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Bakgrund: Sjuksköterskor vårdar patienter med hepatit B, hepatit C och HIV dagligen. 
Risken att utsättas för smitta kan skapa oro och rädsla vilket kan påverka sjuksköterskor att 
ge en god vård på lika villkor. Erfarenhet av att vårda patienter med blodsmitta är därför 
viktig för professionens utveckling inom ämnet. Syftet: Syftet är att belysa sjuksköterskors 
erfarenheter av att vårda patienter med blodsmitta. Metod: En litteraturöversikt med 
kvantitativa samt kvalitativa artiklar har genomförts. Resultat: I resultatet framkom fyra 
teman. Sjuksköterskans kunskap och okunskap, Resursbrist påverkar omvårdnaden, Risker 
skapar rädsla och oro samt förhållningssätt och helhetssyn. Konklusion: Sjuksköterskor i 
utvecklingsländer löper högre risk att utsättas för smitta och har sämre möjligheter att kunna 
leva upp till professionen eftersom ekonomiska samt materiella resurser saknas. Det krävs 
kunskap och resurser för att möjliggöra en god vård. 
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___________________________________________________________________________ 

Background: Nurses care for patients with hepatitis B, hepatitis C and HIV daily. The risk 
of being exposed to infection can create anxiety and fear, which can influence nurses to 
provide good care on equal terms. Experience in caring for patients with blood 
contamination is therefore important for the professional development of the subject. 
Purpose: The purpose is to elucidate nurses' experiences of caring for patients with blood 
contamination. Method: A literature review with quantitative and qualitative articles was 
carried out. Result: Four themes emerged in the result. Nurse's knowledge and ignorance, 
Lack of resources affects nursing, Risks create fear and worry as well as approach and 
holistic view. Conclusion: Nurses in developing countries are at higher risk of being 
exposed to infection and have less opportunity to live up to the profession because financial 
and material resources are lacking. Knowledge and resources are required to enable good 
care. 
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INLEDNING 

Att människor drabbas av blodburna smittor är ett globalt problem. Vanliga blodburna 
smittor är hepatit B, Hepatit C och Humant immunbristvirus (HIV). Det beräknas att 360 
miljoner människor i världen lever med dessa blodsmittor. Att möta människor som drabbats 
av blodburen smitta kan vara komplext. Sjuksköterskor riskerar att själva bli smittade vilket 
kan skapa en oro och rädsla i vårdandet. Patienter som lever med blodsmitta kan uppleva 
skam och ha svårt att känna sig trygga i vårdmötet. Att ge god vård på lika villkor, främja 
hälsa och förebygga sjukdom är grundläggande för sjuksköterskeprofessionen globalt. Fokus 
för litteraturöversikten är att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med 
hepatit B, hepatit C och HIV.  

BAKGRUND 

Blodburen smitta  

Blodsmitta innebär smittämnen bestående av mikroorganismer i blodet. Smittan överförs 
från blod, blodprodukter och blodblandad vätska till blod eller slemhinnor. Stickskador och 
småsår har länge varit kända problem i sjukvården då dessa skapar en inkörsport för smittan 
(Glenngård & Persson, 2009). Genom att arbeta efter basala hygienrutiner minskar risken att 
sjukvårdspersonal smittas (Ericson & Ericson, 2018). Hepatit B, hepatit C och HIV är tre 
blodburna smittor som är klassificerade som allmänfarliga sjukdomar 
(Folkhälsomyndigheten, 2016). Allmänfarliga sjukdomar är smittsamma sjukdomar som kan 
ge svårt lidande, vara livshotande och ge långvarig sjukdom. Varje enskild person som är 
smittad av en allmänfarlig sjukdom har ett ansvar att vidta försiktighetsåtgärder och 
förhindra smittspridning. Vid undersökning av en blodsmittad patient har sjuksköterskan 
skyldighet att på samma sätt som den enskilde förhindra smittspridning genom att rapportera 
till ansvarig läkare. Vid misstänkt eller konstaterad smitta i Sverige är det behandlande 
läkares plikt att rapportera till smittskyddsläkaren samt folkhälsomyndigheten (SFS 
2004:168). 

257 miljoner människor lever med hepatit B i världen, 2015 avled 887 000 personer till följd 
av hepatit B infektion och komplikationer av sjukdomsförloppet (World health organization, 
2018a). Viruset har en hög smittsamhet och endast ett fåtal viruspartiklar krävs för att smittan 
ska överföras. Spridningen av hepatit B i västvärlden sker främst via sexuell kontakt och via 
orena injektionsnålar. I Afrika och Asien är överföring från mor till barn vid förlossning en 
vanlig smittväg. För att förhindra spridning av hepatit B finns aktiv immunisering genom 
vaccinering (Ericson & Ericson, 2012). WHO rekommenderar att riskgrupper som 
exempelvis sjukvårdspersonal ska vaccinera sig mot hepatit B (Folkhälsomyndigheten, 
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2019b). 71 miljoner människor är drabbade av hepatit C världen över och 399 000 dör varje 
år (World health organization, 2018b). Risken för att smittas av hepatit C är lägre då det 
krävs kontakt med blod som innehåller en större virusmängd eller via blodtransfusion 
(Ericson & Ericson, 2012). WHO har som mål att till år 2030 eliminera hepatit B och hepatit 
C globalt (Folkhälsomyndigheten, 2019a).  

HIV har rapporterats sedan 1983 och har sedan dess spridits som en pandemi. 30–35 miljoner 
människor lever med HIV världen över varav ca 6500 personer i Sverige, värst drabbat är 
Afrika. Varje år rapporteras ca 400–500 nya fall i Sverige, hälften har då fått infektionen 
innan immigration till landet (Folkhälsomyndigheten, 2015). HIV överförs via 
kroppsvätskor som blod, sperma, vaginal sekret och bröstmjölk (World health organization, 
2018c). Enligt Ericson och Ericson (2012) är risken att bli smittad vid kanylstick av en HIV 
infekterad patient inte stor och har beräknats till ca 0,5 procent. Vid stick från kanyl som 
kontaminerats från en hiv positiv patient kräver snabb efterbehandling inom 72 timmar för 
att effekt ska uppnås. 

Smittorisker och hygienrutiner 

I Sverige sker det ca 10 000 stick och skärskador varje år inom hälso- och sjukvården. 
Arbetsmiljöverket arbetar med föreskrifter och information för att förhindra att fler skador 
uppstår eftersom dessa skador kan leda till smitta (Arbetsmiljöverket, 2013). För att 
minimera denna risk har säkerhetsanordningar i form av nålskydd införts på nålar. En 
mätning av antal stickskador har utförts i Nederländerna efter införandet av nålskydd vilket 
resulterade i en minskning av inrapporterade stickskador (Schuurmans, Lutgens, Groen & 
Schneeberger, 2018). I låginkomstländer löper sjuksköterskor högre risk än i västvärlden att 
drabbas av blodburna infektioner då kunskapen om riskerna vid exponering för blod och 
kroppsvätskor är låg. Bland blodgivare i Tanzania visade det sig att 8,8 % är bärare av hepatit 
B, 1,5% hepatit C och 3,8% HIV. Sjuksköterskor i området uppgav att nålstickskada var den 
största anledningen till kontaminering. Tillgången till snabb antiviral behandling är inte 
alltid möjlig då tillgängligheten inte finns på alla sjukhus. Detta medför utsatthet inom yrket 
för sjuksköterskorna samt en stor risk för smittspridning (Mabwe, Kessy & Semali, 2017). 
Enligt socialstyrelsen (SOSFS 2015:10) är sjuksköterskor skyldiga att följa basala 
hygienrutiner. I basala hygienrutiner är handhygien en viktig del för att minimera 
smittspridning. Desinfektionsmedel ska användas före och efter patientkontakt. 
Skyddshandskar ska användas om händerna riskerar att kontamineras av kroppsvätskor. 
Sadule-Rios och Aguilera (2017) skriver att kunskapen är god hos sjuksköterskor kring 
ämnet men brister sker i utförandet. Studien beskriver även att hög arbetsbelastning, tidsnöd 
och underbemanning är skäl till att handhygienen inte utförs korrekt. 
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Sjuksköterskans profession  

International Council of Nurses (ICN) är en etisk kod för sjuksköterskor att arbeta efter. 
Strävan med att arbeta med etiska koder är att sjuksköterskor över hela världen ska ha ett 
liknande etiskt förhållningssätt till patienter. ICN:s etiska koder har fyra områden; 
sjuksköterskan och allmänheten, sjuksköterskan och yrkesutövningen, sjuksköterskan och 
professionen och sjuksköterskan och medarbetare. De fyra områdena speglar ansvar för att 
främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskor behöver självinsikt kring sitt arbete med 
blodburen smitta för att inte riskera att överföra sjukdom eller drabbas av smitta. Att möta 
dessa patienter med en humanistisk grundsyn kan vara en utmaning (Jackson, Lowton & 
Griffiths, 2014). 

Sjuksköterskans omvårdnad av blodsmittade patienter 

Vårdande 

För att sjuksköterskan ska kunna vårda ur ett vårdvetenskapligt perspektiv krävs en öppenhet 
som innebär att vara lyhörd och följsam. Genom att finnas där och lyssna kan sjuksköterskan 
få förståelse för patientens upplevelse av hälsa och välbefinnande. För att främja hälsa krävs 
respekt och ödmjukhet för patientens livsvärld. Livsvärld innebär att patienten blir sedd 
utifrån ett helhetsperspektiv. Självmedvetenhet och förmågan till reflektion hos 
sjuksköterskan är viktiga aspekter som kan förhindra förförståelse för patientens situation 
(Ekebergh, 2015b). Med förförståelse menas den förståelse som medvetet eller omedvetet 
redan finns från tidigare upplevelser. Förförståelse ligger till grund för utvecklingen av 
förståelse och kunnande (Ekebergh, 2015a). Tang, Ling, Lai, Chair och So (2019) menar i 
sin studie att respekt för människan i mötet är betydande för vårdandet. Studien visar även 
att sjuksköterskors sätt att vårda förknippas med omtänksamhet, empati, kärlek, stöd och 
medkänsla. Arman (2015) menar att när sjuksköterskan möter en patient skapas en 
vårdrelation som är en förutsättning för patientens delaktighet. Att patienten är delaktig i sin 
vård är avgörande för om vården ska vara givande eller inte. Delaktighet ger även patienten 
ökad kontroll över sin hälsa och sitt livssammanhang.  

