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Abstrakt  
 

Bakgrund: HIV är en virussjukdom som systemiskt aktiverar immunsystemet. Viruset är 

blodburet och smittar genom olika typer av kontakt med blod. HIV-smittade personer har en 

högre förekomst av somatiska sjukdomar jämfört med den generella befolkningen och lider 

ofta av psykisk ohälsa såsom depression och ångest. Stigmatisering kring HIV förekommer i 

såväl allmänheten som inom sjukvården. Sjuksköterskor som vårdar patienter med HIV 

behöver besitta en rad kärnkompetenser för att kunna ge en god omvårdnad och även kunna 

stötta patienten psykiskt, socialt och andligt. Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskors 

upplevelser av att ge omvårdnad till patienter med HIV eller AIDS. Metod: Litteraturstudie 

med kvalitativ design som grundades på arton vetenskapliga artiklar. Kvalitetsgranskning 

skedde enligt SBU (2014). Kvalitativ innehållsanalys genomfördes enligt Graneheim och 

Lundman (2004). Resultat: Analysen resulterade i sex kategorier; Vikten av 

patientrelationen, Ansvarstagande, Resursbrist, Sjuksköterskans roll och arbetsuppgifter, 

Samarbete med ledning och kollegor samt Kunskap och kompetens, med tillhörande 

subkategorier. Det framkom att sjuksköterskor upplever att goda relationer till patienter, gott 

samarbete med kollegor och ledning, tid, resurser, kunskap, kompetens, tydliga riktlinjer och 

en tydlig rollbeskrivning är viktigt, dock saknades dessa förutsättningar i många fall. 

Diskussion: Resultatet diskuterades mot Joyce Travelbees interaktionsteori (1971) samt 

mot vetenskapliga artiklar som stärker det som framkommit i resultatet. Slutsats: 

Sjuksköterskor strävar efter att ge en omvårdnad och skapa patientrelationer av god kvalité, 

men de upplever ett flertal hinder för att alltid åstadkomma detta. Denna studie bidrar till att 

belysa viktiga faktorer för god omvårdnad samt vilka områden som bör fokuseras på vid 

vidare forskning.  

 

Nyckelord: HIV, Kvalitativ, Litteraturöversikt, Omvårdnad, Patientrelation, Upplevelser 
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Introduktion 

Humant immunbristvirus (HIV) är ett globalt folkhälsoproblem som år 2018 hade krävt mer 

än 32 miljoner människoliv. HIV går inte att bota men idag finns det effektiv behandling som 

kontrollerar och minskar överföring av viruset. Den mest utsatta delen av världen är Afrika 

där 25,7 miljoner människor levde med HIV under år 2018 (World Health Organization 

[WHO], 2019). 

Bakgrund 

Patogenes, smittspridning och dödlighet vid HIV 

HIV är en virussjukdom som kännetecknas av en kronisk systemisk aktivering av 

immunsystemet. Denna aktivering av immunsystemet tros vara skälet till att antalet T-

lymfocyter av typen CD4+ minskar, samt att HIV-infektionen leder till förvärvat 

immunbristsyndrom (“acquired immunodeficency syndrome”; AIDS) (Paiardini & Müller-

Trutwin, 2013). Viruset är blodburet och sprids genom blodtransfusioner, delning av 

injektionsnålar (exempelvis vid drogmissbruk), sex (i synnerhet mottagande av analsex) och 

överföring från moder till foster/barn. Kondomanvändning, manlig omskärelse, 

antiretroviral behandling och profylax för de som kommer i kontakt med smittan minskar 

risken för smittspridning (Patel et al., 2018). Efter smitta följer oftast en period av 

symtomfrihet, men under denna symtomfria period är viruset mycket aktivt. Upp till 50 

miljarder virusceller produceras varje dag i en infekterad individ, även under den initiala 

symtomfria perioden. Även efter påbörjande av antiviral medicinering består en kronisk 

aktivering av immunsystemet, men medicineringen förhindrar vidare delning av viruset i 

kroppen (Douek, Roederer & Koup, 2009; Paiardini & Müller-Trutwin, 2013).  

 

Utan behandling uppskattades den globala medianöverlevnadstiden (2006) från smitta till 

död till 11 år (WHO & UNAIDS, 2007, s. 10). I en metaanalys av Teeraanachai, Kerr, Amin, 

Ruxrungtham och Law (2016) uppskattades medianöverlevnadstiden (med medicinering) 

från smitta till död till mellan 22,9 år och 43,3 år beroende på land, kön och ålder vid 
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smittotillfället. Ett av de främsta skälen till död hos personer med AIDS (till viss del även 

HIV) är opportunistiska infektioner, d.v.s. infektioner som inte skulle drabbat personen om 

dennes immunförsvar inte var kroniskt nedsatt. I takt med förbättrad medicinering har dock 

förekomsten av sådana opportunistiska infektioner kraftigt minskat (Buchacz et al., 2016). 

Dödligheten hos HIV-drabbade personer är dock fortsatt förhöjd trots framgångsrik 

medicinering, delvis till följd av sjukdomar och levnadsvanor som inte är direkt relaterade 

till HIV (de Coninck et al., 2018). 

Samsjuklighet 

Gruppen HIV-smittade har en förhöjd förekomst av somatiska sjukdomar jämfört med den 

generella befolkningen (även sjukdomar som inte har direkt koppling till HIV), såsom hjärt- 

och kärlsjukdomar och diabetes. Flera faktorer spelar in i detta, som till exempel 

levnadsvanor, ålder, följsamhet till antiviral behandling (Bunting et al., 2016). Gruppen har 

även en högre förekomst av kognitiv svikt (Heaton et al., 2010; Bonnet et al., 2013) och 

psykisk ohälsa (Nanni, Caruso, Mitchell, Meggiolaro & Grassiet, 2014) 

 

Den förhöjda förekomsten av somatiska sjukdomar kan delvis förklaras av att HIV medför 

en kronisk inflammation i kroppen (och därmed ett konstant aktivt immunsystem) som 

bland annat förorsakar en dysfunktion i thymus (bräss; en körtel viktig för immunsystemet). 

HIV medför även en förändring av kroppens normalflora, vilket kan öka risken för 

utvecklingen av hjärt- och kärlsjukdomar. HIV medför även metaboliska förändringar som 

kan öka risken för metaboliskt syndrom, diabetes med mera (Zicari et al., 2019). 

 

Förbättrade antivirala läkemedel har minskat risken för personer med HIV att drabbas av 

HIV-relaterad kognitiv svikt, men detta till trots så var ändå 52% av 1555 personer respektive 

59% av 400 personer med HIV drabbade av kognitiv svikt i två större studier bedrivna i USA 

respektive Frankrike (Heaton et al., 2010; Bonnet et al., 2013). Faktorer som kan förklara 

uppkomsten av HIV-relaterad kognitiv svikt är: att HIV-infektionen drabbar hjärnan; att 

vissa antivirala läkemedel indirekt kan bidra till nedsatt neurofysiologisk funktion genom 

förändringar av kroppens metabolism; fattigdom, arbetslöshet och “intellektuell fattigdom” 

(“intellectual poverty”); psykisk ohälsa; nutrition, fysisk aktivitet, sömnhälsa med flera 
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livsstilsfaktorer  (Vance et al., 2014). Med anledning av detta menar Vance et al. (2014) att en 

hälsosam livsstil och intellektuell stimulering är viktigt för att minska risken för HIV-

relaterad kognitiv svikt. 

 

Kognitiv svikt hos personer med HIV kan leda till försämrad följsamhet till 

läkemedelsbehandling, minskad förmåga till att utföra ADL (aktiviteter i det dagliga livet), 

och sänka personernas livskvalité. Vidare kan detta kompliceras av att personerna inte alltid 

är medvetna om sin nedsatta kognitiva förmåga (Vance, Fazeli, Moneyham, Keltner & Raper, 

2013). 

 

HIV-drabbade personer lider ofta av depression, ångest och/eller andra psykiska besvär. 

