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Abstrakt 
Bakgrund: En ökande trend av blodburen smitta kan ses i Sverige. 
Hälso- och sjukvårdspersonal löper en ökad risk att drabbas genom sitt 
arbete, framförallt operationssjuksköterskor på grund av deras ständiga 
exponering för blod och kroppsvätskor samt hantering av vassa 
instrument. Den största risken för hälso- och sjukvårdspersonal att 
smittas är genom stick- och skärskador av instrument som är 
kontaminerade med smittat blod eller genom blodstänk på slemhinna 
eller sår. Varje år inträffar 2 miljoner stick- och skärskador inom 
vården i världen där personalen på operation drabbas oftast. I Sverige 
uppger 80 % av hälso- och sjukvårdspersonal att de vid minst ett 
tillfälle blivit utsatta för detta i sin yrkesutövning.  

Syfte: Syftet med studien var att belysa erfarna operationssköterskors 
upplevelser av och förhållningssätt till att assistera vid operationer av 
patienter med blodsmitta. 

Metod: En kvalitativ forskningsmetod har använts där 
datainsamlingen skett genom semistrukturerade intervjuer. 
Intervjuerna har skett vid centraloperation på ett sjukhus i 
Mellansverige där 13 operationssjuksköterskor intervjuats. Materialet 
har bearbetats genom en latent innehållsanalys med induktiv ansats. 

Resultat: Majoriteten av operationssjuksköterskorna i studien 
upplevde inte någon uttalad rädsla vid att assistera vid operationer med 
blodsmitta, dock kunde en viss oro tydas hos några av informanterna. 
Tankarna går mer mot det praktiska vid blodsmitta, vilken 
skyddsutrustning som ska användas samt handhavandet vid 
instrumentering. Operationssjuksköterskorna poängterade vikten av att 
se alla patienter som potentiell blodsmitta, ett synsätt som medför att 
de inte behöver vara rädda vid en känd blodsmitta. Paralleller kunde 
dessutom dras mellan kunskap samt erfarenhet och förhållningssätt. 

Diskussion/slutsats: Hög utbildning, kunskap och erfarenhet medför 
en minskad rädsla för att vårda patienter med blodsmitta vilket även 
styrks av tidigare forskning. 

 

 

 

 

 

Nyckelord: blodburen smitta, erfaren, omvårdnad, 
operationssjuksköterska  

 



3 

 

Abstract 
Background: An increased trend of blood-borne pathogen is 
recognized in Sweden. Health and medical personnel is experiencing 
an increased risk of being exposed in their work, in particular surgical 
nurses due to their exposure to blood and body fluids and usage of 
sharp instruments. The biggest risk of becoming infected is through 
puncture and cuts from instruments that have been contaminated with 
infected blood or through blood-splatter on the mucosa membrane or 
wounds. Two million punctures and cuts occurs every year world-wide 
where the personnel at surgery is the most affected. 80% of health and 
medical personnel in Sweden states that they have been exposed to this 
in their profession.  
 
Purpose: The purpose of the study was to illuminate experienced 
surgical nurses experiences and approaches when they assist surgery 
with patients that are infected with blood disease.  
 
Method: A qualitative research method has been used where data has 
been collected through semi-structured interviews. The interviews took 
place at the surgery center at a hospital in the central region of Sweden 
where 13 surgery nurses was interviewed. The material is processed by 
a latent content analysis with an inductive approach. 
 
Result: The majority of surgery nurses in the study did not experience 
any pronounced fear of assisting in surgery with blood-disease. 
However a certain amount of concern could be understood in some of 
the informants. The thoughts are more directed to the practical aspects 
of blood-infection, which protective equipment that should be used and 
the handling of instruments. The surgery nurses stated the importance 
to see all patients as a potential blood-disease, an approach that gives 
extra security when handling persons with known blood-infection. 
Parallels could also be drawn between knowledge, experience and 
approach. 
Discusion/conclusion: High education, knowledge and experience 
leads to a reduced fear of caring for patients with blood-bourne 
pathogen which are corroborated by previous research. 
 

 

 

 

Keywords: blood-bourne pathogen, experienced, nursing, 
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Bakgrund  

Blodburen smitta innebär att mikroorganismer som finns i blod-, 

blodprodukter och blodtillblandade kroppsvätskor sprids till en annans 

persons blod, antingen direkt eller via slemhinnor. Därigenom kan 

dessa smittämnen orsaka olika infektioner hos individen som har blivit 

smittad (Socialstyrelsen, s. 254). De mest betydelsefulla 

mikroorganismer som sprids via blodet är Hepatit B-virus, Hepatit C-

virus, Hepatit D-virus och humant immunbrist virus (HIV). Dessa 

sjukdomar är enligt smittskyddslagen (SFS 2004:168) allmänfarliga 

vilket innebär att den smittade personen får förhållningsregler som 

måste följas för att förhindra vidare smittspridning (Socialstyrelsen, s. 

254). 

 

Inom hälso- och sjukvård kan fyra olika smittvägar tänkas; smitta från 

patient till patient, patient till personal, personal till patient och via 

blod- och blodprodukter till patient. Risken att förvärva en blodburen 

smitta beror på hur mycket smittämne som överförs och kan orsakas av 

infusion av blod- och blodprodukter, kanylstick och injektion av blod, 

stick- och eller skärskada från ett blodigt föremål, blod på skadad hud 

eller slemhinna samt blod från omgivningen exempelvis instrument 

och ytor som kommer i kontakt med skadad hud (Socialstyrelsen, s. 

254-255).  

 

Hälso- och sjukvårdpersonal har en ökad risk för att drabbas av 

blodsmitta så som Hepatit B, Hepatit C, Hepatit D och HIV genom 

deras frekventa exponering av patienters blod och kroppsvätskor. Den 

största risken för sjukvårdspersonal att smittas är genom stick- och 

skärskador av instrument som är kontaminerade med smittat blod eller 

genom blodstänk på slemhinna eller sår (Jankovic, Bojanic, Jovic-

Vranes, Marinkovic & Jankovic, 2009). Varje år inträffar 2 miljoner 

stick- och skärskador av hälso- och sjukvårdspersonal i världen vilka 

kan resultera i överföring av blodsmitta (Jankovic et al., 2009; 

Kermode, Holmes, Langkham, Thomas & Gilford, 2004). I Sverige 
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uppger 80 % av all hälso- och sjukvårdspersonal att de vid ett eller fler 

tillfällen har blivit utsatta för stick eller skärskador i sin yrkesutövning 

(Smittskyddsinstitutet, 2010). Ganczk och Szych (2007) angav att 45,9 

% av sjuksköterskorna i en studie som genomfördes i Polen hade råkat 

ut för en stickskada det senaste året. Enligt Ganczk och Szych (2007) 

anmäldes dessutom 314 nya fall i Polen under ett år där hälso- och 

sjukvårdspersonal smittats genom sitt yrkesutövande, 42,6% av dessa 

var smitta orsakad av Hepatit B och C.  

 

Största risken för vårdpersonal att bli smittad av Hepatit B är genom 

stick- och eller skärskador av en injektionskanyl, där smittorisken 

beräknas vara mellan 6 och 30 % (Socialstyrelsen, s. 255-256, 258; 

Jankovic et al., 2009). Under år 2009 anmäldes det ca 1500 nya fall av 

Hepatit B i Sverige, vilket är en svag ökning jämfört med år 2000 då 

det inkom ca 900 anmälningar (Smittskyddsinstitutet, 2010). 

 

Hepatit C ger ofta inga symtom och hos en stor del av de smittade 

personerna är orsaken till smittan okänd samt är okänd av den smittade 

(Socialstyrelsen, s. 260). Under år 2009 anmäldes ca 2500 nya fall av 

Hepatit C vilket är en liten ökning från år 2000 då ca 2000 nya fall av 

Hepatit C anmäldes (Smittskyddsinstitutet, 2010). 

