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Sammanfattning 

Bakgrund: Miljontals människor världen över lever med viral blodsmitta, vilket innebär att 
många sjuksköterskor möter denna patientgrupp. Till viral blodsmitta hör hepatit B (HBV), 
hepatit C (HCV) och humant immunbristvirus (HIV). Studier har visat att viral blodsmitta är 
förknippat med stigma och att patienter med viral blodsmitta riskerar att diskrimineras. Sjuk-
sköterskans arbete med patienter med viral blodsmitta och andra kroniska sjukdomar liknar 
varandra. Sjuksköterskor behöver ha kunskaper om hur viral blodsmitta sprids och förebyggs 
samt hur det påverkar patienten. 
Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter som bär på viral blod-
smitta. 
Metod: En litteraturöversikt med kvalitativ ansats har genomförts. 
Resultat: Huvudtemana är en vård som framkallar känslor, ett utmanande omvårdnadsarbete 
och den egna hälsan riskeras. De underteman som framträdde var ilska och frustration, hjälp-
löshet och vanmakt, medkänsla, stress och utmattning, ett professionellt förhållningssätt, dis-
kriminering och stigma, rädsla och smittförebyggande åtgärder samt att exponeras för viral 
blodsmitta. 
Slutsats: Att vårda patienter med viral blodsmitta innebar många utmaningar. Sjuksköters-
korna försökte hitta egna lösningar och sätt att hantera de utmaningar som arbetet innebar. 
Nyckelord: Viral blodsmitta, sjuksköterskor, erfarenheter, stigma, kvalitativ.  

  



 

Summary 

Title: Caring for patients with viral blood infections. 
Background: Globally, millions of people live with viral blood infections. This means many 
nurses meet patients with blood infections. Viral blood infections include hepatitis B (HBV), 
hepatitis C (HCV) and human immunodeficiency virus (HIV). Studies has shown viral blood 
infections are associated with stigma and patients who live with these may be discriminated. 
The nursing care of patients with viral blood infections is similar to the care of patients with 
other chronic illnesses. However, nurses need to have knowledge about these infections. 
Purpose: To describe the nurses’ experiences of caring for patients with viral blood infect-
ions. 
Method: A literature review with qualitative approach was made. 
Results: The main themes are a care that causes emotions, a challenging care and the own 
health at risk. The subthemes that emerged were anger and frustration, helplessness and po-
werlessness, compassion, a professional approach, discrimination and stigma, fear and pre-
vention of transmission and also to be exposed for viral blood infections. 
Conclusion: To care for patients with viral blood infections implied many challenges. The 
nurses developed different ways to cope with the challenges. 
Key words: Viral blood infections, nurses, experiences, stigma, qualitative. 

  



 

Innehållsförteckning 

Inledning 1 

Bakgrund 1 

Viral blodsmitta ....................................................... 1 
Hepatitvirus B och C 1 

Humant immunbristvirus 2 

Omvårdnad .............................................................. 2 
Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder vid viral blodsmitta 2 

Smittförebyggande arbete 3 

Teoretisk referensram .................................................. 4 
Stigma 4 

Syfte 5 

Material och metod 5 

Design ................................................................. 5 
Urval och datainsamling ................................................ 5 
Dataanalys ............................................................. 5 
Etiska överväganden .................................................... 6 

Resultat 7 

En vård som framkallar känslor ......................................... 7 
Ilska och frustration 7 

Hjälplöshet och vanmakt 8 

Medkänsla 8 

Stress och utmattning 9 

Ett utmanande omvårdnadsarbete ......................................... 9 
Ett professionellt förhållningssätt 9 

Diskriminering och stigma 10 

Den egna hälsan riskeras .............................................. 11 
Rädsla och förebyggande åtgärder 11 

Att exponeras för viral blodsmitta 12 

Diskussion 13 

Metoddiskussion ....................................................... 13 
Resultatdiskussion .................................................... 14 
En vård som framkallar känslor 14 

Ett utmanande omvårdnadsarbete 15 

Den egna hälsan riskeras 16 

Slutsatser 18 

Fortsatt forskning .................................................... 18 
Kliniska implikationer ................................................ 18 

Referenser 19 

Bilaga 1 

Bilaga 2 

Bilaga 3 



1 

 

Inledning 

År 2017 beräknades det globala antalet bärare av hepatit B-virus [HBV] vara 248 mil-
joner personer och 110 miljoner personer beräknades ha antikroppar mot hepatit C 
[HCV], varav 80 miljoner hade en pågående kronisk infektion (World Health Organi-
zation [WHO], 2017a). År 2015 beräknades cirka 36,7 miljoner personer i världen 
vara bärare av humant immunbristvirus [HIV] (WHO, 2017b). I sjuksköterskeyrket 
ingår att vårda personer som bär på viral blodsmitta, men flera sjuksköterskor är 
rädda för att smittas av viral blodsmitta vilket påverkar villigheten att vårda denna 
patientgrupp (Richmond, Dunning & Desmond, 2007; van de Mortel, 2003). Rädslan 
kan leda till att sjuksköterskan får en negativ attityd mot patienter med viral blod-
smitta vilket gör att patienterna känner sig diskriminerade (Frazer, Glacken, 
Coughlan, Staines & Daly, 2011). 
 

Bakgrund 

Viral blodsmitta 
Begreppet viral blodsmitta innefattar HBV, HCV och HIV (Leonard & Timmins, 
2013). Blodburna virus överförs via kontakt med kroppsvätskor såsom vid intravenös 
droganvändning eller sexuella kontakter (Leonard & Timmins, 2013; WHO, 2017a). 
HBV och HIV kan även överföras från mor till barn under graviditet eller förlossning 
(Folkhälsomyndigheten, 2013; Folkhälsomyndigheten, 2017). 
 
Enligt den Svenska smittskyddslagen (Svensk författningssamling [SFS] 2004:168) är 
HBV, HCV och HIV allmänfarliga sjukdomar. Personer som vet eller har anledning 
att tro att de har en allmänfarlig sjukdom är skyldiga att informera andra människor 
och vårdpersonal om den när det finns en risk att smittan överförs (SFS 2004:168). 
Överföring av smitta inom vården mellan patient och sjuksköterska orsakas av ino-
kulation av smittat blod via stick- eller skärskada samt blodstänk på skadad hud eller 
slemhinnor (Leonard & Timmins, 2013). Risken att smittas vid en stickincident med 
en kontaminerad nål från en infekterad, obehandlad källa är 30 % för HBV, 1,8 % för 
HCV och 0,3 % för HIV (McGinn, Caine & Mill, 2013). 

Hepatitvirus B och C 
Virushepatit är en virusorsakad inflammation i levern (WHO, 2017a). I cirka 5 % av 
HBV-fallen och 50 % av HCV-fallen utvecklas kronisk hepatit (Ericson & Ericson, 
2012). Hepatit orsakad av HCV kan i förlängningen också leda till levercirros och le-
versvikt (WHO, 2017a). Levercirros som orsakats av kronisk hepatit medför ökad risk 
för utveckling av primär levercancer (Ericson & Ericson, 2012). Blodet från en person 
med virushepatit ses som smittsamt tills inga hepatitvirus längre kan påvisas, vilket 
ofta innebär flera månader efter att hepatitsymtomen upphört (Ericson & Ericson, 
2012). Det är inte ovanligt att personer med HBV eller HCV även har HIV (WHO, 
2017a). 
 
Det går att vaccinera mot HBV, men inte mot HCV (WHO, 2017a). I många fall kan 
HCV botas helt tack vare nya virushämmande läkemedel, medan behandlingen av 
HBV främst syftar till att hämma den virala nybildningen (Folkhälsomyndigheten, 
2013).  
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Humant immunbristvirus 
HIV orsakar en kronisk infektion som innebär destruktion av immunsystemet hos de 
smittade personerna (Tørseth Andreassen, Fjellet, Hægeland, Wilhelmsen, & Stub-
berud, 2011). HIV kan i förlängningen leda till förvärvat immunbristsyndrom (acqui-
red immunodeficiency syndrome [AIDS]) vilket innebär att opportunistiska infekt-
ioner och tumörsjukdomar uppträder (Folkhälsomyndigheten, 2017). 
 
