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Att vårda patienter med omsorg inte med rädsla 

Damla Üzüm och Emma Ljungkvist 

 

Abstrakt 
 
Bakgrund: På 80-talet upptäcktes förvärvat immunbristsyndrom (AIDS) och 
humant immunbristvirus (HIV) för första gången. 35 miljoner människor lever med 
HIV idag varav 19 miljoner är omedvetna om att de bär på smittan. Därför är det 
tänkbart att som sjuksköterska någon gång under sina yrkesverksamma år kommer 
att komma i kontakt med sjukdomen. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att 
belysa sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med HIV/AIDS.   
Metod: En litteraturstudie har använts där material har metodiskt sökts, kritiskt 

granskats och sammanställts. Åtta kvalitativa artiklar har inkluderats i studien. 

Resultat: Analysen resulterade i två huvudkategorier ”Faktorer som bidrar till god 

vård för patienter med HIV/AIDS” och ”Upplevda hinder i omvårdnaden av patienter 

med HIV/AIDS” samt sex subkategorier. Slutsats: En bidragande orsak till att 

rädsla uppstår hos sjuksköterskor i omvårdnaden av patienter med HIV och AIDS är 

att de saknar tillräcklig med kunskap och erfarenhet. Sjuksköterskorna som själva 

valt att arbeta på AIDS avdelningar kände empati för sina patienter. En del 

sjuksköterskor upplever att de blir diskriminerade av samhället på grund av att de 

vårdar patienter med HIV/AIDS. I vissa länder förekommer det brist på 

arbetsmaterial vilket leder till en ökad rädsla för att bli smittad. Kontinuerlig 

utbildning är viktigt för att behålla och utveckla kunskapen och kunna erbjuda god 

omvårdnad på lika villkor.  

 

Nyckelord: HIV/AIDS, omvårdnad, sjuksköterskor, upplevelse,  litteraturstudie.   

 

 

   



 
 

Nursing patients with care not with fear 

Damla Üzüm and Emma Ljungkvist 

 

 

Abstract 

Background: Acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) and human 

immunodeficiency virus (HIV) was discovered in the 80s for the first time. 35 million 

people are living with HIV today, 19 million of them are unaware that they are 

infected. It is possible that a nurse will come in to contact with the disease at some 

point. Aim: The purpose of the study was to explore nurses experiences of caring for 

patients with HIV/AIDS. Method: A literature study was used. The material was 

reviewed, processed and analyzed. Eight qualitative articles was included. Result: 

Two main categories “Factors that contribute to good health care for patients with 

HIV/AIDS " and “Experienced obstacles in the care of patients with HIV/AIDS” and 

six subcategories was created. Conclusion: A contributing factor to fear that occurs 

for the nurses in the care of patients with HIV and AIDS is the lack of sufficient 

knowledge and experience. Nurses who have chosen to work on AIDS-dedicated units 

felt empathy for their patients. Some nurses felt that they were discriminated by the 

society because they cared for patients with HIV/AIDS. In some countries there is a 

lack of working materials which leads to an increased fear of becoming infected. 

Continuous training is essential to keep and develop knowledge and to be able to 

offer good care on equal terms.   

 

Keywords: HIV/AIDS, nursing, nurses, experience, literature study.  
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1. Bakgrund 

För 32 år sedan identifierades humant immunbristvirus (HIV) för första gången 

(Folkhälsomyndigheten, 2015).  År 1981 skrevs de första rapporterna  i USA om 

plötsliga dödsfall främst bland bi- och homosexuella män (Fee & Parry, 2008). I 

början av epidemin kom sjukdomen att kallas för GRID, Gay related 

immunodeficiency, immunbrist relaterad till sexuell läggning, det vill säga män som 

hade samlag med män. Fee och Parry (2008) menar att även om GRID benämndes 

som en homosexuell sjukdom fanns det redan i början fall där andra grupper blev 

sjuka så som intravenösa missbrukare, kvinnor från Haiti, de som fått 

blodtransfusioner och kvinnor som haft sexuellt umgänge med någon ur 

riskgrupperna. Begreppet acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) började 

användas 1982 eftersom det nu var visat att det inte var en sjukdom som enbart 

berörde homosexuella män. Gemensamt för alla de drabbade var att deras 

immunförsvar påverkades märkbart eller att de fick immunbrist (Moberg, 2000). 

 

År 1983 upptäckte franska och amerikanska forskare ett nytt virus som senare kom 

att visa sig vara ett förstadium till AIDS. Det var inte förrän 1986 viruset fick ett 

namn, HIV, då forskarna var oense om vem som hade gjort upptäckten (Moberg, 

2000).  

 

Humant immunbristvirus är en form av ett retrovirus som angriper och bryter ned 

kroppens egna immunförsvar. Då immunförsvaret är nedsatt blir kroppen känsligare 

för infektioner och får svårare att återhämta sig. Vid obehandlad HIV kan AIDS (sista 

stadiet av en HIV-infektion) utvecklats inom 10-15 år. Med hjälp av antiretrovirala 

läkemedel går det att hämma utvecklingen från HIV till AIDS (World health 

organization [WHO], 2015).  

 

HIV sprids via kroppsvätskor som exempelvis blod. Vid oskyddat sexuellt umgänge 

både vaginalt, analt och oralt, blodtransfusion, delning av HIV kontaminerade nålar 

samt även från mamman till barnet under graviditet, amning och förlossning finns 

det en risk för överföring av sjukdomen (WHO, 2015).  
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Att vara smittad av HIV innebär inte alltid att personen känner av några symptom, 

det kan visa sig flera år senare i samband med en annan infektionssjukdom på grund 

av att immunförsvaret då är nedsatt. Vissa får en så kallad primärinfektion som kan 

visa sig i form av feber, svullna lymfkörtlar, ont i halsen och sänkt allmäntillstånd 

(Folkhälsomyndigheten, 2015).  

 

Genom ett blodprov går det att se ifall det finns särskilda antikroppar och antigener 

för HIV. Provet är kostnadsfritt och anonymt i Sverige. I dagsläget finns det inget 

botemedel för HIV, trots detta går det att leva ett fullt fungerande liv med hjälp av 

effektiv bromsmedicinering som sänker virusmängden i kroppen. Det hindrar 

utvecklingen till AIDS samt minskar risken för smittspridning 

(Folkhälsomyndigheten, 2015). Med hjälp av rätt medicinering kan en HIV smittad 

person leva ett nästan lika långt liv som en frisk person (Starr & Bradley-Springer, 

2014).  