 

Hepatit D förekommer endast tillsammans med Hepatit B-virus 

(Socialstyrelsen, s. 262). År 2008 anmäldes det ca 30 nya fall av 

Hepatit D jämfört med ca 15 nya fall år 2000 (Smittskyddsinstitutet, 

2010). Efter stick- eller skärskada där patienten varit smittad med 

hepatit D beräknas risken att smittas vara maximalt 3,0 % (Jankovic et 

al., 2009). 

 

Efter en stick- eller skärskada där patienten har HIV beräknas risken 

att smittas vara 0,3% (Jankovic et al., 2009). Sedan början på 2000-

talet ses en svagt ökande trend av anmälda fall av HIV-smittade och 

mellan 1985 och fram till mitten av juni 2009 har det anmälts ca 8600 
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fall. Av dessa levde ca 5000 i Sverige till och med juni 2009. Ca 200 

nya HIV smittade anmäldes under första halvåret 2009. År 2000 

anmäldes det totalt ca 200 nya fall av HIV smittade personer 

(Smittskyddsinstitutet, 2010). Fram till och med juni 2009 fanns det ca 

2300 AIDS sjuka i Sverige (Smittskyddsinstitutet, 2010). 

 

Gällande kunskap om blodsjukdomar visar Bishop, Oh och Swee 

(2000) att deras respondenter var medvetna om att HIV kan spridas 

genom sexuellt umgänge och utbyte av nålar med en smittad person, 

där mer än 98% var överens. Cirka 80 % av de tillfrågade trodde att 

HIV kan överföras genom blodtransfusion på grund av otillräcklig 

screening av blod i vissa länder. I samma studie var det även en 

betydande del som tror att HIV även smittar via social daglig kontakt. 

Ett fåtal ansåg att överföring av HIV kan ske genom att ta hand om en 

smittad person. Vidare menar Bishops et al. (2000) att de flesta 

tillfrågade var överens gällande vikten av att följa allmänna 

försiktighetsåtgärder såsom att tvätta händer direkt efter kontakt med 

blod eller andra kroppsvätskor samt att använda skyddsutrustning, 

exempelvis skyddsglasögon vid risk för stänk av blod eller 

kroppsvätskor. Respondenterna i studien ansåg även att vårdpersonalen 

inte har någon anledning att oroa sig för att smittas om de var noga 

med att följa allmänna försiktighetsåtgärder vid all patientkontakt. 

 

Ett flertal studier (Richmond, Dunningz & Desmond, 2007 ; Röndahl, 

Innala & Carlsson, 2003 ; Juan, Siebers, Wu, Wu, Chang & Chao, 

2004) har undersökt allmänsjuksköterskans förhållningssätt och 

attityder till att vårda patienter med blodsmitta. Richmond et al. (2007) 

har undersökt hälso- och sjukvårdspersonalens attityder av att vårda 

patienter med hepatit C där resultatet visar att 35% oroar för att bli 

smittade när de vårdar dessa patienter och att detta beror på rädsla och 

okunskap. Vidare belyser Ganczk och Szych (2007) att 63,9 % av 

sjuksköterskorna upplever rädsla av att vårda HIV patienter. Även 

Röndahl et al. (2003) visar liknande resultat. Här framgår att 



4 

 

sjukvårdspersonalen visar empati gentemot patienter med HIV, trots 

detta uppger 36 % av sjuksköterskorna i studien att de skulle säga nej 

till att vårda HIV patienter ifall det fanns möjlighet. Anledningen är att 

de upplever rädsla och oro av att vårda dessa patienter. Juan et al. 

(2004) visar att majoriteten av sjuksköterskorna i studien oroade sig 

för att själva bli smittade av blodsmitta och där nästan 20% av 

sjuksköterskorna oroade sig så pass mycket för att bli smittade av HIV 

att de allvarligt hade övervägt att lämna sitt arbete som sjuksköterska. 

 

Röndahl et al. (2003) belyser att de sjuksköterskor med minst 

erfarenhet var de som visade sig mest negativa gentemot att vårda HIV 

patienter. Det framkom även att studenter, och då framför allt 

undersköterskestudenter, hade mest negativa attityder gentemot dessa 

patienter samt den största önskan till att slippa vårda dessa.  

 

Enligt Benner (1993, s. 37) har en sjuksköterska med liten erfarenhet 

olika regler och förhållningssätt för att kunna vägledas i sitt handlande. 

En expertsjuksköterska är enligt Benner (1993, s. 45) en sjuksköterska 

som inte längre förlitar sig på regler och riktlinjer utan istället väljer en 

egen enligt henne eller honom lämplig åtgärd. Sjuksköterskan 

uppfattar varje situation och kan angripa problemet direkt utan att 

fundera på olika alternativ och lösningar.  

 

Sjukvårdspersonal på operation löper en ökad risk för att smittas av 

blodburen smitta på grund av deras ständiga exponering för blod samt 

deras hantering av vassa instrument vilket också medför att de har en 

ökad stick- och skärskadefrekvens (Brasel, Mol, Kolker & Weigelt, 

2007; Ganczk & Szych , 2007). Då största risken för överföring av 

blodsmitta är genom stick- och skärskador är det viktigt att arbetet sker 

på ett sådant sätt att detta undviks samt att personalen skyddar sig på 

bästa sätt. Vassa föremål ska omedelbart efter användning slängas i 

särskild behållare för att undvika att någon skadar sig på dem. 

Socialstyrelsen (2006) rekommenderar att vassa instrument vid 
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operationer ska läggas på en bricka varpå operatören själv kan ta dessa 

direkt därifrån. Teknisk utrustning såsom diatermi samt 

säkerhetsprodukter bör användas i den mån det är möjligt. Vidare är 

det viktigt inte föra suturnålar i blindo mot ett finger under suturering, 

även dubbeländade instrument bör undvikas. Vid risk för perforering 

av handskar bör dubbla användas samt om det förväntas stora 

blodmängder bör en operationsrock med förstärkta armar och front 

användas (Socialstyrelsen, 2006). 

 

Att använda handskar, skyddsrock och munskydd i operationssalen är 

en nödvändighet av personalen för att kunna upprätthålla en aseptisk 

miljö för patienten vilket bidrar till att minska risken för sårinfektion 

hos patienten. Lika viktigt är det dock att personalen använder dessa 

skyddsutrustningar för att minimera risken att själva förvärva 

blodburen smitta från patienter. Även flera mindre åtgärder har visat 

sig vara effektiva för att ytterligare minimera risken att förvärva en 

blodburen smitta. Två av dessa åtgärder är att använda dubbla 

handskar samt lämpliga skyddsglasögon eller visir (Osborne, 2003). 

 

Enligt Ganczk och Szych (2007) påvisas det att det är rädsla för att 

förvärva HIV som medför att användandet av skyddsutrustning följs. 

De sjuksköterskor som hade en måttlig eller stark rädsla att förvärva 

HIV i arbetet var mer benägna att använda den rekommenderade 

skyddsutrustningen än de utan stark rädsla. Även tidigare erfarenheter 

av att vårda HIV patienter påverkande användandet av 

skyddsutrustningen, de sjuksköterskor som hade tidigare erfarenhet av 

att vårda HIV smittade patienter uppvisade en lägre grad av rädsla mot 

för de som hade liten eller ingen erfarenhet av dessa patienter. Studien 

visar också att de med mer utbildning oftare använder 

skyddsutrustning. Orsaker till att skyddsutrustningen ej användes var 

otillgängligheten till skyddsutrustning, övertygelse av att patienten ej 

bar på någon blodburen smitta, tidsbrist, oro över att patienten skulle 
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känna sig kränkt och att god patientvård ej skulle kunna upplevas samt 

uppfattning över att skyddsutrustningen var ineffektiv.  

 

Risken för blodstänk är större på operation än på vårdavdelning. Detta 

belyses av Endo et al. (2007) där författarna har undersökt i hur många 

av operationerna som operatör, assistent och operationssjuksköterska 

blir utsatta för blodstänk i ansikte genom att de fick använda ett 

ansiktsskydd som sedan analyserades för att hitta blodstänk. Studien 

visar att i 85,5 % av alla operationer utsätts operatören av blodstänk i 

ansikte, i 68,5% assistenten och i 46,0 % av operationerna 

operationssjuksköterskan. Det område som var mest utsatt för 

blodstänk var området över munskyddet (57 %) men även 

ögonområdet (36,6%) och området ovanför- samt på sidorna om 

ögonen var utsatta för blodstänk (37,8%). De operationer som enligt 

studien har högst risk för blodstänk är kardiovaskulära och 

neurokirurgiska ingrepp. 

