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ABSTRAKT 

Bakgrund: År 2013 levde globalt 35 miljoner människor med HIV och Afrika är den 

värst drabbade kontinenten. Trots att antalet nya HIV-infektioner och AIDS-

relaterade dödsfall sjunker globalt så kvarstår betydande utmaningar för hälso- och 

sjukvården. 

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att belysa vårdpersonals erfarenheter av 

att vårda personer som har HIV/AIDS i Sydafrika, Swaziland och Uganda. 

Metod: Detta är en litteraturstudie med nio kvalitativa artiklar som analyserats med 

hjälp av beskrivande syntes som inspiration.  Använda databaser vid 

artikelsökningarna var CINAHL och PubMed. 

Resultat: Litteraturstudien visar att vårdpersonal i Sydafrika, Swaziland och 

Uganda dagligen mötte lidande i vården av HIV/AIDS-drabbade, de konfronterades 

med lidande, död och fattigdom. Den pressade arbetssituationen utmynnade i 

känslor av stress och hjälplöshet hos vårdpersonal och de upplevde resursbrist, 

underbemanning och tidspress. De kände dessutom avsaknad av stöd och gehör. 

Vårdpersonal upplevde även ett hot om att bli smittad i arbetet med HIV/AIDS-

drabbade. 

Konklusion: Litteraturstudiens resultat visar att vårda personer som lever med 

HIV/AIDS i Sydafrika, Swaziland och Uganda innebar en stor utmaning för 

vårdpersonalen. Bland annat så utgjorde fattigdomen ett stort hinder i vårdandet av 

de HIV/AIDS-drabbade. Det finns ett ökat behov av mera resurser, stöd och 

utbildning. 

 

Nyckelord: HIV/AIDS, vårdpersonal, erfarenhet, Afrika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Background: In 2013, 35 million people worldwide were infected with HIV and 

Africa is the worst affected continent. Although the number of new HIV infections 

and AIDS-related deaths decreases globally so there is still remaining significant 

challenges for healthcare. 

Aim: The purpose of this study is to describe the nursing staff´s experiences of 

caring for HIV/AIDS infected people in South Africa, Swaziland and Uganda. 

Method: This literature study included nine scientific qualitative articles analyzed 

and compiled with a descriptive synthesis. Article search was performed in the 

databases CINHAL and PubMed. 

Results: The result shows that nursing staff  in South Africa, Swaziland and Uganda 

faced suffering. They were confronted with suffering, death and poverty. The work 

situation was pressured and the nursing staff felt stress and helplessness and they 

experienced a lack of resources, staff shortages and pressure of time. The nursing 

staffs felt a lack of support and attention. There also perceived a threat of becoming 

infected. 

Conclusion: The results of the literature review study shows that caring for people 

living with HIV/AIDS in South Africa, Swaziland and Uganda meant a big challenge 

for the nursing staff. Among other things the poverty was a major barrier when they 

threated the HIV/AIDS infected people. There is an increasing need for more 

resources, support and education to the caregivers.  

 

Keywords: HIV/AIDS, nurse, experience, Africa. 
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BAKGRUND 

Humant immunbristvirus (HIV) och förvärvat immunbristsyndrom (AIDS) är vår 

tids största pandemi, detta ställer stora krav på hälso- och sjukvården. Enligt World 

Health Organization (WHO, 2014) är HIV/AIDS fortfarande en av världens största 

globala folkhälsoutmaningar. Med stöd av Joint United Nations Programme on HIV 

and AIDS (UNAIDS, 2013b) så upptäcktes det första fallet av HIV år 1981 i USA och 

år 1983 definierades HIV som orsaken till AIDS (s.11). År 2013 levde 35 miljoner 

människor med HIV/AIDS i världen och utav dessa dog cirka 1,5 miljoner i AIDS-

relaterade sjukdomar samma år. Afrika söder om Sahara är den region som är mest 

utsatt med 70 % av alla nya HIV-infektioner i världen och med 24,7 miljoner HIV-

smittade människor. Hittills har sammanlagt 39 miljoner människor i världen dött av 

AIDS (UNAIDS, 2014a, ss. 1-2). 

 

Enligt UNAIDS (2013a) så närmar sig världen målet med att stoppa AIDS-pandemin, 

genom att förhindra HIV-smittspridning och AIDS-relaterade dödsfall. Globalt sett 

har dessa minskat, mycket tack vare bromsmediciner. Stora framsteg har gjorts 

under de senaste tio åren men betydande utmaningar kvarstår. Bland annat tycks 

stigmatisering, diskriminering, våld mot kvinnor och flickor och orättvisa lagar 

hämma målet med att bekämpa AIDS-epidemin (ss. 3-7). Även Choudhry (2015) 

belyser i sin avhandling att fattigdom, förekomst av sexuellt tvång, fysiskt våld och 

begränsad tillgång till utbildning och hög arbetslöshet kan resultera i ökade HIV-

infektioner i Uganda. Nödvändiga folkhälsoinsatser behövs för att förhindra 

ytterligare HIV-spridning (s. 85). 

 

HIV-viruset, smittspridning, symtom och behandling: WHO (2014) definierar  HIV 

som ett retrovirus som infekterar celler i immunsystemet och försämrar eller förstör 

deras funktion. Om infektionen fortskrider blir immunsystemet svagare och personen 

utvecklar successivt immunbrist och den smittade blir mer mottaglig för 

vissa  infektioner. Det mest avancerade och slutliga stadiet av HIV är AIDS. Det kan 

ta allt från 2-15 år för en person som är smittad med HIV att utveckla AIDS. Viruset 

smittar främst vid oskyddat samlag men även via blod och andra kroppsvätskor 

såsom bröstmjölk, sperma eller slidsekret. Människor som lever med HIV tenderar 

att vara som mest smittsam under de första månaderna och många är omedvetna om 

deras status tills senare stadium. Symtom kan vara lindriga såsom sjukdomskänsla, 
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feber, huvudvärk, hudutslag eller halsont. Utan behandling kan personen utveckla 

allvarliga AIDS-relaterade sjukdomar såsom tuberkulos och olika sorters cancer. HIV 

är en livslång sjukdom som det inte finns några botemedel mot, men däremot kan 

effektiv behandling med en kombination av antiretroviral terapi dämpa och bromsa 

viruset så att HIV-smittade människor ändå kan leva ett långt och friskt liv. 

 

UNAIDS (2014b) visar globalt att tre av fem personer som lever med HIV fortfarande 

inte har tillgång till läkemedelsbehandling. Men i Afrika, söder om Sahara får ändå 

ungefär hälften av de personerna som vet att de är HIV-smittade behandling (s. 19). 

Enligt UNAIDS (2013a) så behöver personen känna till sitt HIV-status för att att 

starta behandling och globalt sett uppskattas det att endast omkring hälften vet om 

att de är smittade (s. 6). Vidare menar WHO (2014) att förutom bromsmediciner 

behövs ofta rådgivning och psykosocialt stöd och även tillgång till näring, rent vatten 

och grundläggande hygien kan hjälpa en HIV-smittad person att upprätthålla en hög 

livskvalitet. 

 

Enligt UNAIDS (2014a) så levde år 2013 cirka 2,3 miljoner människor med HIV i 

Central- och Västeuropa inklusive Nordamerika. I dessa världsdelar syns en 

minskning av AIDS-relaterade dödsfall. I Östeuropa och Centralasien levde 1,1 

miljoner människor med HIV samma år och här syns en måttlig ökning av AIDS-

relaterade dödsfall (s. 3). Enligt Folkhälsohälsomyndigheten (2014) så lever i Sverige 

idag cirka 6800 personer med HIV och cirka 400-500 nya fall upptäcks varje år i vårt 

land. Antalet rapporterade fall av HIV i Sverige har legat på en jämn nivå under de 

senaste tio åren. Variationer mellan enskilda år beror framför allt på skillnader i 

antalet rapporterade fall bland migranter smittade före ankomst till Sverige. 

Heterosexuell smittväg dominerar bland kvinnor medan sex mellan män är den 

vanligaste smittvägen bland män i Sverige.   

 

Omvårdnad av patienter med HIV/AIDS: Enligt Ericson & Ericson (2009) kan det 

vara psykiskt påfrestande att få ett HIV/AIDS-besked och det leder ganska ofta till en 

känsla av maktlöshet, depression och ångest. Därför är det viktigt att vårdpersonal 

visar empati och förståelse samt ger sitt stöd till denna patientgrupp (s. 267). Att 

lämna ett postitivt besked om HIV till en patient är en uppgift med blandade känslor. 

Information måste ges om sjukdomen, smittvägar och hur fortsatt behandling skall 
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gå till samtidigt som det är viktigt att uppmärksamma patienten och hans/hennes 

reaktioner för att bedöma om det finns behov av stöd (Myers, Worthington, 

Aguinaldo, Haubrich, Ryder & Rawson, 2007). Barbosa da Silva & Ljungquist (2003) 

menar att acceptera och bekräfta patienten är nödvändigt för att kunna tillfredsställa 

patientens behov och med det kunna uppnå hälso- och sjukvårdens etiska mål. För 

att ge en god vård och omvårdnad krävs en helhetssyn på patienten vilket innebär att 

se patienten utifrån en flerdimensionell människosyn. Helhetssynen skapas utifrån 

bland annat ömsesidig respekt och god kommunikation mellan sjuksköterska och 

patient/närstående (ss. 329- 332).  

 

I Sverige stöds vi av Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) där all 

sjukvårdspersonal skall ge alla människor vård på lika villkor med respekt för alla 

människors lika värde och för den enskilda människans värdighet oavsett kultur, 

hudfärg, trosuppfattning, ålder, ras, social status eller nationalitet. Enligt Svensk 

sjuksköterskeförening (2014) så har alla människor rätt till en god vård. Förenta 

Nationernas (FN) deklaration om mänskliga rättigheter lyfter fram att vården skall 

vara rättvis och ges till de mest behövande men i dagens samhälle är det dock inte 

alltid så. Därför har FN utformat ett dokument till skydd för grundläggande 

mänskliga rättigheter. FN:s medlemsstater har enats om konventioner för att skydda 

särskilt utsatta grupper i samhället och vi är alla skyldiga att följa FN:s konventioner 

(s. 3). I FN:s medlemsländer ingår Sverige, Uganda, Sydafrika och Swaziland (FN-

förbundet, 2014). Även WHO (2013) belyser de mänskliga rättigheterna där varje 

människa bör ha rätt till högsta uppnåeliga hälsa vilket bland annat innefattar 

tillgång till snabb, acceptabel och prisvärd hälso- och sjukvård av god kvalité. Rätten 

till hälsa innebär att regeringarna måste skapa förutsättningar för att alla skall kunna 

vara så friska som möjligt.  

 

Enligt Sarvimäki & Stenblock-Hult (2008) är etiken av stor betydelse för 

omvårdnaden och för att kunna skapa en omsorgsfull vård för patienten. 

Sjuksköterskans roll innefattar ett etiskt handlande, vilket är en förutsättning för att 

kunna bedriva vård för allmänheten på ett tryggt och tillitsfullt sätt. Sjuksköterskan 

möter i det dagliga arbetet etiska situationer där självklara lösningar ibland saknas. 

Det finns olika etiska teorier, bland annat pliktetiken som innebär att handla 

moraliskt rätt och i enlighet med plikterna och den mest inflytelserika förespråkaren 
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för pliktetiken är Immanuel Kant som eftersträvade en filosofi där människan skall 

lära sig att leva bättre. Enligt pliktetiken beror en handlings rätt eller orätt inte på 

dess konsekvenser utan det är egenskaperna i själva utförandet av och karaktären hos 

handlingen som är det avgörande kännetecknet för handlingen är rätt eller fel. 

Viktiga utgångspunkter enligt Kants filosofi är förnuftet, autonomin och den goda 

viljan. Kant menar att med hjälp av förnuftet kan människan komma fram till vilka 

etiska principer som bör följas och hur man skall handla. Ett aktivt förnuft minskar 

fördomar och att göra gott är en plikt i sig (ss. 9-12, 54-55). Den etiska medvetenhet 

som sjuksköterskan bör ha innebär att uppmärksamhet riktas på alla perspektiv som 

kan ha betydelse för patient, närstående och samhället plus samspelet dem emellan i 

olika situationer. 