Alla människor har rätt till lika vård, individen med största behovet av hälso- och sjukvård 
ska ges företräde till vård. Vården som ges ska utgå ifrån att alla människor är lika mycket 
värda och respekt ska ges för den enskildes värdighet (SFS: 2017:30). Ho och Goh (2017) 
beskriver att HIV patienter hade föredragit att bli diagnostiserade med cancer istället för HIV 
då deras upplevelse från vården var skuld och förödmjukelse. De framgick att deltagare från 
studien undvek att söka vård då detta var förknippat med skamkänslor. Enligt 
Diskrimineringslag (SFS: 2008:567) är diskriminering inom hälso- och sjukvården 
förbjuden, människors lika rättigheter och möjligheter ska främjas oavsett livssituation. 



4 

 

Hälsa och välbefinnande 

Hälsa har länge varit ett betydande begrepp inom vårdvetenskap. Synen på begreppet har 
ändrats fram och tillbaka mellan en humanistisk människossyn till en smalare 
naturvetenskaplig syn. Idag är hälsa vårdvetenskapens kärnbegrepp och har stark betydelse 
i vårdandet. Människor påverkar sin hälsa genom val i vardagen och på så sätt formar varje 
individ sin egen hälsa och omgivning (Wärnå-Furu, 2017).  
Katie Erikssons omvårdnadsteori utgår från fyra olika dimensioner av hälsa. Känsla av 
välbefinnande vilket innebär att människan upplever hälsa trots sjukdom. Tecken på hälsa 
är människor som har och upplever hälsa. Känsla av illabefinnande är människan som 
upplever ohälsa men inga objektiva tecken för detta finns. Tecken på ohälsa innebär verklig 
hälsa och människans upplevda ohälsa (Eriksson, 2000). Erikssons omvårdnadsteori bygger 
på ett holistiskt synsätt där patienten blir sedd utifrån ett helhetsperspektiv (Eriksson, 2014). 

Tsai, Kao och Tsai (2019) beskriver hur hepatit C smittade människors syn på sin sjukdom 
förändras från vetskapen om att de har blivit smittade till att de lär sig att leva med 
sjukdomen. För många var det en chock att drabbas, deltagarna i studien uppgav att de inte 
hade vetskap hur de smittats och vad sjukdomen innebar. Efter ”stormen” lagt sig som 
deltagarna beskrev det att få detta besked så kom lugnet vilket var acceptansen för att leva 
med sjukdomen. Enligt Erikssons (2000) teori uppnås ett välbefinnande först när patienten 
accepterat sitt sjukdomstillstånd. 

Livssammanhang 

När en människa drabbas av sjukdom är det vanligt att fokus ligger på symtombilden och 
människans livsvärld glöms lätt bort. Många sjukdomstillstånd är komplexa, psykologiska 
och sociologiska faktorer har en stor påverkan på hälsan. Upplevelse av mening och 
sammanhang ligger till grund för att hälsa ska uppnås. Varje individs livsvärld består av 
individuella upplevelser av mening och sammanhang därför är förståelsen av hälsa och 
vårdande central för att kunna sätta en människas livssammanhang i relation till sitt tillstånd. 
Människor som söker vård gör det när egen förmåga inte räcker till och behöver därför hjälp 
att stärka eller återfå sin hälsa (Dahlberg, 2014).  
Omvårdnadsteoretikern Dorothea Orem grundade teorin om egenvård på 1970-talet. Teorin 
om egenvård innebär att sjuksköterskan i sitt omvårdnadsarbete främjar patientens möjlighet 
till egenvård utifrån patientens förmåga. Genom stöd och kunskap till egenvård menar Orem 
i sin teori att människor kan återfå hälsa samt självständighet i sitt tillstånd (Renpenning & 
Taylor, 2003). Fry och Bates (2012) skriver i en studie om människor som lever med hepatit 
C och deras sätt att hantera sin sjukdom. Deltagarna i studien upplevde att genom mer 
kunskap kring viruset hade de kontroll och var mindre oroade över sitt tillstånd. Deltagarna 
fick även stöd att förändra livsstilsvanor för att kunna hantera sina symtom. En av deltagarna 
beskrev att vändpunkten i sitt tillstånd var när beroendet av hälso- och sjukvården  minskade 
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och hon själv kunde hantera sin sjukdom. Hon beskrev även känslan över att ha kontrollen 
över sjukdomen istället för att tillståndet kontrollerade henne.  

PROBLEMFORMULERING 

Det uppskattas att ca 360 miljoner människor världen över lever med hepatit B, hepatit C 
och HIV. Varje år rapporteras nya fall av blodsmitta. Exakt antal är svårt att fastställa då 
människor kan vara omedvetna om att de är smittade samt att en del väljer att inte följa 
smittskyddslagen och anmäla sig. För att minimera smittspridning är basala hygienrutiner 
viktigt att tillämpa samt kunskap och medvetenhet kring smittspridning. En av de vanligaste 
orsakerna till att smitta överförs i vården är genom stickskador och risken för att 
sjuksköterskor exponeras är stor. Att vårda människor med blodburen smitta är komplex då 
egen förförståelse, rädsla och oro kan bli ett hinder. Målet med denna uppsats är därför att 
belysa sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med blodsmitta. 

SYFTE 

Att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med blodsmitta. 
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METOD 

Metoden som har använts är en litteraturöversikt. En litteraturöversikt innebär en 
kartläggning av ett redan tidigare studerat område där en ny helhet presenteras (Friberg, 
2017). 11 artiklar har valts, granskats och analyserats. Artiklarna berör sjuksköterskors 
erfarenhet, upplevelse och kunskap av att vårda patienter med blodsmitta. Vidare har en ny 
helhet framställts och presenterats som svarar till syftet för denna studie. Litteraturöversikten 
innehåller både kvantitativa och kvalitativa artiklar. Enligt Dahlborg Lyckhage (2017) har 
båda inriktningarna betydelse för vårdforskningen. Den kvalitativa forskningen inriktar sig 
på sammanhang i form av subjektiva upplevelser och erfarenheter och den kvantitativa 
inriktningen fokuserar på ett mer övergripande objektivt perspektiv. Studierna har granskats 
enligt Friberg (2017). Granskningsmallen redovisas i bilaga I. 

Urval 

Urvalet av artiklar till denna studie har styrts av följande inklusions och exklusionskriterier. 
Kvantitativa och kvalitativa metoder för de valda artiklarna har inkluderats. Tidsperioden av 
artiklarna har avgränsats mellan 2009–2019 på grund av intresset för den aktuella 
erfarenheten av att vårda patienter med blodsmitta. Sökningen av artiklarna har avgränsats 
med ”Peer reviewed” som innebär att artikeln är publicerad i en vetenskaplig tidskrift. 
Engelska har valts som en ytterligare inklusionskriterie eftersom de flesta vetenskapliga 
artiklarna skrivs på engelska (Östlundh, 2017). Ursprung av författare och forskningsområde 
har exluderats på grund av den globala omfattningen av ämnet. 

Datainsamling 

Datainsamlingen som har genomförts för denna studie är en systematisk sökning i 
databaserna CINAHL och PubMed. CINAHL innehåller forskning inom hälso- och 
vårdvetenskap och Pubmed innehåller forskning inom medicin samt omvårdnad (Östlundh, 
2017). Artiklarna har sökts utan fulltext för att inte begränsa urvalet. För att nå artiklarnas 
fulltext har databasen worldcat och google scholar använts. En boolesk sökteknik har 
genomförts som innebär att de olika sökorden kan kombineras med AND, OR och NOT 
(Östlundh, 2017). De sökord som har använts är Bloodborne pathogen exposure, Caring for 
patient with HIV, Attitudes, HIV, Hepatitis, Blood pathogens, nurse*, AND, Nurses, 
Knowledge och caring. En av artiklarna hittades genom en sekundär sökning. Kombinationer 
av sökord, träffar och databas redovisas i bilaga II enligt Friberg (2017). Trunkering har 
använts på sökorden för att få ett bredare spektrum. Trunkering är en sökfunktion som 
möjliggör böjningsform av ordet (Östlundh, 2017). 
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Analys 

Analys av artiklarna har genomförts i fyra steg enligt Friberg (2017). Det första steget 
innebar att läsa de valda studierna flera gånger och sammanfatta varje artikel för att få en 
helhetsbild av innehållet. Genom en noggrann sammanfattning kunde relevant data för 
studien lättare väljas ut. Andra steget var att artiklarnas innehåll som berörde syftet och 
problemområdet har förts in i en översiktstabell för att få en struktur i det fortsatta 
analysarbetet. Sammanfattning av artiklarna redovisas i bilaga III. I det tredje steget har 
artiklarnas likheter och skillnader jämförts för att identifiera och förstå respektive artikels 
resultat. Det framkomna materialet har slutligen i steg fyra delats in i teman som svarar på 
uppsatsens syfte och problemformulering för att få fram en ny helhet. 