Faktorer som kan spela in i detta är: stigma och diskriminering; försämrat sexliv; 

upplevelsen av att ha en kronisk, obotlig och potentiellt livshotande sjukdom som kräver 

livslång behandling; biverkningar från antiviral medicinering; komplikationer av HIV samt 

komorbiditeter; sjukdomens påverkan på det dagliga livet samt interpersonella relationer; 

social isolation; brist på socialt/emotionellt stöd; våld och drogmissbruk (Nanni et al., 2014). I 

en systematisk litteraturöversikt var förekomsten av ångest hos HIV-drabbade personer ca 

25% (Lowther, Selman, Harding & Higginson, 2014). Förekomsten av depression är också 

hög; förekomsten i vetenskapliga studier har varierat mellan 12,8 och 78% (Uthman, 

Magidson, Safren & Nachega, 2014), en skillnad som dels kan förklaras av varierande 

metodik och kriterier för depression (Nanni et al., 2014). Enligt Nanni et al. (2014) är den 

genomsnittliga rapporterade förekomsten av depression cirka 40-42%. Depression hos HIV-

drabbade individer är bland annat statistiskt relaterat till försämrad hälsoprognos, 

försämrad läkemedelsföljsamhet och försämrad livskvalité (Nanni et al., 2014).  

Stigmatisering 

Stigmatisering kring HIV har funnits sedan viruset upptäcktes och allmänheten blev 

medvetna om dess konsekvenser. Mediarapportering samt hälsokampanjer har framställt 

viruset som associerat med homosexuella män, vilket har skapat en rädsla bland 

allmänheten såväl som homosexuella män runt överföringen av viruset (Roberts, 2017). 

Förekomsten av upplevd stigma hos personer med HIV är dock fortsatt hög; i en systematisk 
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litteraturöversikt från 2014 upplevde över 50% av personerna med HIV stigmatisering 

(Lowther et al., 2014). Stigmat kan medföra många negativa följder för personer med HIV, 

såsom depression, socialt utanförskap, ensamhet, ångest, lägre självkänsla (Roberts, 2017), 

sämre/mindre socialt stöd, sämre följsamhet till antivirala läkemedel, sämre tillgång till 

hälso- och sjukvård och lägre användning av hälso- och sjukvård. Det finns även ett svagare 

statistiskt samband till sämre livskvalité, sämre fysisk hälsa, sämre psykiskt mående, och 

högre förekomst av “sexuella riskbeteenden” (Rueda et al., 2016). Stigmatiseringen påverkar 

således HIV-drabbade personers livskvalitet väsentligt (Roberts, 2017).  

 

Även i sjukvården förekommer stigmatisering av personer med HIV. Till exempel har en del 

sjuksköterskor vidtagit “extra försiktighet”, i rädsla för att själva bli smittade. Till exempel 

har sjuksköterskor undvikit HIV-drabbade patienter, genom att placera dem i särskilda 

avlägsna rum på avdelningen och endast gett “minsta möjliga” vård till dem, för att minska 

tiden de spenderade med patienterna i fråga. En del sjuksköterskor har även använt dubbla 

handskar/förkläden och/eller använt skyddsutrustning i situationer då det inte varit 

nödvändigt enligt de basala hygienrutinerna (Mill et al., 2013). En konsekvens av denna 

“extra försiktighet” är att personer med HIV känt sig tvungna att berätta om sin HIV till ny 

vårdpersonal, även i fall då det varit helt irrelevant för vårdtillfället. HIV-drabbade personer 

har även upplevt att sjukvårdspersonal som inte var specialiserad på HIV haft negativa 

fördomar och stereotyper kring HIV (Gagnon, 2015). 

 

Rädsla är en vanlig rationalisering för diskriminerande/stigmatiserande beteenden och 

strukturer inom hälso- och sjukvården. Förutom “extra försiktighet” vidtagen av 

individuella sjuksköterskor kan det finnas särskilda riktlinjer eller rutiner för behandling av 

HIV-personer, som rationaliseras som “nödvändiga försiktighetsåtgärder”. Men oberoende 

av om en patient har en känd eller okänd smitta bör rutinerna vara desamma, då även en 

person utan känd smitta kan bära på någon form av smitta. Detta innebär att dessa “extra 

försiktighetsåtgärder” på individuell och strukturell nivå inte resulterar i något annat än att 

de HIV-drabbade personerna upplever ytterligare negativ särbehandling (Gagnon, 2015). 

Gagnon (2015) menar att lösningen på detta måste gå till roten av problemet: den okunskap, 
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den irrationella rädsla, de stereotyper och de förutfattade meningar som finns (och 

rationaliseras) av hälso- och sjukvårdspersonalen (Gagnon, 2015). 

Omvårdnad vid HIV och sjuksköterskans roll 

Tidigare forskning har visat att sjuksköterskors kunskap om HIV grundar sig på deras 

erfarenheter, och att denna i mångt och mycket räcker till. Det har dock identifierats flera 

teoretiska kunskapsluckor, bland annat relaterat till smittspridning och symtom vid HIV. 

Bristande kunskap har visats ha ett samband med negativa beteenden (som undvikande av 

fysisk undersökning) och attityder hos sjuksköterskor (Swanson, Chenitz, Zalar & Stoll, 1990; 

Sadoh, Fawole, Sadoh, Oladimeji & Sotiloye, 2006). 

 

Relf et al. (2011) formulerar en rad “kärnkompetenser” som de anser är viktiga för 

sjuksköterskor som arbetar med personer smittade av, eller påverkade (t.ex. genom att en 

familjemedlem är drabbad) av HIV/AIDS. De menar att sjuksköterskan bland annat behöver: 

besitta medicinsk kunskap om HIV och antiviral behandling; kunna strukturera upp en plan 

tillsammans med patienten för att minska riskbeteenden; ge individuellt anpassad 

rådgivning till den HIV-drabbade patienten och dennes familj/anhöriga; använda sig av 

omvårdnadsprocessen för bland annat hantering/lindring av symtom, nutritionsbehandling 

och hantering av opportunistiska infektioner och komorbiditeter; stötta patienter 

emotionellt/psykiskt och hjälpa dem hantera sin diagnos och de konsekvenser som följer av 

den; ge andligt stöd; stötta patienten till ett holistiskt gott och meningsfullt liv; minska 

stigmat kring HIV; hjälpa patienterna hantera det HIV-relaterade stigmat; besitta de 

färdigheter och den kunskap som behövs för att minska smittorisken såväl i klinisk miljö 

som i patientens dagliga liv (t.ex. undervisa patienten i säkert användande av 

preventionsmedel, säker användning av injektionsnålar om denne är injektionsmissbrukare, 

o.s.v.); följa forskningen och överföra evidensbaserad kunskap till verksamheten; ge 

personcentrerad vård och respektera patientens trosuppfattningar, kultur, livsstil, m.m.; följa 

sjuksköterskeprofessionens grundläggande etiska riktlinjer; samarbeta med andra 

professioner samt leda annan personal inom hälso- och sjukvården. Relf et al. (2011) menar 

att dessa kompetenser är nödvändiga för att ge en god omvårdnad till personer smittade 

eller indirekt påverkade av HIV. De menar även att sjuksköterskan tar an flera “roller” 
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(såsom “kliniker”, “lyssnare”, “ledare” och “undervisare”) för att möta de 

mångsidiga/holistiska behov som personer med HIV och dennes anhöriga har. De enskilda 

kärnkompetenserna kan alltså sägas tillhöra en eller flera av dessa “roller” sjuksköterskan tar 

an. 

 

De kärnkompetenser som Relf et al. (2011) beskriver är jämförbara med de mer “generella” 

sjuksköterskekompetenser som bland annat formulerats av Sroczynski, Gravlin, Seymour 

Route, Hoffart och Creelman (2011). De nämner tio (allmänna) kärnkompetenser för 

sjuksköterskor: evidensbaserad vård; personcentrerad vård; professionalism; ledarskap; 

systembaserad vård; informatik och teknologi; kommunikation; lagarbete och samarbete; 

säkerhet samt kvalitetsutveckling. Relf et al (2011) integrerar dessa kompetenser och 

vidareutvecklar dem för de mer specifika behov som den HIV-smittade/drabbade personen 

har. 

Stöd och patientundervisning 

HIV är en sjukdom som påverkar personen psykiskt, socialt och andligt. Att drabbas av HIV 

eller AIDS kan vara traumatiserande och diagnosen är förknippad med mycket rädsla. 

Därför är en av de viktigaste aspekterna i omvårdnaden att sjuksköterskor ger ett 

psykologiskt och emotionellt stöd till HIV-drabbade patienter (Mill et al., 2013).  