 

Attityder och stigmatisering: Studier genomförda i Sydafrika, Belize, Nigeria och 

Rwanda visar att det förekommer negativa attityder och diskriminering av personer 

som lever med HIV/AIDS. Det finns en rådande kunskapsbrist hos vårdpersonalen 

och studier visar även att högre utbildning eller flera års arbetslivserfarenhet 

påverkade vårdpersonals attityd. Ju högre utbildning personalen hade desto 

positivare var attityden till att vårda patienterna (Mulaudzi, Pengpid & Peltzer, 2011, 

Andrewin & Chien, 2008, Oyeyemi, Oyeyemi & Bello, 2006, Rahlenbeck, 2004). Det 

beskrivs även att män i en större utsträckning hade en mera positiv attityd till att 

vårda HIV-patienter än kvinnor i Belize och Rwanda (Andrewin & Chien, 2008, 

Rahlenbeck, 2004). Från AIDS-epidemins start har sjukdomen följts av 

stigmatisering och diskriminering i varje region och land världen över. Detta leder till 

stora hinder för att motverka nya HIV-infektioner samt för att kunna ge rätt vård, 

stöd och behandling. Att diskriminering och stigmatisering förekommer beror bland 

annat på missuppfattningar om hur HIV smittar samt fördomar och rädsla. Det finns 

även religiösa aspekter på HIV/ AIDS, där man anser att smittan är ett straff för ett 

avvikande beteende (Aggelton, Malcom & Wood, 2005, ss. 4-7). Enligt UNAIDS 

(2014c) så utgör stigmatisering och diskriminering ett stort hinder för en god HIV- 

prevention, behandling, vård och stöd (s. 2).  

 

Sjuksköterskor precis som alla andra människor har värderingar och attityder som 

kan påverka sättet de arbetar på. Hos vårdspersonal får aldrig personliga åsikter 

spela in när det gäller att vårda patienter. Därför är det av stor vikt att sjuksköterskor 
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reflekterar över sina värderingar och hur dessa kan påverka deras arbete. 

Sjuksköterskor som löper stor risk att träffa och vårda patienter med HIV/AIDS bör 

därför gå kurser i fördoms- och attitydhantering (Vance & Denham, 2008) I detta 

sammanhang är också diskrimineringslagen i Sverige (SFS 2008:567 ) tillämplig. 

Denna förbjuder diskriminering oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.  

 

HIV/AIDS är en kronisk, obotlig och smittsam sjukdom som kan medför rädsla och 

ångest hos många. Som sjuksköterska är det hög sannolikhet att någon gång under 

yrkeslivet möta HIV/AIDS-drabbade personer. Det är därför viktigt att belysa 

vårdpersonals erfarenheter av att vårda denna patientgrupp. Ökad kunskap kan leda 

till bättre förförståelse för vård och bemötande. 

Syfte 

Att belysa vårdpersonals erfarenheter  av att vårda personer som har  HIV/AIDS i 

Sydafrika, Swaziland och Uganda. 

 

METOD 

Sökmetod 

Artikelsökningar utfördes i de engelska databaserna CINAHL with full text och 

Pubmed. Dessa två databaser valdes tack vare deras tillgänglighet via 

universitetsbiblioteket, samt att de tillhandahöll önskvärda studier utifrån 

författarnas syfte. De sökord som användes för att hitta artiklar var bland annat: 

hiv/aids, hiv positive patient*, nurse*, experience*, caregiving* och Africa. Sökorden 

är knutna till ämnet och hittades med hjälp av att översätta de svenska orden till 

engelska för att få bättre träffar. Sökorden kombinerades på olika sätt och ibland 

kombinerades de även med AND för att få fram lämpliga artiklar. Gällande 

avgränsning av dessa sökord i databaserna har författarna använt Peer-Reviewed 

samt att artiklarna var publicerade mellan åren 2000 till 2015. För att få fram 

relevanta sökord som stämmer överens med syftet användes Cinahl-headings. 

Översikt av sökträffarna inkluderar endast de sökningar som ingått i resultatet (se 

bilaga 1, Söktabell 2). Enligt Friberg (2012) är det nödvändigt att under 

sökprocessens gång experimentera med söktekniker, sökfunktioner och sökord för att 

finna ett bra resultat av sökningen. Det förekommer även en del mindre lyckade 
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sökningar, dessa är en del av sökprocessen och nödvändiga för att sökningarna skall 

gå framåt (s. 58). Östlundh (2012) skriver att för att enklare hitta och sortera ut 

vetenskapliga artiklar kan avgränsningen Peer Reviewed användas. Även om alla 

artiklar som publicerats i vetenskapliga tidskrifter inte är vetenskapliga så 

underlättar det sökningen efter de vetenskapliga artiklarna (s. 76). 

Urval 

Genom att använda ett strategiskt urval har artiklar valts utifrån studiens syfte. 

Vikten har legat på att hitta kvalitativa artiklar där vårdpersonals erfarenheter och 

känslor beskrivs med egna ord. Genom detta urval har författarna skapat sig en 

djupare förståelse över det valda området och kunnat välja artiklar som svarar mot 

syftet. Inklusions- och exklusionskriterier användes för att begränsa 

litteratursökningen till en hanterbar mängd relevanta artiklar för studiens syfte. Ett 

strategiskt urval görs då forskaren vill få variation i svaren (Forsberg och Wengström, 

2013, s. 141). Vid sökningar av artiklar gör inklusions- och exklusionskriterier att 

litteratursökningen blir mer hanterbar då det avgränsade resultatet blir mer relevant 

för ämnet och granskningen (Willman, Stoltz och Bahtsevani, 2011, s. 78). Det är 

viktigt att definiera inklusions- och exklusionskriterier för att till exempel grupper 

som kan vara viktiga för sökningen inte sållas bort (Olsson och Sörensen, 2007, s. 

69). Inklusionskriterier: Artiklar som handlade om HIV och/eller AIDS inkluderades, 

då endast erfarenheter av att vårda människor  med denna sjukdom var av betydelse 

utifrån författarnas syfte. Ifall artikeln hade en kvalitativ och kvantitativ metod så 

inkluderades endast den kvalitativa delen i studien. Författarna har valt att inkludera 

studier utförda i Sydafrika, Swaziland och Uganda. Enlig UNAIDS (2014a) så finns 

närmare 70 % av de nyupptäckta HIV-fallen i världsdelen Afrika (s. 2). Artiklarna var 

publicerade mellan åren 2000-2015. Exklusionskriterier: Författarna har valt att 

exkludera alla länder förutom, Sydafrika, Swaziland och Uganda. Artiklarna ska ej 

utgå ur ett patient- eller anhörigperspektiv då detta ej var relevant för studiens syfte 

och artiklarna fick inte vara publicerade före år 2000.  

 

Friberg (2012) skriver att det första steget i att göra en litteraturöversikt är att 

anlägga ett helikopterperspektiv, detta skapar en översiktsbild och möjlighet att se 

karaktären av studien. För att få ett helhetsperspektiv inom området läses först 

sammanfattningen/abstraktet i studien. Detta kräver en viss öppenhet och kreativitet 
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för att inte låsa sig för fort och endast se vissa aspekter. Abstraktet måste läsas med 

ett kritiskt öga för vad som egentligen efterfrågas. Till exempel om det finns mest 

kvantitativa eller kvalitativa studier inom det sökta området eller vilken som är den 

mest representerade deltagargruppen. Det andra steget i översikten är att avgränsa 

till ett urval av studier, de studier som kommer att ingå i den slutliga 

analysen/översikten och det kan göras på olika sätt. Grunden till valda artiklar som 

skall ingå i studien måste vara tydligt formulerat vilket resulterar i att vissa studier 

inkluderas medan andra exkluderas. Olika avgränsningar skall göras med omsorg och 

det skall motiveras varför du valt dem. De artiklar som väljs ut skall bedömas som 

relevanta med tanke på syftet (ss. 137-138). Författarna började med att läsa titlar och 

exkluderade artiklar som inte svarade mot studiens syfte. Sedan lästes artiklar vars 

abstrakt även motsvarade studiens syfte. Slutligen bedömdes artiklar utifrån studiens 

urvalskriterier samt med ett resultat som stämde överens med studiens syfte (se 

bilaga 1, Söktabell 2). Den äldsta artikeln som ingår i studien var publicerad år 2003 

och den nyaste artikeln var publicerad år 2014. 

 

Kvalitétsgransking: Friberg (2012) menar att det är det viktigt med en granskning av 

artiklarnas kvalitét annars kan det vara svårt att veta vad analysen grundas på. Det 

behöver även ställas kvalitétskrav på de utvalda texterna som i samband med 

forskning ska analyseras. Det är inte bara artikelns resultat som är intressant utan 

även hur man har kommit fram till ett resultat, vilka teoretiska utgångspunkter man 

använt och så vidare (s. 44). Efter artikelsökningen gjordes en kvalitétsgranskning av 

artiklarna för att granska om de hade tillräcklig hög kvalitét för att kunna ingå i 

studien. De nio valda artiklarna analyserades med hjälp av en granskningsmall med 

kvalitativ ansats för att granska artiklarnas kvalité, enligt Forsberg & Wengströms 

kvalitétsgranskningsmall (2013, ss. 206-210). Resultatet av kvalitetsgranskningen 

visade att sju artiklar var av hög kvalitét och två var av medelkvalitét. En 

artikelöversikt med de valda artiklarnas författare, titel, år, land, syfte, metod, antal 

studiedeltagare, bortfall, resultat och validitet sammanfattades och sammställdes i en 

översiktstabell (se bilaga 2, Artikeltabell 3).  
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Analys 

Författarna har valt att göra en litteraturstudie och analysmetoden som användes 

utgick från Fribergs (2012), analysmetod med beskrivande syntes som inspiration. 

Detta innebär att de studier som studerats sammanfattas med ett minimum av 

omtolkning. Det “tidigare” resultatet omvandlas till ett “nytt” resultat på en högre 

abstraktionsnivå (s. 123). I det första steget läses de valda studierna igenom ett 

fleratal gånger så att man får en känsla för dess innehåll och fokus bör ligga på 

studiens resultat. Nästa steg innebär att identifiera nyckelfynd i varje studies resultat, 

för att kunna analysera likheter och skillnader. För att få en överblick över det som 

skall analyseras görs en sammanställning av varje studies resultat. Vanligtvis läggs 

den största vikten vid att presentera likheter och skillnader i resultatet och i en 

kvalitativ studies resultat blir det med fokus på “ord”. Kategorier och underkategorier 

identifieras, material med liknande innehåll förs samman och nya övergripande 

kategorier och underkategorier skapas. Syftet skall hela tiden hållas i åtanke under 

analysarbetet. Slutligen skall analysen presenteras på ett så tydligt och läsbart sätt 

som möjligt vilket kan göras med hjälp av övergripande områden/kategorier som 

formulerats. För att ge ny mening åt kategorierna skapas en text utifrån de 

analyserade studierna. Resultatet struktureras sedan utifrån kategorierna. Slutligen 

formuleras en tydlig beskrivning med de nya kategorierna som grund, allt för att 

underlätta för läsaren (ss. 127-129). 

 

Artiklarna som inkluderades i studien skrevs ut för att sedan läsas flera gånger, vilket 

gav en bättre förståelse av artiklarnas innehåll. Meningsenheter plockades ut från 

resultatet genom att först märka dem med färgade pennor i artiklarna. 

Meningsenheterna skrevs sedan in i ett Word-dokument efter översättning till 

svenska. För att särskilja artiklarna åt numrerades de från ett till nio. 

Meningsenheternas kvalité och betydelse diskuterades utifrån studiens syfte. 

Meningsenheter som kunde kopplas till syftet, omvandlades till kortare och mer 

lätthanterliga svenska texter, men innehållet bibehölls. Sedan försågs den 

omvandlade texten med koder. De kondenserade meningsenheterna och koderna 

skrevs ut och placerades i olika grupper. Koderna med liknande innehåll 

sammanfördes till underkategorier. Underkategorierna sammanställdes sedan till 

olika kategorier. 
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Forskningsetik 

I vetenskaplig forskning är en viktig aspekt att ha god etik. Alla vetenskapliga studier 

skall  ha etiska överväganden, och det är viktigt att forskaren gör en etisk avvägning 

för att inte orsaka skada eller men på deltagarna (Forsberg & Wengström, 2013, ss. 