Etiska överväganden 

Denna studie har genomförts som en litteraturöversikt. Etiska överväganden har genomförts. 
Författarna har tagit del av Högskoleförordning (SFS 1993:100) gällande oredlighet i 
forskning. Oredlighet i forskning innebär att på något sätt fuska genom att plagiera eller 
medvetet framställa felaktigt eller falskt material (Vetenskapsrådet, 2019). Noggrannhet vid 
översättning och redovisning av resultat har beaktas av författarna. 
Författarna till föreliggande studie har ingen relation till ämnet eller någon tidigare 
erfarenhet av att vårda patienter med blodsmitta. Enligt Dahlberg (2014) kan ett 
problemområde som har personliga kopplingar innebära en negativ påverkan på hur material 
framställs. Stigmatiseringen kring blodsmitta gör att en förförståelse för området skulle 
kunna vara aktuellt. Genom medvetenhet och reflektion under arbetets gång har detta 
undvikits och inte påverkat studiens resultat. 
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RESULTAT 

Resultatet av denna litteraturöversikt har framkommit genom att 11 vetenskapliga artiklar 
studerats och analyserats. Resultatet presenteras i följande teman:  

- Sjuksköterskans kunskap och okunskap 

- Resursbrist påverkar omvårdnaden 

- Risker skapar rädsla och oro 

- Förhållningssätt och helhetssyn 

Sjuksköterskans kunskap och okunskap 

Det framkom i en studie att sjuksköterskor upplever att hög arbetsbelastning och okunskap 
påverkade antal exponeringar av blod som de utsattes för i det patientnära arbetet (Ju Hyun 
et al., 2017). Sjuksköterskor upplevde brister i kunskapen kring HIV, hepatit B och hepatit 
C exponering. Sjuksköterskor saknar kunskap kring HIV, hepatit B och hepatit C exponering 
samt vilka åtgärder som krävs efter en kontaminering (Al-Zahrani, Farahat & Zolaly, 2014; 
Kagan, Ovadia & Kaneti, 2009). Sjuksköterskors erfarenhet är att dessa patienter inte får 
likvärdig vård som patienter med andra kroniska sjukdomar (Kagan et al., 2009). En 
sjuksköterska berättade “Det finns inga utbildningar eller workshops för att utbilda oss inom 
hantering av HIV patienter. Vi tillhandahåller vård utan tillräcklig kunskap eftersom vi under 
vår utbildning till sjuksköterskor aldrig fick lära oss att ta hand om HIV-positiva patienter” 
(Mammbona & Mavhandu, 2019, s.143). Sjuksköterskor upplevde att vården för de 
infekterade patienterna skulle förbättras om sjuksköterskorna fick möjlighet till en bredare 
kunskap (Makhado & Davhana-Maselesele, 2016a; Mammbona & Mavhandu, 2019). Att 
kunskapen kring HIV och dess omvårdnad är högre än kunskapen kring hepatit B och hepatit 
C är sjuksköterskor överens om. De visade att kunskapsbristen är störst kring hepatit C. 
Sjuksköterskor berättade att den saknade kunskapen påverkade omvårdnaden av patienterna 
(Kagan et al., 2009). Sjuksköterskor uttryckte en önskan om att få mer kunskap kring HIV 
och hepatit C. Sjuksköterskor ansåg att de har en viktig roll i bemötandet och omvårdnaden 
kring infekterade patienter. Deras rädsla kring upplevelsen att vårda infekterade patienter 
skulle minska med mer kunskap och professionellt stöd ute i verksamheten (Frazer, Glacken, 
Coughlan, Staines & Daly, 2011; Makhado & Davhana-Maselesele, 2016a). 

En annan studie visar att många sjuksköterskor har vetskapen av att de exponeras för hepatit 
B i sitt arbete trots detta påvisas brister i kunskapen kring hur smittan sprids. Majoriteten av 
sjuksköterskorna var enade om att hepatit B är ett virus som kan spridas genom kontakt med 
infekterat blod eller kroppsvätskor. Många sjuksköterskor upplevde att denna vetskap 
påverkade deras bemötande och vårdande av patienten. Ett fåtal sjuksköterskor uppgav att 
de undviker att beröra patienter för att inte smittas (Konlan, Aarah-Bapuah, Kombat & 
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Wuffele 2017). Samtidigt visade en studie utförd på 180 sjuksköterskor att hälften av dessa 
anser att varje patient skall vårdas som en potentiell smittbärare (Kagan et al., 2009). 
Sjuksköterskor uttrycker att det hör till professionen att ta ansvar och ge vård. Patienter med 
blodsmitta ska vårdas likvärdigt som en patient som inte har en bekräftad blodsmitta (Frazer 
et al., 2011). Samtidigt påpekar sjuksköterskor att kunskapen kring ämnet inte är avgörande 
i bemötande och omvårdnaden av de infekterade patienterna utan flera faktorer spelar in som 
attityd, erfarenheter och vilja (Kagan et al., 2009). 

Resursbrist påverkar omvårdnaden 

I en studie berättade sjuksköterskor utifrån sin erfarenhet att personalbrist och materiella 
brister som skyddsutrustning påverkade omvårdnaden negativt. Faktorer som orena nålar 
påverkade patientsäkerheten och möjligheten till att ge en god vård (Ishimaru, Wada, 
Arphorn & Smith, 2018; Mammbona, & Mavhandu, 2019) Sjuksköterskor uppgav att de 
följer de riktlinjer som finns kring säkerhet och hygien även utefter deras förutsättningar. 
Att sjuksköterskor följer basala hygienrutiner är inte alltid tillräckligt då många vittnar om 
att resurserna är låga vilket kunde resultera i att injektionsnålar återanvänds till flera patienter 
(Delobelle et al., 2009; Mammbona & Mavhandu, 2019). Flera sjuksköterskor uppgav att 
motståndet till att vårda patienter med blodsmitta beror på bristfällig säkerhetsutrustning 
(Ishimaru et al., 2018). Sjuksköterskor upplevde en frustration, då patienter med eventuell 
blodsmitta inte prioriterades eftersom resurserna var knappa och vårdens kommunikation till 
befolkningen inte nådde fram. Många patienter insåg inte allvaret i att testa sig så att rätt 
vård kunde sättas in (Delobelle et al., 2009).  

Sjuksköterskor beskrev att de kände sig utarbetade och mentalt och fysiskt trötta. 
Otillräckliga personalresurser medförde en utmaning för sjuksköterskor i vårdandet av 
blodsmittade patienter. Sjuksköterskor uttryckte frustration över att inte kunna ge en säker 
vård (Delobelle et al., 2009; Mammbona & Mavhandu, 2019). Den höga arbetsbelastningen 
ledde till en högre frånvaro av sjuksköterskor. Deras möjlighet att ta hand om patienter 
påverkades och blev ohållbar (Mammbona & Mavhandu, 2019). Sjuksköterskor uppgav att 
de begränsade ekonomiska stödet påverkade både vården till patienten och deras egna 
arbetsmiljö.  Sju av tio sjuksköterskor uppgav att de försökt få tillgång till eftervård efter en 
nålsticksskada skett men långt ifrån alla sjukhus har tillgång till detta (Delobelle et al., 2009; 
Mammbona & Mavhandu, 2019). Sjuksköterskor i primärvården medgav att de begränsade 
resurserna påverkade patientens integritet. De uppgav att bristen på utrymme att sitta ner och 
prata med patienten påverkade patientsäkerheten då sekretessen var svårt att tillhandahålla 
(Delobelle et al., 2009).  

Sjuksköterskan som vårdar dessa patienter såg HIV epidemin som spreds och ville hjälpa till 
att bromsa smittspridningen men upplevde att resurserna begränsade möjligheten till god 
vård. Regeringens åtgärder var inte tillräckliga och sjuksköterskor kände sig ignorerade när 
de bad om hjälp att tillhandahålla fler resurser (Delobelle et al., 2009). I en annan studie 
framkom det att sjuksköterskor upplevde glädje när resurser väl fanns exempelvis för att ge 
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antiviral behandling till HIV-positiva patienter. Tillfredsställelsen var hög hos 
sjuksköterskorna när de kunde se hur patienternas hälsa förbättrades med behandlingen. En 
behandling som innefattar läkemedel samt god rådgivning från sjuksköterskan om 
livsstilsförändringar. Sjuksköterskor bevittnade att dessa rådgivande samtal med patienterna 
där möjlighet till att se hela patienten skapade ett samspel mellan sjuksköterska och patient 
(Campbell, Scott, Madanhire, Nyamukapa & Gregson, 2011). 

Risker skapar rädsla och oro 

En av fyra sjuksköterskor uppgav i en studie utförd i Saudiarabien att de utsatts för stänk 
från kroppsvätskor eller blod mot sina egna slemhinnor minst en gång. Hälften av de ca 200 
sjuksköterskorna berättade att de utsatts för nålstick minst en gång (Al-Zahrani et al., 2014). 
Sjuksköterskor beskrev att de upplevt kontaminering av infekterat blod och även rädsla för 
att de blivit smittade i sitt arbete (Ishimaru et al., 2018; Makhado & Davhana-Maselesele, 
2016b). Att kontamineras upplevdes stressande och känslor av rädsla framkom. 
Sjuksköterskor beskrev en känsla av illabefinnande när de inväntade svar på om de blivit 
smittade från den infekterade patienten. Upplevelse av ångest och depression förekom i 
väntan på svar då processen kunde pågå i flera månader (Ju Hyun et al., 2017).  

Sjuksköterskor berättade i två studier utförda i Limpopo-provinsen i Sydafrika att de 
upplever olika rädslor kring vårdandet av blodsmittade patienter (Delobelle et al., 2009; 
Makhado & Davhana-Maselesele, 2016b). Sjuksköterskor som arbetar inom primärvården 
beskrev att den relation som skapades till patienten genom kontinuerlig vård upplevs många 
gånger som stressande och påfrestande. De berättade att vissa av patienterna inte vill få vård 
utav någon annan sjuksköterska än deras ansvariga vilket skapade en känsla av att vara låst 
och begränsad. Sjuksköterskor beskrev att vårda utsatta patienter vilket de ansåg att HIV-
positiva patienter är skapar en djupare relation som inte är lätt att hålla professionell. 
Patienter besökte sjuksköterskor i deras hem vilket upplevdes negativt av sjuksköterskorna 
då deras integritet och familj blev påverkad. Sjuksköterskor uppgav att dessa hembesök 
skapade oro då kopplingen mellan patient och sjuksköterska blev tydlig för den övriga 
befolkningen. En sjuksköterska berättade att detta ledde till att de utsattes för diskriminering 
(Delobelle et al., 2009). Sjuksköterskor som utsattes för diskriminering och stigmatisering 
upplevde negativa känslor och utmattningssymtom (Makhado & Davhana-Maselesele, 
2016a). Sjuksköterskor inom samma provins som arbetar inom slutenvården upplevde rädsla 
för att smittas i det patientnära arbetet. Flera sjuksköterskor beskrev att vetskapen om den 
höga exponerings risken ökade oron och rädslan. En annan rädsla som sjuksköterskorna 
beskrev var osäkerhet kring agerandet efter kontaminering från en infekterad patient 
(Makhado & Davhana-Maselesele, 2016b).  