Det finns i dagsläget inget vaccin mot HIV (Folkhälsomyndigheten, 2017). HIV be-
handlas med virushämmande medel, vars syfte är att hämma nybildningen av virus 
och därmed minska virusnivåerna i blodet. Sjukdomen behöver inte betyda att indi-
videns livslängd förkortas om behandlingen sätts in tidigt i sjukdomsförloppet. 
Smittsamheten för HIV minskar också drastiskt då den smittade personen är under 
behandling (Folkhälsomyndigheten, 2017). 

Omvårdnad 

Omvårdnad innebär att arbeta med hälsofrämjande insatser och ohälsoprevention, 
att lindra lidande samt att bidra till ett värdigt avslut av livet (Svensk sjuksköterske-
förening [SSF], 2016). 
 
Personcentrerad omvårdnad handlar om att se patienten som en del i teamet med 
vårdpersonalen och att vårdpersonalen lyssnar på patienten och försöker förstå hur 
ohälsa och symtom påverkar just den patienten (SSF, 2014). Patienten har även ett 
stort inflytande över beslutstagande och behandling i vårdprocessen. Personcentre-
rad vård innebär alltså att det är patientens behov och önskemål som ligger till grund 
för den vårdplan som ska utformas (Brummel-Smith et al., 2016). 

Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder vid viral blodsmitta  
För de flesta sjuksköterskor är ansvaret gentemot patienter med viral blodsmitta att 
ge råd, enkel behandling eller uppmuntran (Massey, 2014). Genom att informera pa-
tienten om sjukdomen och om hur den hanteras kan sjuksköterskan hjälpa patienten 
att ta aktiv del i att hantera sitt tillstånd (Holcomb, 2008). Detta kan till exempel ske 
genom information om verkan och biverkningar av patientens aktuella läkemedel, 
hur smittan sprids och om sjukdomens följder, vilket är en process som kräver för-
måga att avväga hur mycket information som ska ges och när (Holcomb, 2008; Tør-
seth Andreassen et al., 2011). Om patienten har fått sin sjukdom efter ett intravenöst 
drogmissbruk kan sjuksköterskan arbeta för att försöka förebygga återfall. Skulle pa-
tienten få ett återfall är det viktigt att sjuksköterskan undervisar om vikten av rena 
kanyler som patienten inte delar med sig av (Holcomb, 2008). I Sverige är det lagligt 
för landsting att bedriva sprututbytesverksamhet för att förebygga spridning av blod-
burna infektioner (SFS 2006:323). Sjuksköterskan ska även kunna diskutera sexuella 
aktiviteter med patienter som bär på en viral blodsmitta på ett stödjande sätt som 
inte kritiserar. Eftersom könssjukdomar kan driva på utsöndrandet av HIV rekom-
menderas kondomanvändning till patienter med HIV för att förebygga könssjukdo-
mar samt erbjudande av regelbunden screening av könssjukdomar, HBV och HCV 
(Massey, 2014). 
 
Omvårdnaden av patienter med behandlad viral blodsmitta är jämförbar med vården 
av patienter med andra kroniska sjukdomar (Massey, 2014). Som med alla kroniska 
sjukdomar avser åtgärderna att uppnå så god hälsa som möjligt. Det är bland annat 
viktigt att sjuksköterskan uppmuntrar och stödjer patienten som äter virushäm-
mande medel att följa ordinationen, eftersom virushämmande medel kan innebära 



3 

 

många besvärliga biverkningar (Folkhälsomyndigheten, 2017). Det är bra att allmän-
sjuksköterskan har kunskap om några biverkningar, till exempel nattliga svettningar, 
candidainfektion, illamående, fatigue och sexuell dysfunktion (Massey, 2014). Sjuk-
sköterskan behöver även hjälpa patienter som har HIV att tillgodose sitt energibehov 
då sjukdomen kan leda till nedsatt aptit och viktnedgång (Tørseth Andreassen et al., 
2011). 

Smittförebyggande arbete 
Sjukvårdspersonal ska alltid arbeta med att förebygga överföring av smitta vid mo-
ment då ökad risk för smittoöverföring föreligger, exempelvis blodprovstagning, oav-
sett om patienten ifråga har känd viral blodsmitta eller inte (Folkhälsomyndigheten, 
2017). Den svenska smittskyddslagen (Svensk författningssamling [SFS] 2004:168) 
säger att 
 

Smittskyddsåtgärder skall bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet och får inte 
vara mer långtgående än vad som är försvarligt med hänsyn till faran för männi-
skors hälsa. Åtgärderna skall vidtas med respekt för alla människors lika värde och 
enskildas integritet (1 kap 4 §, SFS 2004:168). 

 
Sjukvårdspersonal bör behandla alla som potentiella bärare av viral blodsmitta och 
använda sig av standardåtgärder som basala hygienrutiner (FitzSimons et al., 2008). 
Endast under speciella omständigheter som pågående blödning eller stora sår behö-
ver ytterligare försiktighetsåtgärder vidtas. Utöver kunskap om hygienrutiner behö-
ver sjuksköterskorna även ha kunskaper om viral blodsmitta samt hur denna sprids 
och hur smittspridningen förebyggs (Leonard & Timmins, 2013). 
 
Åtgärder och insatser har medfört att överföringen av viral blodsmitta från patient till 
vårdpersonal och vice versa har minskat. Mellan år 1983 och 2002 minskade antalet 
fall av överförd HBV från patient till sjukhuspersonal i USA från 10 000 till 400 
(FitzSimons et al., 2008). I Sverige har inga fall av överföring av HIV till vårdperso-
nal rapporterats under de 30 år som HIV har varit känt i Sverige (Folkhälsomyndig-
heten, 2017).  
 
Trots att åtgärder som basala hygienrutiner kraftigt har minskat antalet överförda 
infektioner i vården förekommer det fortfarande. Risken för exponering är olika i 
olika delar av världen (FitzSimons et al., 2008). På tio år har antalet rapporterade fall 
i Storbritannien då sjuksköterskor blivit exponerade för virussmittat blod ökat från 
373 fall om året till 496 fall. I nio av de rapporterade fallen smittades vårdpersonalen 
av HCV men ingen smittades av HBV eller HIV (Paton, 2015). Det faktum att expone-
ringen kan resultera i asymptomiska infektioner och att många skador är orapporte-
rade innebär att det kan finnas ett mörkertal (FitzSimons et al., 2008). 
 
Kvantitativ forskning har visat att de flesta sjuksköterskor var rädda att smittas av 
blodburet virus på jobbet och nästan en tredjedel överskattade risken att smittas vid 
stickskada från en kontaminerad nål (van de Mortel, 2003; Winchester et al., 2012). 
Vårdpersonal har uttryckt negativa attityder mot patienter med viral blodsmitta vil-
ket har resulterat i att patienter känner sig diskriminerade (Frazer et al., 2011). För 
att få en djupare förståelse för sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med 
viral blodsmitta genomförs en litteraturöversikt av artiklar med kvalitativ ansats. 
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Teoretisk referensram 

Stigma 
Stigma kan betraktas som en social process där en person fråntas social acceptans 
och kännetecknas av exkludering, frånstötning, fördömelse och nedvärdering (Wiess, 
Ramakrishna & Somma, 2006). Anledningar till stigma kan vara fysiska eller psyko-
sociala avvikelser hos en person eller tillhörighet till en religion eller annan folk-
grupp. I vissa fall, som vid smittsam sjukdom, kan åtgärder som isolering vara befo-
gade och det är först när beteendena är obefogade som de kan betraktas som stigma-
tisering. Stigmat kan uppstå i relation till erfarenheter, iakttagelser eller ogynn-
samma fördömanden som är medicinskt ogrundade. Förutom att stigmat drabbar en 
person eller grupp av människor kan även sjukdomar och ohälsotillstånd förknippas 
med stigma. Hälsan kan påverkas av stigma även om det är relaterat till andra fak-
torer som etnicitet eller sexuell läggning. Personer som har kopplingar till individer 
som är drabbade av stigma riskerar att själva bli föremål för stigmatisering. Insatser 
för att minska stigmatisering kan fokusera på den drabbade individen, på den som 
stigmatiserar eller på att försöka kontrollera den faktor som ger upphov till stigmat. 
Insatserna kan handla om rådgivning till den drabbade eller utbildning för allmän-
heten (Wiess et al., 2006). Stigma kan bidra till att utsatta personer dröjer med eller 
avstår från att kontakta sjukvård av rädsla för att bli diskriminerade (Valencia-
Garcia, Rao, Strick & Simoni, 2017; Wiess et al., 2006). 
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Syfte 

Syftet är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter som bär på 
viral blodsmitta. 
 