 

Problemformulering: 

Enligt Smittskyddsinstitutet (2010) ses en stigande trend av den 

blodburna smittan i Sverige. Risken för att hälso- och 

sjukvårdspersonal ska smittas beror bland annat på hur ofta de 

exponeras för smittat blod. Operationssjuksköterskor är exponerade för 

stora mängder blod varje dag och därmed också för blodburen smitta. 

Många studier belyser allmänsjuksköterskans upplevelse av att arbeta 

med patienter med blodsmitta, medan operationssjuksköterskors 

upplevelser, som är den sjuksköterskegrupp som är mest exponerade 

för blod, är ett relativt outforskat område då få artiklar funnits vid 

sökning. Tidigare studier visar att sjuksköterskestudenter och 

allmänsjuksköterskor med liten erfarenhet ofta upplever en rädsla inför 

att arbeta med patienter med blodsmitta (Röndahl, et al., 2003). 

Författarna vill genom denna studie därför undersöka hur erfarna 

operationssjuksköterskor upplever arbetet med dessa patienter. 
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Syfte: 

Erfarna operationssjuksköterskors upplevelser av och förhållningssätt 

till att assistera vid operationer av patienter med blodsmitta. 

 

Metod 

Design 

Studien har utformats med en kvalitativ forskningsmetod där 

datainsamlingen skett genom semistrukturerade intervjuer för att 

belysa erfarna operationssköterskors upplevelser och förhållningssätt 

till att assistera vid operationer med blodsmitta. Semistrukturerade 

intervjuer har använts då författarna ville få fram informanternas egna 

beskrivningar och perspektiv gällande blodsmitta (jfr. Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 43). Författarna har använt sig av en intervjuguide 

(se bilaga 3), vilken fungerade som stöd under intervjutillfällena och 

innehöll frågor och uppföljningsfrågor beroende på utfallet. En 

kvalitativ metod har använts för att få en djupare förståelse samt 

beskriva och förklara ett fenomen (jfr. Polit & Beck, 2008 s. 220, 394).  

 

Urval 

Ett bekvämlighetsurval genomfördes vilket innebar att de personer 

som fanns tillgängliga tillfrågades, vilket resulterade i att 13 

informanter på centraloperation på ett sjukhus i Mellansverige valdes 

ut. (jfr. Polit & Beck, 2008, s 341). Författarna valde detta sjukhus på 

grund av närhet till informanterna och urvalsmetoden användes då 

författarna efter samtal med biträdande enhetschef endast fick tillgång 

till de operationssjuksköterskor som arbetade kväll eller inte hade 

inplanerade operationer för dagen. Inklusionskriterier var 

operationssköterskor som hade arbetat i tio år eller mer, för att få de 

mest erfarna operationssjuksköterskorna, och som hade varit i kontakt 

med blodsmitta samt ville delta i studien. Undersökningsgruppen 

bestod endast av kvinnor vilka hade mellan 12-44 (medelvärde 28,9) 

års yrkeserfarenhet. 
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Genomförande 

Medgivande för att genomföra studien inhämtades genom 

telefonkontakt med biträdande enhetschef och enhetschef samt genom 

att ett informationsbrev skickades ut. Operationssjuksköterskorna 

informerades om studien vid en arbetsplatsträff där även 

informationsmaterial lämnades ut (se bilaga 2). De informerades även 

om att studien var frivillig, att allt material skulle behandlas 

konfidentiellt samt att de när som helst under studiens gång kunde 

välja att dra sig ur utan vidare förklaringar. Författarna fick sedan hjälp 

av biträdande enhetschef att välja ut de operationssjuksköterskor som 

arbetade kväll eller ej hade inplanerade operationer vilka sedan 

tillfrågades om deltagande.  

 

Datainsamling 

Enligt Polit och Beck (2008, s 324) är en personlig intervju den bästa 

metoden för att inhämta data om upplevelser och förhållningssätt då 

denna ger en djupare förståelse av ett fenomen. Personliga intervjuer 

tenderar också att ge ett fåtal avböjande enligt Polit och Beck (2008, s 

324).  Innan intervjuerna till studien påbörjades genomfördes två 

provintervjuer för att kontrollera att innehållet i intervjuguiden var 

adekvat för studien samt att frågorna ställdes på ett förståligt sätt. Vid 

intervjutillfället gavs informerat samtycke till studien. Informanterna 

fick även vid intervjutillfället muntlig och skriftlig information om 

studien och informerades att de när som helst under studiens gång 

kunde välja att dra sig ur studien utan vidare förklaringar samt att allt 

material behandlas konfidentiellt (jfr. Kvale & Brinkmann, 2009, s 87-

88). Intervjuerna genomfördes under arbetstid i ett enskilt rum, i 

möjligaste mån utanför operationsavdelningen för att få avskildhet och 

för att inte bli störda då detta kunde ha medfört att informanterna 

upplevde stress. Båda författarna deltog under samtliga intervjuer där 

den ena författaren tog en aktiv roll och ledde intervjun och den andra 

samtidigt antecknade för att försöka få med den underliggande 

känslan. Författarna turades om att ha den aktiva rollen. Intervjuerna 
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pågick i ca 10-20 minuter och spelades in på band där intervjuerna 

kodades för att i resultatet kunna styrka att alla intervjuer inte kom från 

en och samma informant.. Vilken kod intervjuerna fick har ingenting 

med i vilken ordning intervjuerna genomfördes. Intervjuerna 

transkriberades direkt efter varje intervjutillfälle. Konfidentialiteten har 

upprätthållits då ingen annan utom författarna har fått ta del av det 

transkriberade materialet (jfr. Granskär & Höglund-Nielsen, 2008, s. 

76). 

 

Analys 

Analysen genomfördes utifrån Graneheim och Lundman (2004) med 

en latent innehållsanalys, vilket innebär att den underliggande 

meningen söks. En induktiv ansats har använts vilket är en ansats utan 

förutsättningar till skillnad mot en deduktiv ansats där analysen 

genomförs utifrån en redan utarbetad teori (Granskär & Höglund-

Nielsen, 2008, s. 160). Den transkriberade texten lästes igenom enskilt 

av de båda författarna ett flertal gånger för att få en helhetsförståelse 

av materialet. Innehållet diskuterades sedan mellan de båda författarna 

för att bekräfta att den tolkats lika. Författarna gick sedan enskilt 

igenom intervjumaterialet, forskartriangulering, för att plocka ut 

meningsbärande enheter som svarade till syftet. Meningsbärande 

enheter är meningsbärande delar av texten som består av ord, meningar 

eller stycken som genom sitt innehåll hör ihop (jfr. Granskär & 

Höglund-Nielsen, 2008, s. 163). De meningsbärande enheterna 

kondenserades vilket innebär att texten kortas ned utan att meningen i 

innehållet förändras. De kondenserade meningsenheterna kodades, 

märktes utifrån dess innehåll, och lades in i en tabell av var och en av 

de båda författarna (för exempel se bilaga 1, tabell 3). De båda 

författarna jämförde och diskuterade sedan det kondenserade 

materialet och kodningen. Kodningarna jämfördes gällande likheter 

och skillnader och delades in i subteman och teman (bilaga 1, tabell 2) 

(Graneheim & Lundman, 2004). 
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Etiskt övervägande 

Materialet har enligt forskningsetiska principer behandlats 

konfidentiellt. Det inspelade materialet har förvarats på en säker plats. 