Sjuksköterskor i Sydafrika berättade om risker i patientsäkerheten. En sjuksköterska beskrev 
att hon ofta sjukanmäler sig på grund av att hon känner sig utmattad (Mammbona & 
Mavhandu, 2019). Sjuksköterskor uppgav att känslomässig utmattning var vanligt vid vård 
av HIV-positiva patienter vilket de tror påverkar möjligheten till att ge en god vård 
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(Makhado och Davhana-Maselesele, 2016a). Sjuksköterskorna beskrev att sin höga frånvaro 
beror på den fysiska och mentala tyngden som de är att vårda dessa patienter. De beskriver 
att påfrestningen påverkar deras koncentrationsnivå i omvårdnadsarbetet och misstag lätt 
sker (Mammbona & Mavhandu, 2019).  En annan faktor som uppgavs skapa stress hos 
sjuksköterskor är HIV-patienternas tillstånd. Då många utav patienterna vårdas i livets 
slutskede och efter livets slut. Detta vårdbehov upplevs emotionellt påfrestande för 
sjuksköterskorna eftersom de upplever avsaknad av emotionellt stöd från arbetsplatsen 
(Mammbona & Mavhandu, 2019).  

Förhållningssätt och helhetssyn 

I en studie från Zimbabwe berättar sjuksköterskor om vikten av att se patienten utifrån ett 
helhetsperspektiv. Att visa förståelse, vänlighet och ta sig tid att lyssna på patientens 
upplevelser. Att kunna bortse från den blodsmitta som patienten lider utav som endast är ett 
medicinskt tillstånd och se patientens livsvärld. Sjuksköterskor berättar att de upplever att 
patienter uppskattar när de tar sig tid och lyssnar och lär känna dem. Att lära känna sina 
patienter skapar en relation som sjuksköterskor upplever som positivt. De betonar vikten i 
att förstå vad en HIV-positiv patient går igenom för att kunna möta dem och visa medkänsla 
i sitt vårdande (Campbell et al., 2011). Sjuksköterskor uppger att de visar empati, medkänsla 
och respekt för sina patienter och poängterar att ingen patient har frivilligt blivit smittad 
(Delobelle et al., 2009). Sjuksköterskor berättade att möjligheten till att hålla information 
om patientens HIV-status sekretessbelagd var en viktig del i god vårdpraxis. Då 
sjuksköterskor upplevde att patienterna uppskattade när de behandlade dem normalt och inte 
påverkades av stigmatiseringen från den övriga befolkningen. I relation mellan 
sjuksköterska och patient var den fysiska kontakten som att skaka hand viktigt för 
förtroendet och ett bevis att rädsla inte var ett hinder i vårdandet (Campbell et al., 2011). 

Sjuksköterskor uppger i en annan studie att det är långt ifrån alla som arbetar med empati 
och medkänsla i vårdandet av hepatit C och HIV patienter. Attityder ifrån samhället har en 
stor påverkan på sjuksköterskor vilket de upplever påverkar deras förhållningssätt till 
patienter med bekräftad blodsmitta (Ishimaru et al., 2018). Attityden påverkas av 
medvetenheten om infektionsrisken. Många sjuksköterskor arbetar mer försiktigt för att 
undvika olyckor och skador när de vårdar en patient med bekräftad blodsmitta. (Konlan et 
al., 2017). En sjuksköterska beskriver att sedan hon började arbeta med HIV-positiva 
patienter har hennes rädsla för att bli smittad ökat. Hon berättar att så fort hon känner minsta 
tecken som ömhet eller hosta går hon och testar sig för HIV. Hon medger att hennes 
förhållningssätt till HIV-positiva patienter blir påverkad. Att arbeta med dessa patienter är 
oförutsägbart då sjukdomsförloppet snabbt kunde försämras vilket upplevdes stressande för 
sjuksköterskorna (Mammbona & Mavhandu, 2019). De finns fler faktorer som påverkar 
villigheten att vårda dessa patienter, sjuksköterskor uppger att HIV, hepatit B, hepatit C är 
för en del sjuksköterskor förknippat med droganvändning och flera sexpartners vilket skapar 
en negativ förförståelse hos sjuksköterskorna (Ishimaru et al., 2018). 
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Resultatsammanfattning 

Resultatet visar att sjuksköterskor upplever det påfrestande att vårda patienter med 
blodburna infektioner såsom hepatit B, hepatit C och HIV. Att i sitt arbete riskera att utsättas 
för smitta är något som får sjuksköterskor att känna stress, oro och rädsla. De framkom i 
resultatet att okunskap och otillräckliga resurser vid smittspridning påverkade omvårdnaden 
negativt. Kunskap hos sjuksköterskor beskrivs inte vara det avgörande i bemötandet utan 
attityd och vilja var faktorer som även var betydande för omvårdnaden. Den kontinuerliga 
vård som det innebar att vårda patienter med blodsmitta upplevdes som påfrestande då 
relationen ofta kunde bli för personlig. Sjuksköterskor bevittnar svårigheter i att ta ansvar 
och agera professionellt när den egna rädslan och förförståelsen tar över. Arbetsbelastning 
och resursbrist medförde att sjuksköterskor ofta sjukskrev sig på grund av utmattning vilket 
påverkade vården av patienterna negativt. Sjuksköterskor som vårdade patienter med svåra 
tillstånd och i livets slutskede uttryckte att det var emotionellt påfrestande och att de saknade 
stöd på arbetsplatsen. Trots många negativa känslor och svårigheter kring vårdandet av 
patienter med blodsmitta ansåg sjuksköterskor att de hade en viktig roll. Ett holistiskt 
perspektiv beskrivs som en viktig del av vårdandet av infekterade patienter och 
sjuksköterskor beskrev att de upplevde att patienter uppskattade förståelse och vänlighet. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

En litteraturöversikt valdes för att genomföra studien vilket lämpade sig bäst på grund av 
den tidsram som var avsatt. En kombination av både kvalitativa och kvantitativa artiklar 
valdes till litteraturstudien. Enligt Forsberg och Wengström (2015) används båda forsknings 
inriktningar för att få fram information ur skilda perspektiv. Den kvalitativa inriktningen 
används för att tolka människans subjektiva upplevelse medans den kvantitativa inriktningen 
fokuserar på neutralitet och objektivitet. För den valda studiens syfte var det intressant att få 
med båda inriktningarna då erfarenheten av att vårda patienter med blodsmitta kunde 
framkomma både subjektivt och objektivt. Båda inriktningarnas valda delar beskrivs i 
textform. Om enbart kvalitativa artiklar skulle användas skulle det kunna begränsa resultatet 
då intervjuformer som används i en kvalitativ metod skulle kunna hämma sjuksköterskor att 
berätta sina uppriktiga känslor om hur det känns att vårda patienter med blodsmitta. Om 
enbart kvantitativa studier skulle användas skulle det bli svårt att svara upp till den valda 
forskningsfrågan. Om författarna valt att genomföra en empirisk studie 
skulle andrahandskällor undvikits och ett mer trovärdigt resultat presenterats. Möjligheten 
att få en internationell bredd skulle dock inte vara genomförbar. Sjuksköterskans perspektiv 
har varit aktuell vid framtagandet av resultatet för att kunna svara på studiens syfte och delar 
av övriga professioners erfarenheter har därför valts bort i artiklarna. Friberg (2017) menar 
att det fenomen som valts ut att studera måste finnas med i de granskade artiklarna. Nordiska 
studier saknas vilket är en svaghet för resultatet då det begränsar den geografiska bredden. 
Studierna innefattar till en stor del sjuksköterskor i Asien och Afrika där antal blodsmittade 
patienter är betydligt fler. Erfarenheterna i utvecklingsländer är därav fler och mer 
komplexa. Det hade varit intressant för litteraturöversikten att kunna jämföra 
sjuksköterskors olika erfarenheter från både utvecklingsländer och industriländer eftersom 
förutsättningar som sjuksköterskor står inför i vårdandet av blodsmittade patienter ser olika 
ut.  

Databaserna som användes var Cinahl och Pubmed och valdes eftersom artiklarna innehåller 
forskning inom hälso- och vårdvetenskap samt biomedicin (Östlundh, 2017). Databasernas 
urval var tillräckliga för att få fram artiklar till studiens resultat. Om fler databaser använts 
hade dock fler artiklar kunnat nås vilket ses som en svaghet för vald metod av datainsamling. 
Inklusionskriterier som valdes var att välja artiklar mellan åren 2009–2019 för att artiklarna 
skulle vara aktuella erfarenheter och upplevelser av att vårda patienter med blodsmitta. 
Eftersom tillräcklig mängd artiklar fanns inom dessa år var det en styrka för valt urval. 
Eventuell ytterligare tidsbegränsning skulle kunna ha gjorts men då forsknings perioder kan 
vara långa hade det kunnat begränsa åtkomsten av relevant data. Vid granskning av 
artiklarna användes Fribergs (2017) granskningsmall detta för att öka trovärdigheten i 
artiklarnas innehåll. Frågorna i granskningsmallen är verktyg för att kunna reflektera och 
ifrågasätta kvalitén av artiklar. Enligt Friberg (2017) är det viktigt att ha ett kritiskt 
förhållningssätt vid granskning av vetenskapliga studier. Etablerade frågeformulär användes 
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i de kvantitativa forskningsmetoderna vilket stärker artiklarnas reliabilitet. Enligt Forsberg 
och Wengström (2015) kan låg reliabilitet inträffa om ett frågeformulär används första 
gången eller om oklarheter i hur frågorna ska besvaras förekommer. Detta kan påverka 
utfallet negativt genom att systematiska fel inträffar. Litteraturöversiktens reliabilitet stärks 
då flera artiklar visar på liknande resultat samt att opponentskap där kurskollegor tagit del 
av arbetsprocessen ökar trovärdigheten. Enligt Mårtensson och Fridlund (2017) ökar 
trovärdigheten när kurskollegor tar del av och kritiskt granskar resultatet. Giltigheten för 
resultatet kan anses som generaliserbart och överförbart då flera studier stödjer det som 
framkommit i litteraturöversiktens resultat. Dock sker mycket forskning kring ämnet och 
giltigheten kan därav begränsas av tiden vilket påverkar överförbarheten. Enligt Priebe och 
Landström (2017) är resultatet generaliserbart och överförbart om giltighet finns utanför 
studien, att kunskapen gäller alla situationer, människor och tider. En svaghet som påverkar 
litteraturöversiktens validitet är att artiklarna översatts från engelska. Översättning av 
artiklar från engelska kan ha påverkat ordval vid resultatet då risken för olika innebörd finns. 
Resultatet i litteraturöversikten består av forskning som redan är känd och den nya helheten 
blir därav framtagen med hjälp av andrahandskällor vilket kan ses som en svaghet. 
Medvetenhet om att översättning i vissa fall kan vara komplext har varit konstant under 
arbetets gång och noggrannhet vid framtagandet av den nya helheten har beaktats. Billhult 
(2017) beskriver validitet som trovärdigheten av den form som används vid framtagandet av 
det fenomen som är avsett att undersökas.  