 

Det effektivaste sättet att skydda sig är att använda kondom vid sexuellt umgänge, 

använda rena kanyler och vidta försiktighetsåtgärder vid kontakt med blod. Vid 

graviditet testas modern för HIV (Folkhälsomyndigheten, 2015). Enligt Starr och 

Bradley-Springer (2014) är en viktig prevention för smittspridning att hålla 

virusnivån i kroppen så låg som möjligt genom att kontinuerligt sköta sin 

medicinering och behandling.   

 

UNAIDS är en organisation skapad av FN vars syfte är att HIV spridningen och 

dödsfall relaterat till AIDS ska vara utrotad år 2030. Enligt UNAIDS  rapport finns 

det 35 miljoner människor som lever med HIV idag varav 19 miljoner är omedvetna 

om att de bär på smittan. År 2013 representerade 15 länder 75% av de nyuppkomna 

HIV-infektionerna (UNAIDS, 2015).  

  
 
Sedan HIV/AIDS blev en anmälningspliktig sjukdom i Sverige 1983 har det fram till 

2014 rappoterats totalt 11 247 fall. Idag lever det 6800 personer med en HIV-

infektion i landet. I dagsläget drabbas fler män än kvinnor. Bland män är den 

vanligaste smittvägen fortfarande oskyddat sexuellt umgänge med andra män och för 

kvinnor oskyddat heterosexuellt samlag. Drogmissbruk i form av injektioner står för 

3% av de registrerade fallen. På grund av den kostnadsfria vården som erbjuds i 
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Sverige behandlas 93% av de smittade med antivirala läkemedel. 83% av de fall som 

folkhälsomyndigheten fick ta del av 2014 hade blivit smittade utomlands. Det är 

därför av stor vikt att inkludera samt informera migranter angående spridning, 

testning och behandling för fortsatt prevention mot HIV (Folkhälsomyndigheten, 

u.å).  

 

I förorden till UNAIDS rapport 2014 säger Michel Sidibé, företagsledare för UNAIDS:  

 ”There will be no ending AIDS without putting people first, without ensuring that 

people living with and affected by the epidemic are part of a new movement. Without 

a people-centred approach, we will not go far in the post-2015 era.” (UNAIDS, 2014 s. 

4). 

 
En legitimerad sjuksköterska bär ett ansvar som bland annat innebär att ha ett öppet 

förhållningssätt mot vårdtagare. Det betyder att bemöta patienterna med respekt 

oavsett hudfärg, kultur, sexuell läggning, kön, sjukdom och bakgrund (International 

Council of Nurses [ICN], 2014).  Trots tydliga riktlinjer förekommer det 

diskriminering och fördomar gentemot patienter med HIV/AIDS.  

 

Röndahl, Innala och Carlsson (2003) beskriver i deras studie att 36% av de 

sjuksköterskor som deltog hade valt att inte vårda patienter med HIV om möjligheten 

fanns. Brist på kunskap vid exponering av hiv viruset leder till rädsla bland 

sjuksköterskor (Breault & Polifroni, 1992; Pisal et al, 2007). Detta visade sig genom 

att sjuksköterskan vidtog överdrivna skyddsåtgärder eller nonchalerade patientlarm 

(Akgun Kostak, Unsar, Kurt & Erol, 2012; Breault & Polifroni, 1992). Risken för att 

bli smittad av HIV vid nålstick är 0,25-0,3% (Pisal et al, 2007).  

 

Sexuellt överförbara sjukdomar har under många år varit ett känsligt ämne. Tidigare 

erfarenheter av att vårda patienter med HIV/AIDS har visat på en positiv inverkan på 

sjuksköterskors upplevelser (McCann & Sharkey, 1998; Pisal et al., 2007). Även högre 

utbildning bland vårdpersonal visade sig vara en bidragande faktor till ett bättre 

bemötande mot patienter med HIV/AIDS (Haber, Roby & High-George, 2011). I en 

studie från Ryssland visar det sig att sjuksköterskor som jobbade på allmänna 

sjukhus inte alltid var medvetna om patienterna bar på smittan eller inte. De hade 

inte tillräcklig utbildning eller erfarenhet av att vårda patienter med HIV/AIDS 
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(Hamama et al., 2014). Samhällets syn på sexuellt överförbara sjukdomar kan ha 

negativ påverkan på vårdpersonal och leder därmed till sämre vårdkvalitet. Patienter 

med HIV upplever att de blir diskriminerade och att fördomar finns bland 

personalen. I undersökningen av Röndahl et al. (2003) framkommer det även att 

homosexuella med HIV utsätts för dubbla fördomar. Det har även visat sig att 

sjuksköterskor kan ha ett dömande förhållningssätt mot patienter som var smittade 

via missbruk (Juan et al., 2003). I Wissen och Woodmans studie från 1994 uttrycker 

sjuksköterskorna liknande fördomar mot homosexuella och missbrukare. Hur 

patienterna hade blivit smittade låg till grund för sjuksköterskans inställning till att 

vårda. Det var lättare att sympatisera med patienter som hade blivit smittade via 

behandlingar så som till exempel blodtranfusion. I en studie av Reis et al. (2005) 

framkommer det att 20% av sjukvårdspersonalen som medverkade i studien 

uttrycker att patienter med HIV eller AIDS får skylla sig själva eftersom att de har 

betett sig omoralisk.  

 

2. Problemformulering 

För mer än tre decennier sedan upptäcktes en sjukdom som förknippades med en  

viss livsstil och grupp av människor. Det existerar fortfarande fördomar och brist på 

kunskap bland sjuksköterskor trots framsteg inom vården av HIV/AIDS (Pisal et al., 

2007). Alla människor är lika värda och har rätt till god vård på lika villkor oavsett 

sjukdom. I dagsläget lever 35 miljoner människor med HIV vilket innebär att det är 

tänkbart att som sjuksköterska någon gång under sina yrkesverksamma år komma i 

kontakt med sjukdomen (UNAIDS, u.å). Enligt Röndahl et al. (2003) förekommer det 

fortfarande diskriminering mot patienter med HIV/AIDS bland sjuksköterskor vilket 

påverkar vården. Genom att belysa sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter 

med HIV/AIDS kan det bidra till att problem lyfts upp och diskuteras som leder till 

att vården får en möjlighet att utvecklas.   