 

Personer som lever med HIV har olika nivåer av kunskap kring sin sjukdom, samt olika 

nivåer av självförtroende att ta eget ansvar för sin hälsa och sitt välbefinnande. 

Sjuksköterskan bör skräddarsy ett lämpligt stöd som möter personens behov och ökar 

dennes motivation och förmåga att själv hantera och göra nödvändiga förändringar. Stödet 

till personen kan bestå av att sjuksköterskan är empatisk och skapar ett förtroende mellan sig 

och patienten, informerar och undervisar, följer upp samt ger ett praktiskt och emotionellt 

stöd (Watson, 2019).  

 

Patienter med HIV-infektion bör utbildas om riskerna för att föra viruset vidare, detta 

inkluderar att uppmuntra efterlevnaden av en säkrare sexpraxis, de bör även uppmuntras att 

informera sina sexuella partners om deras status. Patienterna bör också informeras om att 
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bloddonation är förbjudet samt att de måste berätta för sin tandläkare att de är HIV-positiva. 

En god personal-patientrelation leder ofta till att patienten känner sig mer engagerad att följa 

behandlingen. För att skapa en god relation till patienten bör sjuksköterskan ha medicinsk 

kompetens, god kommunikationsförmåga, ha respekt för patientens värdighet och ett etiskt 

förhållningssätt, ha en god förmåga att samarbeta samt att patientens konfidentialitet ska 

upprätthållas (Tzaneva & Iacob, 2013).  

 

Rueda et al. (2006) konstaterade (utifrån 19 studier) att patientstöd och patientundervisning 

förbättrar/stärker följsamheten till antiretrovirala läkemedel mot HIV/AIDS. De 

interventioner som gav positiv effekt var interventioner som riktade sig till enskilda 

individer, läkemedelsrelaterad patientundervisning, och interventioner som sträckte sig över 

12 veckor eller längre (Rueda et al., 2006)  

Teoretisk anknytning 

Joyce Travelbees interaktionsteori betonar att en god kontakt mellan patient och 

sjuksköterska är grunden till en god omvårdnad. Sjuksköterskan och patienter är unika 

individer som är relaterade till varandra och teorin lägger vikt vid samspelet och 

interaktionen. Travelbee menar att omvårdnad är en mellanmänsklig process där 

sjuksköterskan underlättar för patienter och/eller familjer att förebygga och klara av sjukdom 

eller lidande på ett sätt som kan leda till att de finner mening med upplevelsen (Travelbee, 

1971, s. 7). Sjukdom bör betraktas som en naturlig livserfarenhet, det betyder dock inte att 

sjukdom är positivt eller att sjukdom är att föredra framför hälsa. Det innebär att sjukdom är 

en livserfarenhet som kan vara självförverkligande för den person som är sjuk, förutsatt att 

hen får hjälp med att hitta mening i upplevelsen (Travelbee, 1971, s. 13). Eftersom att varje 

människa är unik kommer även den mening som upptäcks i upplevelsen av sjukdom och 

lidande att vara unik. Detta innebär att varken sjukvårdspersonal, familj eller vänner kan ”ge 

mening” till personen som är sjuk, men de kan hjälpa personen att finna mening (Travelbee, 

1971, s. 162). Att hjälpa en individ att finna mening i det som verkar meningslöst är en svår 

och komplex uppgift som kräver att sjuksköterskan är förstående, skicklig, varsam, modig 

och har gott omdöme (Travelbee, 1971, s. 164).  
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Det viktigaste kännetecknet för denna process är att individens omvårdnadsbehov 

tillgodoses av en sjuksköterska som på ett logiskt sätt kan närma sig ett problem, att hon 

förstår de teoretiska aspekterna av omvårdnad, har kunskap om medicinsk vetenskap samt 

förmågan att använda dessa begrepp och principer när hon tar hand om andra människor. 

Detta i kombination med en terapeutisk användning av jaget. Med ”terapeutisk användning 

av jaget” menar Travelbee att sjuksköterskan har förmågan att använda sin personlighet 

medvetet och på ett engagerat sätt försöka knyta an till den sjuke personen och utföra 

strukturerade omvårdnadsåtgärder. Detta kräver att sjuksköterskan har god självinsikt, en 

förståelse av dynamiken i det mänskliga beteendet, förmågan att tolka sitt eget beteende 

samt förmågan att tolka andras beteende (Travelbee, 1971, s. 17-19).  

 

Travelbee (1971, s. 130-143) menar att en mellanmänsklig relation upprättas efter att 

sjuksköterskan och mottagaren av vården har genomgått fyra faser; 1. det första mötet, 2. 

nya identiteter, 3. empati och 4. sympati. Observation är det första och viktigaste steget i 

omvårdnadsprocessen. Observation och de slutsatser som följer är viktiga eftersom de utgör 

grunden för de beslut som fattas. Fasen med nya identiteter kännetecknas av en framväxt av 

identiteter, att patient och sjuksköterskan ser individen bakom varandras roller. Empati är i 

grund och botten förmågan att leva sig in i och förstå en annan persons psykologiska 

tillstånd, men att inte identifiera sig med det. Förmågan att sympatisera är ett steg bortom 

empati genom att det i sympati finns en önskan att lindra/hjälpa/stötta. Sympati är enligt 

Travelbee värme, vänlighet, medkänsla och en omtänksamhet som kommuniceras till en 

annan. Att upprätta och upprätthålla denna relation är grunden för att hjälpa en sjuk person 

att finna mening. Relationen i sig ger inte personen mening, men den skapar ett 

sammanhang som ger personen en möjlighet till det (Travelbee, 1971, s. 165).  

 

Sjuksköterskan är ansvarig för att utbilda och tillhandahålla strategier för att hjälpa patienten 

att tillgodose ouppfyllda behov samt lindra lidande. Travelbee uttrycker vikten av att 

sjuksköterskan ska reflektera över sin egen mänsklighet och hur en enskild människa 

relaterar till en annan. Travelbee menar att det inte finns någon patient, utan att det bara 

finns människor som behöver vård eller assistans av andra människor. Rollerna patient och 
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sjuksköterska ska förbises och omvårdnaden ska således bygga på medmänsklighet 

(Travelbee, 1971, s. 31-44). 

Problemformulering  

Personer som lever med HIV eller AIDS blir ofta bemötta med fördomar, okunskap och 

avståndstagande eller obefogad rädsla. Hälso- och sjukvården kan bidra till att denna 

situation förbättras genom ett professionellt bemötande, detta kan också bidra till att tröskeln 

för att testa sig för HIV sänks. För en bra behandling är det avgörande att patienten får ett 

bra bemötande från sjukvården (Folkhälsomyndigheten, 2018). HIV påverkar drabbade 

personer socialt, psykiskt och fysiskt. En del av dessa problem beror på den stigmatisering 

som råder, något som kan påverka personer med HIV såväl psykiskt som socialt. 

Sjuksköterskan kan genom omvårdnaden hjälpa patienterna i alla dessa domäner, men för 

att få ett mer nyanserat perspektiv på hur omvårdnaden ges till dessa personer, hur 

sjuksköterskors kunskapsnivåer ser ut och vad som kan göras för att förbättra omvårdnaden, 

behövs en litteraturöversikt på sjuksköterskors upplevelser av omvårdnad vid HIV och 

AIDS. Litteraturöversikten ämnar även identifiera behov av vidare forskning. 

Syfte  

Syftet var att belysa sjuksköterskors upplevelser av att ge omvårdnad till patienter med HIV 

eller AIDS. 