Material och metod 

Design 
En litteraturöversikt av artiklar med kvalitativ design har genomförts. En litteraturö-
versikt syftar till att överblicka och ge en bild av den kunskap som finns inom ett visst 
område (Friberg, 2012; Rosén, 2012). En studie med kvalitativ design ämnar under-
söka människors upplevelser av ett fenomen och forskaren försöker få en större för-
ståelse och kunskap för dem (Dahlborg Lyckhage, 2012; Henricson & Billhult, 2012).  

Urval och datainsamling 
Med grund i det aktuella syftet valdes ett antal sökord ut; nurs* experienc*, caring, 
hepatitis C, HCV, hepatitis B, HBV, HIV, blood infection*, HIV infections nursing, 
qualitative, narrative, focus group*, interveiw*, phenomenol*, grounded theory, 
observation* och nurse. Dessa sökord söktes först individuellt och kombinerades se-
dan med hjälp av boolesk söklogik (bilaga 2). Boolesk söklogik är en metod som ge-
nom att sätta in orden AND, OR eller NOT mellan söktermerna kombinerar flera 
sökord i samma sökning (Östlundh, 2012). De databaser som användes var Cinahl 
och Medline. Båda är kända databaser inom omvårdnad (Karlsson, 2012). I artikels-
ökningen användes trunkering (*), vilket innebär användning av sökordets ordstam 
för att få träffar på ordets olika böjningsformer (Östlundh, 2012). En första sållning 
av intressanta artiklar gjordes genom att titlarna i sökresultatet lästes igenom. De 
intressanta artiklarnas abstract lästes för att kunna matchas mot syftet i litteraturö-
versikten. För att garantera att de återstående artiklarna svarade mot det aktuella 
syftet lästes de noggrant igenom och kvalitetsgranskades utifrån ett verktyg som ut-
vecklats vid Avdelningen för omvårdnad på Hälsohögskolan, Jönköping (bilaga 1). I 
kvalitetsgranskningsprotokollet accepterades högst ett “nej” i andra delen för att arti-
keln skulle tas med i resultatet. Ingen artikel utan etiskt godkännande inkluderades. 
Inklusionskriterierna för artiklarna var vetenskaplig och etisk granskning, kvalitativ 
ansats, empiriska studier samt att deltagarna var sjuksköterskor. Artiklarna skulle 
vara publicerade tidigast 2003 och skrivna på engelska. Det totala antalet artiklar 
som togs med i litteraturöversiktens resultat är tio (bilaga 3) och alla artiklar utom en 
återfanns i båda databaserna. 

Dataanalys 
Analysen av materialet gjordes efter den trestegsmodell som beskrivs av Friberg 
(2012). Det första steget innebar att läsa igenom de utvalda artiklarna flera gånger för 
att göra sig bekant med materialet. Steg två gick ut på att försöka finna likheter och 
skillnader mellan de utvalda artiklarnas resultat. Artiklarna skrevs ut på papper och 
huvudfynden markerades genom att strykas under, varefter likheter och skillnader 
började analyseras genom att markeras med olika färger. I steg tre sammanställdes 
likheter och skillnader i materialet på svenska. De skillnader och likheter som fram-
trädde sattes ihop till teman och underteman (tabell 1) (Friberg, 2012). Steg två i ana-
lysen gjordes först individuellt. Därefter diskuterades de individuella iakttagelserna 
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och analysprocessen gick vidare till steg tre. Även steg tre gjordes först individuellt 
för att sedan diskuteras. Analysprocessen utgick från litteraturöversiktens syfte. 
 

 

 

 

 
 

Tabell 1. Exempel från dataanalys steg tre ur Fribergs trestegsmodell (Friberg, 2012). 

Etiska överväganden 
Arbeten skrivna av studenter i en grundutbildning räknas inte som forskning och be-
höver därmed inte prövas av etisk nämnd (Kjellström, 2012). Detta innebär dock inte 
att arbetet är riskfritt ur etisk synpunkt. En etisk risk i samband med en litteraturö-
versikt är att den litteratur som bearbetas tolkas på fel sätt. Det kan bero på bristande 
kunskaper i engelska hos författarna och i de metoder som använts i de bearbetade 
studierna (Kjellström, 2012). En dialog fördes löpande för att säkerställa att texterna 
förstods och tolkades på samma sätt. 
 
Den potentiella förförståelsen för ämnet kommer inte från egna erfarenheter av att 
vårda patienter med viral blodsmitta utan från andra håll, exempelvis från media. 
Förförståelsen kan påverka resultatet så att det omedvetet förvrids genom att vissa 
fakta får större uppmärksamhet än andra. Målet med litteraturöversikten är att fram-
ställa resultaten av forskningen på området på ett objektivt och riktigt sätt. Detta 
medför att avstånd tas från all sorts oredlighet såsom resultatförvrängning och plagi-
ering (Kjellström, 2012). 
  

Kod Subkategori Huvudkategori 

”nurses in this study identi-
fied constant exhaustion” Stress och 

utmattning 
En vård som fram-

kallar känslor 
”experiences of emotional 
exhaustion and stress.” 
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Resultat 

Resultatet beskriver sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter som bär på 
viral blodsmitta. I analysen av den vetenskapliga litteraturen framträdde tre huvud-
teman; En vård som framkallar känslor, Ett utmanande omvårdnadsarbete samt 
Den egna hälsan riskeras. Huvudtemana delades sedan in i ytterligare underteman.

 
Figur 1. Översikt av resultat 

En vård som framkallar känslor 
Flera känslor framkom i analysen och grupperades in under rubrikerna ilska och fru-
stration, hjälplöshet och vanmakt, medkänsla samt stress och utmattning. 

Ilska och frustration 
När patienter skulle testas för viral blodsmitta rekommenderades ett förberedande 
rådgivningssamtal (Mkhabela, Mavundla & Sukati, 2008). Vissa patienter ville inte 
ha något förberedande samtal, vilket gjorde sjuksköterskorna frustrerade eftersom de 
oroade sig för hur patienterna skulle reagera på ett eventuellt positivt provsvar 
(Mkhabela et al., 2008). Sjuksköterskornas ilska och frustration riktades även mot 
styrande myndigheter och allmänheten (Smit, 2005). Orsaken var att styrande myn-
digheter talade mycket om viral blodsmitta, men arbetade långsamt för att göra nöd-
vändiga läkemedel mer tillgängliga. Frustrationen mot allmänheten grundade sig i att 
samhällsmedborgare behandlade sjuksköterskor med förakt för att de inte tyckte att 
sjuksköterskorna gjorde ett bra jobb (Smit, 2005). Det visade sig även att frustration 
uppstod då sjuksköterskor som arbetade med viralt blodsmittade patienter stigmati-
serades (Sofolahan, Airhihenbuwa, Makofane & Mashaba, 2011). Sjuksköterskor 
inom hemsjukvården var ibland inte välkomna hos sina patienter eftersom patienter-
nas närstående såg sjuksköterskorna som bärare av viral blodsmitta. Den negativa 
attityden gentemot sjuksköterskorna ledde till att patienterna inte fick vård och 
gjorde sjuksköterskorna frustrerade (Sofolahan et al., 2011).  
 