  

2.1 Syfte 

Syftet med litteraturstudien är att belysa sjuksköterskors upplevelser av att vårda 

patienter med HIV/AIDS.   
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3. Metod 

Studien genomfördes som en litteraturstudie som innebär att metodiskt söka, kritiskt 

granska och sammanställa vetenskapliga kvalitativa artiklar som är av betydelse för 

studien (Forsberg & Wengström, 2013).  

 

3.1 Sökmetoder 

Databaserna som har använts är PubMed, Cinahl och Scopus. Enligt Willman, Stoltz 

och Bahtsevani  (2011) är Pubmed en av de ledande databaserna inom medicin och 

omvårdnad. Mer än hälften av alla de publicerade artiklarna i Cinahl är 

omvårdnadsinriktade. Även Scopus nämns som en betydande kunskapskälla.    

 

För att hitta artiklar till litteraturstudien användes sökorden: nurse, nursing, nurses 

attitudes, nurse experience, hiv patients, hiv infection, anger, care, caregiving, 

adults, qualitative, qualitative study, acquired immunodeficiency 

syndrome/nursing. I början av sökningen var tanken att litteraturstudien skulle 

belysa både attityder och upplevelser vilket senare resulterade i ett alldeles för brett 

urval. Två artiklar söktes fram med hjälp av  sökorden ”nurses attitudes” och ”anger” 

de inkluderades eftersom att artiklarna även innehöll upplevelser. Därefter 

begränsades sökningen till att enbart innehålla upplevelser för att stämma överens 

med det nya syftet. För att få fram de ultimata sökträffarna som var väsentliga till det 

valda ämnet användes den vanligaste booleska termen AND, på så sätt visades 

artiklar som inkluderade alla de valda sökorden och exkluderade de artiklar som 

enbart innehöll ett av sökorden (jmf Forsberg & Wengström, 2013). Samtliga 

sökningar gjordes i fritext för att nå de allra senaste inom forskning förutom en 

sökning där en MeSH term har använts av den anledningen att det kom upp som 

förslag från en annan artikel på PubMed, trunkering har inte använts i sökningarna. I 

Pubmed användes begränsningen ”nursing journals”. I Scopus användes 

begränsningarna ”Article”, ”nursing” och ”artiklar från 2000-talet och nyare”. I 

Cinahl användes begränsningen ”peer rewieved”.   
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# = MeSH Term  
 
Tabell 1. Databassökning  
 

Databas  

Datum 

Sökord  Begränsningar Antal 

träffar  

Urval 

(dubbletter)  

Utvalda 

till 

resultat 

Pubmed  

15-11-05 

 

 

 

Hiv patients (AND) 

Nurses attitudes 

(AND) Anger 

 

 

  

Nursing 

journals 

 

 

 

  

4 

 

 

 

 

 

 

1 1 

Cinahl  

15-11-06 

Nurse attitudes 

(AND) Hiv patients 

AND Qualitative 

study  

2000-2015 

Peer reviewed 

77 1 

(1) 

1 

Cinahl  

15-11-06 

 

Nurse (AND) 

Hiv infection (AND) 

Qualitative study 

2000-2015 

Abstract 

available 

Peer reviewed 

English    

103 1 1 

Pubmed  

15-11-25 

AIDS (AND) 

Caregiving (AND) 

Nursing (AND) 

Adults  

Nursing 

journals  

39 1 

(1) 

1 

Pubmed  

15-12-03 

Acquired 

immunodeficiency 

syndrome/nursing# 

(AND) qualitative 

(AND) Nurse  

Nursing 

journals  

30  1 

(2) 

1 

Scopus  

15-12-03 

Nurse (AND) 

Experience (AND) 

Care (AND)  

2000-2015 

Nursing  

216 3 

(2) 

3 

 

 

3.2 Urval 

En studie använder inklusions- och exklusionskriterier för att få ett så realistiskt 

resultat som möjligt. Det ska ge en tydlig bild av innehållet och vad som valts att 

uteslutas (Henricson & Billhult, 2012).   

 

Inklusionskriterier för studien var att samtliga artiklar skulle vara peer reviewed, 

kvalitativa och skrivna från 2000-talet och framåt. Studier från hela världen 

inkluderades. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska. Patienterna skulle ha 

sjukdomen HIV eller AIDS.   
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Exklusionskriterier användes för att avgränsa sökningen till vårt syfte. Inga äldre 

artiklar än 2000-talet eller kvantitativa studier användes. 

 

3.3 Tillvägagångssätt 

Under arbetets gång lästes totalt 315 titlar från de tre databaserna Scopus, Pubmed 

och Cinahl. Om titeln verkade relevant för litteraturstudien lästes därefter abstraktet. 

Ifall abstraktet stämde överens med våra kriterier lästes artikelns resultat för att se 

ifall det besvarade litteraturstudiens syfte. Respektive artikel lästes var för sig 

upprepade gånger för att få en tydlig bild av innehållet. Av 315 titlar valdes endast 24 

artiklar ut efter att ha läst titel och abstrakt. Efter att ha gått igenom artiklarnas 

resultat föll 16 artiklar bort då de inte svarade på studiens syfte, var skriva på annat 

språk än engelska eller att artiklarnas design var av kvantitativ ansats. Kvar återstod 

åtta artiklar (tabell 1) som kvalitetsgranskades enligt Forsberg och Wengströms 

(2003) mall för kvalitativa artiklar (bilaga 1). Därefter bedömdes artiklarnas kvalitet 

vilket medförde att sex artiklar bedömdes ha hög kvalitet och två artiklar ansågs vara 

av medel kvalitet eftersom att de inte uppfyllde alla kriterier i kvalitetsgranskningen, 

(bilaga 2, tabell 3).       