Frågeställningar 

1. Hur upplever sjuksköterskor att ge omvårdnad till personer med HIV eller AIDS?  

2. Vad upplever sjuksköterskor underlättar/stärker respektive försvårar deras förmåga 

till att ge (vad de själva anser vara) god omvårdnad till personer med HIV eller 

AIDS? 
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Metod 

Design 

Genom att genomföra en litteraturöversikt kan kunskapsläget eller forskningsfronten inom 

ett visst område kartläggas. En litteraturöversikt förutsätter ett systematiskt arbete där 

samtliga steg redovisas noggrant (Segesten, 2017, s. 108). Arbetsprocessen i en 

litteraturöversikt ser enligt Polit och Beck (2016, s. 89) ut som följer: (1) formulera syfte och 

eventuella frågeställningar, (2) planera sökningen (hitta sökord, välj databaser, etc.), (3) utför 

sökningar, (4) granska artiklarna efter relevans, (5) läs artiklarna, (6) inhämta och 

sammanfatta informationen från artiklarna, (7) utvärdera/granska studierna, (8) analysera 

informationen från artiklarna, och slutligen (9) syntetisera en sammanfattning av de funna 

artiklarna. 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Litteraturöversikten inkluderade enbart artiklar med kvalitativ metod där omvårdnaden var 

riktad till vuxna personer med HIV och/eller AIDS. Artiklar skrivna på annat språk än 

engelska eller svenska samt artiklar publicerade före år 2009 exkluderades. I artiklar där fler 

perspektiv än sjuksköterskans togs med användes endast data där det tydligt framgick att en 

viss upplevelse var en sjuksköterskas. Artiklar i vilka det inte gick att särskilja 

sjuksköterskors upplevelser från andras upplevelser exkluderades. 

Litteratursökning 

Vetenskapliga originalartiklar har sökts i databaserna Cinahl och Pubmed. Sökorden 

grundade sig på syftet, och så många tänkbara synonymer som möjligt användes för att få ett 

så brett sökresultat som möjligt. De MeSH-termer som användes som sökord var: HIV, AIDS, 

nursing, nursing care, perceptions, attitudes, hospital, inpatient och nurse; och de Cinahl 

Subject Headings-termer som användes var: human immunodeficiency virus, nursing 

practice. Sökord som inte finns med i MeSH eller Cinahl Subject Headings var: acute setting, 

acquired human immunodeficiency syndrome, experiences, views, feelings, opinions, beliefs 

och ward. De sökord som innefattar en kontext användes vid de första sökningarna, men 

valdes sedan bort för att inkludera samtliga vårdkontexter. Nya sökningar med samma 
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sökord men utan de kontextbundna sökorden gjordes för att säkerställa att inga artiklar 

missades. De olika sökorden kombinerades med de booleska operatorerna “OR”, som 

separerar sökorden och gör sökningen bredare, samt ”AND” som förenar sökorden, detta för 

att träffarna skulle ge resultat som svarar på relevanta sökord (Karolinska Institutet, 2018). 

Samtliga (5) sökningar var filtrerade för årtal (från 2009 och framåt), medan övriga filter 

varierade mellan sökningarna. Sökningarna redovisas i bilaga 1, tabell 1.  

Urval, relevansbedömning och kvalitetsgranskning 

Urvalet skedde i fyra steg: i första steget lästes titel, och artiklar som tycktes relevanta för 

syftet gick vidare till urval två. I andra steget lästes abstract, språk/annan info given av 

databasen och eventuella dubbletter från tidigare sökningar exkluderas. I tredje steget lästes 

hela artiklarna för bedömning av relevans och i fjärde steget kvalitetsgranskades artiklarna. 

Artiklarna granskades med hjälp av SBUs (2014) mall för kvalitetsgranskning av studier med 

kvalitativ forskningsmetodik. För inklusion/medelhög kvalité krävdes 75% ja på de frågor 

som ställs i bedömningsmallen, och för hög kvalité krävdes 100% ja på frågorna. De artiklar 

som valdes ut till resultatet redovisas i bilaga 2, tabell 2.  

 

Sökningarna resulterade i 18 artiklar, som alla bedömdes ha medelhög kvalité. 

Analys 

Artiklarna analyserades med kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman 

(2004). De vetenskapliga artiklarna som valdes ut till resultatet lästes var för sig upprepade 

gånger i syfte att skapa en bekantskap med texten. Därefter kondenserades texten till 

“meningsbärande enheter”, vilket bestod av stycken och meningar  i varierande längder. 

Dessa citat ansågs vara heltäckande beskrivningar av enskilda upplevelser. Därefter kortades 

de meningsbärande enheterna ned (kondenserades) för att skapa en lättare överblick över 

det meningsbärande innehållet,  utan att den grundläggande meningen gick förlorad. 

Slutligen syntetiserades “koder” utifrån de kondenserademeningsbärande enheterna. 

Koderna utgjordes av så korta beskrivningar av upplevelserna som möjligt, i syfte att enklare 

identifiera samband mellan olika koder. När alla meningsbärande enheter från alla artiklar 

kodifierats skapades en lista över alla koder (där varje kod hade referenser som gjorde det 
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lättare att gå tillbaka till tidigare delar av analysprocessen). Från denna lista sorterades 

därefter koderna, så att koder som liknande varandra grupperades tillsammans. När alla 

koder hade sorterats skapades benämningar för varje kodgrupp (kategorier), som baserades 

på manifesta (textnära) likheter mellan koderna i vardera kategori. Efter att alla kategorier 

hade fått en benämning undersöktes om/vilka kategorier som kunde placeras under en 

subkategori, och i fall då detta ansågs lämpligt sorterades vissa kategorier i egna kategorier. 

Analysprocessen karaktäriserades av att ständigt gå fram och tillbaka mellan de olika stegen 

i analysprocessen. Detta var i synnerhet av vikt vid det sista steget av analysen - för att 

säkerställa att koderna faktiskt hörde samman, och på vilket sätt, kontrollerades de 

meningsbärande enheterna innan kategorierna skapades. För ett exempel på 

analysförfarandet, se bilaga 3. 

Etiska överväganden 

I litteraturöversikten har endast artiklar med godkännande av etisk kommité inkluderas, 

alternativt artiklar där studieförfattarna har gjort noggranna etiska överväganden. Vidare 

avsåg författarna att i största möjliga mån undvika att förvanska studiernas innehåll. Detta 

förverkligades bland annat genom en strukturerad och tydligt beskriven metod samt 

diskussioner författarna emellan avseende tolkningar av artiklarnas resultat.  

Resultat 

Kommande resultat baseras på 18 vetenskapliga artiklar där studierna genomförts i ett antal 

olika länder: Thailand, Botswana, Zimbabwe, Kina, Nederländerna, Brasilien, Kenya, 

Storbritannien, Uganda, Tanzania, Sydafrika, Swaziland samt USA. Sjuksköterskors 

upplevelser vid omvårdnad av personer med HIV är mångfacetterad och påverkas av många 

faktorer. Resultatet presenteras under följande kategorier: “Patientrelationen”, med 

subkategorierna “vikten av patientrelationen”, “förhållningssätt i mötet med patienten”, 

“involvera patienten i vården” och “etiska dilemman”; “ansvarstagande”, med 

subkategorierna “positiva aspekter av ansvarstagande” och “negativa aspekter av 

ansvarstagande”; “resursbrist”, med subkategorierna “konsekvenser av resursbrist” och 

“hantering av resursbrist”. Följande kategorier presenteras utan subkategorier: 
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“sjuksköterskans roll och arbetsuppgifter”; “samarbete med ledning och kollegor”; “kunskap 

och kompetens”. 

Patientrelationen 

Vikten av patientrelationen 

Flera studier uttryckte att relationen mellan patient och sjuksköterska är en essentiell del av 

god omvårdnad (Vervoort et al., 2010; Pope et al., 2010). Av detta skäl investerar 

sjuksköterskor mycket tid och energi åt att bilda en god relation till patienten (Vervoort et al., 

2010). Flera sjuksköterskor brukade inleda relationsbyggandet och patientstödet tidigt, redan 

innan patienten fått frågan om att testas för HIV, då det kunde spela stor roll för patientens 

benägenhet att testa sig för HIV (Haruna, Assenga & Shayo, 2018) och att patienten är 

förberedd på ett eventuellt positivt testresultat. Som en sjuksköterska uttryckte det: “om man 

bara testar [utan rådgivning/stöd innan testet], var börjar man då om patienten testar 

positivt?” (Evans & Ndirangu, 2011). 

Förhållningssätt i mötet med patienten 

Vidare beskrev ett flertal sjuksköterskor att då HIV påverkar hela patientens liv, strävade de 

efter att vara lyssnande, stöttande, lyhörda och förstående i mötet/relationen med patienten. 