129-162). Enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 

2003:460) ska den enskilda människan och respekt för människovärdet skyddas vid 

forskning. Helsingforsdeklarationen (2013) är ett grundläggande dokument som 

tillämpar etiska riktlinjer inom forskning som avser som människor. Deklarationen 

nämner att forskare skall vara kunniga inom det område som det skall forskas på. 

Inom forskning skall alltid vinster och risker bedömas för att forskningen skall leda 

till relevant kunskap inom området. Vid etikprövning granskas att deltagarna gjort 

sitt informerade samtycke och haft rätt till att avbryta sitt deltagande utan att ange 

orsak. Det är ett krav att skydda deltagarna mot skada i en studie (ss. 1-8). 

 

Enligt Forsberg & Wengström (2013) bör etiska överväganden göras innan en 

litteraturstudie påbörjas. Att välja studier där etiska övervägandens gjorts och att 

studien har fått tillstånd från en etisk kommitté är viktigt (ss. 69-70). Av de valda 

artiklarna som ingår i litteraturstudiens resultat framkom det i sju artiklar att de 

hade etiskt tillstånd och att de var granskade av en etisk kommitté. I två artiklar 

uppges det inte om de är etiskt granskade men författarna hittade igen att de var 

etiskt godkända för publikation på tidskriftens hemsida. Författarnas etiska ansvar 

har varit att redovisa resultatet så noggrant som möjligt. En strävan har varit att 

personliga värderingar och egna åsikter inte skall påverka 

resultatsammanställningen.  

 

RESULTAT 

Analysen av valda artiklar gjordes utifrån syftet som var att belysa vårdpersonals 

erfarenheter av att vårda personer som har HIV/AIDS i Sydafrika, Swaziland och 

Uganda. När författarna skriver om personal i de olika länderna syftar de på var 

studien är utförd och inte hela landet i sin helhet. Analysen utmynnade i två 

huvudkategorier och sju underkategorier som presenteras i tabellen nedan.  
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Tabell 1: Översikt av kategorier och underkategorier 

Kategorier Underkategorier 

 

Vårdpersonals möte med lidande i 

vården av HIV/AIDS-drabbade 

Att konfronteras med lidande och död - 

ett känslomässigt lidande 

Att konfronteras med fattigdom 

 

Vårdpersonals pressade 

arbetssituation 

Känsla av stress och hjälplöshet 

Brist på resurser 

Underbemanning och tidspress 

Avsaknad av stöd och gehör 

Hot om att bli smittad 

 

Vårdpersonals möte med lidande människor i vården av HIV/AIDS-

drabbade 

Litteraturstudien visar i denna kategori att vårdpersonal mötte lidande och död i 

vården av HIV/AIDS-drabbade personer. De konfronteras även med fattigdom ute i 

samhället och bland patienter, samtidigt som de försökte ge den bästa vården. 

 

Att konfronteras med lidande och död - ett känslomässigt lidande 

Studier visar att vårdpersonal i Sydafrika, Swaziland och Uganda som vårdade 

HIV/AIDS-drabbade personer dagligen fick hantera lidande och död i sitt arbete 

(Bam & Naidoo, 2014, Mieh, Iwelunmor & Airhihenbuwa, 2013, Mashau & Davhana-

Maselesele, 2009, Mkhabela, Mavundla & Sukati, 2008, Deetlefs, Greeff, Koen, 

2003). Personalen i Sydafrika och Swaziland uttryckte ett eget känslomässigt lidande 

i mötet med lidande och döende HIV-personer (Delobelle, Rawlinson, Ntuli, Malatsi, 

Decock, Depoorter, 2009, Mashau & Davhana-Maselesele, 2009, Mkhabela, 

Mavundla & Sukati, 2008). Det känslomässiga lidandet berodde bland annat på att 

personalen i Sydafrika såg patienter med en obotlig sjukdom försämras under en lång 

tid (Delobelle, et al., 2009, Mashau & Davhana-Maselesele, 2009, Smit, 2005). 

 

Vårdpersonalen i Sydafrika lät sig acceptera HIV-relaterade dödsfall som en del av 

livet, de accepterade sjukdomen i sig som en del av verkligheten och det går inte att 

ändra. Annan vårdpersonal konfronterades med verkligheten av sin egen dödlighet 
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eftersom några av dem var smittade med HIV. De insåg att de själva kunde drabbas 

av lidande och död i framtiden och uttryckte att de själva skulle vilja bli bemötta med 

vänlighet och respekt (Bam & Naidoo, 2014). Vårdpersonalen i Sydafrika ansåg att 

det känslomässiga lidandet berodde på att de kommit den HIV-drabbade mycket 

nära och utvecklat en vänskaplig relation med den drabbade eller dennes familj. De 

kände att det var smärtsamt att förlora en patient eftersom de ansåg att de hade gjort 

sitt bästa, ägnat sin tid och sin energi åt att vårda en patient och därför uppfattades 

döden som en förlust för personalen (Delobelle, et al., 2009, Mashau & Davhana-

Maselesele,2009). Det var även en känslomässig börda för personalen i Sydafrika att 

behöva förflytta kroppen av den döde (Mashau & Davhana-Maselesele, 2009). 

 

Vårdpersonalen i Sydafrika kände både empati och medlidande för de HIV/AIDS-

drabbade (Bam & Naidoo, 2014, , Mieh, Iwelunmor & Airhihenbuwa, 2013, Delobelle 

et al., 2009, Smit, 2005, Deetlefs, Greeff & Koen, 2003). Vårdpersonalens attityder 

karaktäriserades generellt sett av medkänsla i vården till de HIV/AIDS-sjuka. De 

uttryckte en oro för hur sjukdomen kunde påverka deras patienter (Delobelle et al., 

2009). Vårdpersonal i en studie av Bam & Naidoo (2014) anser att deras egna 

bakgrund och familj hade fått dem att inse värdet av medlidande. Medan Mieh, 

Iwelunmor & Airhihenbuwa (2013) beskriver att omvårdnaden är en viktig del i den 

afrikanska kulturen och därför var det inte ovanligt att vårdpersonal iklädde sig 

rollen som den HIV/AIDS-drabbades familj. 

 

Att konfronteras med fattigdom 

Fournier, Kipp, Mill & Walusimbi (2007) beskriver att fattigdom ofta anges som ett 

skäl till att HIV/AIDS-drabbade personer i Uganda inte kunde ta emot mediciner, 

sängkläder eller mat medans de vårdades på sjukhus. Mashau & Davhana-Maselesele 

(2009) beskriver fattigdomen i Sydafrika som ett stort problem. När vårdpersonal 

besökte patienter i deras hem så kände de en frustration eftersom det fanns patienter 

som bodde i extrem fattigdom utan kläder, mat eller vatten att dricka. Personalen 

beskrev att detta blev en börda som de blev tvungna att bära, på grund av att de 

måste ge patienten något att äta innan de gav läkemedel, eftersom de inte kunde ge 

behandling på tom mage. Vårdpersonalen beskrev hur de tvingades att under dessa 

förhållanden hämta vatten och köpa bröd till sina patienter. Vidare kunde de inte 

dölja den smärta de kände när de besökte hungriga patienter eller träffade 
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HIV/AIDS-drabbade som inte hade råd att köpa kläder till sina barn. Vårdpersonal 

sökte gåvor från kyrkan till exempel kläder, för att kunna ge till AIDS-patienter. En 

studie av Smit (2005) visar att HIV/AIDS-drabbade i Sydafrika måste skatta för 

vården de erhållit vilket utgjorde ett lidande för dem. Medan vårdpersonal i en studie 

av Mavhandu-Mudzui, Netshandama &  Davhana-Maselesele (2007) beskriver att 

människor fick bidrag för att de var HIV-smittade och detta uppmuntrade fattiga och 

arbetslösa människor i Sydafrika att medvetet utsätta sig för smitta. 

Vårdpersonals pressade arbetssituation 

Litteraturstudien visar i denna kategori vårdpersonals erfarenheter av den pressade 

arbetssituationen som utmynnade i känslor av stress och hjälplöshet. Vårdpersonal 

konfronterades med brist på resurser, underbemanning och tidspress och kände en 

avsaknad av stöd och gehör. Dessutom fanns ett hot om rädsla för att själv bli 

smittad. 

 

Känsla av stress och hjälplöshet 

Psykisk och fysisk stress är något som personalen i Sydafrika och Swaziland ofta 

beskrev i vården av HIV/AIDS-patienter och detta i sin tur ökade personalens 

arbetsbörda ytterligare (Bam & Naidoo, 2014, Mieh, Iwelunmor & Airhihenbuwa, 

2013, Delobelle et al., 2009, Mashau & Davhana-Maselesele, 2009, Mkhabela, 

Mavundla & Sukati, 2008, Mavhandu-Mudzui, Netshandama &  Davhana-

Maselesele, 2007, Smit, 2005, Deetlefs, Greeff & Koen, 2003). Att arbeta i en miljö 

med döende personer var både psykiskt och fysiskt påfrestande för vårdpersonalen i 

Sydafrika och Uganda. De försökte att inte ta med sig tankarna på jobbet hem när de 

slutade för dagen men det var svårt när de visste att vissa patienter skulle dö 

(Delobelle et al., 2009, Fournier et al., 2007, Mavhandu-Mudzui, Netshandama 

&  Davhana-Maselesele, 2007, Smit, 2005). Andra utmaningar som personalen i 

Uganda och Sydafrika stod inför och som utgjorde ett stressmoment var att ge HIV-

positiva besked eller berätta för en anhörig att någon gått bort i AIDS (Fournier et al., 

2007, Mavhandu-Mudzui, Netshandama &  Davhana-Maselesele, 2007, Smit, 2005). 

Studien gjord i Sydafrika visar att denna arbetsbörda inverkade negativt på 

vårdkvalitén till andra patienter vilket i sin tur skapade stress för vårdpersonal och 

påverkade deras inställning till denna patientgrupp. Genom att vårdpersonalen 

kontinuerligt mötte samma patienter utvecklades det en vänskaplig relation vilket 
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kunde leda till att patienter sökte upp vårdpersonal efter arbetstid. Detta beskrevs 

medförda ytterligare stress (Delobelle et al., 2009). Medan andra studier visar att 

stress var relaterad till påfrestande arbetsmiljöer eller bristande stöd från chefer 

(Delobelle et al., 2009, Mashau & Davhana-Maselesele, 2009, Mavhandu-Mudzui, 

Netshandama & Davhana-Maselesele, 2007, Smit, 2005). 

 

Vårdpersonal i Sydafrika och Swaziland  beskrev en psykisk eller emotionell stress, en 

stress som är relaterad till den hjälplöshet de upplevde i mötet med HIV/AIDS-

drabbade. De uttryckte att denna stress handlade om att de följde patienter med en 

obotlig sjukdom under en längre tid och såg de försämrades och dog (Mieh, 

Iwelunmor & Airhihenbuwa, 2013, Delobelle et al., 2009, Mkhabela, Mavundla & 

Sukati, 2008, Smit, 2005). Vårdpersonalen kände både hjälplöshet och hopplöshet i 

sitt arbete som ett resultat av att inte kunna bota de HIV/AIDS-drabbade och att 

vårda HIV/AIDS-drabbade innebar att vårda patienter med sjukdom utan bot. 

Behandlingarna för att lindra var begränsade eller så förbättrades inte patienten trots 

behandling (Mkhabela, Mavundla & Sukati, 2008, Smit, 2005, Deetlefs et al., 2003). 