En vård som 
framkallar känslor

Ilska och frustration

Hjälplöshet och   

vanmakt 

Medkänsla 

Stress och utmattning

Ett utmanande 
omvårdnadsarbete

Ett professionellt 

förhållningssätt 

Diskriminering och 
stigma
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Kollegor kunde också skapa frustration hos sjuksköterskorna, till exempel om de 
hade olika åsikter om patienters behov av läkarkonsultation (Mkhabela et al., 2008). 
Sjuksköterskorna kände även ilska mot sina kollegor för de omständigheter som hade 
rått när sjuksköterskorna hade exponerats för viral blodsmitta (Roets & Ziady, 2008). 
De var även arga på organisationsledningen som såg stickincidenter som slarv och 
därför inte stöttade de som hade exponerats för viral blodsmitta (Ncama & Uys, 
2003). Sjuksköterskorna kände även ilska mot de patienter vars kroppsvätskor som 
sjuksköterskorna hade exponerats för (Roets & Ziady, 2008). Patienter som genom 
sina handlingar medvetet hade utsatt sig för smitta, exempelvis prostitution, och 
därmed utsatte vårdpersonal för smittorisk gjorde också sjuksköterskorna arga 
(Ncama & Uys, 2003).   

Hjälplöshet och vanmakt 
Sjuksköterskorna upplevde känslor av vanmakt och hjälplöshet över att de inte kunde 
hjälpa patienter med viral blodsmitta när det behövdes (Evans & Ndirangu, 2011; 
Mkhabela et al., 2008; Smit, 2005). Faktumet att det inte fanns något botemedel och 
att behandlingen inte förbättrade patienternas tillstånd gav upphov till en känsla av 
hjälplöshet (Mkhabela et al., 2008; Smit, 2005). Fattigdom ledde till att smittade pa-
tienter inte fick den vård och läkemedelsbehandling som de behövde vilket skapade 
en känsla av vanmakt hos sjuksköterskorna då de ville hjälpa de patienter som var i 
nöd men inte kunde (Evans & Ndirangu, 2011; Fournier, Kipp, Mill & Walusimbi, 
2007). Arbetet var enligt sjuksköterskorna en balansgång mellan viljan att hjälpa pa-
tienter som inte hade råd till vård och att vara lojal mot organisationen (Campbell, 
Scott, Madanhire, Nyamukapa & Gregson, 2011). Sjuksköterskorna kände även hjälp-
löshet när patienterna vägrade berätta om sin virala blodsmitta för närstående som 
riskerade att utsättas för smittan (Abe, Turale, Klunklin & Supamanee, 2014; Evans & 
Ndirangu, 2011). 

Medkänsla 
Sjuksköterskorna påpekade att det var viktigt att ha medlidande för patienter med 
viral blodsmitta (Mullins, 2009). Det framkom att sjuksköterskorna tyckte att det var 
jobbigt att se patienterna komma in till sjukhuset i sämre skick än när de senast var 
inneliggande (Mullins, 2009). De kände dysterhet när de såg patienter som led och 
hade ont till följd av sjukdom orsakad av viral blodsmitta. Det enda de kände att de 
kunde göra var att ta hand om patienterna på det bästa sättet de kunde (Smit, 2005). 
Rädslan för att själva smittas gav större sympati för patienter som bar på en viral 
blodsmitta (Ncama & Uys, 2003). Det faktum att det inte fanns något botemedel för 
den virala blodsmittan gjorde att sjuksköterskorna kände mer sympati med de smit-
tade (Ncama & Uys, 2003). Sjuksköterskorna upplevde stor empati för patienter med 
viral blodsmitta eftersom de identifierade sig med dem och påmindes om egna famil-
jemedlemmar som dött till följd av viral blodsmitta (Sofolahan et al., 2011). De kände 
även stor empati för patienternas anhöriga som relaterades till de egna familjerna 
(Smit, 2005). Sjuksköterskorna kände mer empati för kvinnor med viral blodsmitta 
än för män, eftersom kvinnorna var de som tog hand om familjen och många barn 
skulle bli föräldralösa när kvinnorna dog (Sofolahan et al., 2011). Sjuksköterskorna 
uttryckte inte lika mycket sympati för män eftersom de trodde att männen ofta hade 
flera sexpartners och förde smittan vidare till hustrun (Sofolahan et al., 2011). Sjuk-
sköterskorna var medvetna om att alla patienter skulle behandlas lika, oavsett om de 
bar på en känd viral blodsmitta eller inte (Mullins, 2009; Ncama & Uys, 2003; So-
folahan et al., 2011). Det visade sig dock att en del sjuksköterskor kände mer sympati 
för de patienter som hade viral blodsmitta än för de som inte hade det (Ncama & Uys, 
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2003; Sofolahan et al., 2011). Den ökade sympatin för patienter med viral blodsmitta 
utmanade de professionella skyldigheter som sjuksköterskorna hade (Sofolahan et 
al., 2011). 

Stress och utmattning 
Sjuksköterskorna upplevde att vården av patienter med viral blodsmitta var påfres-
tande och ledde till emotionell, fysisk och mental utmattning (Evans & Ndirangu, 
2011; Smit, 2005). En sjuksköterska sa att stigma, bortstötning från familjen, famil-
jekonflikter, opportunistiska sjukdomar, sjukdomsprogression och känslor gjorde 
vården av patienter med viral blodsmitta jobbig och att det påverkade på djupet 
(Mullins, 2009). Vården av denna patientgrupp innebar även en tyngre arbetsbelast-
ning (Mkhabela et al., 2008; Mullins, 2009; Smit, 2005) och en mer tidskrävande 
omvårdnad för sjuksköterskorna, vilket skapade en känsla av fysisk och mental fati-
gue (Mullins, 2009; Smit, 2005). Ibland vägrade patienterna att testa sig för viral 
blodsmitta, vilket utgjorde ett etiskt dilemma som upplevdes som mycket stressande 
av sjuksköterskorna (Evans & Ndirangu, 2011). Religion och kulturellt grundade lev-
nadssätt som polygami, arrangerade äktenskap och hustruarv framkallade stress för 
sjuksköterskorna då det skapade svårigheter att kontrollera smittan (Mkhabela et al., 
2008). Sjuksköterskorna ansåg att nära relationer i privatlivet med människor som 
bar på viral blodsmitta bidrog till stora känslomässiga utmaningar när sjuksköters-
korna skulle sätta gränser mellan arbete och privatliv (Sofolahan et al., 2011). En 
sjuksköterska uppgav att det var stressande att veta vad som skulle göras utan att fak-
tiskt våga göra det på grund av rädsla för att själv smittas (Fournier et al., 2007). 
Brist på kunskap och förståelse skapade stress för sjuksköterskorna i vården av pati-
enter med viral blodsmitta (Mkhabela et al., 2008). Många sjuksköterskor var stres-
sade på grund av att deras arbetsplatser var underbemannade. De såg stora behov av 
mer personal och tid till patienter med viral blodsmitta (Evans & Ndirangu, 2011; 
Mkhabela et al., 2008; Smit, 2005). Patienter som skulle testas kunde på grund av 
personalbrist bli ivägskickade från sjukhuset utan att testas (Evans & Ndirangu, 
2011). Sjuksköterskorna kände ett behov av socialt stöd för att minska den stress, 
ångest, hopplöshet och depression som uppstod i omvårdnaden av patienter med vi-
ral blodsmitta (Mkhabela et al., 2008). 

Ett utmanande omvårdnadsarbete 
Under huvudtemat framkom två underteman; ett professionellt förhållningssätt 
samt diskriminering och stigma. 