 

3.4 Analys 

En analys som är inspirerad av en innehållsanalys gjordes vid granskning av 

materialet. Syftet med denna metod är att minska insamlad fakta och därmed få en 

helthetsbild. Ett effektivt tillvägagångssätt för att analysera kvalitativt material är 

genom att använda sig utav en innehållsanalys (Tidström & Nyberg, 2012). Artiklarna 

lästes upprepade gånger var för sig för att undvika påverkan av varandra. Resultaten i 

artiklarna färgkodades med olika färgpennor för att urskilja innehållet som svarade 

på vårt syfte. Styckena markerades med färg, numrerades och översattes sedan till 

svenska på ett separat papper. Med hjälp av denna metod framkom det en tydlig 

helhetsbild på vad respektive artikel innehöll samt att det blev lättare att urskilja 

exakt vart i artikeln stycket fanns. Därefter kondenserades och kodades texten vilket 

bildade två huvudkategorier och sex subkategorier. Under arbetets gång har vi 

samarbetat genom att tillsammans diskutera och analysera framtaget material. 
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4. Forskningsetik  

 
Artiklarna som har inkluderats i studien har blivit etiskt godkända av en kommitté 

eller har ett etiskt förhållningssätt. Enligt Kjellström (2012) är det av stor vikt att i 

forskning som berör människor förhålla sig till etiska principer under hela arbetets 

gång. Forsberg och Wengström (2013) hävdar att etiska överväganden alltid ska 

göras vid en systematisk litteraturstudie. Det största ansvaret ligger hos forskaren 

själv som måste se till så att det vetenskapliga arbetet följer moraliska principer och 

håller god kvalitet (Codex, 2015).  

 

5. Resultat  

Efter analysen framkom två huvudkategorier och sex subkategorier som presenteras i 

tabell 2 (se nedan). Resultaten framförs i löpande text med referenser under varje 

enskild kategori.   

 
Tabell 2. Översikt av kategorier och subkategorier.  
 
Faktorer som bidrar till god 
vård för patienter med 

HIV/AIDS 

Upplevda hinder i omvårdnaden av 
patienter med HIV/AIDS 

Att känna tillfredsställelse i 

vården 

Att känna rädsla för att bli smittad 

Att känna empati för den 
drabbade 

Att känna ilska och påfrestning i samband med 
vårdandet 

Att hitta hanteringsstrategier Att känna av fördomar och diskriminering från 

omgivningen 
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5.1 Faktorer som bidrar till god vård för patienter med HIV/AIDS 

5.1.1 Att känna tillfredsställelse i vården  

 
Sjuksköterskor som självmant valt att jobba med patienter som har HIV eller AIDS 

hade en positivare inställning till att vårda jämfört med sjuksköterskor som arbetar 

på andra vårdavdelningar (Hodgson, 2006; Sherman, 2000a; Sherman, 2000b). I 

Smits (2004) studie medgav en del sjuksköterskor att det stärkte deras självkänsla 

och roll som sjuksköterska att vårda patienter med HIV eller AIDS. Att kunna erbjuda 

den bästa möjliga omvårdnaden ansågs vara ett av de viktigaste målen för 

sjuksköterskorna vilket innebar att bemöta patienter med ett öppet förhållningssätt 

där sjuksköterskan ser bortom sjukdomen och finns där som ett emotionellt stöd.  

 

Vid omvårdnad i palliativt skede av patienter med HIV/AIDS var det av stor vikt för 

sjuksköterskorna att erbjuda en så bra sista tid som möjligt genom att lyssna, skratta 

med, ge emotionell och spirituell stöd samt att minska och förebygga ångest 

(Sherman, 2000a).   

 

5.1.2 Att känna empati för den drabbade  

Gemensamt för många sjuksköterskor var att de uttryckte en stark känsla av empati 

och medkänsla för patienter med HIV/AIDS (Hodgson, 2006; Ncama & Uys, 2003; 

Sherman, 2000a; Smit, 2004). Sjuksköterskorna kände samhörighet med kvinnorna 

som hade drabbats av HIV via sexuell kontakt (Sherman, 2000a). I samma studie 

beskriver en sjuksköterska att en god relation med patienter och deras familjer har en 

stor betydelse för omvårdnaden. Detta visade sig när sjuksköterskan grät och 

uttryckte sin sorg efter att ha mist sin patient som hen hade haft hand om under fyra 

år. I en annan studie beskriver Sherman (2000b) att även där hade sjuksköterskorna 

utvecklat ett starkt emotionellt band till sina patienter. Ett exempel var när en 

sjuksköterska gick in till en vård sal och patienten uttryckte ”You’re my angel” varpå 

sjuksköterskan svarade ”We’re in this together. When you hurt, I hurt.” (Sherman, 

2000b, s.1505). En sjuksköterska berättade att det var svårt att släppa taget om 

patienterna efter arbetspasset eftersom hen delade deras smärta (Smit, 2004).  
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Ett starkt band skapades mellan sjuksköterska och patient när patienten påminde om 

en anhörig till sjuksköterskan eller när de kunde identifiera sig med varandra 

(Sherman, 2000a). 

 

Två sjuksköterskor från ovanstående studie beskriver utifrån deras upplevelser av 

döende patienter med HIV/AIDS att det var betydelsefullt för den sjuke att kunna 

acceptera döden och släppa taget. Sjuksköterskorna såg döden som en befrielse från 

allt lidande. 

  

5.1.3 Att hitta hanteringsstrategier 

 
Copingstrategier har visat sig vara effektivt att använda sig utav när sjuksköterskorna 

kom i kontakt med HIV smittade patienter för att kunna hantera krävande 

situationer och uppleva trygghet i vårdandet (Fournier, Kipp, Mill & Walusimbi 

2007; Ncama & Uys; 2003). En av copingstrategierna var humor som de använde sig 

utav för att distansera sig från sin rädsla. Vissa sjuksköterskor undvek tanken av att 

bli smittad under tiden de jobbade men kunde tänka på det efteråt. En del 

sympatiserade med patienterna och fokuserade på att ge de så bra omvårdnad som 

möjligt och andra sjuksköterskor såg på HIV/AIDS som vilken annan smittsam 

sjukdom som helst. Sherman (2000b) beskriver i sin studie att sjuksköterskorna 

skapade copingstrategier för att kunna hantera emotionell stress som rådde på deras 

arbetsplats genom att finna en betydelse i deras arbete. De utgick från följande 

punkter: Skapa en balans mellan arbete- och privatliv, lätta på smärta, respektera och 

hantera sina känslor, lära sig att prioritera men även kunna sätta gränser på 

oacceptabla beteenden från patienterna samt att våga be om hjälp. I Smits (2004) 

studie uppgav en stor del av sjuksköterskorna som medverkade att de inte upplevde 

någon större rädsla eller oro i omvårdnaden av patienter med HIV/AIDS eftersom 

alla sjuksköterskor hade fått utbildning och var väl medvetna om vilka åtgärder som 

skulle vidtas vid exponering av viruset, samtidigt uttrycktes en önskan av 

regelbunden utbildning av vissa. Genom ökad kunskap om HIV/AIDS upplevdes en 

minskad rädsla hos sjuksköterskorna. De upplevde att det var betydande i relationen 

mellan sjuksköterska och patient att ha någon form av fysiskt kontakt genom att hålla 

handen, ge en kram och uppmuntra anhöriga till beröring (Mullins, 2009).  
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5.2 Upplevda hinder i omvårdnaden av patienter med HIV/AIDS 