En sjuksköterska uttryckte att detta i synnerhet var viktigt som ett sätt att undvika att bli 

“missnöjd” med patienten, då hens beteende ofta var relaterat till hens svåra 

livsomständigheter (Campbell, Scott, Madanhire, Nyamukapa & Gregson, 2011). Flera 

sjuksköterskor strävade efter jämlika relationer där patienten vågade öppet diskutera sina 

känslor och problem. För att uppnå detta använde sjuksköterskorna ett empatiskt, 

sympatiskt och respekterande förhållningssätt (Vervoort et al., 2010). En del menade att detta 

var i synnerhet viktigt då de befarade att en ojämlik relation skulle medföra att patienten 

slutade komma på bokade möten. Många sjuksköterskor upplevde även att det var svårt att 

prata om sex med patienter de hade svårt att knyta an till eller som de saknade en god 

relation till. Det fanns dock även sjuksköterskor som ansåg att en god patientrelation 

försvårade samtal om sex, då det kunde förstärka känslor av att känna sig obekväm och 

genans hos sjuksköterskan. En sjuksköterska upplevde att svårigheten i att ta upp ämnet låg 

i att sex kändes som något väldigt privat. Flera upplevde därför att det var lättare att samtala 
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om sex om patienten var den som tog upp ämnet För att hantera detta försökte 

sjuksköterskorna ställa öppna och icke-dömande frågor och/eller fråga efter patientens 

tillåtelse för att ta upp ämnet. Det fanns dock även sjuksköterskor som valde att undvika 

samtalsämnet (de Munnik et al., 2017).  

Involvera patienten i vården 

Vissa sjuksköterskor menade att interventioner riktade till att minska smittorisken inte kan 

ges enligt en standardiserad mall. De brukade därför anpassa upplägget och 

interventionerna efter patientens unika livssituation, och aktivt involvera patienten i vården. 

De upplevde att detta var i synnerhet viktigt när patienten var väl påläst om sin sjukdom 

(Evans, Bennett, Croston, Brito-Ault & Bruton, 2015) Vikten av aktivt patientengagemang 

uttrycktes även av Vervoort et al. (2010). Sjuksköterskorna i denna studie brukade 

uppmuntra patienterna till att själva komma fram till hur sjukdomen skulle hanteras och 

behandlas, och själva försöka utgöra ett stöd för patienten i denna process. 

Etiska dilemman 

Flera sjuksköterskor beskrev hur de upplevt etiska dilemman i mötet med patienten, bland 

annat då patienter testats för HIV men sedan inte velat höra sitt testresultat. 

Sjuksköterskorna ville hjälpa dessa patienter, men kände att det var svårt. Till exempel 

beskrev en sjuksköterska hur hon hade testat ett par för HIV, där kvinnan var HIV-positiv 

och mannen var HIV-negativ, men mannen ville inte höra någonting om testresultaten, 

vilket skapade en inre konflikt hos sjuksköterskan, då hen ville hjälpa mannen men 

samtidigt inte bryta sekretessen eller kränka hans autonomi (Haruna et al., 2018). Ett 

liknande dilemma som en del erfarit var när en person med HIV inte ville berätta om sin 

diagnos till sin partner (Evans & Ndirangu, 2011; Abe, Turale, Klunklin & Supamanee, 2014). 

Sjuksköterskorna försökte råda patienterna att tala med sin partner, men ville patienten inte 

göra detta var det svårt för sjuksköterskorna att göra något utan att bryta sekretessen (Abe et 

al., 2014). 
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Ansvarstagande 

Positiva aspekter av ansvarstagande 

Många sjuksköterskor beskrev hur de tog ett personligt ansvar för sina patienters 

välmående, till den grad att de kände en plikt att “kompensera” för vårdens generella 

bristfälligheter. Detta ansvarstagande styrktes hos flera sjuksköterskor av att de upplevde sig 

ha ett uppdrag från Gud att vårda och lindra lidande, något som var en viktig drivkraft för 

dessa sjuksköterskor (Harrowing & Mill, 2010). Även hängivenhet till att “göra skillnad” 

beskrevs som en viktig motivator för många sjuksköterskor (Pope et al., 2010; Campbell et 

al.,  2011). Denna hängivenhet var dessutom en källa till stor tillfredsställelse, i de fall då 

sjuksköterskorna såg att patienternas hälsa/situation/livskvalité förbättrades, med hjälp av 

sjuksköterskornas interventioner (Harrowing & Mill, 2010; Campbell et al., 2011; Mabelane, 

Marincowitz, Ogunbanjo & Govender, 2015).  

Negativa aspekter av ansvarstagande 

Sjuksköterskornas ansvarstagande var dock även förknippat med starka skuldkänslor och 

stort psykiskt lidande, i samband med att sjuksköterskorna inte lyckades ge omvårdnad av 

sådan kvalité som de ansåg att patienterna förtjänade (Harrowing & Mill, 2010). Flera 

sjuksköterskor beskrev hur de i olika situationer känt sig ansvariga för patienters död, och 

att detta medförde känslor av skuld, hopplöshet och maktlöshet (Harrowing, 2011). Dessa 

känslor förstärktes av att sjuksköterskorna upplevde att patienterna och samhället skyllde 

vårdens brister på sjuksköterskorna (Harrowing & Mill, 2010; Harrowing, 2011). En del 

sjuksköterskor upplevde det som tröstande att be till Gud för patienter som de inte kunde 

göra något för (Harrowing & Mill, 2010; Harrowing, 2011), andra beskrev vikten av en 

“positiv attityd” för att orka fortsätta trots allt (Harrowing & Mill, 2010). 

Resursbrist 

Konsekvenser av resursbrist 

Olika former av resursbrist var ett återkommande tema, vars konsekvenser ofta var mycket 

negativa för sjuksköterskorna. Pope et al. (2010) beskrev hur sjuksköterskorna ansåg att 

personalbrist var ett skäl till “systemisk ineffektivitet”; sjuksköterskorna i Mabelane et al. 
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(2015) studie beskrev att personalbristen skapade en “överväldigande” arbetsbörda, brist på 

kontorsmaterial skapade svårigheter att föra journal, brist på rum gjorde det stundvis 

mycket svårt att ha samtal med patienterna, och brist på telefoner skapade svårigheter att 

remittera akuta patienter till akutmottagningen. Flera studier beskrev också en brist på 

hygienmaterial, vilket innebar att sjuksköterskorna ofta fick återanvända skyddsutrustning, 

avstå från att använda skyddsutrustning och/eller avstå från att t.ex. tvätta händerna 

(Harrowing & Mill, 2010; Nderitu, Mill & Richter, 2015; Ahmed, Bärnighausen, Daniels, 

Marlink & Roberts, 2015).  

 

Flera sjuksköterskor beskrev hur arbetsbördan samt tids- och resursbristen var en stor källa 

till stress, frustration, känslor av maktlöshet (Evans & Ndirangu, 2011), utbrändhet (Mullins, 

2009; Nderitu et al., 2015), samarbetssvårigheter mellan kollegor (Nderitu et al., 2015), 

skuldkänslor och en känsla av att vilja ge upp (Harrowing & Mill, 2010). Tidsbrist innebar 

även att sjuksköterskorna inte hade tid till patientstöd (Chen et al., 2010; Harrowing, 2011), 

att de kände sig osäkra inför att ge rådgivning (Pope et al., 2010) eller att samtal/rådgivning 

om sex undveks (de Munnik et al., 2017). Andra beskrev även hur tidspress kombinerat med 

press från ledningen att “testa så många som möjligt” innebar att de ofta inte hann med att 

ge stöd och rådgivning inför test och diagnos (Evans & Ndirangu, 2011). En sjuksköterska 

beskrev hur resursbristen ledde till fatigue och förtvivlan, vilket i sin tur ledde till en negativ 

attityd mot arbetet och patienterna. Sjuksköterskan menade att detta förvärrade situationen 

ytterligare, då sjuksköterskornas arbetsmoral sänktes, en del kom inte till jobbet vissa dagar 

och de slutade bry sig om vårdens kvalité (Harrowing & Mill, 2010). I en brittisk studie 

beskrev sjuksköterskorna, till skillnad från övriga studier, att de hade tillräckligt med tid för 

rådgivning. De upplevde däremot en brist på riktlinjer och beslutsstöd, något som gjorde 

arbetet svårare och skapade osäkerhet hos sjuksköterskorna (Evans et al., 2015).  