 

Brist på resurser 

Bristen på de grundläggande resurserna utgjorde ett mycket stort problem i Sydafrika 

och Uganda och vården till de HIV/AIDS-drabbade påverkades (Mieh, Iwelunmor & 

Airhihenbuwa, 2013, Delobelle et al., 2009, Mashau & Davhana-Maselesele, 2009, 

Fournier et al., 2007,  Mavhandu-Mudzui, Netshandama & Davhana-Maselesele, 

2007, Smit, 2005). De rådande förhållandena på arbetsplatsen kunde ha en negativ 

inverkan på vårdpersonals möjlighet att vårda patienter med HIV/AIDS. Bristande 

materiella resurser  av dålig kvalité till exempel handskar, brist på utrymme och 

provtagningsmaterial eller att viss information inte var på ett språk som befolkningen 

förstod, utgjorde hinder i vården för personalen (Fournier et al, 2007, Mavhandu-

Mudzui, Netshandama & Davhana-Maselesele, 2007, Smit, 2005). I Uganda beskrev 

personalen att patienter dog när de skulle förflyttas mellan olika avdelningar på 

grund av brist på syrgastuber och vetskapen om resursbrist skrämde vårdpersonalen 

(Fournier et al., 2007). Medan vårdgivarna i Sydafrika uttryckte problem med 

bristande infrastrukturer i Limpopoprovinsen. De fick lov att gå långa sträckor för att 

komma hem till sina vårdtagare (Mashau & Davhana-Maselesele, 2009). 
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Vidare beskrivs att säkerställa integritet och upprätthålla värdighet var utmanande i 

en miljö där det var trångt mellan sängarna och avsaknad av draperier mellan dem 

(Fournier et al., 2007). 

Underbemanning och tidspress 

Personalbrist och brist på utbildad personal rapporterades vara ett stort problem i 

Sydafrika, Swaziland och Uganda, vilket upplevdes som en ökad arbetsbelastning för 

vårdpersonal (Bam & Naidoo, 2014, Mieh, Iwelunmor & Airhihenbuwa, 2013, 

Delobelle et al., 2009, Mkhabela, Mavundla & Sukati, 2008, Fournier et al., 2007, 

Mavhandu-Mudzui, Netshandama & Davhana-Maselesele, 2007, Smit, 2005). 

Studien av Fournier et al., ( 2007) gjord i Uganda visar att det ibland fanns en 

vårdare på femtio patienter under dagen och en vårdare på hundra, kvällstid. Ett sätt 

att hantera personalbristen och den ökade arbetsbelastning var att lära anhöriga 

utföra vårduppgifter såsom att ge mat via magsond, men detta skapade en viss oro 

hos vårdpersonalen eftersom de var medvetna om vilka risker den sortens procedur 

medförde. När personalen ägnade mycket tid åt en patient så kände sig andra 

patienter försummade och det var en känsla som hela tiden jagade personalen. 

Personalen i en studie från Sydafrika beskriver hur de även förväntades utföra andra 

arbetsuppgifter än sina ordinarie, som till exempel att städa och tvätta (Smit, 2005). 

Studien av Mavhandu-Mudzui, Netshandama & Davhana-Maselesele (2007) visar att 

personalbristen uppkom på grund av ohälsa och död bland kollegor som själva 

drabbats av HIV/AIDS. Studier visar att underbemanning gjorde det omöjligt att 

erbjuda god vårdkvalité och hinna med de basala omvårdnadsbehoven. Samarbetet 

mellan vårdtagarna och patient blev ibland otillräckligt för personalen i Sydafrika och 

Uganda (Mieh, Iwelunmor & Airhihenbuwa, 2013, Delobelle et al., 2009, Fournier et 

al., 2007, Mavhandu-Mudzui, Netshandama & Davhana-Maselesele, 2007). Medan 

studier av Fournier et al., (2007) & Mavhandu-Mudzui, Netshandama & Davhana-

Maselesele (2007) visar att det fanns utbildad personal tillgänglig men på grund av 

att regeringen slutat anställa personal så fortsatte arbetsplatsen att vara 

underbemannad. 

 

Avsaknad av stöd och gehör 

Det saknades stöd och gehör från chefer på arbetsplatsen vilket beskrevs som ett 

mycket stort problem bland vårdpersonal i Sydafrika, Swaziland och Uganda (Bam & 

Naidoo, 2014, Mieh, Iwelunmor & Airhihenbuwa, 2013, Delobelle et al., 2009, 
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Mashau & Davhana-Maselesele, 2009, Mkhabela, Mavundla & Sukati, 2008, 

Mavhandu-Mudzui, Netshandama & Davhana-Maselesele, 2007, Fournier et al., 

2007, Smit, 2005). Vårdpersonal beskrev även hur de kände sig ignorerade från den 

organisatoriska och politiska sidan och frustration uttrycktes bland vårdpersonal på 

grund av regeringens långsamma eller otillräckliga åtgärdsinsatser (Mieh, Iwelunmor 

& Airhihenbuwa, 2013, Delobelle et al., 2009, Mkhabela, Mavundla & Sukati, 2008, 

Fournier et al., 2007 Smit, 2005). Vårdpersonal i Sydafrika och Uganda uttryckte att 

regerings långsamma åtgärdsinsatser påverkade de HIV/AIDS-drabbade i en negativ 

riktning och detta kunde resultera i att fler människor dog i AIDS (Delobelle et al., 

2009, Mashau & Davhana-Maselesele, 2009, Fournier et al., 2007, Mavhandu-

Mudzui, Netshandama & Davhana-Maselesele, 2007, Smit, 2005). Personal i 

Sydafrika såg HIV som en kris för landet som borde tas upp med strategier för att 

minska epidemin och förbättra situationen (Smit, 2005). 

 

Det saknades stöd och support från chefer/handledare på vårdinrättningarna i 

Sydafrika och Swaziland, såsom bristande handledning, samarbete och engagemang 

(Mkhabela, Mavundla & Sukati, 2008, Mavhandu-Mudzui, Netshandama & 

Davhana-Maselesele, 2007, Smit, 2005). Vårdpersonal i Swaziland uttryckte 

frustration på grund av förflyttningar för personalen mellan olika avdelningar utan 

vidareutbildning och på grund av dåliga schemaläggningar (Mkhabela, Mavundla & 

Sukati, 2008). 

 

Vårdpersonal i Sydafrika och Swaziland uttryckte ett behov av utbildning och 

praktisk träning för att till exempel kunna specialisera sig inom HIV/AIDS-vård 

(Bam & Naidoo, 2014, Mieh, Iwelunmor & Airhihenbuwa, 2013, Mkhabela, Mavundla 

& Sukati, 2008, Mavhandu-Mudzui, Netshandama & Davhana-Maselesele, 2007, 

Smit, 2005). Medan en studie från Swaziland visar att vissa i personalen fått 

utbildning men den var svår att överföra till praktiken på grund av att den endast 

fokuserade på vuxna och det gjorde det svårt ge adekvat vård till barn (Mkhabela, 

Mavundla & Sukati, 2008). Vårdpersonalen i Sydafrika och Swaziland beskrev ett 

bristande socialt stöd som innefattade bland annat psykologer och olika typer av 

mentorer. Det uttrycktes ett behov av socialt och känslomässigt stöd som var avsett 

till att lindra känslor av stress, ångest, hopplöshet och depression. Stödet kunde även 

innebära att lära personalen hantera olika påfrestande situationer eller bli bättre i 
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teamarbete (Bam & Naidoo 2014, Mkhabela, Mavundla & Sukati, 2008, Mavhandu-

Mudzui, Netshandama & Davhana-Maselesele, 2007). Medan vårdpersonal i 

Sydafrika fick stöd av kollegor på arbetsplatsen när de delade positiva och negativa 

erfarenheter mellan varandra. Ändå upplevde personalen att det behövdes ytterligare 

socialt stöd (Bam & Naidoo, 2014). 

 

Hot om att bli smittad 

Vårdpersonal i Sydafrika och Uganda beskrev rädsla för att själva bli smittade i sitt 

arbete med HIV/AIDS-drabbade (Mieh, Iwelunmor & Airhihenbuwa, 2013, Mashau 

& Davhana-Maselesele, 2009, Fournier et al., 2007, Deetlefs, Greeff & Koen, 2003). 

Rädslan för att bli smittad berodde bland annat på att det inte alltid fanns tillgång till 

skyddsmaterial eller så var det av mycket dålig kvalité (Mashau & Davhana-

Maselesele, 2009, Fournier et al., 2007, Smit, 2005). Vårdpersonal i Sydafrika 

beskriver att skyddshandskarna var allt för tunna i en sådan utsräckning att de slets 

sönder när de vårdade patienter och om patienten hade sår var både smitto- och 

infektionsrisken stor (Mashau & Davhana-Maselesele, 2009). I Uganda var 

barriärvård aldrig aktuellt till de HIV/AIDS-drabbade och därför fruktade 

vårdpersonal en ökad risk för att själva bli smittade. De blev även mer medvetna om 

smittorisken för andra sjukdomar (Fournier et al., 2007). Vårdpersonal i Uganda och 

Sydafrika beskriver att det fanns en rädsla för att sticka sig på nålar men även för att 

komma i kontakt med patienters kroppsvätskor såsom blod, diarré och kräkning 

(Fournier et al., 2007 & Smit, 2005). Vårdpersonal i Sydafrika och Uganda beskriver 

att rädslan för att själva bli smittad kunde resultera i en sämre vårdkvalité till de 

HIV/AIDS-drabbade (Mashau & Davhana-Maselesele, 2009, Fournier et al., 2007, 

Deetlefs et al., 2003). Vårdpersonalen var medvetna om smittoriskerna och använde 

sig av försiktighetsåtgärder i arbetet med de HIV/AIDS-drabbade för att förhindra att 

själva bli smittade med HIV/AIDS (Delobelle et al., 2009, Mashau & Davhana-

Maselesele, 2009, Fournier et al., 2007, Smit, 2005) Personal i Sydafrika beskrev att 

vissa använde munskydd, förkläde och dubbla handskar fast de bara skulle byta 

dropp på grund av rädsla och osäkerhet (Mashauu & Davhana-Maselesele, 2009) 

 

Vårdpersonalen i Sydafrika uppgav att de hade ingen eller liten rädsla för att bli 

smittad med HIV/AIDS (Mieh, Iwelunmor & Airhihenbuwa, 2013, Delobelle et al., 

2009, Smit, 2005). Många av vårdpersonalen hade till en början en rädsla för att bli 
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smittade med HIV men sedan avtog denna rädsla i och med att deras förståelse för 

sjukdomens smittvägar ökade. De var bland annat rädda för att deras barn skulle bli 

lämnade ensamma och hjälplösa ifall de själva skulle dö i AIDS. Rädslan minskade 

när de insåg att det var fel att stigmatisera och isolera HIV-patienterna och de insåg 

att de hade lika mycket värde som andra patienter (Mieh, Iwelunmor & 

Airhihenbuwa, 2013, Delobelle et al., 2009). Majoriteten av vårdpersonalen i en 

annan Sydafrikansk studie beskrev att de generellt sett hade en låg rädsla för att bli 

smittade med HIV/AIDS men oron över att bli smittad fanns ändå alltid i 

bakhuvudet. Vårdpersonal som arbetat en längre tid med HIV/AIDS-patienter och 

fått grundlig utbildning inom HIV/AIDS beskrev en minimal rädsla vid omvårdnaden 

av de HIV/AIDS-drabbade (Smit, 2005). Vårdpersonalen beskrev att de generellt sett 

inte upplevde rädslan för den yrkesmässiga HIV-exponeringen som ett stort problem. 

De uttryckte till och med att de glömde bort att vidta försiktighetsåtgärder i arbetet 

med HIV/AIDS-drabbade eftersom de inte tänkte på att de var smittade (Delobelle et 

al., 2009).  

Medan studien av Smit (2005) visar att den minimala rädslan hos vårdpersonal i 

Sydafrika kunde bero på att HIV/AIDS hade blivit en del av deras vardag och något 

som de blivit tvungna att klara av mentalt. 

 

DISKUSSION 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa vårdpersonals erfarenheter av att 

vårda personer som har HIV/AIDS i Sydafrika, Swaziland och Uganda. Denna 

litteraturstudies resultat har diskuterats och jämförts med tidigare forskning och 

kommer att återknytas till ett pliktetiskt perspektiv. Analysen resulterade i två 

kategorier, vårdpersonals möte med lidande i vården av HIV/AIDS-drabbade och 

vårdpersonals pressade arbetssituation. 

Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens resultat visar att vårdpersonalen i Sydafrika, Swaziland och 

Uganda dagligen konfronterades med lidande och död som kunde resultera i ett eget 

känslomässigt lidande. Andra studier från Afrika visar att lidandet innebär en stor 

utmaning för vårdpersonal i Burkina Faso, Kenya och Uganda (Bott, Neuman, 

Helleringer, Desclaux, Asmar & Obermyer, 2014, Harrowing, 2011). Även studier från 

USA bekräftar detta (Mullins, 2009, Olivier & Dykeman, 2003, Sherman, 2000). Av 
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de människor som lever med HIV i Väst- och centraleuropa och Nordamerika så finns 

56 % i USA (UNAIDS, 2014a, s. 3). En reflektion är att lidandet i sig är ett universiellt 

fenomen och oavsett kontinent så mötte vårdpersonal lidande i sitt arbete med 

HIV/AIDS-drabbade. Studien av McQueen (2003) visar att i arbetet med människors 

känsloupplevelser betonades vikten av att vårda utifrån ett helhetsperspektiv där 

vårdaren lärde känna personen som individ. I och med detta blir vårdaren mer utsatt 

för patientens psykiska och fysiska lidande. Patientens lidande blir en del av 

vårdarens arbete och det kan framkalla kraftlöshet hos vårdaren mycket på grund av 

delaktigheten i patientens lidande. Utbildning kan hjälpa vårdpersonal att hantera 

sina känslor som kan vara till fördel för både vårdare och patient. Sandman & 

Kjellström (2013) beskriver pliketiken och dess innebörd. Utifrån pliktetiken och 

yrkesrollen som sjuksköterska hade plikten i denna situation kunnat innebära att 

lindra lidande, vårda för att återställa hälsa, respektera människans autonomi och att 

behandla denne rättvist (s. 166).  

 

Litteratursstudiens resultat visar att fattigdom utgjorde en mycket stor utmaning för 

vårdpersonalen i Sydafrika, Swaziland och Uganda. Fattigdomen ökade utsattheten 

för nya HIV-infektioner och AIDS. Utrikesdepartementet (2005) skriver att fattigdom 

ökar i Sydafrika framför allt på grund av stigande arbetslöshet och som ett resultat av 

antalet HIV/AIDS-drabbade. Fattigdomen i sin tur blir större som en konsekvens av 

den rådande AIDS-situationen (s. 12). FN-förbundet (2010) beskriver hur FN:s AIDS-

program, UNAIDS arbetar med olika program för att bekämpa HIV/AIDS-epidemin 

genom att till exempel förhindra mödradödlighet och att spädbarn smittas med HIV, 

se till att HIV-smittade får vård, förhindra att HIV-smittade dör i TBC, 

skyddsprevention, förhindra olika former av lagar, politiska ställningstaganden och 

att stoppa våldet mot kvinnor och flickor. Vilket enligt författarna är ett steg i rätt 

riktning för att kunna stoppa ytterligare  HIV/AIDS-smittspridning. En reflektion är 

att det finns ett samband mellan fattigdom och HIV/AIDS som skapar en ond spiral 

och de som är fattiga kanske inte har tillräckligt med information och hälsoservice, 

som hjälper dem att förhindra HIV/AIDS. Samtidigt kanske vi i västvärlden inte tror 

att smittan inte är lika vanlig längre, vilket är felaktigt och kan leda till ett oförsiktigt 

beteende. Sjuksköterskan spelar en viktig roll då hon kan upplysa om sjukdomen och 

hur många som faktiskt smittas varje år. Vårdpersonal från olika länder och 

världsdelar måste se till den information som passar just de individer som behandlas. 
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En sjuksköterska som arbetat i Sverige och som nu vårdar i afrikanska länder kanske 

inte ska lägga samma tyngd på att informera om oförsiktigt beteende, som  till 

exempel vårdpersonal gör i Sverige. De ska kanske istället fokusera på information 

om vikten av god nutrition och hygien. Därför är det viktigt att patienterna får 

individanpassad vård och information för att nå bästa resultat.  

 

Genusperspektiv: I litteraturstudien inkluderades både kvinnor och män vilket borde 

ge en ökad möjlighet att belysa olika upplevelser inom problemområdet, men 

eftersom majoriteten av vårdpersonalen var kvinnor gick det inte tolka det manliga 

könets upplevelser av att vårda HIV/AIDS-sjuka. Dufwa (2010) menar att klass, 

genus och etnisk bakgrund kan ge upphov till olika villkor och beteendemönster hos 

människan och dessa är svåra att påverka och förändra. Klass och genus är trots sin 

mångfald en fruktbar kategori som kan användas för att mer förståeligt synliggöra 

inbyggda orättvisor som finns och samexisterar i ett komplext samhälle (s. 43). 

Fattigdomen och klasskillnader råder i länder som Sydafrika, Swaziland och Uganda. 

Dufwa (2010) beskriver att påverka dessa rådande strukturer är komplicerade 

processer och medvetenheten hos människan om strukturernas effekt varierar. 

Människan måste därför reflektera över sitt agerande i vardagliga situationer och hur 

det kan påverka den samtida och framtida samhällsutvecklingen (s. 43). Choudhry´s 

(2015) avhandling pekar på att det finns stora klasskillnader i Uganda vad gäller 

fattiga och rika. Unga vuxna, främst kvinnor växer upp i ett patriarkalt samhälle där 

det finns en utbredd ojämnlikhet mellan könen till förmån för män med dess 

kulturella seder. Unga vuxna är till exempel utsatta för sexuellt tvång och “sex mot 

ersättning” förekommer på grund av den socioekonomiska situationen som råder i 

landet. Vilket kan leda till nya HIV-infektioner (s. 86). 

En reflektion från författarna är att ge information om sjukdomen och 

skyddsprevention, lära befolkningen hur man ska använda preventivmedel och göra 

dessa lättillgängliga. Ge smittade kvinnor medicin så inte sjukdomen förs vidare till 

barnet och på så sätt förhindra ytterligare smittspridning. Enligt Andreassen, Fjellet, 

Haegeland, Wilhelmsen & Stubberud (2011) så är använding av kondom det enda 

som helt säkert förhindrar smittöverföring (s. 92). Studiens resultat med dess 

snedfördelning av kön (se bilaga 2, Artikeltabell 3) gjorde det svårt att dra slutsatser 

om hur erfarenheter hos män och kvinnor upplevdes olika, men detta har heller inte 

varit studiens syfte.   
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Sandman & Kjellström (2013) belyser det pliktetiska perspektivet där 

sjuksköterskans plikt kunde vara att följa lagar och handla gott genom att till exempel 

ge en god vård till patienten. I ett fattigt land som Uganda, kan det vara svårt att följa 

plikten att ge god vård när det till exempel inte finns rent vatten att tillgå. 

Vårdpersonalen kände sig i vissa situationer tvingade att köpa mat och hämta vatten 

till sina vårdtagare för att de inte kunde ge behandling på tom mage. En reflektion 

från författarna är att sjuksköterskorna handlade i enlighet med sina plikter och 

gjorde så gott de kunde i den givna situationen. Öresland & Lutzén ( 2009) beskriver 

en annan etisk teori, dygdetiken, vilken har en central roll i människans erfarenheter 

och vanor. När vi lär oss göra gott skapar vi goda vanor och blir goda människor. Om 

de goda vanorna bryts till exempel av brist på yttre hinder i form av tidpress, 

platsbrist eller i form av inre hinder som ovilja kan vi må dåligt och skapa oss andra 

vanor eller ovanor. Trots att vi är medvetna om att vi borde handla gott så kan vi på 

grund av olika omständigheter inte leva upp till de målen och detta kan skapa och 

upplevas som en “etisk stress” (s. 369). En reflektion från författarna är att 

sjuksköterskorna i många situationer inom HIV/AIDS-vården i Sydafrika, Swaziland 

och Uganda upplevde etisk stress. Andreassen, Fjellet, Haegeland, Wilhelmsen & 

Stubberud (2011) beskriver att det bland vårdpersonal kan råda osäkerhet, rädsla och 

avståndstagande och motstånd gentemot HIV/AIDS-personer. Detta kan bero på 

rädsla för att bli smittad men också på vårdpersonals egna okunskap (s. 92). 

International Council of Nurses´ (ICN, 2012) tog 1953 för första gången fram sin 

etiska kod för sjuksköterskor som sammafattar riktlinjer för etiskt handlande. Alla 

sjuksköterskor ska arbeta för en miljö där mänskliga rättigheter, värderingar och 

trosuppfattning hos individen och familjen respekteras. Sjuksköterskan har även ett 

ansvar för att arbeta för utsatta och svaga befolkningsgruppers hälsa. En reflektion 

från författarna är att  man ibland inom sjukvården står inför olika etiska dilemman, 

där bedömningar och beslut ska göras på en moralisk och etisk grund och de etiska 

frågeställningarna kan bli svårbedömda. Därför är det viktigt att det finns riktlinjer 

för etiskt handlande. Men då medicinska och sociala resurser inte alltid finns 

tillgängligt i tillräckligt stor mängd, hur skall man då agera? Det är svårare för 

vårdpersonal i de fattigare länderna att följa dessa riktlinjer, då deras förutsättningar 

inte är likvärdiga med de vi har i exempelvis Sverige. Problemet med HIV/AIDS-
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spridningen måste angripas på olika sätt beroende på vilket land/område det gäller, 

och kan därför inte generaliseras, för att man ska kunna uppnå bästa resultat. 

 

Litteraturstudiens resultat visar att vårdpersonalen beskrev rädsla för att själva bli 

smittade via kroppsvätskor och stickskador i sitt arbete med HIV/AIDS-drabbade 

trots vidtagna försiktighetsåtgärder. Även studier från olika länder bekräftar detta 

(Bott et al., 2014, Hassan & Wahsheh, 2011, Mullins, 2009, Salyer, Walusimbi, & 

Fitzpatrick, 2008, Gańczak & Barss, 2007 & Ncama & Uys, 2003, Olivier & Dykeman, 

2003). En reflektion från författarna är att denna rädsla förekommer globalt. En 

orsak till ovilligheten att vårda patienter med HIV/AIDS kan vara okunskap inom 

området och personals rädsla för att själva bli smittade. Rädslan för att vårda 

HIV/AIDS-drabbade kunde förbättras om vårdpersonal genom ökad kunskap får en 

ökad förståelse för hur sjukdomen fungerar och sprids.  

 

Inte all vårdpersonal kände rädsla för att bli smittad eller så var rädslan minimal, 

mycket på grund av den utbildning personalen fått eller till följd av de 

försiktighetsåtgärder de vidtog i arbetet med de HIV/AIDS-drabbade. En studie från 

Kamerun i Afrika styrker detta (Mbanya, Zebaze, Kengne, Minkoulou, Awah & Beure, 

2001) medan en studie från Polen av Gańczak & Barss (2007) visar motsatsen där 

HIV-utbildning och tidigare erfarenhet inte hade någon effekt på graden av 

vårdpersonals rädsla. Den svenska studien av Röndahl, Innala & Carlsson (2002) 

visar att vårdpersonal upplevde en liten rädsla men om de fick välja skulle ändå 

minoriteten av vårdpersonalen låta bli att vårda HIV/AIDS-drabbade personer. 

Vidare beskrevs det att det finns ett samband mellan negativa åsikter gentemot 

homosexuella och viljan att slippa vårda HIV-smittade. Andra anledningar till varför 

man inte ville vårda HIV-smittade kunde vara att det är svårt att hantera de egna 

känslorna eller att denna typ av erfarenhet saknas. Försiktighetsåtgärder var enligt 

Delobelle et al. (2009) tyvärr något som ibland glömdes bort eftersom vårdpersonal 

såg HIV/AIDS-personer på samma sätt som övriga patienter. Generellt sett så 

beskriver Sundbeck (2010) att det finns en syn på HIV/AIDS där sjukdomen anses 

bero på Guds straff, ökad invandring från Afrika till andra länder och ansvarslösa 

homosexuella, vilket ger en negativ syn på HIV (ss. 258-260). En reflektion från 

författarna är att det med enbart ökad kunskap och utbildning inte går att påverka 

vårdpersonals rädsla för att bli smittad med HIV/AIDS. Det är enligt författarna 
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positivt att sjuksköterskorna ser på alla patienterna på samma sätt men de borde 

betrakta alla patienter som smittobärare istället för icke smittobärare för att undvika 

risken att bli smittad av HIV och även övriga sjukdomar. Det är dock kanske inte 

ekonomiskt möjligt i alla länder att använda sig av skyddsmaterial vid omvårdnad av 

alla patienter. 