Transkriberingen har genomförts i ett enskilt rum för att inte riskera att 

obehöriga skulle få tillgång till det som spelades upp. Allt material har 

förvarats på författarnas privata datorer. Informanterna har fått muntlig 

information om studien i grupp samt skriftlig information som lämnats 

ut på arbetsplatsen. Skriftlig och muntlig information gavs även vid 

intervjutillfället där de informerades om att allt material skulle 

behandlas konfidentiellt och att deras deltagande var frivilligt och att 

de när som helst under studiens gång kunde välja att avbryta sitt 

deltagande utan vidare förklaringar (jfr. Polit & Beck, 2008, s. 176-

177). Författarna bedömde att frågorna ej var av sådan karaktär att de 

kunde upplevas som integritetskränkande för den enskilde individen 

varpå författarna ansåg att det inte fanns några etiska hinder för 

genomförandet av studien.  

 

Resultat 

I studien framkom tre teman; känslor vid möte med blodsmittad 

patient, faktorer som påverkar förhållningssättet vid möte med 

blodsmittad patient och professionellt förhållningssätt vid möte med 

blodsmitta. För att göra resultatet mer lättöverskådligt kommer detta 

att presenteras under åtta subteman; avsaknad av rädsla, 

underliggande oro, uttalad rädsla, oerfarenhet och okunskap, kunskap, 

bemötande, se alla som potentiell bärare av blodsmitta 

 och att tänka praktiskt (Se Figur 1). Citat kommer presenteras under 

respektive subtema. 
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Figur 1 Teman och subteman   

 

Känslor vid möte med blodsmittad patient 

Avsaknad av rädsla 

Majoriteten av de erfarna operationssjuksköterskorna upplever inte 

någon rädsla inför att assistera vid operationer där patienten har en 

blodburen smitta. Av de operationssjuksköterskor som har varit med 

om stickskador, att smittat blod har gått igenom till hud eller att andra 

händelser i samband med blodsmitta inträffat har detta inte förändrat 

deras förhållningssätt vid blodsmitta. En operationssköterska berättar 

att hon efter en operation med blodsmitta märkt att hon fått smittat 

blod på armarna. 

 

Intervju 4 
” - Jag tror inte att den händelsen har påverkat mig vid andra situationer 

med blodsmitta. Vid den händelsen tvättade jag bara av mig. Jag kände 

inget speciellt, det var inte känslomässigt jobbigt.” 

 

När operationssjuksköterskorna vet om att de ska assistera vid en känd 

blodsmitta uppger de själva att de känslomässigt inte känner någonting 

speciellt. De noterar att det är en blodsmitta vilket innebär att 

förberedelserna blir lite annorlunda men anser inte att det är något 

skrämmande eller utgör något hot i deras arbete. Ett par 
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operationssjuksköterskor uppger dessutom att en känd blodsmitta kan 

medföra att de känner en viss trygghet eftersom de då vet om att 

patienten är smittad och kan arbeta och skydda sig utifrån det. 

Intervju 2 
”- Ja man ska ju inte säga att man känner sig tryggare, men då vet jag ju 

att hon har det och då skyddar man sig ju…” 

 

De operationssjuksköterskor i studien som inte upplever någon rädsla 

vid blodsmitta understryker att alla patienter ska ses som en potentiell 

blodsmitta, och har man detta synsätt menar de att man inte behöver 

vara rädd. 

 
Underliggande oro 
En del av de operationssjuksköterskor som nämner att de inte upplever 

någon rädsla att assistera vid blodsmittor uttrycker en viss 

underliggande oro och uppger att de tänker lite extra och blir mer 

vaksamma när de vet att det är en blodsmitta.  

 

Intervju 6 
” Så fort det står en blodsmitta så är man mera vaksam det ska jag 

erkänna.. men det är fel… det är faktiskt fel…” 

 

Om dessa operationssjuksköterskor på morgonen får vetskap om att de 

ska medverka vid operation av en konstaterad blodsmittad patient 

under dagen uppger några att de tänker mer än om det skulle vara en 

patient utan känd blodsmitta. Några av de tankar som de uppger är hur 

de ska hantera framför allt de stickande- och skärande föremålen så att 

de inte sticker eller skär sig.  

 

Intervju 6 
”Om jag ska sticka mig, skära mig eller få blodstänk.. det är väl så man 

tänker” 

 

En del uppger att de vid en dålig dag eller efter akutsituation kan 

fundera lite extra på hur de hanterade och arbetade under operationen. 

Detta då det i en akutsituation ska gå snabbt vilket innebär att de inte 



13 

 

alltid kan arbeta på ett lugnt och systematiskt sätt och fokuserar inte i 

den akuta situationen på annat än patienten uppger de. De uppger även 

att om det varit en akutsituation och de i efterhand får reda på att 

patienten har varit blodsmittad skulle de uppleva en stress och oro över 

handhavanden och hanteringen under operationen och om det kan ha 

funnits en risk för att de stuckit sig. De upplever inte dessa operationer 

som lika avslappnade som operationer utan känd blodsmitta. 

 

 Intervju 13 
”- Visst man är ju observant, man är ju som fokuserad på det man gör, 

absolut.. det är inte lika avslappnat som en operation där inte blodsmitta 

förekommer.. tycker jag inte..” 

 
Uttalad rädsla 
Endast en av operationssjuksköterskorna uppvisade och uttryckte en 

klar rädsla och oro över att assistera vid blodburen smitta.  

 

Intervju 12 
” Det tycker jag nog att jag har uppvisat rädsla överhuvudtaget med HIV 

det tycker jag” 

 

Faktorer som påverkar förhållningssättet vid möte med 
blodsmittad patient 
Oerfarenhet och Okunskap 
Att uppleva rädsla anser operationssjuksköterskorna vara en faktor av 

okunskap. De menar att när blodsmitta blev uppmärksammat fanns 

väldigt lite kunskap och information om detta vilket innebar att de i 

början upplevde rädsla. Kunskap om smittvägar saknades vilket 

innebar att de från början inte visste hur de skulle behandla 

blodsmittorna samt hur de skulle skydda sig på bästa sätt vilket medför 

rädsla. 
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Intervju 12 

” - Det var ju nästan så att man inte skulle operera dem inne på en 

operationssal utan man skulle vara någon annanstans, det var ju väldigt 

mkt förutfattade meningar om dem  från början.  Ja man var ju rädd.. 

man var ju väldigt rädd och så var man rädd för att man skulle dra hem 

nånting, man trodde ju att dom här patienterna gick ju nästan inte att ta 

i.” 

 

Flera operationssjuksköterskor uppger också att de upplevde oro och 

rädsla när de var nyutbildade. Anledningen till detta anser de vara 

oerfarenhet och okunskap och att de som nyutbildade var mer fumliga 

och rädda att göra fel. En informant uppger att hon som nyutbildad 

operationssjuksköterska var jätterädd att få blodstänk i ögonen och att 

hon skulle sticka sig. Andra uppger att de knappt vågade gå fram och 

hälsa på patienten utan handskar och upplevde en stark rädsla för att 

bli smittade, något som de själva anser har lagt sig med åren.  

 

Intervju 4 
”När jag var nyutbildad, då tyckte jag det var hemskt och jag var 

jätterädd att smittad.” 

 

Störst oro och rädsla uppger de dock att de hade innan 

operationssjuksköterskeutbildningen. 

 

Intervju 1 
”- När jag började jobba som op.  syrra kände jag inte alls någon oro, 
utan det när jag jobbade som usk:a.  Första gången var jag så nervös att 

jag hade 3 par handskar på mig, jag var hyperrädd, helt nojig alltså..” 

 
Kunskap 

Operationssjuksköterskorna i studien anser att ökad kunskap innebär 

att de blir säkrare i sitt sätt att arbeta. Blodsmitta uppmärksammas 

både i utbildningen samt i en ökad grad i samhället vilket innebär att 

de inte längre upplever rädsla och oro för att arbeta med dessa 

patienter på samma sätt som de gjorde när deras kunskapsnivå och 

erfarenhet var lägre.  
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Intervju 1 
”- Ju mer kunskap man får desto lättare är det ju att hantera de, så är det 

ju” 

 

De uppger att erfarenhet medför att de inte jagar upp sig lika mycket 

inför dessa situationer. 

Intervju 10 

”- Erfarenheten gör att man inte jagar upp sig så mycket..” 