Analysen för litteraturstudien genomfördes i fyra steg enligt Friberg (2017) vilket 
underlättade processen att hitta relevant data som svarade upp till syftet och förståelse för de 
delar som senare blev den nya helheten. Detta var en styrka för litteraturöversiktens validitet 
då arbetsgången blev noggrann och strukturerad. Intresse fanns för de etiska överväganden 
som författarna till de valda artiklarna gjort eftersom stigmatisering kring blodsmitta är 
vanligt. Sjuksköterskornas integritet är viktig i sammanhanget då uppriktiga känslor och 
åsikter vid intervjuerna är nödvändiga för resultaten i studierna. Det var därför viktigt att 
etiska aspekter var inkluderade i artiklarna.  Enligt Forsberg och Wengström (2015) är det 
ett krav att etiska överväganden görs i vetenskapliga studier samt att skydda individer i 
genomförandet att få fram ny kunskap. Diskussion och reflektion har varit genomgående 
under studiens gång då medvetenhet om att resultat lätt kan tolkas utifrån förförståelse.  

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att vårda 
patienter med blodsmitta.  

Av resultatet framkom det att många sjuksköterskor är rädda för sin egen hälsa, att de ska 
kontamineras genom stänk eller stickskada från den infekterade patienten och bli smittad. 
Detta är samstämmigt med Krishnan et al. (2016) som skriver att sjuksköterskor som 
behandlar infekterade patienter upplever en konstant rädsla på arbetsplatsen för att utsättas 
av blodsmitta. Resultatet visar även att hög arbetsbelastning och kompetensnivå påverkar 
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antalet blodexponeringar. Detta styrker två studier som beskriver att en hög arbetsbelastning 
och tidspress är orsaker till att sjuksköterskan utsätts för risker (Garus-Palowska & Górajski, 
2019; Gholami, Borji, Lotfabadi & Asghari, 2013). Enligt arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) 
ska ohälsa och olycksfall förebyggas för att skapa en god arbetsmiljö på arbetsplatsen. 

Det framkom av resultatet att det råder en hög arbetsbelastning för sjuksköterskor och 
resursbrister i framförallt utvecklingsländer. Detta leder till utmattningssymtom hos 
sjuksköterskor. Resultatet visar att de är resurskrävande att vårda patienter med blodsmitta. 
Möjligheten för sjuksköterskor att kunna ge en god vård hindras när materiella och 
ekonomiska resurser inte finns tillgängligt. Detta styrks av Strong (2018) som skriver att 
sjuksköterskors vilja att ge en god vård hämmas av otillräckliga resurser. Vidare menar 
Strong (2018) att hade resurser funnits hade en säkrare arbetsmiljö skapats, kvalitén på 
vården förbättrats och fokus hade kunnat ligga på omvårdnaden. Resultatet visade även att 
när väl resurser som antivirala medel till HIV-infekterade patienter finns tillgängligt 
upplever sjuksköterskan detta tillfredsställande. Eftersom sjuksköterskan då kan 
tillhandahålla en god vård som uppskattas av patienterna. Detta överensstämmer med 
Widegren et al. (2014) som beskriver att framgångsrik antiviral behandling effektivt minskar 
effektivitet hos viruset och ökar hälsan hos den HIV-infekterade patienten. En tidig diagnos 
ökar möjligheten till en god behandling samt minskar risken för vidare smittspridning. 
Vårdvetenskapens uppgift är att möjliggöra ett vårdande där patientens hälsa stärks. Att som 
sjuksköterska stödja och stärka patienter för att uppnå välbefinnande är målet med vårdandet 
(Dahlberg, 2014). Dorothea Orem beskriver att patienter kan skapa hälsa och återfå 
självständighet med rätt kunskap i form av stöd (Renpenning & Taylor, 2003). 

Resultatet visar vidare att sjuksköterskor har olika erfarenheter och kunskapsbrister kring 
blodsmitta. De framkommer av resultatet att sjuksköterskor behöver mer kunskap för att inte 
omvårdnaden av patienten ska bli drabbad. Detta styrks av Macfarlane (2014) där en 
sjuksköterska beskriver  "Jag har knappast någon kunskap egentligen. Jag har förmodligen 
lika mycket kunskap som allmänheten ... allt jag verkligen vet är grunderna ... du kan fånga 
det från blod, sex ... Jag vet inte riktigt mycket annat om det” (s.9). Vidare uppgav 
sjuksköterskorna att de önskar mer kunskap för att kunna ge en bättre vård (Macfarlane, 
2014). I resultatet berättade sjuksköterskor att de vårdar patienter med blodsmitta utan 
tillräcklig kunskap och att det krävs en förbättring i utbildningen. Detta styrks av Gagnon 
och Cator (2015) som skriver i en artikel om brister i sjuksköterskeutbildningen där kliniska 
erfarenheter av att vårda blodsmittade patienter saknas och borde införas. Även Mtengezo 
et al. (2016) visar i en studie att utbildning kring smittöverföring och smittspridning kan 
motverka negativa attityder kring HIV, hepatit B och hepatit C.   

Av resultatet framkom även att fysisk kontakt är viktig för samspelet mellan sjuksköterska 
och patient. I en studie beskriver Cecil och Glass (2015) att sjuksköterskor motsäger detta 
då de anser det är viktigt att kunna hålla distans till patienten för att kunna ge en god vård. 
Att se sina arbetskläder som en barriär uppger sjuksköterskor som avgörande för att kunna 
ha ett känslomässigt skydd. Detta visar även delar av resultatet där sjuksköterskors 
svårigheter att arbeta professionellt beskrivs då många upplever att relationen till patienten 
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blir så djup att den påverkar sjuksköterskans egna emotionella känslor. Svensk 
sjuksköterskeförening (2017) beskriver att International Council of Nurses (ICN) tagit fram 
riktlinjer där sjuksköterskor världen över ska arbeta efter ett personligt ansvar för sitt 
vårdande samt att kontinuerligt hålla sig uppdaterad med ny kunskap för att en god vård skall 
kunna utföras. Att arbeta evidensbaserat är en skyldighet för att skapa en god vård på lika 
villkor. Att sjuksköterskan ger alla vård på lika villkor är ett krav enligt hälso- och 
sjukvårdslagen (SFS 2017:30). Dahlberg (2014) beskriver att många hälsotillstånd är 
komplexa. Flera faktorer påverkar  sjukdomsbilden som biologiska, psykologiska och 
sociologiska. För att uppnå en god vård krävs ett bredare perspektiv där patienten blir sedd 
utifrån sin livsvärld. För att möjliggöra detta krävs kunskap (Dahlberg, 2014).  

Resultatet visar slutligen att sjuksköterskor efterlyser stöd från sin arbetsgivare för att kunna 
ge en god omvårdnad utan att själva bli emotionellt utmattade. Detta är samstämmigt med 
Ekman et al. (2011) som skriver att vård som utgår ifrån patientens livssammanhang ökar 
patientens välbefinnande. Enligt Katie Erikssons omvårdnadsteori är de möjligt att känna 
hälsa och välbefinnande trots sjukdom (Eriksson, 2000). Vid långvariga progressiva 
sjukdomar är det viktigt att sjuksköterskor och patienter skapar ett samspel för att kunna 
uppnå en god vård (Ekman et al., 20122). Vidare visar resultatet att vissa sjuksköterskors 
attityder påverkar patientens möjlighet till god vård. Dessa sjuksköterskor vårdar inte 
infekterade patienter professionellt då empati och medkänsla i vårdandet saknas vilket 
begränsar dessa patienters välbefinnande. Sjuksköterskor medger att deras negativa 
inställning till att vårda dessa patienter påverkar omvårdnaden av patienten. Detta styrks av 
Jimba et al. (2017) som beskriver att sjuksköterskor har höga nivåer av stigmatisering mot 
patienter som är infekterade av HIV. Jimba et al. (2017) menar även att detta medför hinder 
i omvårdnaden vilket påverkar patientens möjlighet till behandling och hälsa.  

Konklusion 

Denna studie visar att sjuksköterskor i utvecklingsländer löper högre risk att utsättas för 
smitta och har sämre möjligheter att kunna leva upp till professionen eftersom ekonomiska 
samt materiella resurser saknas. Det krävs kunskap och resurser för att möjliggöra en god 
vård. Sjuksköterskors kunskap kring hepatit B, hepatit C och HIV ligger till grund för 
vårdandet av infekterade patienter. Risker, oro och rädslor är faktorer som påverkar 
omvårdnaden av patienter med blodsmitta. Den höga arbetsbelastningen och resursbrist som 
råder i framför allt utvecklingsländer påverkar sjuksköterskans välmående och möjlighet till 
att ge en god vård. Denna studie har lett fram till en ökad helhetsförståelse för 
sjuksköterskans erfarenhet av att vårda patienter med blodsmitta. 

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

För att kunna ge en säker vård utifrån ett professionellt agerande behöver sjuksköterskan ha 
kunskap. Kunskap kring bemötande av patienter som bär på blodsmitta samt risker kring 
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smittspridning. För att kunna uppnå detta krävs en global kunskap kring ämnet såväl i hälso- 
och sjukvården som bland befolkningen. Inom professionen ingår det att alltid arbeta 
evidensbaserat och delta i förbättringsarbete. För att möjliggöra detta krävs möjlighet till 
reflektion. Resultatet i studien visar att sjuksköterskor saknar möjlighet till reflektion och 
stöd från arbetsplatsen i utvecklingsländer. 