5.2.1 Att känna rädsla för att bli smittad  

 

I början av HIV/AIDS epidemin var rädsla som störst hos sjuksköterskor, då vågade 

de knappt komma i kontakt med patienter som hade HIV/AIDS eftersom att det inte 

fanns någon känd behandling (Ncama & Uys, 2003). Trots tydliga riktlinjer beskriver 

Ncama och Uys (2003) att rädsla för att smittas av HIV fortfarande existerar. Flera 

sjuksköterskor beskriver att rädslan var mest påtaglig vid hantering av nålar i stressig 

miljö och att även erfarna sjuksköterskor är kapabla till att göra misstag 

(Abdelrahman et al., 2013; Ncama & Uys, 2003). I Mullins (2009) studie beskriver 

sjuksköterskorna att de behandlade alla patienter på lika villkor, som om de bar på 

någon blodsmitta.  

 

Abdelrahman et al. (2013) menar i sin studie att rädsla är vanligt förekommande i 

vård av patienter med HIV/AIDS. En sjuksköterska litade inte på aktuell forskning 

utan hävdade att det kunde finnas fler oupptäckta smittvägar. Enligt Ncama och Uys 

(2003) upplevde sjuksköterskorna rädsla vid omhändertaganden av HIV positiva 

eller vid situationer som innebar risk för exponering av HIV. Även fast rädslan inte 

var stor medgav en sjuksköterska att tanken av att komma i kontakt med viruset 

alltid fanns där.   

 

På grund av låg kvalitet på arbetsutrustning som handskar, förkläde, mun- och 

inkontinensskydd eller saknad av material upplevdes en ökad risk för kontakt med 

viruset (Smit, 2004). Även enligt Fournier et. al. (2007) uttryckte sjuksköterskorna 

att bristen på material orsakade en ökad rädsla för smitta och att patienterna inte fick 

tillräcklig behandling.  

 

5.2.2 Att känna ilska och påfrestning i samband med vårdandet 

 

Sherman (2000a) beskriver i sin studie att i början av HIV/AIDS epidemin upplevde 

många sjuksköterskor ilska och frustration mot homosexuellt smittade eftersom att 

det gick emot deras kulturella och religiösa normer.  
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Patienterna sågs som syndare och att sjukdomen var ett straff från Gud. I flera 

studier visar det sig att känslor av ilska och frustration är vanligt förekommande hos 

sjuksköterskor i omvårdnaden av patienter med HIV/AIDS. Känslor som ilska och 

frustration är inte riktade mot sjukdomarna eller homosexuella utan riktas mot 

ledningen men även mot patienter som genom sitt provocerande beteende utsatte 

personalen för en ökad risk för smitta (Ncama & Uys, 2003; Sherman, 2000b; Smit, 

2004). Även sjuksköterskorna i Smits (2004) studie uttryckte ilska och frustration 

som riktades mot regeringen och samhället. Regeringen satsade mycket på att utbilda 

allmänheten i HIV/AIDS men inte tillräckligt på behandling och medicinering för 

HIV positiva. En annan bidragande orsak till frustration och ilska bland 

sjuksköterskorna var sjukhusets policy om att ta emot patienter trots brist på 

vårdplatser i kombination med brist på vårdpersonal (Fournier et al, 2007). Enligt 

Sherman (2000b) fanns en viss frustration mot patienter med HIV som förnekade sin 

sjukdom, eller vägrade ta sin medicinering. Sjuksköterskorna uttryckte ilska mot 

männen som hade smittat kvinnor med HIV (Sherman, 2000a).  

 

 

Emotionell stress var vanligt förekommande i situationer där sjuksköterskorna hade 

etablerat en nära relation till patienterna. De mest krävande patienterna upplevdes 

vara de som hade hög integritet och de som genom orimliga krav testade 

sjuksköterskornas engagemang (Sherman, 2000b). Brist på personal, medicinsk 

utrustning och stöd från ledningen leder inte enbart till ilska och frustration utan 

skapar även stress eftersom att sjuksköterskorna får extra arbetsuppgifter utöver sina 

ordinarie (Fournier et al, 2007; Smit, 2004).  

 

Sjuksköterskorna uttryckte känslor av fysisk och psykisk trötthet i samband med 

omvårdnaden av patienter med HIV/AIDS. Hjälplöshet var en återkommande känsla 

i vården eftersom det är en kronisk sjukdom som det inte finns något botemedel för 

(Smit, 2004). I samma studie beskriver en sjuksköterska hur emotionellt påfrestande 

det är att vårda patienter med HIV/AIDS på grund av att hen var medveten om att 

patienterna aldrig kan bli friska från sin sjukdom.  

 

På grund av patienternas symtom med kraftiga diarréer och vätskande sår kunde 

sjuksköterskorna uppleva det svårt att visa på värdighet när dem var närvarande i 
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situationer där både odören och synen skapade känslor av motvilja och skam 

(Sherman, 2000b). Att arbeta med patienter som har HIV eller AIDS upplevdes som 

fysiskt och psykiskt påfrestande (Sherman, 2000b). Även i Fournier et al. (2007) 

studie beskrev sjuksköterskorna att det var utmanande att behålla värdigheten i 

omvårdnaden av patienter med HIV/AIDS. Detta orsakades av brist på 

sjuksköterskor, vårdplatser samt andra resurser som påverkade vården och kunde 

leda till för tidig död bland patienterna.         