Metoddiskussion 

Studien gjordes utifrån en kvalitativ ansats, med inrikting på att skapa 

helhetsförståelse runt specifika situationer för att få en så fullständig bild som 

möjligt. Det görs för att lättare kunna ta del av andras historier och erfarenheter 

(Olsson & Sörensen, 2011, ss.100-101). Inom den kvalitativa forskningen så sätts 

fokus på att tolka och skapa förståelser av människors subjektiva upplevelser av 

omgivningen runt omkring dem. Vidare måste forskaren också ha i beaktande att 

specifika kulturer och dess värderingar blir en viktig aspekt att studera och analysera 

under forskningsprocessen (Forsberg & Wengström, 2013, s. 54). Med detta i åtanke 

och utifrån studiens syfte som var att belysa vårdpersonals erfarenheter av att vårda 

HIV/AIDS-personer i Sydafrika, Swaziland och Uganda så användes en kvalitativ 

forskningsmetod i studien. Författarna ville med denna studie öka förståelsen för 

vårdpersonals erfarenheter och upplevlser inom HIV/AIDS-vården. När syftet var 

formulerat identifierades relevanta sökord som kunde tänkas stämma överens med 

studiens syfte. Sökorden var de som bedömdes mest intressanta för att författarna 

skulle kunna söka information till fenomenet att förstå vårdpersonals erfarenheter 

inom HIV/AIDS-vården.  

 

En styrka är att författarna använde olika databaser för att hitta relevanta artiklar. 

Dessa var CINAHL och PubMed. Forsberg & Wengström (2013) beskriver att 

CINAHL är specialiserad på omvårdnadsforskning och innehåller vetenskapliga 

tidskriftartiklar. PubMed är en bred databas som koncentrerar sig på omvårdnad och 

innehåller material från  vetenskapliga tidskriftsartiklar (s. 75). Författarna anser att 

dessa två databaser var användbara i vårt arbete, eftersom de innehåller artiklar som 

berör erfarenhet av omvårdnad. Under arbetet med litteraturstudien var 

översättningen av artiklarna från engelska till svenska en utmaning och detta kan ses 

som en svaghet. Google translate användes vid översättningen vilket kan medföra 
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feltolkningar. För att minska feltolkningar diskuterade författarna översättningarna 

mellan varandra. 

 

En styrka i studien är att författarna har använt sig av trunkering vid databassökning. 

När man ska göra en databassökning och vill ha fram ett ords olika böjningsformer 

kan man enligt Friberg (2012) skriva in själva ordstammen som man är intresserad 

av och avsluta ordet med  ett trunkeringstecken. Då kommer olika varianter på ett 

specifikt ord upp. Till exempel om du söker på sjukskötersk* så kommer både 

sjuksköterska, sjuksköterskor och sjuksköterskan upp (s. 68). Med hjälp av booleska 

sökoperatorer så kombineras söktermer med hjälp av olika ord. Med rätt 

kombination så hjälper det forskaren att att hitta så mycket relevant litteratur som 

möjligt samtidigt som sökningen begränsas till ett visst område. De vanligaste 

booelska sökoperatorerna är ord som OR, AND och NOT (s. 72). Vid sökningarna 

användes den booleska sökoperatorn AND för att fokusera på ett mer avgränsat 

område. Författarna har använt en bedömningsmall för kvalitétsgranskning som 

enligt Willman, Stoltz & Bahtsevani (2011) används för att kunna tolka ett resultat 

och komma fram till vilken vetenskaplig styrka det finns i materialet (s. 108). 

En styrka i litteraturstudien är att vi har varit två författare som läst igenom och 

analyserat materialet tillsammans. Varje steg av analysarbetet har författarna 

reflekterat över och diskuterat olika möjligheter av tolkning vilket har resulterat i att 

kategoribenmäningarna har blivit mer logiska. Enligt Lundman & Hällgren-

Graneheim (2012) ökar trovärdigheten i ett resultat om flera analyserar det (s.198).  

 

Denna litteraturöversikt är baserad på studier gjorda i Sydafrika, Swaziland och 

Uganda. Detta kan leda till att översikten inte är överförbar till andra världsdelar och 

länder med andra förhållanden och kulturer. Om översikten hade gjorts i en annan 

del av världen kanske resultatet hade varit annorlunda, detta kan ses som en nackdel. 

Litteraturstudiens författare ser dock en fördel med att att ta med enbart studier från 

en världsdel för att få kunskap och förståelse för andra kulturer och för att kunna ge 

rätt anpassad vård då Sverige är ett mångkulturellt samhälle. Dahlborg-Lyckhage 

(2012) skriver att ny kunskap utvecklas genom forskning och för en sjuksköterska är 

det viktigt att använda den nya kunskapen i omvårdnadsarbetet. Det är också viktigt 

att den kunskap som forskats fram finns lättillgänglig för praktiskt verksamma 
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sjuksköterskor. Syftet med forskning inom vården är att skapa ny kunskap som ska 

utveckla och förbättra vårdandet (s. 30). 

 

Den växande mångfalden i Sverige har lett till nya utmaningar för samhället och 

sjukvården. I det mångkulturella samhälle som Sverige är så blir det allt viktigare att 

vårdpersonal utvecklar kulturell kompetens. Det innebär att vara medveten om 

kulturella olikheter och att det finns andra uppfattningar om vad hälsa, sjukdom och 

vård är. Enligt Statistiska centralbyrån (SCB, 2015) så ligger invandringen i Sverige 

idag på den högsta nivån någonsin.  

Konklusion 

Resultatet pekar mot att HIV/AIDS utgör en komplex utmaning och lidande för 

vårdpersonal i Sydafrika, Swaziland och Uganda. HIV/AIDS innebär stora 

utmaningar i och med de brister som finns inom vårdorganisationen. Vårdpersonalen 

uttryckte att det fanns ett ökat behov av stöd och utbildning vid vården av de 

HIV/AIDS-sjuka. Brist på resurser var ett stort orosmoment för vårdpersonal. Det 

saknades adekvat utrustning för en säker och bra vård, och bemanningen var 

knapphändig. Arbetsbördan blev för stor vilket resulterade i känslor av stress. Bristen 

på stöd var även en företeelse som vårdpersonal kände. Trots dessa känslor fanns en 

vilja att vårda hos en stor del av vårdpersonalen. En del kände sig trygga och säkra i 

sitt vårdande av HIV/AIDS- smittade personer medan andra kände rädsla för att 

själva bli smittade med HIV/AIDS.  

 

Vidare forskning kan till exempel vara att undersöka bakomliggande faktorer till 

varför vårdpersonal upplevde vården av HIV/AIDS-patienter på ett visst sätt samt 

vad de anser att man kunde göra för att ta bort rädslan kring sjukdomen och komma 

till rätta med de brister som finns idag. Då sjukdomen globalt är väldigt vanlig anses 

det som en brist att sjuksköterskeutbildningen i Sverige inte undervisar tillräckligt 

om sjukdomen. Som färdig sjuksköterska efterlyses utbildningsdagar med 

uppdaterad information om blodsmitta och HIV/AIDS i synnerhet, detta för att 

erhålla en bättre kunskapsnivå bland vårdspersonal. Genom bättre kunskap kommer 

troligtvis vårdpersonalens negativa rädslor till HIV/AIDS-patienter att minska och 

den sammanlagda upplevelsen av att vårda dessa patienter bli mer positiv. Mer 

kunskap och upplyst vårdpersonal, men även privatpersoner, kan hjälpa till att 
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minska på den diskriminering som förekommer runt om i världen av de HIV/AIDS-

smittade. Denna kunskap måste spridas globalt och är extra viktig i de delar av 

världen där sjukdomen är som mest utbredd för att därmed kunna leda till en bättre 

vård och omsorg. Författarna anser att forskning på sjuksköterskors upplevelser och 

attityder inom HIV/AIDS-omvårdnaden behövs även i Sverige för att kunna få en 

uppfattning om den svenska sjuksköterskorskans attityder och upplevelser. Om det 

finns det negativa upplevelser och attityder så kan kanske sådana studier kan hjälpa 

till att förbättra sjuksköterskans trygghetskänsla och omvårdnaden till patienter med 

HIV/AIDS. Det är av framtida intresse för författarna att även belysa hur patienterna 

påverkas av sjuksköterskornas upplevelser och attityder. 
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Bilaga 1, Söktabell 2. 

Datum Databas 
(Begränsning) 

Sökord Antal 
träffar 

Urval  
1 

Urval  
2 

Urval  
3 

2015-05-

23 

CINAHL 

 
(2000-2014, 
Peer-reviewed)  
 

HIV/AIDS 

AND nurse* 
AND Africa 

104 28 14 4 

2015-05-

23 

CINAHL 

 
(2000-2014, 
Peer-reviewed)  
 

HIV/AIDS 

AND 
nursing* 
AND 
experience* 
AND Africa 

24 7 4 1 

2015-05-

23 

CINAHL 

 
(2000-2014, 
Peer-reviewed) 

 

HIV positive 

patient* 
AND nurse* 
AND Africa 

24 5 3 1 

2015-05-

23 

PubMed HIV 

patients 
nurses 
experience 

130 21 6 1 

2015-05-
23 

PubMed Hiv/aids 
nurse 
experience 

Africa 

58 10 5 1 

2015-05-
23 

PubMed HIV AIDS 
caregiving* 
Africa 

5 3 2 1 

 

Urval 1: Titel stämde överens med studiens syfte 

Urval 2: Abstrakt stämde överrens med studiens syfte 

Urval 3: Artiklar som svararade mot studiens syfte och användes i studien 



 

 
  

Bilaga 2, Artikeltabell 3. 
Författare 

Tidskrift 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

Urval 

Bortfall 

Resultat Kvalitét 

Bam, N.E. & 

Naidoo, J.R. 

 

Curationis, 

37(1): 1-9.  

 

Sydafrika 

2014 

Nurses 

experiences 

in palliative 

care of 

terminally-ill 

HIV patients 

in a level 1 

district 

hospital 

Undersöka och 

beskriva 

sjuksköterskors 

erfarenheter av 

att vårda HIV-

patienter. 

Kvalitativ metod med 

fenomenologisk design. 

Sjuksköterskor intervjuades enskilt 

på platser som de själva valt. 

Intervjuerna varade mellan 45-60 

minuter. Den information som 

erhölls från deltagarna spelades in 

och transkriberades manuellt av 

forskare. Senare kontrollerades 

informationen av deltagarna.  

10 sjuksköterskor.  

 

9 kvinnor, 1 man. 

 

Ändamålsenligt urval. 

Frivilligt deltagande. 

Inget bortfall. 

  

Deltagarna skulle ha arbetat 

minst 1 år med AIDS-sjuka 

patienter. 

Sjuksköterskorna kände sig psykiskt 

utmattade. Det var jobbigt att lyssna 

på besökare som klagade. Trots 

negativa erfarenheter visade studien 

att de flesta deltagare gjorde allt de 

kunde för att hjälpa sina patienter till 

en bättre livskvalitet. Genom att inte 

bara ta hand om dem, utan också 

genom att utbilda dem inom 

HIV/AIDS. De upplevde även positiva 

känslor, såsom glädje. 

Hög 

Mieh, T.M., 

Iwelunmor, J. 

& 

Airhihenbuwa, 

C.O. 

  

Journal of 

Health Care 

for the Poor 

and 

Underserved, 

24(2): 697-

705.  

 

Sydafrika 

2013 

Home-Based 

Caregiving 

for People 

Living with 

HIV/AIDS in 

South Africa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undersöka 

positiva, 

existentiella 

roller eller 

negativa roller 

och 

förväntningar 

bland hem-

baserade 

vårdgivare, och 

hur dessa 

påverkar 

HIV/AIDS-

omvårdnaden. 

Kvalitativ metod, analyserades med 

hjälp av Nvivo. Studien använde en 

PEN-3 kulturell modell, som 

föreslår en strategi för att 

organisera och analysera kulturella 

influenser gällande hälsa och 

beteende. Fokus grupps intervjuer 

erhölls. Data antecknades, spelades 

in och transkiberades. 8 frågor 

ställdes till varje deltagare, för att 

bedöma de underliggande positiva 

och negativa sociokulturella 

problem som förekom bland familj, 

samhälle och vårdinrättningar. 