Det är svårt att möjliggöra förändringar i utvecklingsländer när det saknas materiella och 
ekonomiska resurser så intresse ligger i hur industriländer ytterligare kan bidra till en säkrare 
vård för både sjuksköterskor och patienter. För vidare forskning inom området kan det vara 
bra att studera den infekterade patienten utifrån ett livsvärldsperspektiv och se hur 
sjukdomen påverkar hela patienten och hens familj. Denna studie har lett fram till kunskap 
om sjuksköterskors erfarenhet kring vård av HIV, hepatit B och hepatit C i framförallt 
utvecklingsländer.  
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Bilaga 1 
Kvalitativ frågeställning enligt Friberg (2012): 
 
• Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och avgränsat? 
• Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade?  
• Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så fall        
beskriven?  
• Vad är syftet? Är det klart formulerat?  
• Hur är metoden beskriven?  
• Hur är undersökningspersonerna beskrivna?  
• Hur har data analyserats?  
• Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop?  
• Vad visar resultatet?  
• Hur har författarna tolkat studiens resultat?  
• Vilka argument förs fram?  
• Förs det några etiska resonemang?  
• Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall?  
• Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex. vårdvetenskapliga antaganden?  
 
Kvantitativ frågeställning enligt Friberg (2012): 
 
• Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och avgränsat?  
• Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade?  
• Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så fall 
beskriven?  
• Vad är syftet? Är det klart formulerat?  
• Hur är metoden beskriven?  
• Hur har urvalet gjorts (t.ex. antal personer, ålder, inklusions respektive exklusionskriterier)? 
• Hur har data analyserats? Vilka statistiska metoder användes var dessa adekvata? 
• Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? I så fall hur? 
• Vad visar resultatet?  
• Hur har författarna tolkat studiens resultat?  
• Vilka argument förs fram?  
• Förs det några etiska resonemang?  
• Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall, till exempel vad gäller 
generaliserbarhet? 
• Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex. omvårdnadsvetenskapliga antaganden?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 2.  

Databas  Sökord Avgränsnin 
gar  

Antal 
träffar  

Antal lästa 
abstrakt  

 
Antal 
kvalitetsgranska 
de artiklar  

Antal valda 
artiklar  

Cinahl  
28/8 2019 

Bloodborne 
pathogen 
exposure 

(2009-2019)  
Peer Review 
Language: 
English 

59 10  2  1  

Cinahl  
28/8 2019 

Blood 
pathogens AND 
nurse* 

(2009-2019)  
Peer Review 
Language: 
English 

31 4 2 2 

Cinahl  
28/8 2019 

Caring for 
patient with hiv  

(2009-2019)  
Peer Review 
Language: 
English 

 

47 

 

 

8 

 

3  1 

PubMed 
29/8 2019 

Nurse* AND 
Attitudes AND 
HIV AND 
Hepatitis 

(2009-2019) 
Language: 
English 

33 14  2 1  

Cinahl 
29/8 2019 

Nurses AND 
Knowledge 
AND caring 
AND HIV 

(2009-2019)  
Peer Review 
Language: 
English 

 

30 

 

8 4 3 

Cinahl 3/9 
2019 

bloodborne 
pathogen nurse* 

(2009-2019)  
Peer Review 
Language: 
English 

26 3  1  1 

Cinahl 3/9 
2019 

nurse* attitudes 
AND hepatitis 
AND health 
care 

(2009-2019)  
Peer Review 
Language: 
English 

9 2 1 1 

Sekundär 
sökning     1 1 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Bilaga 3 

Författare 
Titel 
Tidsskrift 
Årtal 

Syfte 
Perspektiv 

Metod Resultat Förekomst av 
forskningsetiska 
överväganden 

Författare: Frazer, K., 
Glacken, M., Coughlan, 
B., Staines, A. & Daly, 
L 
 
Titel: Hepatitis C virus 
in primary care: survey 
of nurses’ attitudes to 
caring 
 
Tidskrift: Journal of 
Advanced Nursing 
 
Årtal: 2011 
 

Studiens syfte var 
att mäta attityderna 
hos 
primärvårdssjuksk
öterskor gentemot 
personer med 
HCV, jämföra 
attityderna mellan 
olika primära 
grupper 
sjuksköterskor och 
mäta inverkan av 
demografiska och 
praktiska 
egenskaper hos 
sjuksköterskor 
inom primärvården 
på deras attityder 
gentemot personer 
med HCV. 
 

Kvantitativ 
 
En 
tvärsnittsunders
ökning för 
folkräkning av 
981 
sjuksköterskor 
som arbetar i en 
hälsorådets 
region i Irland 
genomfördes 
under perioden 
Mars 2006 till 
juni 2006. 
 

analys av en attitydskala 
identifierade tre latenta variabler: 
"infektionsbegränsande beteende", 
"omtänksam" och "rädsla". 
Attityder var i allmänhet positiva 
till att ta hand om personer med 
hepatit C; emellertid skulle en stor 
del av de tillfrågade använda 
ytterligare försiktighetsåtgärder för 
infektion om de tar hand om någon 
med känd hepatit C. Yngre 
sjuksköterskor och de som är 
utbildade till examensnivå och 
högre höll betydligt 
mer positiva attityder till vård. 
Sjuksköterskor enades om att de 
har en central roll i att hantera och 
behandla människor med hepatit 
C; många var dock överens om att 
de saknar kunskap och färdigheter 
för att ta hand om personer med 
hepatit C. 

Godkännande av 
forskningsetiska 
kommittéer erhölls 
från 
Humanetisk 
kommitté vid 
University College 
Dublin; 
ytterligare tillstånd 
gavs av 
styrelseledamöter 
för omvårdnad 
och stöd erhållet 
från Irish Practice 
Nurse Association 
och Irish College 
of General 
Practitioners. De 
frågeformulär som 
användes 
anonymiserades. 
 

Författare: Delobelle, 
P., Rawlinson, JL., 
Ntuli, S., Malatsi, I., 
Decock, R. & 
Depoorter, AM. 
 
Titel: HIV/AIDS 
knowledge, attitudes, 
practices and 
perceptions of rural 
nurses in South Africa 
 
Tidskrift: Journal of 
Advanced Nursing 
 
Årtal: 2009 
 

Syftet med denna 
studie var att 
undersöka HIV / 
AIDS-relaterade 
kunskap, attityder, 
praxis och 
uppfattningar om 
omvårdnad 
personal i det 
övervägande svarta 
och lantliga 
Limpopo-
provinsen 
av SA. 

Kvantitativ med 
kvalitativ del 
 
Denna studie 
hade en blandad 
metoddesign, 
med en främst 
kvantitativ 
komponent 
bestående av en 
tvärsnittsunders
ökning 
kompletteras 
med kvalitativa 
metoder 
inklusive 
fokusgrupper 
och 
djupintervjuer. 
140 
sjuksköterskor 
deltog. 

Sjuksköterskor rapporterade en 
högre förekomst av vård för 
patienter med HIV/AIDS. 
Kunskapen var måttligt tillräcklig 
och associerad med professionell 
rangordning, vårdfrekvens och 
utbildning. Attityder gentemot 
patienter med hiv/aids var 
huvudsakligen positiva och var 
relaterad till hiv/aids kunskap och 
utbildning. Tre av fyra 
sjuksköterskor rapporterade att de 
praktiserade universella 
försiktighetsåtgärder, men rädsla 
för hiv-överföring på arbetsplatsen 
och brist på injektionssäkerhet 
hittades. Sju av tio sjuksköterskor 
rapporterade tidigare 
nålsticksskador, men tillgång till 
profylax finns inte vid alla 
sjukvårdsanläggningar. Deltagarna 
rapporterade en högre 
arbetsbelastning på grund av HIV / 
AIDS, brist på utbildning som 
påverkade deras arbete negativt, 
stigma och sekretess som 
påverkade dem emotionellt. 

Denna studie 
godkändes av 
lämplig 
etikkommitté 
och provinsiella 
hälsomyndigheter. 
Potentiella 
deltagare 
fick information 
om studiens mål, 
mål 
och frivilligheten 
av deltagande, 
samtycke var 
erhållits skriftligen, 
och anonymitet 
garanterades alla 
deltagarna. 
Feedback gavs till 
alla intressenter 
och 
resultat sprids i en 
workshop med 
representanter från 
olika nivåer av 
vård. 
 

 



 

 

Författare 
Titel 
Tidsskrift 
Årtal 

Syfte 
Perspektiv 

Metod Resultat Förekomst av 
forskningsetiska 
överväganden 

Författare: Al-Zahrani, 
A., Farahat, F. & Zolaly, 
E 
 
Titel: Knowledge and 
Practices of Healthcare 
Workers in Relation to 
Bloodborne Pathogens 
in a Tertiary Care 
Hospital, Western Saudi 
Arabia 
 
Tidskrift: Journal of 
Community Health 
 
Årtal: 2014 
 

Syftet med 
denna studie 
var att 
utvärdera 
kunskaper och 
praxis hos 
vårdpersonal 
(HCW) i 
förhållande till 
blodburna 
patogener på ett 
sjukhus i västra 
Saudiarabien. 

Kvantitativ 
 
Ett självadministrerat 
frågeformulär 
distribuerades till HCWs 
(läkare, sjuksköterskor 
och laboratorietekniker). 
Frågeformuläret innehöll 
information om ålder, 
kön, nationalitet, 
arbetstitel och års 
erfarenhet utöver specifik 
kunskap. studien 
inkluderade 466 deltagare. 
Varav 315 sjuksköterskor  

Sjuksköterskor i 
Saudiarabien berättar 
att en av fyra 
sjuksköterskor har 
utsatts för stänk från 
kroppsvätskor eller 
blod mot sina egna 
slemhinnor minst en 
gång. Hälften av dem 
ca 200 
sjuksköterskorna 
uppger att de utsatts för 
nålstick minst en gång. 
De flesta deltagarna 
har arbetat mer än fem 
år. Bland 
sjuksköterskor har 
yngre och oerfarna 
deltagare (mindre än 
30 år gamla) lägre 
kunskap om HIV, 
HCV, HBV-
exponering och 
profylax än äldre 
deltagare 
 

Denna studie har 
godkänts av forsknings- 
och etikkommittén, 
Armed Forces Hospital, 
Taif, Saudiarabien och 
har genomförts i 
enlighet med de etiska 
standarderna som 
fastställts i 1964-
deklarationen om 
Helsingfors och dess 
senare ändringar. 
Informerat samtycke 
erhölls från varje 
deltagare för att 
frivilligt delta i studien 
och att data kommer att 
hållas konfidentiella och 
inte kommer att släppas 
förutom för 
undersökningens syfte. 
 