 

5.2.4 Att känna av fördomar och diskriminering från omgivningen 

 

Inte alla sjuksköterskor kände sig bekväma med att tala om vad de jobbade med på 

grund av misstro från omgivningen som trodde att de per automatik blev bärare av 

HIV viruset eftersom att de hade daglig kontakt med smittade patienter. Vissa 

sjuksköterskor medgav att de arbetade på en infektionsklinik men inte med patienter 

som var bärare av HIV eller AIDS (Hodgson, 2006). I Abdelrahman et al, (2013) 

studie uppgav sjuksköterskorna att det upplevde rädsla för att bli diskriminerade av 

familjemedlemmar. Två sjuksköterskor beskrev att det fanns en viss rädsla för att 

familjen skulle ta avstånd från dem ifall de fick reda på att de vårdade HIV och AIDS 

patienter eller att de skulle förlora vårdnaden av sina barn. Sjuksköterskorna undvek 

därför att diskutera arbetet hemma på grund av att de upplevde att 

familjemedlemmarna blev oroliga av att sjuksköterskorna skulle bli smittade på 

jobbet och föra över smittan till dem (Abdelrahman et al, 2013; Ncama & Uys, 2003; 

Sherman, 2000b; Smit, 2004). En sjuksköterska berättade om sin kollega som råkade 

sticka sig under en blodprovstagning. Kollegans partner bröt all kontakt och krävde 

upprepade tester som kunde bevisa att hen var negativ från HIV upp till sex månader 

efter incidenten inträffat innan hen tog upp kontakten med sjuksköterskan igen 

(Ncama & Uys, 2013).  

I Smits (2004) studie uttryckte några sjuksköterskor en känsla av social exklusion 

relaterat till deras arbete med patienter som var HIV/AIDS smittade. De blev 

bemötta respektlöst och ansågs vara smittade av viruset.  
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6. Diskussion  

Syftet med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskors upplevelser av att vårda 

patienter med HIV/AIDS. Resultatet visade sig i två huvudkategorier varav den ena 

kategorin lyfter upp faktorer som bidrar till god vård för patienter med HIV/AIDS 

som visade sig vara att sjuksköterskorna upplevde empati för den drabbade, kände 

tillfredställelse till yrket samt trygghet i form av hanteringsstrategier. Den andra 

huvudkategorin belyser upplevda hinder i omvårdnaden av patienter med HIV/AIDS 

som uttryckte sig i form av att sjuksköterskorna upplevde rädsla för att själva bli 

smittade av sjukdomen, ilska och påfrestningar i samband med vårdandet på grund 

av brist på material, support från ledningen och samhället samt krävande patienter. 

Sjuksköterskorna upplevde även diskriminering och fördomar från omgivningen. 

 

6.1 Resultatdiskussion 

Resultatet från kategorin ”Faktorer som bidrar till god vård för patienter med 

HIV/AIDS” visade att sjuksköterskor som självmant valt att jobba inom HIV/AIDS 

vården uttryckte en stark känsla av empati. Det kan bero på att sjuksköterskor som 

själva hade valt att inrikta sig på att vårda patienter med HIV och AIDS hade ett 

större intresse av att lära sig om sjukdomen och upplevde sitt yrke som 

tillfredställande vilket bidrog till en bättre vård. Travelbees (1971) omvårdnadsteori 

bygger på relationen mellan sjuksköterska och patient.  Enligt Travelbee (1971) 

uppnås empati när sjuksköterskan ser bortom sjukdomen och kan identifiera sig med 

individen med hjälp av tidigare erfarenheter. Travelbee (1971) betonar vikten av att 

sjuksköterskan har ett öppet förhållningssätt men även känner medkänsla för 

personen som är i behov av hjälp. Travelbee (1971) menar att en mellanmänsklig 

relation mellan sjuksköterska och patient är betydande för en god omvårdnad. Varje 

enskild individ är unik och omöjlig att ersätta. Alla människor kommer någon gång 

drabbas av sjukdomar och tragedier men upplevelsen av händelserna är unika för 

varje individ. Detta visade sig även i resultatet från subkategorin ”Att känna empati 

för den drabbade”. När sjuksköterskan hade vårdat en patient under en längre tid och 

patienten gick bort sörjde hen personen som en individ eftersom sjuksköterskan hade 

etablerat en relation med patienten och sett bortom sjukdomen. Enligt Travelbee 

(1971) så kan benämningar som sjuksköterska och patient ge upphov till förutfattade 

meningar. Det kan hindra sjuksköterskan från att se patienten som en individ men 
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kan även påverka synen på sjuksköterskan då yrkesrollen döljer hens identitet vilket 

Travelbee (1971) tar avstånd från. Travelbee (1971) betonar även sjuksköterskans 

ansvar över att etablera en relation mellan sjuksköterska och patient. Allt ansvar är 

emellertid inte sjuksköterskans, då det krävs intiativ från båda parter för att uppnå en 

optimal relation.   

 
 
Under kategorin ”Upplevda hinder i omvårdnaden av patienter med HIV/AIDS” 

framkom det att många sjuksköterskor upplevde rädsla i att vårda patienter med HIV 

och AIDS. Förr sågs HIV som en dödsdom på grund av att det inte fanns något känt 

läkemedel. Idag finns det effektiv bromsmedicin som gör att det går att leva ett fullt 

fungerande liv med denna kroniska sjukdom. Det framkommer även i subkategorin 

”Att känna rädsla för att bli smittad” att rädsla var en påtaglig känsla hos 

sjuksköterskorna och upplevdes som störst vid hantering av nålar i stressig miljö då 

det ökade risken för stickskador. Vid kontakt med HIV-smittat blod finns det alltid en 

risk för exponering då det finns en mänsklig faktor, även en erfaren sjuksköterska 

kan göra misstag. Brist på kunskap och tidigare negativa erfarenheter av att vårda 

patienter med HIV eller AIDS kan vara en orsak till rädsla. Samtidigt hävdar 

Suominen et al, (2010) att tidigare erfarenheter av att vårda patienter med HIV/AIDS 

eller att sjuksköterskan hade någon i sin omgivning med sjukdomen ledde till ökad 

kunskap och mindre rädsla i vårdandet. Sjuksköterskor på allmänna vårdavdelningar 

visade sig ha mer negativa upplevelser och större rädsla av att vårda patienter med 

HIV och AIDS vilket kan bero på att sjuksköterskorna inte hade vårdat många 

patienter som led av sjukdomen. På avdelningar som var inriktade på HIV/AIDS vård 

visade sig sjuksköterskorna ha en positivare upplevelse eftersom de själva valt att 

arbeta med denna patientgrupp och hade en stor passion för sitt yrke. 