 

Professionellt förhållningssätt vid möte med blodsmitta 

Bemötande 

I intervjuerna framgår det att operationssjuksköterskorna inte upplever 

något problem att möta och bemöta dessa patienter på ett professionellt 

sätt. De uppger att de bemöter alla patienter på samma sätt och 

operationerna utförs på samma vis oavsett om patienten är blodsmittad 

eller inte.  

 

Intervju 2 
”- Utan  man går till alla patienterna på samma sätt liksom” 

 

En operationssjuksköterska uppger att hon reflekterar över hur 

patienten upplever bemötandet när de kommer sterilklädda fram och 

hälsar. 

 

Intervju 1 
”- Funderar på hur dom känner sig bemötta när man kommer fullt 
påpälsade på en gång till dom” 

 
Se alla som potentiell bärare av blodsmitta 

Att se alla patienter som potentiella bärare av blodsmitta var något alla 

operationssjuksköterskor poängterade ett flertal gånger. Allt blod ska 

hanteras som att det vore smittat och arbetet ska utföras på ett sådant 

sätt som att alla patienter kan vara smittade. Genom att ha detta synsätt 

menar de att blodsmitta inte är något problem. Enligt informanterna 

arbetade de dock ej alltid utifrån denna utgångspunkt.  
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Intervju 11 
”Man ska räkna varje patient som en eventuell blodsmitta, och tänker 

man så, då tror jag att då är det ingen fara att du har en sådan patient” 

 
Intervju 13 
”Egentligen ska man väl alltid klä sig som att varje patient har 

blodsmitta, men man gör ju tyvärr inte det…” 

 

En konstaterad blodsmitta innebär att de använder sig av den 

skyddsutrustning som ska användas vid blodsmitta enligt lokala 

anvisningar och ses därför inte som något problem. Det är däremot 

enligt informanterna de patienter som inte har en konstaterad 

blodsmitta som utgör ett större hot.  

 

Att tänka praktiskt 
Att tänka praktiskt, vilken skyddsutrustning som ska användas och 

vikten av att arbeta lugnt och metodiskt är något informanterna uppger 

först, framför deras känslomässiga tankar när de möter blodsmitta i sitt 

arbete. Vid en konstaterad blodsmitta blir de mer medvetna i sitt sätt 

att arbeta och vid handhavande av stickande och skärande instrument. 

 

Intervju 8 
”- Men man tänker ju lite extra på hur man jobbar att man är försiktig 

med nålar och knivblad och så.. och att man jobbar lugnt och sansat och 

tänker igenom… som man alltid ska göra egentligen..” 

  

Endast två informanter uppger att de använder sig av rondskål när de 

ska lämna och få tillbaks stickande och skärande instrument av 

operatören medan resterande anger att handhavandet bara sker på ett 

mer genomtänkt och lugnt sätt. Operationssjuksköterskorna tar upp 

vikten av att tänka igenom sitt handlande, att arbeta lugnt och 

systematiskt och att de i operationsteamet pratar ihop sig innan 

operationen för att arbetet ska genomföras på bästa sätt. En konstaterad 

blodsmitta innebär att informanterna förbereder sig genom att använda 

sig av rekommenderad skyddsutrustning enligt rutiner för blodsmitta 

så som visir för att undvika blodstänk i ögon och dubbla handskar.  
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   Intervju 6 
”- Skyddar man sig tillräckligt och gör allt på rätt sätt så behöver 

man ju inte vara rädd… det är ju det här med slarvet och att man 

inte gör efter hur regelboken… ja det är ju då som det blir fel..” 

 

Intervju 13  
”- Jag tror att det är viktigt att man följer rutiner och att man 

tänker till, att man är mer skärpt på det man gör och att man 

hanterar sakerna så ska det ju inte vara nån risk att bli smittad” 

 

Diskussion 

Huvudresultat 

Syftet med denna studie var att belysa erfarna 

operationssjuksköterskors upplevelser av och förhållningssätt till att 

assistera vid operationer av patienter med blodsmitta. De viktigaste 

resultaten som framkom var att majoriteten av 

operationssjuksköterskorna inte upplevde någon uttalad rädsla mot att 

assistera vid dessa operationer. Dock framkom det viss oro vid 

blodsmitta hos vissa operationssjuksköterskor. 

Operationssjuksköterskornas tankar verkar dock mest kretsa kring det 

praktiska, så som användandet av rekommenderad skyddsutrustning 

och handhavandet vid instrumenthantering för att minska risken för 

stick- och skärskador. Alla operationssjuksköterskor poängterade 

vikten av att se alla patienter som potentiell blodsmitta, och genom 

detta synsätt anser de att de inte behöver vara rädda. Vidare framgår att 

de drar paralleller mellan kunskap, erfarenhet och förhållningssätt. 

 

Resultatdiskussion  

Resultatet visar att majoriteten av de erfarna 

operationssjuksköterskorna inte upplevde någon specifik och uttalad 

rädsla för att vårda och assistera under operationer med blodsmittade 

patienter. Detta trots att vissa varit med om incidenter med 

blodsmittade patienter. Några menar även att vet de om att de ska 

assistera under en operation där patienten har en känd blodsmitta 

känner de sig lite tryggare, eftersom de då vet om att patienten har en 
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blodsmitta och skyddar och arbetar utifrån de premisserna. Liknande 

resultat har påvisats i andra studier (Martin & Bedimo, 2000; Ganczk 

& Szych, 2007; Kermode et al., 2005). Enligt Martin och Bedimo 

(2000) framgår att sjuksköterskorna i deras studie generellt visar en låg 

nivå av rädsla, där de äldre sjuksköterskorna och de med högre 

utbildning, specialistutbildning, visar minst rädsla. Kermode et al. 

(2005) menar i sin studie att villigheten till att vårda patienter med 

HIV hänger samman med tidigare erfarenheter, vilket även visas i 

resultatet av Ganczk och Szych (2007).  

 

Hos en del av operationssjuksköterskorna i studien kan en viss 

underliggande oro tydas. De uppger att operationer med blodsmitta är 

mindre avslappnade samt att de tänker mer och blir mer vaksamma vid 

blodsmitta än vid andra operationer. Efter en akutsituation uppger de 

att de kan fundera lite extra över deras agerande och handhavanden 

samt om risken funnits att de har stuckit sig. Skulle de få reda på efter 

en operation att patienten varit blodsmittad skulle de uppleva en viss 

stress och oro. Endast en operationssjuksköterska upplevde och 

uttryckte en klar rädsla över blodsmitta, vilket överensstämmer med 

studier gjorda på allmänsjuksköterskor, som visar att dessa upplever 

rädsla i samband med omvårdnad av blodsmitta (Anderson, Qingsi, 

Guanglin, Zhijun, Wei, 2003; Walusimbi & Okonsky, 2004; Lynda 

2007; Juan et al., 2004; Jankovic et al., 2009). I studien av Anderson et 

al. (2003) drar författaren paralleller mellan låga kunskapsnivåer 

gällande smittöverföring och rädsla för att vårda dessa patienter. Även 

i Walusimbi och Okonskys (2004) studie ses sjuksköterskorna uppleva 

en stor rädsla för att bli smittade av HIV i deras yrkesutövning.  

 

Operationssjuksköterskorna i studien menar att upplevd rädsla för att 

vårda blodsmittade patienter är ett resultat av okunskap. När 

blodsmitta blev uppmärksammat fanns det bristfällig kunskap om hur 

dessa patienter skulle vårdas samt dess smittvägar vilket medförde 

rädsla och oro hos sjukvårdspersonal. Paralleller dras till en studie av 
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Ganczk och Szych (2007) som belyser att sjuksköterskor med tidigare 

erfarenhet av att vårda patienter med blodsmitta visar en lägre grad 

rädsla jämfört med de som inte tidigare vårdat dessa patienter. Bektas 

och Kulakac (2007) belyser att sjuksköterskorna visar en rädsla samt 

ovilja att vårda dessa patienter. Ett samband kan ses mellan denna 

inställning och deras låga kunskapsnivå gällande blodsmitta då en del 

trodde att smittöverföring kunde ske via handskakning och genom 

nysningar. Vilket överensstämmer med denna studie där 

operationssjuksköterskorna till en början upplevde rädsla på grund av 

okunskap och bristfällig information.  

