatet visar att institutionellt 
stöd är en central faktor när det 
gäller att reducera negativa 
konsekvenser för sjuksköterskor i 
vårdandet av personer som lever 
med HIV. Sjuksköterskor som har 
tillgång till handskar, utbildning 
samt sjukförsäkring från sitt arbete 
har en bättre inställning till att vårda 
dessa patienter. Sjuksköterskor 
upplever att de blir utsatta för 
stigmatisering enbart för att de 
möter personer som lever med HIV. 

Pickles, D., 
King, L., & 
Belan, I. 

Undergraduate 
nursing student's 
attitudes towards 
caring for people 
with HIV/AIDS  

Södra Australien, 
2012, Nurse 
Education Today  

Syftet var att fastställa 
australiska 
sjuksköterskestudenters 
attityder att vårda 
personer med HIV/ 
AIDS. 

Design: Kvantitativ  
Urval: 396 studentet, 
andra året på 
sjuksköterskeutbildningen. 
Datainsamling: Enkäter 
samt AIDS attiude scale. 
Analys: Analytisk 
statistik. 

De flesta av 
sjuksköterskestudenterna (95,7 
procent) visade på väldigt positiva 
attityder mot att vårda personer som 
lever med HIV. Resten visade 
negativa attityder. Demografiska 
skillnader förekom. 
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Santos, E. I. & 
Gomes, A. M. 

Vulnerability, 
empowerment and 
knowledge: 
nurses’ memories 
and 
representations 
concerning care  
 

2013, Brasilien, 
ACTA PAUL 
ENFERMAGEM 
 

Syftet var att analysera 
gränssnittet mellan 
kunskap, sårbarhet, 
egenmakt samt 
erfarenheter och sociala 
representationer 
avseende omvårdnad av 
personer som lever med 
HIV/AIDS. 

Design: Kvalitativ 
Urval: 30 Sjuksköterskor 
från det offentliga 
sjukhuset. 
Datainsamling: 
Semistrukturerade 
intervjuer. 
Analys: Tematisk analys. 

Sårbarhet uttrycktes i rädslor som att 
känna sig oförberedd och osäker i 
sin profession samt brist på 
tillgänglighet av vetenskaplig 
forskning.  

Stavropoulou, 
A., Stroubouki, 
T., Lionaki, A., 
Lionaki, S., 
Bakogiorga, H., 
& Zidianakis, 
Z. 

Student Nurses’ 
Perceptions on 
Caring for People 
with HIV  
 

2011, Grekland, 
Health science 
journal  

Syftet var att undersöka 
sjuksköterskestudenters 
inställning till att vårda 
samt kommunicera med 
HIV-positiva patienter. 

Design: Kvantitativ. 
Urval: 100 
sjuksköterskestudenter vid 
sista året på utbildningen. 
Datainsamling: Enkäter 
med öppna samt stängda 
frågor. 
Analys: Deskriptiv 
statistisk. 

Sjuksköterskestudenters inställning 
till att vårda HIV-positiva patienter 
berodde på faktorer som utbildning, 
kommunikation och rädsla att bli 
smittad. Majoriteten av deltagarna 
(60 procent) kände sig trygga med 
att vårda personer med HIV. 
Resterande 40 procent uppgav att de 
var väldigt rädda för att vårda 
personer med HIV.  
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Suominen, T., 
Koponen, N., 
Mockiene, V., 
Raid, U., 
Istomina, N., 
Vänskä, M-L., 
Blek-
Vehkaluoto, 
M., & 
Välimäki, M.  

Nurses´knowledge 
and attitudes to 
HIV/AIDS: -An 
international 
comparison 
between Findland, 
Estonia and 
Lithuania. 

2010, Finland, 
International 
Journal of 
Nursing Practice 

Syftet var att beskriva 
och jämföra 
sjuksköterskors kunskap 
gällande HIV/AIDS 
samt attityder mot 
personer som lever med 
HIV/AIDS i tre länder; 
Finland, Estland och 
Litauen.  

Design: Kvantitativ. 
Urval: 833 stycken 
sjuksköterskor från 
Finland (427), Estland 
(221), Litauen (185). 
Sjuksköterskorna arbetade 
på medicin/kirurgi 
avdelning eller inom 
kvinnosjukvården 
(gynekologisk/obstetrisk 
avdelning). 
Datainsamling: 
Frågeformulär/enkät 
skapad av Held. Svaren 
översattes till finska samt 
estniska. 
Analys: Deskriptiv 
statistik. 

Antal yrkesverksamma år hade 
negativt samband med kunskap om 
HIV/AIDS. Kunskapsnivån hade en 
positiv korrelation till positiva 
attityder. Signifikanta skillnader 
sågs mellan länderna. Faktorer som 
påverkade attityderna positivt var 
kunskap, tidigare erfarenhet av att 
vårda personer med HIV/AIDS, vilja 
att vårda personer med HIV/AIDS 
eller att känna en person som lever 
med HIV/AIDS. 

Özakgül, A. A., 
Sendir, M., 
Atav, A. S., & 
Kızıltan, B.  

2013 Turkiet. 
Nurse Eduation 
Today 

Attitudes towards 
HIV/AIDS 
patients and 
empathic 
tendencies: A 
study of Turkish 
undergraduate 
nursing students. 

Syftet var att undersöka 
demografiska faktorer, 
kännedom om 
HIV/AIDS samt 
empatiska förmågor hos 
turkiska 
sjuksköterskestudenter. 

Design: Kvantitativ 
Urval: 614 
sjuksköterskestudenter vid 
två olika universitet i olika 
regioner i Turkiet.  
Datainsamling: 
Frågeformulär: HIV/AIDS 
Attitude Scale (AAS) och 
the Scale of Empathic 
Tendency (SET).  
Analys: Statistisk analys. 

Resultatet visar att attityder och 
empatiska förmågor är relaterade till 
kunskap och kännedom om 
patienterna. Studenter med en 
positiv attityd visade sig ha högre 
empatiska förmågor. Demografiska 
skillnader förekom. Studenter från 
större städer har generellt mer 
positiva attityder än studenter från 
mindre samhällen. 
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