 

Utan tillräcklig kunskap skapas en barriär mellan sjuksköterskan och patienten som 

kan uttrycka sig i form av rädsla och kan även upplevas som ett hinder i 

omvårdnaden. Detta styrks av Puplampu, Olson, Ogilvie och Mayan (2014) som 

menar att kontinuerlig utbildning för sjuksköterskor ger mer kunskap och därmed 

minskar rädsla. I en annan studie rapporterar Hassan och Wahsheh (2011) att 81% av 

sjuksköterskorna saknade tillräcklig information om HIV och AIDS vilket bidrog till 

rädsla och styrker därmed resultatet som framkommer under subkategorin ”Att 

känna rädsla för att bli smittad”. Enligt Hassan och Wahsheh (2011) vägrade 84% av 
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sjuksköterskorna att vårda patienter med HIV och AIDS. Majoriteten av 

sjuksköterskorna använde internet som deras kunskapskälla. Det visade sig även att 

det fanns en viss misstro till aktuell forskning, att alla smittvägar ännu inte hade 

upptäckts vilket skapade rädsla hos sjuksköterskorna. Enligt ICN (2014) har 

legitimerade sjuksköterskor ett ansvar över att bevara sin yrkeskompetens samt följa 

aktuell forskning.  

 

Det framkommer i resultatet från subkategorin ”Att känna ilska och påfrestning i 

samband med vårdandet” att sjuksköterskor upplevde svårigheter i att nå fram till 

patienter som testade deras engagemang genom att ställa orimliga krav och inte 

samarbeta. Utan kommunikation uppnås inte den optimala omvårdnaden, det vill 

säga sjuksköterskans och patientens relation blir inte ömsesidig (Travelbee, 1971).  

Det visade sig även att en del sjuksköterskor sympatiserade med kvinnor som hade 

HIV och skuldbelade männen som hade smittat dem. I en studie av Asiedu och 

Myers-Bowman (2014) gjord i Ghana visade sig motsatsen då kvinnor som hade blivit 

diagnostiserade med HIV blev utsatta för diskriminering och stigmatisering i större 

utsträckning än män med diagnosen. Kvinnor med HIV riskerade att bli lämnade av 

sina makar till skillnad från män som hade blivit smittade som blev omhändertagna 

av sina fruar. Så fort en kvinna i Ghana drabbades av HIV blev hon förkastad av 

samhället och stämplad som prostituerad och det togs för givet att hon hade haft flera 

sexpartners. Enligt samhällets normer i Ghana ska en kvinna inte ha haft flera 

sexpartners (Asiedu & Myers-Bowman, 2014).  

 

6.2 Metoddiskussion 

Studiens syfte har i resultatet blivit besvarat och anses vara relevant eftersom att 

tidigare publicerade artiklar har påvisat liknande resultat. För att besvara 

litteraturstudiens syfte har åtta artiklar sökts fram med hjälp av databaserna 

PubMed, Cinahl och Scopus. Genom att inkludera flera artiklar till studien hade ett 

bredare resultat kunnat tillämpats vilket hade ökat överförbarheten och 

tillförlitligheten. I början av studien var det tänkt att inkludera attityder i 

litteraturstudiens syfte därför användes sökord som ”nurses attitudes” och ”anger”. 

Under sökningen av artiklarna ändrades syftet till enbart upplevelser för att smalna 

av syftet. Detta resulterade i att flera artiklar som enbart belyste attityder 
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eliminerades men två artiklar som söktes fram med hjälp av sökorden valdes att 

inkluderas till resultatet eftersom de innehöll både upplevelser och attityder. Genom 

att ha använt den vanligaste booleska termen AND så visades artiklar som 

inkluderade alla de valda sökorden. 

  

Det har även gjorts en tidsbegränsning till artiklar från 2000-talet och framåt för att 

få fram så aktuell forskning som möjligt. Under sökningens gång upptäcktes det att 

de flesta artiklar var från 90-talet eftersom att det var på 80-talet HIV och AIDS 

identifierades. Vilket resulterade i att det var svårt att hitta nyare studier med 

kvalitativ ansats som var av betydelse för litteraturstudien. Det är viktigt att ha i 

åtanke att även artiklar från 2000 talet och framåt som har inkluderats börjar bli 

gamla och att forskningen går framåt. Med tiden har nya sjukdomar upptäckts 

exempelvis Ebola, vilket har krävt mycket forskning och fokuset har flyttats från HIV 

och AIDS till mer aktuella och nyuppkomna sjukdomar. Kvalitativ ansats innebär att 

forskaren framställer insamlat material genom intervjuer och observationer för att få 

en djupare förståelse (Henricson & Billhult, 2012), vilket var målet med 

litteraturstudien. Citat som är betydande för resultatet har använts. De flesta av de 

nya studierna har använt sig av kvantitativ metod vilket försvårade sökningen.  

 

För att få ett så brett perspektiv som möjligt har studier från Sydafrika, USA, Uganda, 

Storbritannien och Egypten inkluderats. Anledningen till att inga geografiska 

begränsningar har gjorts är på grund av att HIV/AIDS förekommer världen över. 

Genom att ha med studier från Afrika kan resultatet påverkats eftersom att 

vårdkvaliten och utbildningar kan variera mellan de olika länderna. För att öka 

överförbarheten hade fler studier från industriländer kunnat inkluderats till studien 

men eftersom de flesta artiklarna från industriländerna var kvantitativa uteslöts de. 

Det hade varit betydelsefullt att inkludera studier från norden i litteraturstudien för 

att få en översikt av hur sjuksköterskor upplever hur det är att vårda patienter med 

HIV/AIDS i norden då sjukvårdssystemen i norden är mer överförbara till det 

svenska sjukvårdssystemen. Anledningen till att inga studier från norden har 

inkluderats är eftersom att de flesta artiklarna som påträffades var kvantitativa. 

Aspekter som kultur, traditioner, normer och religion varierar i olika länder och kan 

ha en påverkan på resultatet. Trots detta upplevde sjuksköterskorna liknande 
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fördomar i de olika länderna oavsett om studien var från ett utvecklingsland eller ett 

industriland.  

 

Samtliga artiklar var skrivna på engelska vilket inte är vårt modersmål. Detta kan ha 

påverkat pålitligheten av materialet. Under datainsamlingen hittades artiklar som 

utifrån abstraktet tycktes vara relevanta till studien, men eftersom de var skrivna på 

andra språk exkluderades de. I litteraturstudien förekommer det artiklar där andra 

yrkesgrupper än sjuksköterskor har medverkat, detta hade kunnat påverka resultatet 

men det framkommer tydligt vilken yrkesgrupp som uttrycker sig i intervjuerna och 

därför har artiklarna inkluderats.   