 

Vidare framgår att när operationssjuksköterskorna i studien var 

nyutbildade, eller då de gick som undersköterska, sjuksköterska och 

student upplevde oro och rädsla. Detta enligt de själva på grund av att 

de saknade erfarenhet och kunskap av att vårda dessa patienter. De 

uppger att studenter eller nyutbildade hela tiden tänker efter för att allt 

ska göras på rätt sätt medan de som erfarna arbetar mer på rutin. Ett 

resultat som överensstämmer med andra studier (Martin & Bedimo, 

2000; Regina et. al, 2001; Röndahl et al., 2003; Walusimbi & 

Okonskys, 2004). I studien av Regina et. al (2001) framgår att yngre 

sjuksköterskor med liten erfarenhet är mer rädda för att vårda 

blodsmittade patienter. Röndahl et al. (2003) visar att 

sjuksköterskestudenter visar mer rädsla inför att vårda blodsmittade 

patienter än färdigutbildade sjuksköterskor. De som uppvisade mest 

rädsla och ovillighet mot att vårda dessa patienter var dock 

undersköterskestudenter där paralleller kan dras mellan deras 

kunskapsnivå, utbildning samt erfarenhet. Även Walusimbi och 

Okonskys (2004) visar i sin studie ett signifikant samband mellan 

kunskap och nivå av rädsla. 

 

Genom att blodsmitta uppmärksammas både av samhället och i 

utbildning leder detta till ökad kunskap samt mindre rädsla och oro 

vilket innebär att operationssjuksköterskorna upplever att de blir 
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säkrare i sitt sätt att arbeta. Detta resultat har även framkommit i en 

studie av Reda, Vandeweerd, Syre och Egata (2009) som menar att de 

som har mer erfarenhet och högre utbildning har lättare att tillämpa ett 

säkrare arbetssätt och i och med detta minskar risken att drabbas av 

stick- eller skärskador. Detta kan även kopplas med Regina et. al 

(2001) som påvisar att yngre sjuksköterskor med liten erfarenhet är 

sämre på att använda och följa de rekommendationer som finns för 

lämplig skyddsutrustning i utövandet av sitt yrke samt att de som hade 

arbetat mer än elva år och hade högre utbildning, såsom 

specialistutbildning, var de som mest och oftast använde rätt 

skyddsutrustning vid de tillfällen där det rekommenderats. Walusimbi 

och Okonskys (2004) visar ett signifikant samband mellan kunskap 

och nivå av rädsla. 

 

De erfarna operationssjuksköterskorna uppger att de inte upplever 

några svårigheter med att bemöta blodsmittade patienter på ett 

professionellt sätt i dagsläget. De menar att de bemöter alla patienter 

på samma sätt och att det inte är någon skillnad om patienten har en 

blodburen smitta eller inte. Dock framkom det att endast en av 

operationssjuksköterskorna hade funderat på hur patienten kände sig 

bemött om de kommer in och hälsar på dem första gången iklädd all 

den rekommenderade skyddsutrustningen. Paralleller dras mellan detta 

och Sherman Witt (2000) som i sin studie undersökte sjuksköterskors 

uppfattning och erfarenheter av att arbeta på en AIDS-enhet. Resultatet 

visade att när AIDS först blev uppmärksammat var det mest 

homosexuella män som drabbades och att sjuksköterskorna till en 

början visade ovilja av att vårda dessa patienter. Nu ansåg de 

sjuksköterskor som arbetade där att efter mer erfarenhet och kunskap 

växte deras vilja av att vårda dessa patienter, de ansåg att de var som 

vilka patienter som helst. Även Walusimbi och Okonskys (2004) 

påvisar att bättre attityder ses av de med högre kunskap, utbildning och 

erfarenhet. 
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Operationssjuksköterskorna i studien poängterade vikten av att se alla 

patienter som eventuella blodsmittsbärare, allt blod ska ses som 

smittat. De menade att med detta synsätt så innebär blodsmitta inte 

något hot för dem i sitt arbete eftersom de då alltid skyddar sig som om 

det vore blodsmitta. Detta har även framkommit i Stein, Makarawo 

och Ahmads (2003) studie där 86 % av sjuksköterskorna anser att de 

ser varje patient som potentiell bärare av blodsmitta. Även Juans et al. 

(2004) visar att 58 % av sjuksköterskorna behandlade allt blod som 

potentiellt HIV smittat. Dock framgick i denna studie att trots att 

operationssjuksköterskorna poängterade vikten av att se alla patienter 

som potentiell blodsmitta så var det inte alla som alltid arbetar efter 

detta synsätt, vilket i sin tur kan innebär en högre risk att bli smittad. 

Paralleller med detta kan dras till Nagao et. al (2009) som belyser  att 

det endast var få som rutinmässigt använde den rekommenderade 

skyddsutrustningen samt att endast 9 % medgav att de använde 

”hands-free” tekniken. Enligt Osborne (2003) är anledningen till att 

försiktighetsåtgärder inte alltid efterlevs tidsbrist eller att de uppfattar 

patienten som en lågriskpatient vilket kan kopplas samman med 

resultatet till denna studie som visar att flertalet av 

operationssjuksköterskorna använder all skyddsutrustning när de har 

en operation med en känd blodsmitta. Ganczk och Szych (2007) 

påvisar att rädslan att förvärva HIV gör att användandet av 

skyddsutrustning följs. De sjuksköterskor som hade en måttlig eller 

stark rädsla att förvärva HIV i arbetet var mer benägna att använda den 

rekommenderade skyddsutrustningen. Även tidigare erfarenheter av att 

vårda HIV patienter påverkande användandet av skyddsutrustningen 

vilket överensstämmer med resultatet i denna studie där 

operationssjuksköterskorna uppger att de som oerfarna med liten 

kunskap upplevde en stark rädsla för att bli smittade vilket ibland 

medförde överdriven användning av skyddsutrustning, så som tre par 

handskar. 
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Det framgår att operationssjuksköterskorna tänker mer på ett praktiskt 

plan än ett känslomässigt när de vet om att de ska assistera vid en 

operation där patienten har en blodsmitta. Tankarna går runt vilken 

skyddsutrustning de ska använda samt hur de ska hantera vassa 

föremål för att inte riskera att utsätta sig eller någon annan för stick- 

eller skärskador. De tänker mer överlag och arbetar på ett mer lugnt 

och genomtänkt sätt än vid andra operationer. Vidare menar de att det 

är viktigt att alla inom operationsteamet pratar igenom praktiskt 

handhavande och annat som de bör tänka på innan de påbörjar 

operationen. En konstaterad blodsmitta innebär att de använder sig av 

rekommenderad skyddsutrustning för blodsmitta.  

 

Metoddiskussion 

Vetenskapliga artiklar och tidigare forskning inom ämnet söktes i 

databaser innan studien påbörjades för att ta reda på det aktuella 

forskningsläget. Databaserna som använts för sökningen var PubMed, 

Cochrane Library och Cinahl, Science Direct och Academic Search 

Elite. Författarna fann att operationssjuksköterskors upplevelser av att 

assistera vid operationer med blodsmitta är ett relativt outforskat 

område. Allmänsjuksköterskans upplevelser av detta ämne är däremot 

mer utforskat. 

 

Författarna valde att använda sig av en intervjustudie för att besvara 

syftet då detta är ett lämpligt sätt att insamla data om människors syn, 

för att beskriva hur de ser på fenomen i sin livsvärld samt för att 

beskriva upplevelser (jfr. Kvale & Brinkmann, 2009, s. 133). 