41 hem-baserade 

vårdgivare. 

 

41 kvinnor. 

 

Ändamålsenligt urval. 

Frivilligt deltagande. 

Bortfall redovisas ej. 

 

Hem-baserade vårdgivare 

från Limpopo-provinsen i 

Sydafrika. 

Resultatet visade tre primära teman: 

1) uppfattningar i samband med 

omvårdnad av HIV/AIDS-personer, 

såsom positiva uppfattningar, 

kunskap, personliga reflektioner, 

stigma och diskriminering, 2) 

vårdgivarna antog familje roller för 

de HIV/AIDS-drabbade 3) brist på 

stöd och support. 

Hög 

http://umea-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=viewOnlineTab&gathStatTab=true&ct=display&fn=search&doc=TN_doaj38e201d5db344d2384bde886ee45cef4&indx=1&recIds=TN_doaj38e201d5db344d2384bde886ee45cef4&recIdxs=0&elementId=0&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&dscnt=0&frbg=&scp.scps=scope%3A%28++UMUB_MODS_DATABASER%29%2Cscope%3A%28UMUB_FOARK_ARKIV_MODS%29%2Cscope%3A%28SC_DIVA%29%2Cscope%3A%28UMUB_ALEPH%29%2Cscope%3A%28UMUB_SFX%29%2Cscope%3A%28UMUB_WARC%29%2Cscope%3A%28%22UMUB%22%29%2Cscope%3A%28UMUB_FOARK_SAMLINGAR_MODS%29%2Cprimo_central_multiple_fe&tab=default_tab_umub&dstmp=1428566188930&srt=rank&mode=Basic&&dum=true&vl%28freeText0%29=Nurses%20experiences%20in%20palliative%20care%20of%20terminally-ill%20HIV%20patient%60s%20in%20a%20level%201%20district%20hospital.&vid=UmUB
http://umea-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=viewOnlineTab&gathStatTab=true&ct=display&fn=search&doc=TN_doaj38e201d5db344d2384bde886ee45cef4&indx=1&recIds=TN_doaj38e201d5db344d2384bde886ee45cef4&recIdxs=0&elementId=0&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&dscnt=0&frbg=&scp.scps=scope%3A%28++UMUB_MODS_DATABASER%29%2Cscope%3A%28UMUB_FOARK_ARKIV_MODS%29%2Cscope%3A%28SC_DIVA%29%2Cscope%3A%28UMUB_ALEPH%29%2Cscope%3A%28UMUB_SFX%29%2Cscope%3A%28UMUB_WARC%29%2Cscope%3A%28%22UMUB%22%29%2Cscope%3A%28UMUB_FOARK_SAMLINGAR_MODS%29%2Cprimo_central_multiple_fe&tab=default_tab_umub&dstmp=1428566188930&srt=rank&mode=Basic&&dum=true&vl%28freeText0%29=Nurses%20experiences%20in%20palliative%20care%20of%20terminally-ill%20HIV%20patient%60s%20in%20a%20level%201%20district%20hospital.&vid=UmUB
http://umea-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=viewOnlineTab&gathStatTab=true&ct=display&fn=search&doc=TN_doaj38e201d5db344d2384bde886ee45cef4&indx=1&recIds=TN_doaj38e201d5db344d2384bde886ee45cef4&recIdxs=0&elementId=0&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&dscnt=0&frbg=&scp.scps=scope%3A%28++UMUB_MODS_DATABASER%29%2Cscope%3A%28UMUB_FOARK_ARKIV_MODS%29%2Cscope%3A%28SC_DIVA%29%2Cscope%3A%28UMUB_ALEPH%29%2Cscope%3A%28UMUB_SFX%29%2Cscope%3A%28UMUB_WARC%29%2Cscope%3A%28%22UMUB%22%29%2Cscope%3A%28UMUB_FOARK_SAMLINGAR_MODS%29%2Cprimo_central_multiple_fe&tab=default_tab_umub&dstmp=1428566188930&srt=rank&mode=Basic&&dum=true&vl%28freeText0%29=Nurses%20experiences%20in%20palliative%20care%20of%20terminally-ill%20HIV%20patient%60s%20in%20a%20level%201%20district%20hospital.&vid=UmUB
http://umea-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=viewOnlineTab&gathStatTab=true&ct=display&fn=search&doc=TN_doaj38e201d5db344d2384bde886ee45cef4&indx=1&recIds=TN_doaj38e201d5db344d2384bde886ee45cef4&recIdxs=0&elementId=0&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&dscnt=0&frbg=&scp.scps=scope%3A%28++UMUB_MODS_DATABASER%29%2Cscope%3A%28UMUB_FOARK_ARKIV_MODS%29%2Cscope%3A%28SC_DIVA%29%2Cscope%3A%28UMUB_ALEPH%29%2Cscope%3A%28UMUB_SFX%29%2Cscope%3A%28UMUB_WARC%29%2Cscope%3A%28%22UMUB%22%29%2Cscope%3A%28UMUB_FOARK_SAMLINGAR_MODS%29%2Cprimo_central_multiple_fe&tab=default_tab_umub&dstmp=1428566188930&srt=rank&mode=Basic&&dum=true&vl%28freeText0%29=Nurses%20experiences%20in%20palliative%20care%20of%20terminally-ill%20HIV%20patient%60s%20in%20a%20level%201%20district%20hospital.&vid=UmUB
http://umea-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=viewOnlineTab&gathStatTab=true&ct=display&fn=search&doc=TN_doaj38e201d5db344d2384bde886ee45cef4&indx=1&recIds=TN_doaj38e201d5db344d2384bde886ee45cef4&recIdxs=0&elementId=0&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&dscnt=0&frbg=&scp.scps=scope%3A%28++UMUB_MODS_DATABASER%29%2Cscope%3A%28UMUB_FOARK_ARKIV_MODS%29%2Cscope%3A%28SC_DIVA%29%2Cscope%3A%28UMUB_ALEPH%29%2Cscope%3A%28UMUB_SFX%29%2Cscope%3A%28UMUB_WARC%29%2Cscope%3A%28%22UMUB%22%29%2Cscope%3A%28UMUB_FOARK_SAMLINGAR_MODS%29%2Cprimo_central_multiple_fe&tab=default_tab_umub&dstmp=1428566188930&srt=rank&mode=Basic&&dum=true&vl%28freeText0%29=Nurses%20experiences%20in%20palliative%20care%20of%20terminally-ill%20HIV%20patient%60s%20in%20a%20level%201%20district%20hospital.&vid=UmUB
http://umea-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=viewOnlineTab&gathStatTab=true&ct=display&fn=search&doc=TN_doaj38e201d5db344d2384bde886ee45cef4&indx=1&recIds=TN_doaj38e201d5db344d2384bde886ee45cef4&recIdxs=0&elementId=0&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&dscnt=0&frbg=&scp.scps=scope%3A%28++UMUB_MODS_DATABASER%29%2Cscope%3A%28UMUB_FOARK_ARKIV_MODS%29%2Cscope%3A%28SC_DIVA%29%2Cscope%3A%28UMUB_ALEPH%29%2Cscope%3A%28UMUB_SFX%29%2Cscope%3A%28UMUB_WARC%29%2Cscope%3A%28%22UMUB%22%29%2Cscope%3A%28UMUB_FOARK_SAMLINGAR_MODS%29%2Cprimo_central_multiple_fe&tab=default_tab_umub&dstmp=1428566188930&srt=rank&mode=Basic&&dum=true&vl%28freeText0%29=Nurses%20experiences%20in%20palliative%20care%20of%20terminally-ill%20HIV%20patient%60s%20in%20a%20level%201%20district%20hospital.&vid=UmUB
http://umea-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=viewOnlineTab&gathStatTab=true&ct=display&fn=search&doc=TN_doaj38e201d5db344d2384bde886ee45cef4&indx=1&recIds=TN_doaj38e201d5db344d2384bde886ee45cef4&recIdxs=0&elementId=0&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&dscnt=0&frbg=&scp.scps=scope%3A%28++UMUB_MODS_DATABASER%29%2Cscope%3A%28UMUB_FOARK_ARKIV_MODS%29%2Cscope%3A%28SC_DIVA%29%2Cscope%3A%28UMUB_ALEPH%29%2Cscope%3A%28UMUB_SFX%29%2Cscope%3A%28UMUB_WARC%29%2Cscope%3A%28%22UMUB%22%29%2Cscope%3A%28UMUB_FOARK_SAMLINGAR_MODS%29%2Cprimo_central_multiple_fe&tab=default_tab_umub&dstmp=1428566188930&srt=rank&mode=Basic&&dum=true&vl%28freeText0%29=Nurses%20experiences%20in%20palliative%20care%20of%20terminally-ill%20HIV%20patient%60s%20in%20a%20level%201%20district%20hospital.&vid=UmUB
http://umea-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=viewOnlineTab&gathStatTab=true&ct=display&fn=search&doc=TN_doaj38e201d5db344d2384bde886ee45cef4&indx=1&recIds=TN_doaj38e201d5db344d2384bde886ee45cef4&recIdxs=0&elementId=0&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&dscnt=0&frbg=&scp.scps=scope%3A%28++UMUB_MODS_DATABASER%29%2Cscope%3A%28UMUB_FOARK_ARKIV_MODS%29%2Cscope%3A%28SC_DIVA%29%2Cscope%3A%28UMUB_ALEPH%29%2Cscope%3A%28UMUB_SFX%29%2Cscope%3A%28UMUB_WARC%29%2Cscope%3A%28%22UMUB%22%29%2Cscope%3A%28UMUB_FOARK_SAMLINGAR_MODS%29%2Cprimo_central_multiple_fe&tab=default_tab_umub&dstmp=1428566188930&srt=rank&mode=Basic&&dum=true&vl%28freeText0%29=Nurses%20experiences%20in%20palliative%20care%20of%20terminally-ill%20HIV%20patient%60s%20in%20a%20level%201%20district%20hospital.&vid=UmUB
http://umea-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=viewOnlineTab&gathStatTab=true&ct=display&fn=search&doc=TN_doaj38e201d5db344d2384bde886ee45cef4&indx=1&recIds=TN_doaj38e201d5db344d2384bde886ee45cef4&recIdxs=0&elementId=0&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&dscnt=0&frbg=&scp.scps=scope%3A%28++UMUB_MODS_DATABASER%29%2Cscope%3A%28UMUB_FOARK_ARKIV_MODS%29%2Cscope%3A%28SC_DIVA%29%2Cscope%3A%28UMUB_ALEPH%29%2Cscope%3A%28UMUB_SFX%29%2Cscope%3A%28UMUB_WARC%29%2Cscope%3A%28%22UMUB%22%29%2Cscope%3A%28UMUB_FOARK_SAMLINGAR_MODS%29%2Cprimo_central_multiple_fe&tab=default_tab_umub&dstmp=1428566188930&srt=rank&mode=Basic&&dum=true&vl%28freeText0%29=Nurses%20experiences%20in%20palliative%20care%20of%20terminally-ill%20HIV%20patient%60s%20in%20a%20level%201%20district%20hospital.&vid=UmUB


 

 
  

Författare 

Tidskrift 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

Urval 

Bortfall 

Resultat Kvalitét 

Delobelle, P., 

Rawlinson 

J.L., Ntuli S., 

Malatsi I., 

Decock R. & 

Depoorter 

A.M. 

 

Journal of 

Advanced 

Nursing, 

65 (5): 1061–

1073. 

 

Sydafrika 

2009 

HIV/AIDS 

knowledge, 

attitudes, 

practices 

and 

perceptions 

of rural 

nurses in 

South Africa 

Undersöka 

HIV/AIDS-

relaterad 

kunskap, 

attityder, praxis 

och upplevelser 

bland 

vårdpersonal 

inom 

primärvården 

och på 

distriktsjukhus. 

 

 

Tvärsnittsstudie. Mixad 

studiedesign främst med en 

kvantitativ metod, bestående av en 

tvärsnittsundersökning 

kompletterad med kvalitativa 

metoder. Inklusive fokusgrupper, 

djupintervjuer och 

självadministrerade frågeformulär. 

Deltagarna svarade på frågor med 

demografiskt innehåll, kunskaps- 

och attityd frågor. Endast det 

kvalitativa resultatet redovisades. 

140 vårdpersonal. 