Ett professionellt förhållningssätt 
Relationer med personer inom den egna familjen eller vänkretsen som  bar på viral 
blodsmitta gjorde att sjuksköterskornas relation till patienter med viral blodsmitta 
stärktes (Sofolahan et al., 2011). Sjuksköterskorna ansåg att det var betydelsefullt att 
ge patienterna förberedande samtal inför testning för viral blodsmitta och att anpassa 
samtalen efter deras individuella situationer (Evans & Ndirangu, 2011). Enligt sjuk-
sköterskorna påverkade kultur och religion vårdandet av patienter med viral blod-
smitta (Mkhabela et al., 2008). Kulturen kunde vara ett hinder vid samtal med pati-
enten om sexualitet då det inte var socialt accepterat att prata om (Mkhabela et al., 
2008). I vården av patienter med viral blodsmitta var det extra viktigt att vara förstå-
ende för den svåra situation som patienten befann sig i (Campbell et al., 2011). Andra 
saker som var betydelsefulla i vården av denna patientgrupp var att sjuksköterskorna 
upprätthöll konfidentialiteten och bidrog till att minska det stigma som associerades 
med viral blodsmitta (Campbell et al., 2011). Utöver konfidentialitet och stigmatise-
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ring belystes även andra sociala aspekter; barriärer och social distansering till följd av 
den virala blodsmittan (Mullins, 2009). Ett återkommande problem var svårigheten 
att upprätthålla konfidentialiteten då flera patienter delade på samma rum utan möj-
lighet för avskärmning (Evans & Ndirangu, 2011; Fournier et al., 2007; Mullins, 
2009). Några sjuksköterskor var extra noggranna med sekretessarbetet kring patien-
ter med viral blodsmitta för att de inte skulle behöva utsättas för ytterligare påfrest-
ning (Ncama & Uys, 2003). Vissa av sjuksköterskorna accepterade att patienterna 
inte berättade för sina närstående om sin virala blodsmitta, medan andra bröt sekre-
tessen och ansåg att det var etiskt inkorrekt att inte berätta om sjukdomen för patien-
ternas närstående när de frågade (Evans & Ndirangu, 2011). 
 
Sjuksköterskorna upplevde en moralisk skyldighet att bedriva vård på ett sätt som 
varken var diskriminerande eller dömande (Smit, 2005). Det fanns sjuksköterskor 
som såg viral blodsmitta som ett straff, som en konsekvens av synd, men som samti-
digt hänvisade till Bibeln och sa att deras uppgift inte var att döma patienternas hjär-
tan, utan att vårda dem som medmänniskor och som medsyndare (Mullins, 2009). 
Om patienterna inte ville testa sig valde sjuksköterskorna att acceptera deras val eller 
att ge dem mer tid, men det hände att sjuksköterskor pressade patienter till att testa 
sig för viral blodsmitta och försvarade sitt handlande med att större skada hade skett 
om patienterna inte testat sig (Evans & Ndirangu, 2011). Sjuksköterskorna rapporte-
rade att det i landsbygdsområden var vanligt att viral blodsmitta var förknippat med 
skam och stigma, vilket komplicerade situationen när sjuksköterskorna skulle vårda 
patienter med viral blodsmitta som tvingades dela rum med andra patienter från 
samma landsbygdsområden (Mullins, 2009). 

Diskriminering och stigma 
Sjuksköterskorna beskrev att viral blodsmitta var associerat med stigma (Evans & 
Ndirangu, 2011; Mkhabela et al., 2008; Mullins, 2009). Kvinnor ville ofta inte berätta 
för nya makar om sin virala blodsmitta, vilket sjuksköterskorna trodde grundade sig i 
rädsla för att bli avvisade och lämnade ensamma (Abe et al., 2014; Evans & Ndirangu, 
2011). Sjuksköterskorna upplevde att allmänheten stigmatiserade viral blodsmitta 
(Evans & Ndirangu, 2011). Sjuksköterskorna upplevde att stigmat även var riktat mot 
dem; allmänheten trodde att de var bärare av viral blodsmitta eftersom de vårdade 
patienter med viral blodsmitta (Sofolahan et al., 2011). Detta upplevdes utmana sjuk-
sköterskornas möjlighet att upprätthålla privata relationer samtidigt som de profess-
ionellt vårdade patienter med viral blodsmitta. Stigmatiseringen av sjuksköterskorna 
påverkade även patienterna, eftersom de lät bli att berätta för sjuksköterskorna om 
sin smitta, vilket i sin tur ledde till att de inte fick den vård de behövde. Sjuksköters-
kor i hemsjukvården upplevde extra stort stigma och möttes av ovälkomnande attity-
der i de hem som de besökte. Detta påverkade även arbetet med patienter som inte 
bar på viral blodsmitta, eftersom sjuksköterskorna sågs som smittbärare (Sofolahan 
et al., 2011). Sjuksköterskorna hävdade att även sjuksköterskor bidrog till ökning av 
stigmat genom att prata om viral blodsmitta som något dåligt och genom att tala 
bakom ryggen på smittade patienter (Evans & Ndirangu, 2011). En sjuksköterska be-
skrev en situation då kollegor gjorde sig lustiga över en patient som låg inför döden 
till följd av viral blodsmitta (Mullins, 2009). Sjuksköterskorna upplevde att stigmat 
minskade och att öppnare samtal möjliggjordes vid rutinmässig testning för viral 
blodsmitta (Evans & Ndirangu, 2011). 
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Den egna hälsan riskeras 
Under huvudtemat framträdde två underteman; rädsla och förebyggande åtgärder 
samt att exponeras för viral blodsmitta. 

Rädsla och förebyggande åtgärder 
Sjuksköterskorna behandlade alla patienter, kroppsvätskor och blod med samma för-
siktighetsåtgärder eftersom de inte kunde veta vilka som bar på viral blodsmitta 
(Mullins, 2009). Många sjuksköterskor var inte rädda när de vårdade patienter med 
viral blodsmitta (Ncama & Uys, 2003; Smit, 2005). Sjuksköterskorna uppgav att en 
anledning till det var att de genomgått utbildning om viral blodsmitta och ytterligare 
en anledning var att de sällan träffade patienter med viral blodsmitta (Mullins, 2009; 
Smit, 2005). Vissa sjuksköterskor hänvisade till Bibeln och litade på att Gud skyd-
dade dem från att bli smittade när de vårdade patienter med viral blodsmitta (Ncama 
& Uys, 2003). Deltagarna var medvetna om att de basala hygienrutinerna var en del 
av det förebyggande arbetet mot smittöverföring (Smit, 2005). Vissa sjuksköterskor 
uppgav att de var rädda för att smittas trots hygienrutiner och försiktighetsåtgärder 
(Ncama & Uys, 2003). De kände oro i mötet med patienter med viral blodsmitta och 
inför situationer där de kom i kontakt med blod och andra smittförande kroppsväts-
kor, men var mest rädda för stickincidenter. Vissa sjuksköterskor uppgav att rädslan 
att smittas inte gjorde att de förändrade sitt professionella arbete, men att den ökade 
följsamheten till de basala hygienrutinerna (Ncama & Uys, 2003). Sjuksköterskorna 
var rädda för att vårda patienter med viral blodsmitta då det var brist på skydds-
handskar och annan skyddsmateriel som förkläden och munskydd vilka enligt sjuk-
sköterskorna skulle minska risken för exponering (Mkhabela et al., 2008). Rädslan 
för att smittas på grund av bristfällig skyddsmateriel gick enligt sjuksköterskorna ut 
över patienterna då de inte fick den vård de behövde eller genom att utförandet av 
behandlingar dröjde (Fournier et al., 2007; Ncama & Uys, 2003). Sjuksköterskor som 
sällan hade skyddsmateriel att tillgå vidtog extra försiktighetsåtgärder (Fournier et 
al., 2007). Det fanns en risk att sjuksköterskorna avstod från att vårda patienter med 
viral blodsmitta om skyddsmateriel saknades (Fournier et al., 2007; Mkhabela et al., 
2008). Sjuksköterskorna var även tveksamma till kvalitén på plasthandskarna (Mul-
lins, 2009; Ncama & Uys, 2003). De tyckte att kvalitén behövde förbättras för att 
kunna uppnå ett maximalt skydd mot viral blodsmitta (Ncama & Uys, 2003). Osä-
kerheten kring handskarnas kvalité ledde till att flera sjuksköterskor använde dubbla 
handskar vid kontakt med känd viral blodsmitta (Mullins, 2009). Det visade sig att 
sjuksköterskorna var mer försiktiga i kontakten med viral blodsmitta än med andra 
smittor (Fournier et al., 2007). Flera sjuksköterskor hade upprättat egna handlings-
planer som beredskap inför en eventuell incident med exponering för viral blodsmitta 
(Ncama & Uys, 2003). Sjuksköterskorna hanterade sin rädsla för viral blodsmitta 
med hjälp av humor, undantryckande och genom att minimera den virala blodsmit-
tan, att tänka att den är som vilken infektionssjukdom som helst (Ncama & Uys, 
2003). 
 