Kvalitativa intervjuer ger dessutom ett djup och en bredare förståelse 

av fenomen som inte kan uppnås genom andra metoder (jfr. Polit & 

Beck, 2008 s. 220, 394). Studien har genomförts vid endast ett sjukhus 

i Mellansverige vilket kan påverka överförbarheten. Författarna anser 

själva att det hade varit väldigt intressant att genomföra studien på fler 

än ett sjukhus men på grund av tidsbrist och långa avstånd fick 

författarna begränsa sig till endast ett närliggande sjukhus. 
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I studien har ett bekvämlighetsurval använts, detta då författarna 

endast fick tillgång till de operationssjuksköterskor som inte hade 

inplanerade operationer under dagen eller arbetade kväll. Ett 

bekvämlighetsurval kan enligt Polit och Beck (2008, s 341) innebära 

att de utvalda informanterna kan vara avvikande från populationen. 

Författarna till denna studie ansåg dock att urvalsmetoden inte har 

påverkat resultatet i detta fall då det var erfarna 

operationssjuksköterskor på endast en operationsavdelning som 

efterfrågades vilket innebär att en stor del av de erfarna 

operationssköterskorna tillfrågades. För trovärdigheten anser 

författarna att det hade det varit bättre om personalen hade fått en tid 

avsatt och intervjun skedde i ett rum utanför avdelningen, tyvärr var 

detta inte praktiskt genomförbart vilket kan ha medfört att 

informanterna kan ha känt sig stressade under intervjun vilket i sin tur 

kan ha påverkat längden och innehållet i intervjuerna. Enligt 

Graneheim och Lundman (2004) stärks trovärdigheten om 

intervjupersonerna är av båda kön samt olika ålder då detta ger olika 

perspektiv och synsätt. I denna studie har det endast varit kvinnliga 

informanter, detta då det på avdelningen fanns väldigt få manliga 

operationssjuksköterskor, vilka inte stämde överens med 

inklusionskriterierna.  

 

I denna studie har 13 intervjuer genomförts, vilket författarna tyckte 

var tillräckligt med tanke på den begränsade tid som fanns att tillgå för 

att genomföra studien samt då de ansåg att mättnadspunkten nåtts, det 

vill säga att även om fler intervjuer genomförts tror författarna inte att 

mer ny kunskap framkommit (jfr. Kvale & Brinkmann, 2009, s. 129-

130). Kvale och Brinkmann (2009) tar även upp att det kan vara bättre 

att ha färre antal intervjuer och istället lägga mer fokus på förberedelse 

samt analys vilket författarna till denna studie gjort (jfr. Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 129-130). 
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Då författarna inte hade någon erfarenhet sedan tidigare av att 

genomföra intervjuer kan detta ha påverkat intervjumaterialet negativt, 

vilket de från början varit medvetna om. Därför genomfördes en 

litteraturgenomgång av intervjumetodik för att författarna skulle vara 

förberedda inför intervjuerna (jfr. Kvale & Brinkmann, 2009,  s. 87-88; 

Polit & Beck, 2008, s. 324). Två provintervjuer genomfördes innan 

insamlingen av data till studien vilket kan ses som en styrka för 

trovärdigheten då detta innebar att frågorna i förväg testades för att 

kontrollera att intervjuguiden var adekvat samt att kontrollera att de 

var ställda på rätt sätt . Detta innebar även att författarna förbereddes 

på hur utfallen av frågorna kunde bli samt intervjumetodik. Brist i 

erfarenhet av att intervjua kan ha medfört att intervjuerna inte gått på 

djupet och inte blivit heltäckande då risken finns att rätt 

uppföljningsfrågor inte har ställts. För att försäkra sig om att 

författarna uppfattat informanterna rätt har författarna återgett vad 

informanten sagt vilket stärker trovärdigheten. Suckar, tystnad och till 

viss del kroppsspråk har noterats för att försöka få fram den 

underliggande meningen i det intervjupersonen berättade. I möjligaste 

mån har dessutom intervjuerna transkriberats direkt efteråt, och båda 

författarna har alltid varit närvarande (jfr. Kvale & Brinkmann, 2009, 

s. 182-183). 

 

Författarna märkte även en tendens till att intervjupersonerna inte 

kände sig bekväma med bandspelaren då en viss stelhet 

uppmärksammats då bandspelaren slagits på vilket kan ha påverkat 

resultatet genom att det blivit mindre djup i materialet och att 

informanterna inte velat delge sina förhållningssätt och känslor och 

kan ses som en svaghet. Informanterna kan ha känt sig stressade under 

intervjusituationen då dessa till största del skedde i ett enskilt rum inne 

på operationsavdelningen vilket också är en svaghet. Ytterligare an 

svaghet med studien är att intervjuerna har varit korta, ca 10-20 

minuter inspelat material. Trots detta anser författarna att materialet 

har varit innehållsrikt, kort men koncist. Konfidentialiteten har 
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upprätthållits genom att det endast är författarna till studien som tagit 

del av det transkriberade materialet.  

 

Forskartriangulering har använts för att stärka trovärdigheten i studien. 

Författarna har enskilt analyserat materialet och plockat ut 

meningsbärande enheter som sedan kondenserats och kodats. Vid 

jämförelse av det analyserade materialet författarna emellan hade de 

plockat ut samma meningsenheter, kodat och analyserat på samma sätt, 

endast ett fåtal justeringar gjordes efter diskussion. Författarna har 

tillsammans diskuterat fram lämpliga subteman och teman och 

resultatet har sammanställts utifrån detta (jfr. Polit & Beck, 2008, s 

546-547). Citat har valts ut för att stärka trovärdigheten för studien. 

Citaten har dessutom kodats med exempelvis ”intervju 1” för att styrka 

att alla citat inte kommer ifrån en och samma informant. Efter analys 

har författarna uppmärksammat att vissa intervjuer var väldigt 

motsägelsefulla. Författarna har då sinsemellan diskuterat och 

analyserat materialet ett flertal gånger för att få fram den 

underliggande meningen i materialet, vilket kan ses som en styrka.  

 

Författarna tror att det skulle bli ett liknande resultat om studien 

upprepades. Dock kan faktorer som att de haft praktik på arbetsplatsen 

tidigare påverka resultatet i och med att informanterna ibland 

uppfattades inta en handledareroll vilket kan ses som en svaghet.  

Författarna anser att resultatet skulle kunna vara överförbart till andra 

erfarna operationssköterskor vid andra sjukhus i mindre städer. Detta 

på grund av att operationssköterskor i storstäder troligen möter på 

blodsmitta mer frekvent än vid sjukhus i mindre städer vilket kan skilja 

resultaten åt. 

Allmän diskussion 

Resultatet i denna studie pekar på att de erfarna 

operationssjuksköterskorna inte upplever någon större rädsla vid att 

assistera vid blodburen smitta. I början när de var nyutbildade 
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uppvisade de rädsla, vilket orsakades av liten eller ingen erfarenhet av 

att vårda dessa patienter samt att kunskapsområdet för olika smittvägar 

och allmän kunskap om dessa sjukdomar var bristfällig. I dagsläget 

framkom det att de kunde förhålla sig professionellt till dessa patienter 

samt att de använde en korrekt skyddsutrustning, åtminstone vid kända 

blodsmittor. Däremot erkänner de att de slarvar med att använda den 

rekommenderade skyddsutrustningen, så som dubbla handskar och 

skyddsglasögon, under alla operationer trots att de gång på gång 

poängterade vikten av att se alla som potentiell blodsmitta. När de vet 

om att de ska assistera vid en känd blodsmitta, tänker de mest 

praktiskt.  

 

Författarna tror att de genom att belysa ämnet kan få 

operationssjuksköterskorna att tänka till och genom detta börja 

använda de rekommenderade skyddsutrustningarna på alla operationer, 

inte bara vid kända blodsmittor. 

 

Författarna hoppas och tror att denna studie kan vara till hjälp för 

andra nyutbildade operationssjuksköterskor att minska sin eventuella 

rädsla av att vårda patienter med blodburen smitta. Genom att 

uppmärksamma detta område hoppas författarna att färdigutbildade 

tänker på att alltid använda rekommenderad skyddsutrustning. Studien 

kan även vara till hjälp för nyutbildade med rädsla för blodsmitta 

genom att belysa att detta är ett stadie som många nyutbildade går 

igenom, att det beror på okunskap och oerfarenhet samt att rädslan 

lägger sig med tiden. 