 

Det som kan ha påverkat resultatet i litteraturstudien är att kvalitetsgranskningen 

har gjorts med hjälp av Forsberg och Wengströms (2003) checklista för kvalitativa 

artiklar. Denna checklista saknar mall för poängsättning vid bedömning av låg, medel 

och hög kvalitet. Vilket kan ha resulterat i att det blev en subjektiv bedömning. 

Anledningen till att den ändå har använts vid bedömningen är för att checklistan gav 

en tydlig bild av vad en kvalitativ artikel bör innehålla.   

 

Under analysprocessen granskades artiklarna var för sig, därefter har vi samarbetat 

genom att ha diskuterat och analyserat framtaget material vilket har gjort att ett 

bredare perspektiv har tillämpats och trovärdigheten har ökat. Hanson, Balmer och 

Giardino (2011) menar att trovärdighet nås när fler än en granskare medverkar i 

analysen av materialet. På grund av svårigheter i att hitta lämpliga artiklar har 

tidsplanen påverkats.  

 

6.3 Forskningsetisk diskussion  

Alla artiklar som har inkluderats i litteraturstudien bedöms ha ett etiskt 

förhållningssätt. I forskning som berör människor är det av stor vikt att förhålla sig 

till etiska principer under hela arbetets gång. Med det menas att deltagarna 

behandlas med respekt, får vara anonyma samt avbryta sin medverkan under 

forskningens gång (Kjellström, 2012). Fem av artiklarna var godkända av en etisk 

kommitté. I de resterande tre artiklarna hade författarna inte tydligt beskrivit ett 

etiskt resonemang därför söktes tidsskriften upp för vidare granskning av regler för 
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publicering. Det visade sig att ett etiskt förhållningssätt var ett krav för utgivning av 

artiklarna. I tre av artiklarna framgick det tydligt att deltagarna hade blivit 

informerade att de när som helst kunde avsluta sin samverkan utan att behöva ange 

anledning. I alla artiklar betonade författarna vikten av att behålla sekretessen.  I en 

artikel har intervjuerna gjorts på deltagarnas modersmål och sedan översatts till 

engelska, detta kan ha påverkat tolkningen av vad som sagts. I två artiklar har 

intervjuer skett på engelska vilket inte var deltagarnas modersmål. Detta kan ha 

påverkat resultatet eftersom det kan vara svårt att uttrycka sig korrekt på ett annat 

språk än sitt hemspråk.  

 

Genom att ha en regelbunden dialog löstes eventuella oenigheter. Målet med studien 

har varit att redovisa på ett opartiskt sätt genom att inte vinkla eller påverka 

resultatet, det är oetiskt att exkludera resultat som säger emot litteraturstudiens syfte 

på grund av personliga åsikter (Forsberg & Wengström, 2013).  Eftersom att 

författarna till litteraturstudien inte har några tidigare erfarenheter av att vårda 

patienter med HIV/AIDS så har inga personliga upplevelser kunnat ha en inverkan 

på resultatet.   

 

6.4 Slutsats  

Sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter med HIV/AIDS har en stor 

betydelse för omvårdnaden. Upplever sjuksköterskan negativa känslor i samband 

med omvårdnaden kommer det alltid vara ett hinder att god vård ges på lika villkor. 

Det kan även speglas i kommunikationen mellan sjuksköterska och patient på grund 

av att kommunikation inte alltid sker verbalt utan även ickeverbalt i form av 

kroppsspråk. Vill inte sjuksköterskan vårda en patient med HIV eller AIDS kan det 

påverka vården som ges, hur patienten ser på sig själv och sin sjukdom.  

     

Vid vård av patienter med HIV och AIDS upplevdes rädsla och stress hos 

sjuksköterskor på grund av osäkerhet i omvårdnaden. Sjuksköterskor som självmant 

valt att jobba inom HIV och AIDS vården hade en mer positiv inställning till 

patienterna. De upplevde mindre rädsla och stress eftersom att de inte såg 

sjukdomen som ett hinder i omvårdnaden. Då de dagligen hade kontakt med 

patienter med HIV/AIDS ledde det till ökad kunskap och erfarenhet.  



20 
 

I samband med upptäckten av HIV gjordes det mycket forskning och studier samt att 

sjukdomen tog stor plats i media. Oförklarliga plötsliga dödsfall främst bland 

homosexuella skapade rädsla bland människor och fördomar började spridas i takt 

med att flera insjuknade. Idag finns det effektiv behandling som gör att det går att 

leva ett normalt liv, HIV har utvecklats från att vara en dödlig sjukdom till att ses som 

en kronisk sjukdom. Det är ändå av stor vikt att sjukdomen tas på största allvar för 

att förhindra fortsatt spridning och utveckling av AIDS. Mer forskning och 

regelbunden utbildning behövs för att öka kunskapen och kunna erbjuda en god 

omvårdnad. Det är även viktigt att sjuksköterskor tar ansvar över sitt lärande och 

håller sig uppdaterad med aktuell forskning. Tillsammans bör sjukvårdspersonalen 

kämpa mot UNAIDS mål som är att AIDS ska vara utrotad till 2030.  
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spirituellt stöd. 

Hög 
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Undersöka hur 
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självmant valt att arbeta 
med HIV/AIDS 
infekterade patienter 
upplever det som.  
  

 21 legitimerade sjuksköterskor, 5 

icke legitimerad personal och 1 
sjuksköterskestudent. 
 
Endast ssk är inkluderade 
 
 
 

Kvalitativ metod 

 
Observationer 
 
Semistrukturerade intervjuer 
 
Innehållsanalys 
 
Etiskt godkänd 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultatet visade att sjuksköterskorna 

som själva valt att arbeta inom detta 
område hade en större vilja till att 
hjälpa och vårda patienterna. Vissa 
sjuksköterskor undvek att tala om vart 
de jobbade pga att de ofta blev bemötta 
med negativa attityder. 
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Undersöka hur 
sjuksköterskor 
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och privatliv.   

12 sjuksköterskor  Kvalitativ metod  
 
Intervjuer  
 
Innehållsanalys 
 
Har ett etiskt resonemang 

Sjuksköterskorna ansåg att de fanns en 
ökad risk för smitta eftersom de 
jobbade i en stressig miljö. I 
omvårdnaden av HIV/AIDS patienter 
upplevde sjuksköterskorna oro och 
ångest speciellt vid hantering av blod 
och kroppsvätskor men de kände även 
empati och hjälplöshet för patienterna.   
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