Vissa sjuksköterskor var inte oroliga för att de själva skulle smittas och bli sjuka utan 
var mer oroliga för att ta med smittan hem till familjen om de själva blev smittade 
(Ncama & Uys, 2003). Flera sjuksköterskor uttryckte också att deras partners var 
oroliga för att sjuksköterskorna skulle smittas (Ncama & Uys, 2003; Smit, 2005). 
Sjuksköterskorna lät därför bli att berätta för sina närstående om sitt arbete med pa-
tienter som bar på viral blodsmitta för att inte oroa dem (Smit, 2005). En sjukskö-
terska uppgav att hennes arbete med patienter som har viral blodsmitta gjorde att 
hon associerade alla män med viral blodsmitta, vilket ledde till att hon inte längre 
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kände någon lust att älska med sin make på grund av rädslan för att bli smittad (So-
folahan et al., 2011). 
 
Det framkom att rädslan minskade genom utbildning och att sjuksköterskorna gav en 
mer effektiv vård då deras förmågor förbättrades (Abe et al., 2014; Ncama & Uys, 
2003). Utbildningen eliminerade dock inte helt rädslan för att smittas (Ncama & Uys, 
2003). Sjuksköterskor som sällan vårdade patienter med viral blodsmitta kände även 
behov av fortlöpande och kontinuerlig utbildning (Abe et al., 2014; Mkhabela et al., 
2008; Mullins, 2009; Smit, 2005). 

Att exponeras för viral blodsmitta 
Sjuksköterskorna hade alltid i bakhuvudet att det fanns en risk att smittas av ett 
blodburet virus och att detta var en del av arbetet, något som man var tvungen att 
lära sig leva med (Roets & Ziady, 2008; Smit, 2005). Inom mentalsjukvården för-
sökte patienterna ibland exponera sjuksköterskorna genom att kasta urin eller avfö-
ring på dem, bita sig i kinden eller tungan och spotta på dem eller genom att expo-
nera sjuksköterskan för blod i samband med start av infusion (Mullins, 2009). Vissa 
sjuksköterskor dröjde med att rapportera att de hade blivit exponerade på grund av 
skuldkänslor och rädsla, men till slut sökte alla hjälp (Roets & Ziady, 2008). Sjukskö-
terskorna ansåg att det var organisationens fel att de utsatts för stickincidenter, ef-
tersom de inte tillhandahållit tillräcklig skyddsutrustning (Ncama & Uys, 2003).  
 
Efter exponering påverkades sjuksköterskornas känslor och sätt att arbeta under en 
lång tid (Roets & Ziady, 2008). Sjuksköterskornas reaktioner efter att ha blivit expo-
nerade för viral blodsmitta motsvarade en typisk sorgeprocess med olika känslor som 
ilska, rädsla, förnekelse, depression, resignation och acceptans. De uttryckte även 
vikten av stöd till sjuksköterskorna efter incident med exponering av viral blodsmitta. 
Några sjuksköterskor ville så snabbt som möjligt glömma att de hade blivit expone-
rade, medan andra sa att incidenten skulle finnas kvar i deras minnen för alltid (Ro-
ets & Ziady, 2008). De sjuksköterskor som hade blivit smittade i arbetet återgick till 
inre balans och harmoni med hjälp av copingstrategier (Ncama & Uys, 2003). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 
Sökning av artiklar gjordes i databaserna Cinahl och Medline eftersom båda databa-
serna innefattar ämnet omvårdnad (Karlsson, 2012). Majoriteten av de artiklar som 
valdes ut till litteraturöversiktens resultat återfanns i både Cinahl och Medline. I litte-
ratursökningen användes sökord som var relevanta för ämnet. Trunkering av orden 
utnyttjades för att öka sökningens bredd och möjlighet att finna fler artiklar som 
matchade litteraturöversiktens syfte (Östlundh, 2012). I den initiala sökningen be-
gränsades tidsintervallet för publikation till 10 år bakåt i tiden. Det visade sig att det 
inom den angivna tidsperioden inte fanns tillräcklig mängd relevant litteratur, varför 
intervallet ökades till 15 år. Fördelen var att mer intressant litteratur hittades medan 
en nackdel var att litteraturöversiktens resultat inte baserades på helt ny forskning. 
Eftersom forskningen går framåt och riktlinjer, rekommendationer och behand-
lingsmöjligheter för viral blodsmitta förändras (Folkhälsomyndigheten, 2017; WHO, 
2017) har rimligen även synen på viral blodsmitta förändrats under de senaste 15 
åren. Detta påverkade inte möjligheten att svara på syftet, som var att undersöka 
sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter som bär på viral blodsmitta. Trots 
att artiklarnas publiceringsdatum spände över en 12-årsperiod (2003-2014) syntes 
likheter i resultaten. 
 
För att öka  pålitligheten genomfördes kvalitetsgranskning med hjälp av ett kvalitets-
granskningsprotokoll för studier med kvalitativ ansats (bilaga 1). Artiklarna delades 
upp och granskades individuellt. Att samtliga artiklar inte granskats av två personer 
(dubbelgranskats) sänker litteraturöversiktens pålitlighet (Henricson, 2012). För att 
undvika olika bedömningar av artiklarnas kvalitet jämfördes två individuella gransk-
ningar av samma artikel. Då tveksamheter i granskningen av artiklarna uppstod dub-
belgranskades artiklarna och resultatet från granskningarna jämfördes. Majoriteten 
av de artiklar som användes i litteraturöversikten uppfyllde samtliga kvalitetskrite-
rier. Valet att tillåta att ett kriterium inte uppfylldes grundade sig i att antalet artiklar 
vars resultat svarade mot litteraturöversiktens syfte var litet. Kravet på att artiklarna 
skulle vara etiskt godkända kvarstod, vilket gjorde att en artikel exkluderades på 
grund av brist på etiskt resonemang och godkännande. Att endast inkludera artiklar 
från studier som fått etiskt godkännande ökar litteraturöversiktens vetenskapliga 
värde (Wallengren & Henricson, 2012). 
 
För att undvika feltolkningar av resultatet gjordes dataanalysen först individuellt in-
nan huvudfynden diskuterades och gemensamt sammanställdes. Under hela arbetets 
gång fördes dialog med en tredje part, som även läste litteraturöversikten flera 
gånger, vilket av Henricson (2012) ses som en styrka och som ger en ökad trovärdig-
het på arbetet. Att engelska inte är författarnas modersmål kan ha bidragit till att re-
sultatet tolkats fel. För att undvika feltolkningar och därmed öka trovärdigheten an-
vändes olika verktyg för översättning. 
 
Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter som bär på 
viral blodsmitta. Efter litteratursökningen och kvalitetsgranskningen återstod endast 
artiklar som behandlade HIV/AIDS, vilket är en begränsning för arbetet då det inne-
bär att syftet inte helt besvarats (Henricson, 2012). Begreppet viral blodsmitta an-
vändes genomgående i resultatet trots att de aktuella artiklarna endast behandlade 
sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med HIV och inte HBV eller HCV. 
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Det faktum att inga artiklar om vården av patienter med HBV eller HCV inkluderades 
i resultatet påverkar rimligen resultatets överförbarhet till vården av patienter med 
HBV och HCV. Majoriteten av de artiklar som användes till resultatet kom från ut-
vecklingsländer. Därför skulle vidare studier där sjuksköterskors erfarenhet av att 
vårda patienter med viral blodsmitta i industrialiserade länder vara av intresse. 
 