 

Författarna till denna studie anser att det vore intressant med forskning 

som visar på skillnader och likheter i attityder och förhållningssätt 

mellan dagens nyutbildade operationssjuksköterskor och erfarna 

eftersom blodsmitta var så pass nyupptäckt och ovanligt när dessa var 

nyutbildade vilket innebar att det uppfattades på ett annat sätt än idag. 

 



27 

 

Slutsats  

• Majoriteten av operationssjuksköterskorna upplever ingen 

uttalad rädsla 

• En del uttrycker en underliggande oro   

• Oerfarenhet och okunskap bidrar till rädsla   

• Hög utbildning, kunskap och erfarenhet medför en minskad 

rädsla för att vårda patienter med blodsmitta  

• Bemöter alla patienter på samma sätt   

• Ser alla som potentiell bärare av blodsmitta  

• Tankarna går mest kring ett praktiskt plan 
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Bilaga 1 

Tabell 1 Teman, subteman och kodning 

Tema Känslor vid möte med blodsmittad 

patient 

Faktorer som påverkar 

förhållningssättet vid möte 

med blodsmittad patient 

Professionellt förhållningssätt vid möte med 

blodsmitta 

Sub-

tema 

Avsaknad 

av rädsla 

Under-

liggande 

oro 

Uttalad 

rädsla 

Oerfarenhet 

och okunskap 

Kunskap Bemötande Se alla som 

potentiell 

blodsmitta 

Praktiskt 

tänk 

Kod Orädsla 

Inget 

skrämmande  

Inget 

jobbigt 

Ingen 

hotbild 

Ingen rädsla 

 

Oro 

Tankar 

Tänker till 

Tänker 

mer 

Vaksam 

 

Rädsla Oerfarenhet 

Okunskap 

Kunskap 

Utbildning 

Samhället 

Behandla alla 

lika 

Bemötande 

 

Alla kan vara 

smittade 

Se alla som 

blodsmitta 

Okänd 

blodsmitta 

 

Praktiskt 

Skydda sig 

Tillväga-

gångssätt 

För-

beredelser 

Skydd 

Hand-

havande 
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Tabell 2 Exempel på meningsbärande enhet, kondenserad meningsenhet och skapande av subteman och teman 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subtema Tema 

Känslomässigt är det inte 

någon skillnad, jag 

upplever ingen rädsla eller 

så 

Ingen  känslomässig 

skillnad vid blodsmitta 

Ingen rädsla Avsaknad av rädsla Känslor vid möte med 

blodsmittad patient 

När det står HIV inskrivet i 

journalen då tänker man 

mer på det än att det är en 

vanlig patient det gör man 

ju faktiskt… 

Vid känd blodsmitta tänker 

man mer. 

 

Tänker mer Underliggande oro 

Jag har uppvisat rädsla 

överhuvudtaget med HIV 

det tycker jag 

Uppvisar rädsla vid HIV Rädsla Uttalad rädsla 

När man var ny, då kände 

man sig ju lite osäker och 

när patienten kom in på 

salen, då vågade man 

knappt gå fram och hälsa 

på patienten utan handskar. 

Osäker som ny. 

Vågade knappt hälsa på 

patienten utan handskar. 

Oerfarenhet 

Okunskap 

Oerfarenhet och okunskap Faktorer som påverkar 

förhållningssättet vid möte 

med blodsmittad patient 
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Ju mer kunskap man får 

desto lättare är det ju att 

hantera det, så är det ju 

Kunskap gör att det blir 

lättare att hantera 

 

Kunskap Kunskap 

Man går till alla patienterna 

på samma sätt liksom. 

Går till alla patienter på 

samma sätt 

Behandla alla lika Bemötande Professionellt 

förhållningssätt vid möte 

med blodsmitta 
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Bilaga 2 

 

 

Östersund 100215 

Magisteruppsats 

Erfarna operationssjuksköterskors upplevelser av och attityder till 

att assistera vid operationer med blodsmittad patient 

 

Enligt Smittskyddsinstitutet ses en stigande trend av den blodburna 

smittan i Sverige. Risken för att hälso- och sjukvårdspersonal ska 

smittas beror bland annat på hur ofta de exponeras för smittat blod. 

Operationssjuksköterskor är exponerade för stora mängder blod varje 

dag och därmed också för blodburen smitta. Många studier belyser 

allmänsjuksköterskans upplevelse av att arbeta med patienter med 

blodsmitta, medan operationssjuksköterskors upplevelser, som är den 

sjuksköterskegrupp som är mest exponerade för blod, är ett relativt 

outforskat område. Tidigare studier visar att sjuksköterskestudenter 

och allmänsjuksköterskor med liten erfarenhet ofta upplever en rädsla 

inför att arbeta med patienter med blodsmitta.  

 

Syftet med studien är att belysa erfarna operationssjuksköterskors 

upplevelser av och förhållningssätt till att assistera vid operationer 

av patienter med blodsmitta.  

 

För att genomföra studien hade vi tänkt använda oss av intervjuer, 

vilka kommer att bli inspelade på band och beräknas ta ca 30 

minuter/person. Intervjuerna är frivilliga och Du kan närsomhelst välja 

att hoppa av eller avbryta intervjun. Alla data kommer att behandlas 

konfidentiellt. 

 



2 

 

De som skall ingå i studien ska ha arbetat som operationssjuksköterska 

i minst 10-15 år samt har varit i kontakt med blodsmitta och kan tänka 

sig delge oss sina upplevelser.  

 

Med denna information hoppas vi att vi väckt Ditt intresse att 

delta i studien 

 

Vi som ska genomföra studien är blivande operationssjuksköterskor 

och intervjumaterialet kommer att användas för att sammanställa en 

magisteruppsats som senare kommer att publiceras i Mittuniversitetets 

databas.  

 

Har Du frågor angående studien så är Du välkommen att kontakta 

någon av oss, Nathalie Ferm och Veronica Persson.  

 

Kontakt: 
Nathalie Ferm              Veronica Persson                   
Leg. sjuksköterska                 Leg. sjuksköterska        
Studerande-                             Studerande-                                       
Specialist sjuksköterska          Specialist sjuksköterska                      
Operation.                         Operation 
Mittuniversitetet                    Mittuniversitetet 
Tel: 070-5752579  Tel: 070-6682676 
E-post:    E-post: 
nathalie_08_@hotmail.com               pazzap00@hotmail.com 

  
  
Handledare: 
Kersti Hansson  KG Norbergh 
Leg. Specialistsjuksköterska  Lektor 
Operation  Mittuniversitetet 
Universitetsadjunkt  Tel: 060-148572 
Mittuniversitetet  E-post:    
Tel: 060-148466   karl-gustaf.norbergh 
E-post:  @miun.se  
kersti.hansson@miun.se 
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Bilaga 3 
Intervjuguide 
Hur länge har du arbetat som operationssköterska 
Hur ofta uppskattar du att du möter blodsmitta i ditt arbete 
 
Hur känner du inför att operera en patient med blodsmitta. 
Varför tror du att du känner på detta sätt. 
 
Om intervjupersonen upplever rädsla/oro 

Hur hanterar du situationen. 
 
Om intervjupersonen inte upplever någon rädsla eller oro alls 

Har du alltid känt såhär. 
Har känslan förändrats. 
 
Kan du berätta om en händelse av negativ karaktär för dig när du var 
med och assisterade vid en operation med en blodsmittad patient.  
 
Hur känner du när du kommer till planeringen på morgonen och ser att 
du ska vara med och assistera vid en blodsmitta och hur förhåller du 
dig till detta. 
 
Uppföljningsfrågor 
Kan du ge en mer detaljerad beskrivning om vad som hände. 
Hur kändes det under den här situationen. 
Hur hanterade du detta. 
Vad har den här situationen betytt för dig i andra operationer med 
blodsmitta. 
 
Upplever du att den här känslan har förändrats från att du blev 
nyexaminerad operationssköterska. 
 
Om vi inte får igång samtalet 
Kan du beskriva första gången du var med och assisterade vid en 
operation med blodsmitta. 
 