Författare: Ju Hyun 
Lee, Junhyeon Cho, 
Yung Jung Kim, Sang 
Hyuk Im, Eun Sun Jang, 
Jin-Wook Kim, … Jeong 
 
Titel: Occupational 
blood exposures in 
health care workers: 
incidence, 
characteristics, and 
transmission of 
bloodborne pathogens in 
South Korea 
 
Tidskrift: BMC Public 
Health 
 
Årtal: 2017 
 

Syftet med 
denna studie 
var att belysa 
incidens och 
epidemiologisk
a egenskaper 
hos OBE bland 
hälso och 
sjukvårdsperso
nal och att 
undersöka 
överföringshast
igheten för 
HBV, HCV och 
HIV genom 
OBE på ett 
koreanskt 
universitetssjuk
hus 
 
OBE =”blod på 
arbetsplatsen” 

Kvantitativ 
 
En retrospektiv 
kohortstudie genomfördes 
under en femårsperiod 
och involverade 10472 
hälso- sjukvårdspersonal 
inklusive 5995 
sjuksköterskor. 
Självrapporterade OBE: er 
från 1 januari 2011 till 31 
december 2015 erhölls 
från ett elektroniskt 
inspelningssystem. OBE-
incidensdensiteter per 100 
personår och per 100 
sängår beräknades med en 
5-årig trendanalys. OBE-
egenskaper och 
patogenöverförings 
hastigheter utvärderades. 
 
 

Sjukhusets polizy var 
strängt och efter 
blodexponeringsfallen 
genomgick alla 
rapporterade fall 
initiala blodprover 
inom 24 timmar efter 
exponeringen, och 
nästan alla av dem 
följdes i upp till 6 
månader.Sjukskötersko
r upplever att hög 
arbetsbelastning och 
okunskap påverkade 
antal blod 
exponeringar som de 
utsattes för i det 
patientnära arbetet. Att 
kontamineras 
upplevdes stressande 
och känslor av rädsla 
framkom. Vid 
kontaminering kunde 
testresultat dröja i 
månader vilket 
orsakade ångest och 
depression 
 

Projektet godkändes av 
Institutional Review 
Board från Seoul 
National University 
Bundang Hospital för 
granskning av 
medicinska journaler 
och kravet på 
informerat samtycke 
upphörde eftersom 
studien använde 
retrospektiva data. För 
att uppmuntra 
självrapporter har 
sjukhusen ekonomiskt 
belönade avdelningar 
som inte bara 
rapporterade ett stort 
antal OBE utan också 
föreslog rimliga idéer 
för OBE-ingripande och 
/ eller 
patientsäkerhetsfrågor. 
Detta gjordes var tredje 
månad och inleddes 
med integrationen av 
OBE-
rapporteringssystemet 
(okt 2010).   



 

 

 
Författare 
Titel 
Tidsskrift 
Årtal 

Syfte 
Perspektiv 

Metod Resultat Förekomst av 
forskningsetis
ka 
övervägande
n 

Författare: Konlan, K. 
D., Aarah-Bapuah, M., 
Kombat, J. M., & 
Wuffele, G. M. 
 
Titel: TOPIC: “The 
level of nurses’’ 
knowledge on 
occupational post 
exposure to hepatitis B 
infection in the Tamale 
metropolis, Ghana". 
 
Tidskrift: BMC Health 
Services Research 
 
Årtal: 2017 
 

Syftet med 
denna studie 
var att 
bedömma nivån 
på kunskap och 
medvetenhet 
hos 
sjuksköterskor i 
Tamale 
Metropolis i 
Ghana om 
åtgärder vid 
exponering 
efter hepatit B 
och deras risk 
att smittas. 
Hepatit B-
vaccinationsstat
us hos 
sjuksköterskor 
bedömdes 
också. 
 
 

Kvantitativ 
 
En tvärsnittsstudie 
genomfördes med 108 
sjuksköterskor i olika 
kategorier som valts ut 
genom enkel 
slumpmässig 
provtagning från väst- 
och centralsjukhus i 
Tamale Metropolis i 
Ghana. Data samlades 
in med hjälp av ett 
semistrukturerat 
frågeformulär. SPSS 
version 16 användes 
för analys av data. 
 
 

Majoriteten (94,4%) av 
sjuksköterskorna är yrkesmässigt 
mottagliga för HBV-infektion. 
Medvetenheten om 
infektionsrisken påverkade 
personalens prestanda (72,2%) vid 
tjänsten. Majoriteten (91,7%) av 
de svarande visste att hepatit B 
orsakas av ett virus. Emellertid 
hade endast 14,8% av de 
tillfrågade fullständiga kunskaper 
om ämnen som kan innehålla 
hepatit B-viruset eller sättet att 
överföra viruset. Majoriteten 
(57,4%) av de tillfrågade var 
medvetna om att HBV kan spridas 
yrkesmässigt via kontakt med 
infekterat blod och blodprodukt. 
Bedöma större risk för exponering 
avslöjad; 57% nålsticksskada. 
Studien avslöjade också att endast 
44,4% av sjuksköterskorna hade 
tagit vaccinet mot hepatit B 
 
 

Godkännande 
erhölls från 
myndigheterna i 
Tamale West 
och centrala 
sjukhus och 
muntligt 
samtycke 
erhölls från 
deltagarna före 
genomförandet 
av studien. De 
svarande gav 
också samtycke 
till publicering 
av 
forskningsresult
aten efter att det 
vederbörligen 
förklarades för 
dem. 
 
 

Författare: Campbell, 
C., Scott, K., Madanhire, 
C., Nyamukapa, C. & 
Gregson, S. 
 
Titel: A ‘good hospital’: 
nurse and patient 
perceptions of good 
clinical care for hiv-
positive people on 
antiretroviral treatment 
in rural zimbabwe—a 
mixed-methods 
qualitative study. 
 
Tidsskrift: International 
Journal of Nursing 
Studies 
 
Årtal: 2011 

Denna studie 
syftade till att 
förstå 
patientens och 
vårdpersonalen
s uppfattningar 
om god klinisk 
antiretroviral 
behandling. 
 
 

Kvalitativ 
 
Vår kvalitativa 
forskning involverade 
samarbete mellan två 
brittiska universitet 
och ett Zimbabwes 
folkhälsoinstitut. 
Forskning 
genomfördes av fyra 
erfarna fältarbetare 
under sex veckor 2009 
i Zimbabwe på 
landsbygden. 
Intervjuer och 
fokusgrupper 
genomfördes med 
totalt 25 hälso- och 
sjukvårdspersonal 
inklusive 
sjuksköterskor på de 
tre 
sjukhus/klinikplatserna
, och en fokusgrupp 
hölls på sjukhuset. 

Patienter och sjuksköterskor var 
överväldigande positiva till 
antiretroviral behandling och 
tillhörande tjänster. 
De var också säkra på kvaliteten 
på sina rådgivningstjänster, och 
hänvisade ofta till dess effektivitet 
för att hjälpa patienter att möta 
utmaningarna med HIV och ART. 
På alla platser talade patienter och 
sjuksköterskor om vikten av 
vänlighet, förståelse, 
konfidentialitet och stigmatisering.  
Både sjuksköterskor och patienter 
sa att lyssnande var avgörande för 
god klinisk vård: ”Vi lyssnar på 
människors personliga problem 
eftersom HIV är mer än ett 
medicinskt tillstånd”. 
Handskakningar var framträdande 
i berättelser om positiva relationer 
mellan sjuksköterska och patient. 
Att skaka hand är en kulturellt 
accepterad hälsning som gör att 
sjuksköterskor kan visa att de inte 
är rädda för att beröra HIV-
positiva patienter. 

Etiskt 
godkännande 
för studien 
beviljades av 
Medical 
Research 
Council of 
Zimbabwe och 
Imperial 
College 
Research Ethics 
Committee. 
Detaljer om 
regionen och 
hälsoinställning
arna hade 
anonymiserats 
för att skydda 
deltagarnas 
identitet. 

 



 

 

Författare 
Titel 
Tidsskrift 
Årtal 

Syfte 
Perspektiv 

Metod Resultat Förekomst av 
forskningsetiska 
överväganden 

Författare: Kagan, 
I., Ovadia, K. & 
Kaneti, T. 
 
Titel: Perceived 
Knowledge of 
Blood‐Borne 
Pathogens and 
Avoidance of 
Contact With 
Infected Patients 
 
Tidskrift: Journal of 
Nursing Scholarship 
 
Årtal: 2009 

Syftet var att 
undersöka 
förhållandet 
mellan 
sjuksköterskors 
kunskap om 
blodburna 
patogener 
(BBPs), deras 
professionella 
beteende när 
det gäller 
handtvätt, 
efterlevnad av 
standardförsikti
ghetsåtgärder 
och undvikande 
av terapeutisk 
kontakt med 
BBP-
infekterade 
patienter. 

Kvantitativ 
En tvärsnittsstudie 
genomfördes med de 180 
sjuksköterskor, 159 (88,3%) 
kvinnor med en 
genomsnittlig 
utbildningsnivå på 16,40 
år). Provets medelålder var 
39,41. Data samlades in 
med hjälp av ett strukturerat 
frågeformulär med 
sociodemografisk 
information, kunskapsnivå 
om tre BBP: er (humant 
immunbristvirus, hepatit B-
virus och hepatit C-virus), 
nivå av överensstämmelse 
med SP: er, förståelse av 
SP-principer och 
undvikande av terapeutisk 
kontakt med BBP-
infekterade patienter. 

HIV-relaterad kunskap 
var signifikant högre 
än vad gäller HBV- 
och HCV-relaterad 
kunskap. På samma 
sätt var nivåerna av 
HBV-relaterad 
kunskap betydligt 
högre än vad som var 
för HCV-relaterad 
kunskap. Sammantaget 
uppgav 96 
sjuksköterskor 
(54,5%) att alla 
patienter bör 
behandlas som BBP-
bärare. Upplevd 
kunskap bidrog inte 
till att 
sjuksköterskorna 
undviker vård av BBP-
bärare. 

I början av studien erhölls 
uppdrag från 
vårdcentralens medicinska 
chef, som ger det 
slutgiltiga godkännandet 
för alla studier som utförts 
på sjukhuset. (I Israel 
krävs inte tillstånd från 
etikkommittén när 
frågeformulär till personal 
övervägs). 

Författare: 
Makhado, L. & 
Davhana-Maselesele, 
M. 
 