De artiklar som använts till resultatet kommer främst från länder i subsahariska Af-
rika; Kenya, Swaziland, Sydafrika, Uganda och Zimbabwe. Endast två studier var 
gjorda i länder som inte ligger i Afrika, vilka var Thailand och USA. Enligt Förenta 
Nationerna (United Nations Department of Economic and Social Affairs [UN/DESA], 
2017) är Kenya, Swaziland, Sydafrika, Thailand, Uganda och Zimbabwe utvecklings-
länder medan USA är ett industriland. Detta innebär rimligen att resultatet inte är 
överförbart på världens alla länder. Likheter mellan utvecklingsländerna och USA 
tyder på att delar av resultatet ändå kan gälla för både utvecklingsländer och industri-
länder. 
 
Enligt Henricson (2012) kan tidigare erfarenhet av att skriva litteraturöversikter på-
verka arbetets kvalitet. Skrivandet av den aktuella litteraturöversikten har givit nya 
kunskaper om forskningsprocessen. Under arbetets gång har kunskaperna om in-
formationssökning ökat. Detta medför att en framtida sökning skulle kunna bli mer 
effektiv än de sökningar som gjorts under detta arbete. Då litteraturöversiktens samt-
liga artiklar återfanns i både Cinahl och Medline hade kanske användandet av ytterli-
gare en databas kunna ge ett större antal relevanta artiklar till litteraturöversikten. 
Detta är erfarenheter som tas med inför ett framtida arbete av liknande karaktär.  
 
Förförståelsen anses ha varit låg. Under arbetets gång ökade kunskapen om ämnet, 
vilket kan ha lett till att litteraturen som lästes i det tidigare skedet av analysproces-
sen tolkades mer fritt än litteraturen som lästes i ett senare skede vilket i sin tur kan 
sänka arbetets pålitlighet. Att artiklar med kvantitativ ansats bearbetades under arbe-
tet med litteraturöversiktens bakgrund gjorde att en viss förförståelse för sjukskö-
terskors attityder gentemot viral blodsmitta uppstod. För att undvika att förförståel-
sen skulle påverka vilka artiklar som valdes ut och vad som ansågs vara av vikt i artik-
larnas resultat försökte detta att bortses ifrån. 

Resultatdiskussion 

En vård som framkallar känslor 
Att vissa sjuksköterskor tog hänsyn till patienternas önskemål trots att de hade olika 
åsikter om vad som vore bäst visar på ett personcentrerat förhållningssätt, vilket in-
nebär att patienten ska ha stort inflytande över beslutstagande och behandling i 
vårdprocessen (Brummel-Smith et al., 2016). Resultatet visade på känslor av hjälp-
löshet, vilket stöds av Olivier och Dykeman (2003) samt Röndahl, Innala och Carls-
son (2003). Dessa studier visade på känslor av hjälplöshet och nederlag hos sjukskö-
terskorna, bland annat på grund av att de inte kunde hjälpa patienterna i den mån de 
ville och att patienterna kände hopplöshet.  
 
Sjuksköterskor hade olika mycket empati för patienter med viral blodsmitta beroende 
på hur de hade förvärvat sjukdomen, vilket även har visats av Richmond et al. (2007) 
som såg att medlidandet var större för de patienter som ofrivilligt hade exponerats 
för smittan. Sjuksköterskors medlidande för patienter med viral blodsmitta påverka-
des alltså av patienternas beteenden och livsval, vilket även Röndahl et al. (2003) 
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visat. Hög empati med personer som bär på viral blodsmitta kan bidra till att stigmat 
kring sjukdomen minskar. Ett sätt att öka empatin för personer som bär på viral 
blodsmitta är att betona en persons identitet utgörs av mer än en sjukdom (Wiess et 
al., 2006). De sjuksköterskor som hade mer empati med de smittade patienterna kan 
antas ha bidragit till att stigmat kring viral blodsmitta minskade. 
 
Sjuksköterskorna uttryckte att vården av patienter med viral blodsmitta var stres-
sande i många avseenden och att de var i behov av socialt stöd. Enligt riktlinjer som 
finns för sjuksköterskor som arbetar med patienter med viral blodsmitta ska sjukskö-
terskor få utbildning om olika tekniker för att hantera den stress som vården innebär 
(International Labour Organisation [ILO], 2010). Tidigare forskning har visat att 
sjuksköterskors stress relaterat till rädsla för smittöverföring kan öka patienternas 
ångest (Olivier & Dykeman, 2003). Det har även tidigare visat sig att sjuksköterskor 
som vårdar patienter med viral blodsmitta efterfrågar psykologiskt och emotionellt 
stöd (Olivier & Dykeman, 2003). 

Ett utmanande omvårdnadsarbete 
Sjuksköterskorna försökte behandla alla patienter lika, vare sig de bar på viral blod-
smitta eller inte. I en tidigare studie uttrycktes att sjukvården ska vara lika för alla 
(Röndahl et al., 2003). Flera sjuksköterskor kände dock större sympati för patienter 
med viral blodsmitta. FitzSimons et al. (2008) säger att alla patienter ska behandlas 
som potentiella smittbärare och att sjuksköterskor alltid ska tillämpa basala hygien-
rutiner. Enligt sjuksköterskorna påverkade bristen på skyddsmateriel vården av pati-
enterna, vilket stärks av tidigare forskning som visade att rädsla för smittöverföring 
ledde till att sjuksköterskor behandlade patienter med viral blodsmitta annorlunda 
(van de Mortel, 2003). 
 
I situationer då patienterna vägrade att testa sig för viral blodsmitta valde vissa sjuk-
sköterskor att acceptera patienternas val, medan andra pressade patienterna för att få 
sin vilja igenom. Enligt WHO (2016) bör HIV-testning vara frivilligt och patienten 
ska ha rätt att tacka nej eftersom tvång kränker de mänskliga rättigheterna. Trots 
WHO:s rekommendationer säger lagen i Sverige att den som vet eller har anledning 
att tro sig bära på en allmänfarlig sjukdom är skyldig att låta en läkare göra de under-
sökningar och ta de prover som behövs och om en patient inte låter sig undersökas 
får förvaltningsrätten bevilja tvångsvård (SFS 2004:168). De sjuksköterskor som tes-
tar patienter för HIV ska hålla informationen kring patienten konfidentiell (WHO, 
2016). Trots det valde vissa sjuksköterskor att bryta sekretessen och berätta för pati-
entens närstående om diagnosen då patienten inte själv ville berätta. En studie har 
visat att patienter tycker att det på grund av samhällets stigmatisering är jobbigt när 
sjuksköterskor talar om deras sjukdomar bland andra människor och på så sätt bryter 
konfidentialiteten (Valencia-Garcia et al., 2017). I en annan studie uttryckte en sjuk-
sköterska att konfidentialiteten kring viral blodsmitta var ett problem som drev stig-
mat och gjorde människor obekväma med att träda fram med sin sjukdom (Delobelle 
et al., 2009). 
 
Det har tidigare visat sig att sjuksköterskor tycker att de borde ha rätt att få veta om 
en patient har viral blodsmitta (Olivier & Dykeman, 2003). Enligt den svenska smitt-
skyddslagen (SFS 2004:168) är personer som vet eller har en anledning att tro att de 
har HBV, HCV eller HIV skyldiga att informera andra människor om det när det finns 
en risk att smittan överförs eftersom sjukdomarna betraktas som allmänfarliga (SFS 
2004:168). Att avslöja sin virala blodsmitta för andra är svårt på grund av att det kan 
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resultera i stigmatisering och skadliga reaktioner från omgivningen. På grund av det 
stigma som existerar kring viral blodsmitta måste sjuksköterskor kunna hantera den 
okunnighet, rädsla och felaktiga information som människor har kring viral blod-
smitta (Relf, Flores & Biederman, 2015). 
 