Hantering av resursbrist 

Trots alla de negativa känslor arbetet var förknippat med, uppgav sjuksköterskorna att en 

uppsägning inte var aktuell, då de inte såg någon chans att få en anställning någon 

annanstans (Harrowing & Mill, 2010). De nyttjade därför flera strategier för att kunna hämta 

andan och hantera arbetsbördan. Sjuksköterskorna strävade efter att ha en god kontakt med 
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patienterna och lärde sig att delegera bort en del uppgifter till annan personal för att få mer 

tid till värdefulla samtal med patienterna (Harrowing, 2011; Harrowing & Mill, 2010). 

Sjuksköterskans roll och arbetsuppgifter 

Det rådde oklarheter kring om det var sjuksköterskans uppgift att ge rådgivning kring och 

testa patienter för HIV. Ahmed et al. (2015) beskriver att sjuksköterskorna var utbildade i att 

utföra HIV-tester men uppgav att de inte utförde dessa rutinmässigt då de menade att det 

inte var deras arbetsuppgift, utan att det var en särskild rådgivare som hade det ansvaret. 

Sjuksköterskorna hjälpte till med testerna ibland, men då endast för att rådgivaren hade för 

mycket att göra och behövde assistans. Sjuksköterskorna i studien av Pope et al. (2010) 

uppgav att de tog på sig ansvaret att testa patienter och ge rådgivning kring HIV på grund 

av de hade en etablerad god relation med patienten och att det därför var naturligt att de 

skulle utföra dessa arbetsuppgifter. Det beskrivs också att sjuksköterskorna hade en 

förväntan på sig att kunna hoppa in och hjälpa till på andra avdelningar men när de sedan 

kom tillbaka till sin avdelning så hade de allt ordinarie arbete kvar att utföra.  

 

Sjuksköterskorna upplevde det som problematiskt att deras roll som sjuksköterska var oklar, 

det fanns inga tydliga ansvarsområden uttalade. De hade till exempel för mycket 

administrativt arbete som ledningen ansåg var nödvändigt för dem att utföra (Chen et al., 

2010). När sjuksköterskorna utförde sitt administrativa arbete ansåg ofta kollegor att 

sjuksköterskorna var ”lediga” och inte arbetade (Pope et al., 2010). Rollen som sjuksköterska 

ansågs ha förändrats de senaste åren, nu menade sjuksköterskorna att det är en självklar del 

av deras arbete att ge rådgivning och diskutera sexuellt riskbeteende med patienter då detta 

har en tydlig koppling till HIV (de Munnik et al., 2017). I studien av Abe et al. (2014) beskrev 

sjuksköterskorna att rollen som sjuksköterska har utökats till fem roller; de förväntades vara 

rådgivare, vårdgivare, utbildare, samordnare och arbetsledare.  

Samarbete med ledning och kollegor 

Alla sjuksköterskor, som alla arbetade med HIV, i studien av Pope et al. (2010) menade att 

det är av stor vikt att ha en stöttande ledning eller mentorskap för att ha en välfungerande 

personalstyrka, dock var detta något som många sjuksköterskor upplevde att de saknade på 
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sin arbetsplats. En del beskrev till exempel att de inte upplevde att ledningen lyssnade på 

dem (Pope et al., 2010). Många sjuksköterskor var väldigt engagerade i sitt arbete och villiga 

att göra skillnad för personer med HIV, dock berodde möjligheten till att kunna föra detta 

mycket på om de fick stöd från ledningen eller inte. I vissa fall fanns tankar på att säga upp 

sig hos de sjuksköterskor som upplevde dåligt stöd eller ignorans från sina chefer (Pope et 

al., 2010). Vissa sjuksköterskor uppgav att de hade chefer som verkligen lyssnade på deras 

problem och försökte stötta trots att det inte alltid fanns något de kunde göra för att lösa 

problemet (Mabelane et al., 2015).  

 

Sjuksköterskorna tyckte att det var till stor hjälp att få stöd av läkaren som kom till 

avdelningen, då de vid dessa tillfällen fick möjlighet att diskutera komplicerade patientfall 

(Mabelane et al., 2015). Evans och Ndirangu (2011) beskriver dock att det ibland kunde 

uppstå konflikter mellan läkare och sjuksköterska, då läkaren kände sig nedvärderad och 

menade att de ”bara är sjuksköterskor”. Sjuksköterskorna i studien av Evans et al. (2015) 

däremot arbetade alla i välfungerande arbetslag och värdesatte detta högt. De hade möjlighet 

till samarbete och diskussioner med andra professioner vilket bidrog till att de kunde ge en 

bra och patientcentrerad vård till personer med HIV. I studien av Mavhandu-Mudzusi, 

Sandy och Hettema (2017) arbetade sjuksköterskorna med Peer-support, där de arbetade i 

lag och kunde stötta varandra. Detta upplevdes som ett bra arbetssätt då de kände att 

ansvaret fördelades jämnt över arbetslaget och att de inte var tvungna att bära för stort 

ansvar på egen hand. 

Kunskap och kompetens  

Många sjuksköterskor upplevde att de inte hade tillräcklig kunskap om HIV och AIDS och 

att dessa diagnoser kändes som ett okänt område. Detta ledde till att sjuksköterskorna kände 

en osäkerhet i mötet med patienten samt i hanteringen av läkemedel. Då de inte kände att de 

hade den kunskap som krävdes trädde även brister i självförtroendet fram vilket resulterade 

i känslor såsom rädsla och ångest (Dos Santos & Tosoli Gomes, 2013; Mavhandu-Mudzusi et 

al., 2017). Flera sjuksköterskor uttryckte en generell svårighet att särskilja på 

läkemedelsrelaterade problem (biverkningar) och andra hälsoproblem (Ruud, Srinivas & 

Toverud, 2012). Andra upplevde att de saknade kunskap/färdigheter som behövdes för att 
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ge motiverande samtal på ett bra sätt samt samtala om sex och droger med patienterna. Flera 

uppgav även att de kände sig osäkra när, hur och hur ofta de skulle prata om sex med 

patienten (de Munnik et al., 2017).  

 

Sjuksköterskorna uttryckte att det fanns ett behov av mer kunskap kring HIV och AIDS. Då 

många av dem inte kontinuerligt träffade dessa patienter så uttrycktes ett behov av 

kontinuerlig utbildning för att förbättra kunskapen och således även vården till patienter 

med HIV (Mullins, 2009). Dos Santos & Tosoli Gomes (2013) beskriver även i sin studie att 

sjuksköterskorna menade att mer kunskap skulle reflekteras direkt i det dagliga arbetet, det 

skulle bidra till att deras professionella autonomi stärktes, att minska rädsla samt förbättra 

kvaliteten av vården. Sjuksköterskorna menade att kunskapsbristen berodde på brister i 

deras utbildning samt att det inte fanns bra och pålitlig information om HIV till hands. 

Sjuksköterskorna i Ruud et al. (2012) studie uppgav att vidareutbildning endast erbjöds till 

en sjuksköterska på varje klinik, och trots att avsikten var att kunskapen skulle delas vidare 

till dennes kollegor så var detta ej möjligt på grund av att tiden inte fanns. Detta ledde till att 

kunskapen generellt var bristande då endast en sjuksköterska fick ta del av utbildningen. 

 

Abe et al. (2014) beskriver att när sjuksköterskorna hade en tids erfarenhet av arbetet med 

dessa patienter kombinerat med avancerad kunskap upplevde de att de kunde ge vård av 

god kvalité, samt utbilda patienten på ett adekvat sätt. Dock menade sjuksköterskorna att 

det alltid finns utrymme för kontinuerlig förbättring och utveckling i såväl den utbildning de 

får samt deras egna kompetens (Abe et al., 2014). Genom att förbättra sin kunskap menade 

sjuksköterskorna att de kunde åstadkomma högre nivåer av nöjdhet hos patienterna samt 

belåtenhet över sitt eget arbete. De kände en stolthet i att kunna hjälpa patienterna. Med god 

kunskap följer också möjligheten att informera och utbilda allmänheten om HIV vilket 

bidrog till en känsla av tillfredsställelse hos sjuksköterskorna (Harrowing, 2011). I en studie 

av Harrowing & Mill (2010) uttryckte sjuksköterskorna att alla sjuksköterskor borde få 

möjlighet till mer utbildning om HIV. Genom professionell kunskapsutveckling av 

sjuksköterskor och utbildning av allmänheten menade de att en förbättring kan ske, de ansåg 

att det var en del av deras roll att åstadkomma detta. De menade att “den enda vägen 