 

128 kvinnor, 12 män. 

 

Varav 35 intervjuades. 

 

Slumpmässigt urval. 

1 Bortfall. 

 

Vårdpersonal som arbetade 

på offentliga 

vårdinrättningar, inklusive 

20 fasta och 6 mobila 

primära hälsovårdsenheter 

och på 2 distriktssjukhus. 

Rådgivningen i sig, ökade 

personalens arbetsbörda, när den 

försenade andra uppgifter. De 

uttryckte en frustration över brist på 

stöd och support från ledningen. 

Även bristen på resurser var ett 

problem. De underströk behovet av 

fler utbildad personal. Personalen var 

generellt sett inte rädda för att bli 

smittade med HIV. De påverkades 

personligen i sitt arbete och deras 

familjeliv blev lidande. 

Hög 

Mashau, N.S. 

& Davhana-

Maselesele, 

M. 

 

Curationis, 

32(4): 40-47.  

 

Sydafrika 

2009 

Experiences 

of HIV/AIDS 

home-based 

caregivers in 

Vhembe 

district of 

the 

Limpopo 

Province 

 

 

 

 

 

 

 

Undersöka och 

beskriva 

erfarenheter hos 

hem-baserad 

vårdpersonal, 

när de ger hem-

baserad vård till 

personer med 

HIV/AIDS. 

Kvalitativ metod med beskrivande, 

undersökande och kontextuell 

forskningsdesign användes för att 

utforska och beskriva upplevelser. 

Grounded theory-metod användes 

med djupgående, enskilda 

intervjuer med breda frågor. 

Intervjuerna varade mellan 45-60 

minuter. Intervjuerna spelades in 

och transikberades senare 

ordagrant. Fältanteckningar gjordes 

för kunna observera icke verbala 

signaler.  

15 hem-baserade 

vårdgivare. 

 

14 kvinnor, 1 man. 

 

Icke slumpmässigt urval. 

Frivilligt deltagande.  

Bortfall redovisas ej. 

 

Utbildade hem-baserade 

vårdgivare, arbetat minst 1 

år med hem-baserade 

vårdtagare ute i samhället. 

De hem-baserade vårdgivarna 

uttryckte en smärta och förtvivlan 

när de vårdade personer med 

HIV/AIDS. Även känslor såsom 

stress, utbrändhet, frustration och 

känslor av hjälplöshet uppstod i den 

hem-baserade vården. På grund av 

brist på resurser, långa vägar att gå, 

rädsla för att själva bli smittade, 

fattigdom, problem relaterade till 

stigma och det känslomässiga 

lidandet de kände när de bevittnade 

sin vårdtagare dö.   

  

Hög 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jan.2009.65.issue-5/issuetoc


 

 
  

Författare 

Tidskrift 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

Urval 

Bortfall 

Resultat Kvalitét 

Mkhabela, M., 
Mavundla, T. 
& Sukati, N. 
 
Journal of the 
Association of 
Nurses in 
AIDS Care. 
19(6): 470–
479.  
 
Swaziland 
2008 

Experiences 

of nurses 

working in 

voluntary 

counseling 

and testing 

services in 

Swaziland 

Avslöja 

sambandet 

mellan 

sjuksköterskors 

erfarenheter och 

vårdkvalitén 

inom frivillig 

HIV-testning 

och 

rådgivningstjäns

ter.  

 

Fenomenologisk kvalitativ metod 

med förberedande beskrivande 

design. Data erhölls via 

djupintervjuer. Data och resultatet 

analyserades enligt olika steg. Data 

ordnades i kategorier och 

underkategorier. Deltagarna fick i 

intervjuerna en möjlighet att fullt 

ut berätta om sina erfarenheter. 

Intervjuerna genomfördes på 

kontor vid VCT-centra och varade 

mellan 60 till 90 minuter. 

Bandspelare användes för att samla 

in data, som senare transkriberas 

ordagrant. 

6 sjuksköterskor.  

 

5 kvinnor, 1 man. 

 

Konsekutivt urval. 

Frivilligt deltagande. 

Bortfall redovisas ej. 

 

Utbildade sjuksköterskor 

inom HIV-rådgivning, 

arbetat minst 1 år inom 

VCT-tjänsten. 

Sjuksköterskorna  

upplevde konstant stress både 

psykiskt och fysiskt. Stressen 

uppstod av konflexiteten till HIV, 

personalbrist, brist på socialt stöd, 

brist på stödjande övningsmiljöer 

och konstant utmattning. 

Upplevelsen av den ständiga stressen 

ledde till en känsla av maktlöshet 

och den påverkade dem även 

personligt och professionellt. 

Hög 

Fournier, B., 

Kipp, W., Mill, 

J. & 

Walusimbi, M. 

 

Journal of 

Transcultural 

Nursing, 

18(3): 257-

264.  

 

Uganda 

2007 

Nursing care 

of Aids 

patients in 

Uganda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undersöka  

sjuksköterskors 

erfarenheter av 

att vårda 

personer som 

lever med HIV. 

Kvalitativ design. Semistrukturerad 

modell med “PAR” metod 

användes, vilket innebär att den är 

deltagarstyrd. Undersökningen 

gjordes i 2 steg och pågick i 11 

månader. I det första steget 

samlades data in från intervjuer 

och fokusgrupper och analyserades 

med hjälp av tematisk 

innehållsanalys. Bandspelare 

användes. I det andra steget var 

syftet att upptäcka de begränsingar 

och åtgärder som sjuksköterskorna 

vidtar för att förbättra vården de 

ger till AIDS-patienterna. 

6 deltagare. (5 

sjuksköterskor, 1 volontär). 

 

5 kvinnor, 1 man.  

 

Strategiskt urval. 

Inget bortfall. 

 

Sjuksköterskor, över 18 år, 

arbeta på sjukhus, engelsk 

talande och vårdat AIDS-

patienter regelbundet.  

I resultatet framkom 2  huvudteman, 

utmaningar i att vårda och att klara 

av dessa utmaningar. 

Iakttagelser angav att 

sjuksköterskorna står inför många 

utmaningar i vården av sina 

patienter. Inklusive 

fattigdom, otillräckliga resurser, 

rädsla för smitta och brist på 

utbildning. De upplevde moralisk 

stress på grund av 

de utmaningar de står inför. 

Hög 

http://www.sciencedirect.com.proxy.ub.umu.se/science/journal/10553290
http://www.sciencedirect.com.proxy.ub.umu.se/science/journal/10553290
http://www.sciencedirect.com.proxy.ub.umu.se/science/journal/10553290
http://www.sciencedirect.com.proxy.ub.umu.se/science/journal/10553290
http://www.sciencedirect.com.proxy.ub.umu.se/science/journal/10553290/19/6
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Mavhandu-

Mudzui, A.H., 

Netshandama, 

V.O. & 

Davhana-

Maselesele, 

M. 

 

Nursing & 

Health 

Sciences, 

9(4): 254-

262. 

 

Sydafrika 

2007 

Nurses' 

experiences 

of delivering 

voluntary 

counseling 

and testing 

services for 

people with 

HIV/AIDS in 

the Vhembe 

District, 

Limpopo 

Province, 

South Africa 

Studien 

undersökte och 

beskrev 

erfarenheter av 

sjuksköterskor 

som lämnade 

frivillig 

rådgivning till 

HIV/AIDS-sjuka 

patienter. 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitativ och kontextuell 

forskningsdesign. Data samlades in 

från djupgående intervjuer. 

Forskaren intervjuade en i taget 

och inledde intervjun med en 

öppen och central fråga “Vad är 

dina erfarenheter som VCT-

rådgivare?”. De följande frågorna 

utgick sedan från denna centrala 

fråga. Frågorna var flexibla och 

deltagaren fick indikera riktning. 

Forskaren säkerställde att fokus på 

ämnet bibehölls. Intervjuerna 

spelades in och transkiberades 

senare ordagrant. 

20 sjuksköterskor. 

 

Kön redovisas ej. 

 

Frivilligt deltagande. 

Ändamålsenligt urval. 

Bortfall redovisas ej. 

 

Utbildning enligt de 

nationella minimum-

kriterierna för HIV/AIDS 

rådgivning och arbetat med 

VCT på statliga 

sjukhus/kliniker i minst 2 år. 

Sjuksköterskorna beskrev 

erfarenheter såsom utmaningar i 

samband med otillräckliga resurser, 

känslomässig utmattning i samband 

med stress, utbrändhet och 

frustration. Sjuksköterskorna 

upplevde mycket lite stöd från sina 

chefer vilket gjorde dem benägna att 

uppleva utbrändhet. Deltagarna 

uttryckte en oro mot att det 

fortfarande finns en negativ 

inställning till HIV/AIDS. 

 

Hög 

Smit, R. 

 

Journal of 

Advanced 

Nursing, 

51(1): 22-29. 

 

Sydafrika 

2005 

HIV/AIDS 

and the 

workplace: 

perceptions 

of nurses in 

a public 

hospital in 

South Africa 

 

 

Beskriva 

sjuksköterskors 

uppfattningar 

och erfarenheter 

av att vårda 

HIV/AIDS-

smittade 

personer i den 

allmänna 

sjukvården i 

Sydafrika. 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitativ metod, baserad på  

symbolisk interaktionism. 

Deltagarna gavs möjlighet att 

verbalisera hur de tolkade och 

upplevde den sociala världen runt 

omkring dem, det vill säga en miljö 

där de var i nära kontakt med HIV-

patienter.Den primära metoden för 

datainsamlingen var 

semistrukturerade djupintervjuer.  

Deltagarna fick svara på frågor av 

biografisk karaktär, deras 

HIV/AIDS-relaterade kunskaper, 

utbildning och erfarenheter av att 

vårda. 

35 sjuksköterskor. 

 

31 kvinnor, 4 män. 

 

Frivilligt deltagande 

Ändamålsenligt urval 

Bortfall redovisas ej. 

 

Legitimerade 

sjuksköterskor. De måste ha 

vårdat en HIV-patient inom 

de senaste 6 månaderna.  

 

 

 

Majoriteten kände hjälplöshet och 

kraftlöshet när de vårdade 

HIV/AIDS-sjuka. De var både 

psykiskt och fysiskt utmattade. De 

var inte särskilt rädda för HIV och 

det kan ha ett samband med att 

sjuksköterskorna i urvalet genomgått 

specifik utbildning inom området. Sju 

teman urskiljdes, emotionell stress, 

utmattning, hjälplöshet, ilska, rädsla, 

frustration, emotion, 

självförverkligande och 

yrkesrelaterad oro. 

Medel 



 

 
  

Författare 

Tidskrift 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

Urval 

Bortfall 

Resultat Kvalitét 

Deetlefs, E., 

Greeff, M. & 

Koen, M.P. 

 

Health SA 

Gesondhei - 

Journal of 

Interdisciplina

ry Health 

Sciences, 

8(2): 23-33. 

 

Sydafrika 

2003 

The 

attitudes of 

nurses 

towards HIV 

positive 

patients 

Undersöka 

sjuksköterskors 

attityder 

gentemot HIV-

patienter och 

fastställa 

riktlinjer för att 

potentiellt 

förändra dessa 

attityder, i ett 

försök att 

förbättra 

vårdkvalitén. 

Kvalitativ metod med 

fenomenologisk design. 7 

semistrukturerade intervjuer 

genomfördes och fältanteckningar 

gjordes i samband med 

intervjuerna. Innan intervjuerna 

genomfördes gjordes en 

litteraturstudie av begreppet 

“attityd”. Data transkiberades 

sedan ordagrant och kodades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

7 sjuksköterskor. 

 

Kön redovisas ej. 

 

Frivilligt deltagande. 

Ändamålsenligt urval. 

Bortfall redovisas ej. 

 

Legitimerade 

sjuksköterskor, arbeta i 

nordvästra Sydafrika. Vårdat 

en HIV-patient inom det 

senaste året och de bör 

prata afrikanska eller 

engelska. 

Resultatet delades in i 6 kategorier: 

kognitiva komponenter, emotionella 

komponenter, beteende, 

försvarsmekanismer, 

copingstrategier och värderingar. 

Resultatet visade att de flesta 

attityder gentemot HIV-patienter är 

mestadels negativa och det beror på 

bristande kunskap. 

Medel 

 