Sjuksköterskans omvårdnad innefattar samtal med patienterna. Enligt Massey (2014) 
ska sjuksköterskan diskutera sexuella aktiviteter med patienter med viral blodsmitta. 
I resultatet framkom det att kulturen var ett hinder för sjuksköterskan i arbetet då 
samtal om sexualitet inte var kulturellt accepterade. Sjuksköterskan ska dock kunna 
göra en bedömning och agera på ett lämpligt sätt som passar patientens kulturella 
förväntningar och behov (Mendes, 2015). Det kan då bli utmanande för sjuksköters-
kan att prata med patienter om ämnen som inte är socialt accepterade att prata om, 
men som sjuksköterskan är tvungen att lyfta för patientens skull och för att kunna 
hantera den virala blodsmittan. Resultatet visar alltså att kulturellt betingade regler 
kan innebära ett hinder i omvårdnaden av patienter med viral blodsmitta. 

Den egna hälsan riskeras 
Resultatet visade att vissa sjuksköterskor var rädda för att smittas av viral blodsmitta 
i vården. Detta trots att risken för att smittas av HIV genom inokulation av smittat 
blod är 0,3 % då källan är obehandlad (McGinn, Caine & Mill, 2013). Då den smittade 
personen är under behandling minskar dessutom smittsamheten markant (Folk-
hälsomyndigheten, 2017). Många sjuksköterskor har visats överskatta risken att smit-
tas av viral blodsmitta vid stickskada med en kontaminerad nål (van de Mortel, 
2003). I litteraturöversikten liksom i tidigare studier har det visat sig att sjuksköters-
kor med lägre kunskap är mer rädda för att bli smittade än de med högre kunskap 
(Richmond et al., 2007). Eftersom sjuksköterskors låga kunskaper om viral blod-
smitta kan påverka attityderna mot patienter med viral blodsmitta och viljan att 
vårda denna patientgrupp är det viktigt att arbeta med utbildning för att öka sjukskö-
terskornas kunskap (Frazer et al., 2011; Williams et al., 2006). Utbildning kan även 
bidra till att minska stigma då överdriven rädsla för smitta ökar stigmatiseringen 
(Wiess et al., 2006).  
 
Sjuksköterskor som arbetar med patienter med viral blodsmitta behöver ha kunskap 
om hygienrutiner och om viral blodsmitta, hur den sprids samt hur smittspridning 
förebyggs (Leonard & Timmins, 2013; Olivier & Dykeman, 2003). I linje med detta 
framkom att sjuksköterskorna var medvetna om att alla patienter skulle behandlas 
som att de var bärare av viral blodsmitta och att basala hygienrutiner skulle tilläm-
pas. Sjuksköterskorna besatt redan viss kunskap, men det behövdes mer utbildning 
kring viral blodsmitta. ILO, WHO samt Joint United Nations Programme on 
HIV/AIDS [UNAIDS] har gemensamt tagit fram riktlinjer för hälso- och sjukvården 
som säger att utbildning är nödvändig för all personal som arbetar med patienter 
med HIV för att öka förståelsen kring sjukdomen och för att reducera negativa attity-
der och diskriminering mot patienter som har HIV (ILO, 2010). Bristen på skydds-
materiel ökade sjuksköterskornas rädslor att smittas av viral blodsmitta vilket gick ut 
över vården av denna patientgrupp. Resultatet stärks av tidigare forskning som vi-
sade att rädsla för smittöverföring ledde till att sjuksköterskor behandlade patienter 
med viral blodsmitta annorlunda än andra patienter (van de Mortel, 2003). Ytterli-
gare en studie som stödjer resultatet visade att sjuksköterskorna vidtog fler försiktig-
hetsåtgärder i kontakt med patienter med viral blodsmitta trots att de visste att all-
männa försiktighetsåtgärderna skyddade dem från smittöverföring (Frazer et al., 
2011). Skyddsåtgärder som är obefogade i relation till smittorisken är även en faktor 
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som bidrar till att stigma ökar (Wiess et al., 2006). Bristen på skyddsmateriel påver-
kade vården av patienter med viral blodsmitta negativt på så sätt att sjuksköterskorna 
vidtog extra skyddsåtgärder eller undvek kontakt med patientgruppen. Detta kan an-
tas ha lett till ett ökat stigma kring viral blodsmitta. Enligt UNAIDS och FN:s hög-
kommissarie för mänskliga rättigheters (Office of the United Nations High Commiss-
ioner for Human Rights [OHCHR]) internationella riktlinjer ska personer som arbe-
tar med viral blodsmitta förses med lämplig utrustning för att kunna tillämpa försik-
tighetsåtgärder (UNAIDS, 2006). Resultatet påvisar trots detta en brist på skyddsma-
teriel på många platser samt att god tillgång till skyddsmateriel med hög kvalitet på 
alla sjukhus är av vikt för att patienter med viral blodsmitta ska få den vård de behö-
ver och för att minska stigmat kring viral blodsmitta.  
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Slutsatser 

Sjuksköterskornas vård av patienter som bar på viral blodsmitta innebar emotionella, 
fysiska, psykiska och sociala utmaningar. Sjuksköterskorna behövde verktyg, utbild-
ning och stöd för att kunna hantera de påfrestningar som uppstod i arbetet med pati-
enter med viral blodsmitta. Viral blodsmitta förknippades med stigma både hos all-
mänhet och hos sjukvårdspersonal, vilket utgjorde en stor del av sjuksköterskornas 
utmaningar i arbetet. Stigma visade sig påverka men även påverkas av sjuksköters-
kans arbetssätt. Rädslan att smittas av viral blodsmitta kan anses vara stor i förhål-
lande till risken att smittas. Rädslan för att smittas kunde påverka sjuksköterskans 
praktiska arbete. Det var tydligt att behovet av adekvat utbildning och skyddsmateriel 
var stort, både i utvecklingsländer och i USA. Litteraturöversikten bidrar med kun-
skap om sjuksköterskors upplevelser och känslor i vården av patienter med viral 
blodsmitta, främst i utvecklingsländer, men visar även på likheter med USA som är 
ett industriland. 

Fortsatt forskning 
Då resultatet främst speglar hur sjuksköterskor i utvecklingsländer upplever vården 
av patienter med viral blodsmitta vore det intressant att studera hur dessa erfaren-
heter skiljer sig från de erfarenheter som sjuksköterskor i industriländer har. Ef-
tersom denna litteraturöversikts resultat förmodligen inte är överförbart på sjukskö-
terskor i Sverige skulle en studie på svenska sjuksköterskors erfarenheter kunna bli 
värdefull inför framtida kompetensutveckling. Resultatet visade också att tillgången 
till skyddsutrustning var ytterst bristfällig i utvecklingsländerna, men även att sjuk-
sköterskor i USA oroar sig för att kvaliteten på tillgängliga skyddshandskar. Detta 
föranleder intresse för att undersöka huruvida sjuksköterskor i industrialiserade län-
der oroar sig över kvaliteten på skyddsutrustning och hur den eventuella oron påver-
kar vården av patienter med viral blodsmitta. Eftersom artiklarna i denna litteraturö-
versikt enbart fokuserade på HIV skulle vidare studier av sjuksköterskors erfarenhet 
av att vårda patienter med HBV och HCV vara av intresse. 

Kliniska implikationer 
Resultatet pekar på ett stort behov av utbildning kring viral blodsmitta för sjukskö-
terskor för att minska rädslan inför omvårdnaden av denna patientgrupp. Även vik-
ten av tillgänglig skyddsutrustning är tydlig. Trots att de flesta av studierna i littera-
turöversiktens resultat kommer från utvecklingsländer kan delar av resultatet ändå 
antas ha kliniska implikationer över hela världen. Litteraturöversikten visar på vikten 
av kunskap, socialt stöd och materiella resurser i vården av patienter med viral blod-
smitta. 
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