framåt” är utbildning. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Då syftet med denna litteraturöversikt var att belysa upplevelser av ett fenomen valde 

författarna att utgå från studier med kvalitativ metod. Detta för att kvalitativa studier syftar 

till att skapa en förståelse för personer och deras livssituation och genom denna typ av 

studier fördjupas förståelsen för ett fenomen som har med upplevelser, erfarenheter eller 

behov att göra (Segesten, 2017, s. 107). Kvantitativa studier valdes bort då upplevelser är 

svåra att mäta genom kvantitativ forskningsmetod. Det går dock inte att generalisera resultat 

från kvalitativa studier, men det kan vara överförbart till ett liknande kontext som avser 

situationer eller grupper (Danielsson, 2012, s. 341). Upplevelser är alltid unika och kan därför 

aldrig med säkerhet generaliseras eller överföras; även om det antas att 

kontext/situation/förutsättningar är identiska kan två personer ändå uppleva samma 

situation mycket annorlunda. Vissa upplevelser kan antas vara mer överförbara än andra om 

de kopplas till gemensamma drag som antas finnas hos alla människor (med undantag), men 

då detta lätt övergår till ogrundade spekulationer baserat på fördomar och antaganden om 

mänsklig upplevelse menar författarna att försök till att överföra upplevelser bör ske med 

försiktighet.  

 

Validitet och reliabilitet har varit vanligt förekommande termer inom innehållsanalys när det 

gäller trovärdighetsaspekter (Danielsson, 2012, s. 340-341). Graden av validitet avser hur väl 

en metod/ett mätinstrumentet mäter det som det är avsett att mäta, och reliabiliteten avser 

sannolikheten att metoden ger samma resultat om den upprepas (Gunnarsson & Billhult, 

2012, s. 152-153). Termerna validitet, reliabilitet och trovärdighet kan dock vara ömsesidigt 

utbytbara beroende på definition/perspektiv (Long & Johnson, 2000). Oberoende av termer 

och perspektiv blir dock frågan om metodisk trovärdighet likartad. Författarna ämnade att 

närma sig området så förutsättningslöst som möjligt med så breda sökningar som möjligt. 

Vidare har författarna utfört analysen på varsitt håll till en början, vilket fungerade bra då 

båda skapade sig en förståelse för innehållet innan diskussion vilket sänker risken för bias 

och sammanställningen av resultatet blev mer effektivt. Faktorer som kan ha påverkat 

metodens trovärdighet negativt kan ha varit sökord, inklusions- och exklusionskriterier och 
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val av databas(er). Färre filter, fler sökord (synonymer), fler databaser och bredare 

sökkriterier hade troligtvis resulterat i fler artiklar, men hade även riskerat skapa ett 

osammanhängande resultat. Sökorden, filtren, databaserna och sökkriterierna valdes för att 

de ansågs vara de mest relevanta för syftet samtidigt som de var så breda som var praktiskt 

genomförbart med tanke på studiens omfång. Sökningen hade till en början inriktning på 

slutenvård/sjukhus i syfte att avsmalna resultatet, men då testsökningar visade att det i 

många fall var svårt att särskilja slutenvård från öppen-/primärvård valdes detta kriterium 

bort. En avgränsning till endast slutenvård hade genererat betydligt färre relevanta artiklar 

och hade dessutom gått emot grundtanken med integrativa litteraturöversikter (att vara så 

breda som är praktiskt möjligt). 

 

Kvalitetsgranskningen gjordes med användning av SBUs mall för granskning av kvalitativa 

artiklar. Mallen gav inga riktlinjer för vad som skulle bedömas vara av hög, medel respektive 

låg kvalité, vilket innebar att författarna fick definiera dessa skiljelinjer själva. Författarna 

valde en hög gräns för inklusion (/medelkvalité) på 75%, men då variationerna var få mellan 

artiklarnas kvalité, med SBU:s mall mätt, är det möjligt att andra mätinstrument hade varit 

mer effektiva. En förändring av gränserna mellan de olika kvalitetsnivåerna, till exempel 

genom att ge större vikt åt vissa frågor än andra, hade troligen inte resulterat i något 

annorlunda resultat eftersom de flesta artiklarna fick ja/nej på samma frågor. Att alla artiklar 

bedömdes till samma kvalitet  

 

Graneheim och Lundman (2004) menar att en viktig aspekt för att behålla trovärdigheten är 

att i analysen välja ut de mest passande meningsbärande enheterna. De ska inte vara för 

breda men inte heller för smala. Författarna har haft detta i åtanke under analysprocessen 

och valt ut enheter av varierande längd, med avsikt att en enskild enhet inte skulle innehålla 

fler än en meningsbärande enhet men heller inte heller var för kort då detta kan medföra att 

nyanseringar/detaljer förloras. I vissa fall har meningsbärande enheter i senare steg mynnat 

ut i fler än en kod, vilket enligt Graneheim och Lundman (2004) troligen skulle betraktas som 

att författarna valt för breda meningsbärande enheter. Författarna menar dock att det i 

många fall är svårt att från början avgöra hur mycket eller lite som tillhör en enskild 

upplevelse, och att det därför är bättre att vid tveksamhet inkludera för mycket än för lite i 
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det första steget av analysprocessen. Resultatet av ett sådant förfarande torde dessutom bli 

detsamma som om författarna i sådana fall gått tillbaka till första steget för att separera på 

den meningsbärande enheten till två eller fler meningsbärande enheter. 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa sjuksköterskors upplevelser av att ge 

omvårdnad till patienter med HIV eller AIDS. Huvudfynden i litteraturöversikten var att 

sjuksköterskor tar ett stort ansvar för sina patienter, ägnar mycket tid och resurser åt att bilda 

och bibehålla goda relationer till sina patienter och försöker aktivt involvera patienterna i 

vården. Goda relationer till patienter och ett stort ansvarstagande för patienterna är en viktig 

motivator för många sjuksköterskor, men också en källa till mycket psykisk stress, i 

synnerhet i samband med etiska dilemman. För att ge en god omvårdnad menade 

sjuksköterskorna att kunskap, kompetens, gott om tid och resurser, ett gott samarbete med 

kollegor, stöd från ledningen, tydliga riktlinjer och en tydlig rollbeskrivning för 

sjuksköterskan var viktig. Sjuksköterskorna upplevde dock att dessa förutsättningar ofta 

saknades, vilket gjorde det svårt, eller omöjligt,  för sjuksköterskorna att ge god omvårdnad 

till personer med HIV. Vad gäller sjuksköterskors kunskap om HIV har andra studier visat 

ett kvantitativt samband mellan kunskapsbrist och negativa/diskriminerande beteenden, 

vilket styrker vikten av tillräcklig kunskap som en förutsättning för god omvårdnad vid HIV 

(Swanson, Chenitz, Zalar & Stoll, 1990; Sadoh, Fawole, Sadoh, Oladimeji & Sotiloye, 2006). 

Tunnicliff, Piercy, Bowman, Hughes och Goyder (2013) beskriver i sin litteraturöversikt att 

sjuksköterskerollen förändrats beroende på kontext; i glesbygsområden med låg prevalens 

av HIV har sjuksköterskerollen blivit mer utbredd, till den grad att sjuksköterskan fått ta an 

psykologers och socialarbetares uppgifter. I urbana miljöer med högre prevalens av HIV har 

dock sjuksköterskerollen varit mer specificerad, då det multidisciplinära arbetslaget haft 

större bredd. Vidare beskriver Tunnicliff et al. (2013) att kunskap är en viktig faktor i 

omvårdnad vid HIV - till den grad att det i Storbritannien funnits HIV-specialiserade 

sjuksköterskor i flera årtionden. Tunnicliff et al. (2013) stödjer därmed resultatet genom att 

den beskriver vikten av kunskap/utbildning, att sjuksköterskans roll vid omvårdnad av HIV 

ofta kan bli diffus och att multidisciplinärt samarbete kan vara av stor vikt för 

sjuksköterskans roll och arbete. Det denna studie bidrar till forskningsläget är att ge en bild 
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av hur sjuksköterskor upplever dessa fenomen. Som redovisats upplever många 

sjuksköterskor negativa konsekvenser av den diffusa sjuksköterskerollen. Om 

sjuksköterskans upplevda/faktiska roll jämförs med de HIV-specifika kärnkompetenser som 

beskrivs av Relf et al. (2011) är det troligen få, om några, av de “extra” arbetsuppgifter som 

läggs på sjuksköterskor i glesbygd som inte på ett eller annat sätt ingår i kärnkompetenserna. 