Titel: Knowledge 
and psychosocial 
wellbeing of nurses 
caring for people 
living with 
HIV/AIDS (PLWH) 
 
Tidskrift: Health SA 
Gesondheid 
 
Årtal: 2016 
 

Syftet med 
denna studie 
var att beskriva 
sjuksköterskorn
as kunskap om 
HIV och deras 
psykosociala 
välbefinnande 
som vårdgivare 
av (PLWH) vid 
ett regionalt 
sjukhus i 
Limpopo-
provinsen för 
att ge 
rekommendatio
ner för stöd till 
sjuksköterskor 
som tar hand 
om PLWH. 
 

Kvantitativ 
 
En tvärsnittsstudie 
genomfördes. 233 
sjuksköterskor, de flesta var 
kvinnliga, deltog och 
stratifierades till 
professionella 
sjuksköterskor, inskrivna 
sjuksköterskor och 
inskriven vårdhjälp. Data 
samlades in med hjälp av 
frågeformulär om HIV / 
AIDS, Maslach Burnout 
Inventory; aids Impact 
Scale och Beck's 
Depression Inventory. 
 
 

Studien påpekade 
tydligt inget samband 
mellan HIV och 
AIDS-relaterad 
kunskap och 
psykosocialt 
välbefinnande hos 
sjuksköterskor som tar 
hand om PLWHA. 
Resultaten antyder att 
sjuksköterskeutbildnin
g med avseende på hiv 
/ aids fortfarande 
behöver ett förbättrat 
tillvägagångssätt för 
att sjuksköterskor ska 
kunna anpassas och 
stödjas i sin 
vårdgivande roll. 
Sjuksköterskans 
upplevelse av stigma 
och diskriminering 
förutspådde signifikant 
känslomässiga 
utmattningsresultat. 
 
 

Etisk godkännande 
beviljades av North-West 
University Ethics 
Committee och tillstånd 
beviljades av Limpopo 
Provincial Health 
Department. Studien 
skyddade deltagarnas 
rättigheter och värdighet 
och de informerades om 
att forskningen inte 
skadade dem. Frivilligt 
deltagande uppmuntrades 
och deltagarna 
informerades om sin rätt 
att avsluta sitt deltagande 
vid varje given punkt om 
de känner sig obekväma. 
Alla deltagares skriftliga 
samtycke sökte efter att 
detaljerad information om 
forskningen gavs till 
deltagarna. Forskarna såg 
till att all insamlad data 
lagrades på en låst plats 
och elektronisk data 
sparades i en 
lösenordsskyddad enhet 
som bara forskarna hade 
tillgång till. Inga namn på 
deltagarna och sjukhuset 
offentliggjordes. 

 



 

 

Författare 
Titel 
Tidsskrift 
Årtal 

Syfte 
Perspektiv 

Metod Resultat Förekomst av 
forskningsetiska 
överväganden 

Författare: 
Mammbona, A. A. & 
Mavhandu, M. A. H. 
 
Titel: Enrolled 
nurses’ experiences 
of caring for patients 
living with HIV in a 
South African rural 
hospital. 
 
Tidskrift: 
International Nursing 
Review 
 
Årtal: 2019 
 

Syftet var 
att utforska 
inskrivna 
sjukskötersk
ors 
upplevelser 
av att ta 
hand om 
patienter 
som lever 
med HIV 
och AIDS 
på ett 
offentligt 
sjukhus på 
landsbygden 
i Vhembe-
distriktet i 
Limpopo-
provinsen, 
Sydafrika. 

Kvalitativ 
 
Data samlades in 
genom 
semistrukturerade 
individuella ansikte-
till-ansikte-intervjuer 
vägledda av en 
intervjuguide. 
Intervjuer 
ljudinspelades; och 
fältanteckningar togs 
också. Data 
analyserades tematiskt 
efter ett ramverk för 
tolkande 
fenomenologisk 
analys. Totalt 11 
målmedvetna utvalda 
inskrivna 
sjuksköterskor som 
uppfyllde 
inkluderingskriterierna 
deltog i studien.  

Förutom begränsade 
resurser, indikerade 
deltagarna att de 
upplever begränsat 
professionellt stöd; brist 
på utbildningsstöd; 
frånvaro av 
känslomässigt stöd och 
otillfredsställande 
ekonomiskt stöd. 
Deltagarna uttryckte en 
överdriven rädsla för att 
få hiv, vilket i slutändan 
påverkar de inskrivna 
sjuksköterskornas 
sexuella liv negativt. Den 
höga dödsnivån för 
patienter som lider av 
HIV-relaterade tillstånd 
är stressande för 
inskrivna sjuksköterskor. 

Etikgodkännande för att 
genomföra studien 
tillhandahölls av Institutionen 
för hälsovetenskapliga 
forskningsetiska kommittén vid 
University of South Africa. 
Tillstånd att utnyttja 
undersökningsplatsen och 
tillgång till deltagare erhölls 
från Limpopo och de olika 
nivåerna i studiens 
webbplatshantering. 
Sjukhusdeltagarnas namn 
användes inte för att säkerställa 
sekretess och skydda 
institutionen. Relevanta etiska 
aspekter som informerat 
samtycke, integritet, sekretess 
och respekt för mänsklig 
värdighet, rättvisa och 
välgörenhet observerades under 
hela studien. Alla deltagare 
deltog frivilligt. De som 
behövde rådgivning efter 
intervjun fick fri tillgång till 
rådgivning av den förordnade 
psykologen. 

Författare: 
Makhado, L. & 
Davhana-Maselesele, 
M.  
 
Titel: Knowledge 
and uptake of 
occupational post-
exposure prophylaxis 
amongst nurses 
caring for people 
living with HIV 
 
Tidskrift: 
Curationis 
 
Årtal: 2016 
 

Syftet med 
denna studie 
var att 
bestämma 
kunskap och 
upptag av 
occupational 
post-
exposure 
prophylaxis 
(OPEP) 
bland 
sjukskötersk
or som tar 
hand om 
PLWH. 
 
 

Kvantitativ 
 
En beskrivande design 
i tvärsnitt användes i 
denna studie. 
Stratifierad 
slumpmässig 
provtagning användes 
för att ta prov på 240 
sjuksköterskor. 
Studien genomfördes 
på ett regionalt 
sjukhus i Limpopo-
provinsen. Både 
parametrisk och icke-
parametrisk statistik 
användes för att 
analysera data. 
 
 

Sextio procent av 
sjuksköterskorna 
upplevde en situation på 
jobbet där de var rädda 
för att de hade smittats av 
HIV, detta hade hänt dem 
en gång, två gånger och 
mer än fem gånger under 
de senaste 12 månaderna. 
Det avslöjades att 40% 
av sjuksköterskorna inte 
visste vad PEP är, och 
22% visste inte eller var 
inte säker på om det 
fanns tillgängligt på 
sjukhuset / enheten de 
arbetade i. Endast 68 
(29%) sjuksköterskor 
hade sökt PEP och 
majoriteten av dem fick 
inte PEP när de behövde 
det under sin senaste 
erfarenhet. 
 

Etisk godkännande beviljades 
av North-West University 
Ethics Committee och tillstånd 
beviljades av Limpopo 
Provincial Health Department. 
Studien skyddade deltagarnas 
rättigheter och värdighet och de 
informerades om att forskningen 
inte skadade dem. Frivilligt 
deltagande uppmuntrades och 
deltagarna informerades om sin 
rätt att avsluta sitt deltagande 
vid varje given punkt om de 
känner sig obekväma. Alla 
deltagares skriftliga samtycke 
sökte efter att detaljerad 
information om forskningen 
gavs till deltagarna. Forskarna 
såg till att all insamlad data 
lagrades på en låst plats och 
elektronisk data sparades i en 
lösenordsskyddad enhet som 
bara forskarna hade tillgång till. 
Inga namn på deltagarna och 
sjukhuset offentliggjordes. 



 

 

Författare 
Titel 
Tidsskrift 
Årtal 

Syfte 
Perspektiv 

Metod Resultat Förekomst av 
forskningsetiska 
överväganden 

Författare: 
Ishimaru, T., Wada, 
K., Arphorn, S., & 
Smith, D. 
 
Titel: Willingness to 
care for blood-borne 
virus-infected 
patients in Thailand 
 
Tidskrift: 
Occupational 
Medicine 
 
Årtal: 2018 
 

Syftet var 
att 
identifiera 
faktorer som 
är 
förknippade 
med 
thailändska 
sjukskötersk
ors villighet 
att ta hand 
om patienter 
som är 
smittade 
med HIV 
eller HCV. 

 

 

Kvantitativ 
 
En beskrivande 
tvärsnittsdesign 
användes i studien av 
sjuksköterskor på ett  
av de största sjukhusen 
i Thailand. 626 
sjuksköterskor som 
gav direkt patientvård 
på sjukhuset deltog. 
Ett frågeformulär 
användes som var 
anpassat från liknande 
undersökningar som 
gjordes i Japan och 
Vietnam. 
Frågeformuläret hade 
validerats i en serie 
studier och något 
modifierat för ett 
thailändskt 
sammanhang, efter 
samråd med en panel 
av lokala 
hälsoexperter. 

Av 626 sjuksköterskor 
deltog 546 (87%) 
sjuksköterskor. Elva 
procent (59) och 6% (34) 
hade tidigare upplevt hiv- 
eller HCV-infekterade 
incidenter av blod 
respektive. Fyrtiofyra 
procent (240) och 38% 
(208) rapporterade ovilja 
att ta hand om hiv- eller 
HCV-infekterade 
patienter. Vårdvillighet 
var mindre vanlig för 
HIV och för HCV hos 
sjuksköterskor i åldern ≥ 
40 år och hos dem som 
fruktade HCV men inte 
HIV överföring. 
Sjuksköterskor som hade 
förtroende för att skydda 
sig mot infektion med 
HIV och HCV och 
acceptera attityder 
gentemot HIV-
infekterade medarbetare 
men inte HCV-
infekterade medarbetare 
var mer villiga att ta hand 
om HIV- och HCV-
infekterade patienter. 

I juni 2016 delade forskare ut 
frågeformuläret, ett 
informationsblad som beskrev 
bakgrunden och 
studieprotokollet, ett 
godkännandeformulär och 
allmänna varor till ett värde av 
cirka två dollar som belöning till 
potentiella deltagare. 
 
Etiskt godkännande beviljades 
av den etiska 
granskningskommittén för 
mänsklig forskning, Mahidol 
universitet och institutionens 
granskningsutskott för 
sjukhuset. 

 