Med anledning av det kan upplevelsen av en spretig sjuksköterskeroll delvis ses som ett 

resultat av bristfällig kunskap hos sjuksköterskorna. Däremot kan det inte sägas gälla allt, då 

flertalet sjuksköterskor t.ex. rapporterade en överväldigande administrativ börda som på 

många sätt förändrade sjuksköterskornas arbete och därmed också deras upplevda 

arbetsroll. 

 

Travelbee (1971) beskriver att omvårdnad är en mellanmänsklig process där sjuksköterskan 

ska underlätta för patienten att klara av sin sjukdom eller lidande på ett sätt som kan leda till 

att de finner mening med upplevelsen. Resultatet visar att sjuksköterskor anser att detta 

patientengagemang är en viktig del av omvårdnaden, att sjuksköterskor ville uppmuntra 

patienten att själv komma fram till hur denne skulle hantera sin sjukdom på bästa sätt. Detta 

stöd från sjuksköterskan kan hjälpa patienten att skapa ett sammanhang och på så sätt bättre 

klara av sitt lidande och finna mening med det. I resultatet visas också hur sjuksköterskor 

som hade etablerat en god relation med patienterna upplevde att det kändes naturligt att ge 

rådgivning och omvårdnad till sina patienter. Ett flertal sjuksköterskor beskriver att HIV 

påverkar hela patientens liv och att de i mötet med patienten strävade efter att vara 

lyssnande, förstående, stöttande och lyhörda. Dessa egenskaper anses vara viktiga av 

Travelbee (1971), som menar att sjuksköterskan ska se personen bakom sjukdomen och 

genom empati och sympati förstå personen samt förmedla värme, vänlighet och medkänsla. 

Resultatet visar också hur sjuksköterskor strävade efter att skapa relationer där patienten 

skulle våga öppna upp sig om sina känslor och problem; för att uppnå detta använde 

sjuksköterskorna ett empatiskt, sympatiskt och respekterande förhållningssätt. I resultatet 

framkommer även en hängivenhet hos sjuksköterskor till att göra skillnad för patienterna, 

genom omvårdnad och med hjälp av sina interventioner. Detta beskriver Travelbee (1971) 

som ”terapeutisk användning av jaget”, där sjuksköterskan knyter an till patienten och på ett 

engagerat och strukturerat sätt utför omvårdnadsåtgärder. Travelbee (1971) beskriver att för 
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att kunna upprätta den mellanmänskliga relation som ligger till grund för god omvårdnad 

bör sjuksköterskan ha kunskap om medicinsk vetenskap och förmågan att förstå och 

använda dessa begrepp och principer. I resultatet framkommer det att många sjuksköterskor 

upplevde sig ha brister i sin kunskap om HIV vilket skapade en osäkerhet i mötet med 

patienten, detta betonar vikten av att ständigt utveckla sin kunskap och kompetens och visar 

på behovet av mer kunskap hos sjuksköterskor.  

 

Det Travelbees (1971) teori tillför till resultatet är att sätta patientrelationen i centrum. 

Resultatet visar att många sjuksköterskor ser patientrelationen som mycket viktig, men med 

denna teori blir alla kategorier på ett eller annat sätt relaterade till patientrelationen. 

Resursbristen, kunskapsbristen, sjuksköterskans roll, o.s.v., ses med denna teori i ljuset av 

faktorernas relation till patientrelationen; många av sjuksköterskorna har redan ett 

förhållningssätt som till stor del överensstämmer med teorin, men många faktorer hindrar 

dem från att ge en god omvårdnad enligt Travelbees (1971) mått. Några av dessa faktorer har 

med sjuksköterskorna själva att göra, såsom deras kunskapsnivå, medan andra har med 

deras omgivning att göra, såsom resursbristen. 

Slutsats  

För en god omvårdnad (inklusive ett gott bemötande) vid HIV/AIDS krävs en god relation 

mellan sjuksköterska och patient. Av flera skäl är dock den goda patientrelationen långt från 

alltid en realitet. Sjuksköterskor tar ett stort ansvar för sina patienter och lyckas ibland, trots 

en ansträngd arbetssituation, ge en omvårdnad och skapa en patientrelation av den kvalité 

de eftersträvar, men ansvarstagandet medför också att omvårdnaden medför 

känslomässiga/psykiska besvär för sjuksköterskorna - i synnerhet då de misslyckas med att 

hjälpa sina patienter. Dessutom medför kunskapsbrist en osäkerhet och resursbrist en ökad 

stress för sjuksköterskor som arbetar med HIV. För vidare forskning behövs kvantitativa 

studier relaterade till området, vilket skulle kunna tydliggöra vilka förbättringsmöjligheter 

på större skala som är viktigast att fokusera på, men det behövs även vidare kvalitativ 

forskning - i synnerhet i västerländsk kontext där HIV-prevalensen inte är lika hög som i 

Afrika. Det behövs även studier på patienters upplevelser vid omvårdnad av HIV, för att få 

en helhetsbild av nuvarande omvårdnads styrkor, svagheter och förbättringsmöjligheter.  
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Rädsla för att patienters följsamhet skulle 

försämras om de blev medvetna om 

biverkningar, dock viktigt att ge korrekt 

information till patienter. Tidsbrist gjorde att 

sjuksköterskor som hade god kunskap inte 

kunde föra vidare den till kollegor 

Medelhög 

Vervoort 

et al. 

(2010) 

Nederländ

erna 

Att utforska vilka strategier 

som sjuksköterskor använder 

för att främja efterlevnaden av 

behandling vid HIV, logiken 

bakom dessa samt hur de 

används i det dagliga arbetet.  

Kvalitativ, 

beskrivande 

23 

(0) 

Individuella intervjuer och 

fokusgrupper, 

Tematisk innehållsanalys 

Beskriver sjuksköterskors strategier före samt 

under pågående behandling. Det ansågs viktigt 

med förberedelse, rådgivning, 

information/patientutbildning, stöd, diskussion 

om eventuella problem och sociala relatationer 

samt motivation till att följa behandlingen 

Medelhög 
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Figur 1. Exempel på analysförfarandet. 

 

 

Meningsbärande enhet Kondenserad meningsbärande enhet Kod 

”nurses said listening was vital to good 
clinical care: We listen to people's personal 
problems because HIV is more than a 
medical condition” (Campbell, Scott, 
Madanhire, Nyamukapa & Gregson, 2011). 

Att lyssna är avgörande då HIV påverkar 
hela patientens liv. 

Lyssnande avgörande för god vård 

“Nursing was a passion [...] They identified 
themselves as nurses in all aspects of their 
lives [...] they were ‘‘called by God to serve’’ 
and were responding to a deep need to care 
for people and alleviate suffering 
(Harrowing & Mill, 2010) 

1: såg sin profession som ett kall från Gud; 
ett uppdrag att lindra lidande, vilket 
innebar en passion (motivator) för yrket  

1: Kall från Gud att lindra lidande, 
motiverande faktor 
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Kod Kategori 
Lyssnande avgörande för god vård (Campbell, Scott, Madanhire, 
Nyamukapa & Gregson, 2011). 

 
 
Vikten av patientrelationen 

Viktigt att etablera tillit innan diagnosen är ställd (Haruna, 
Assenga, Shayo, 2018) 
Investerade tid och resurser i förtroendeskapande (Vervoort et al., 
2010) 
Kunskapsbrist innebar osäkerhet/dåligt självförtroende gällande 
biverkningar (Ruud, Srinivas & Toverud, 2012) 

 
Kunskap och kompetens 

Rädda för HIV p.g.a. bristande kunskap (Dos Santos & Gormes, 
2013) 
Brist på kunskap bidrog till undvikande av behandling (Mavhandu-
Mudzusi, Sandy & Hettema, 2017)  
Kall från Gud att lindra lidande, motiverande faktor (Harrowing & 
Mill, 2010) 

 
Ansvarstagande 

Kall från Gud, ökat risktagande (Harrowing & Mill, 2010) 

Skuldkänslor/uppgivenhet av att ta personligt ansvar (Harrowing, 
2011) 

 

Figur 2. Exempel på analysförfarandet. 

 


