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Abstrakt  
 

Bakgrund: Vårdpersonal kan uppleva negativa erfarenheter när de vårdar personer med 

HIV/AIDS. Det framkommer i studier att kunskap om HIV/AIDS kan leda till positivare 

erfarenheter. Vårdpersonals erfarenheter av att vårda dessa personer är därför en viktig 

kunskap som kan användas för att förbättra kunskapen hos vårdpersonal och i längden 

förbättra vården för personer med HIV/AIDS. Syfte: Litteraturstudiens syfte var att 

beskriva vårdpersonals erfarenheter av att vårda personer med HIV/AIDS. Metod: 

Litteraturstudie där åtta kvalitativa vetenskapliga studier inkluderades. Fribergs modell för 

litteraturöversikt användes och med inspiration från Graneheim och Lundman (2004) 

granskades studiernas resultat. Dessa analyserades och sammanställdes till nya resultat. 

Resultat: Resultatet sammanställdes i sex underkategorier som beskrev vårdpersonalens 

erfarenheter av att vårda personer med HIV/AIDS. Dessa sex underkategorier delades i sin 

tur in i två kategorier: Känslor av sympati, vanmakt, rädsla och ilska och Upplevelse av 

stigma och diskriminering. Slutsats: Bristande kunskap om sjukdomstillståndet 

HIV/AIDS kan leda till ett fördömande och stigmatisering mot personerna med sjukdomen 

och kan relateras till samhället och den syn som redan finns mot personer med HIV/AIDS. 

Mer kunskap om HIV/AIDS hos vårdpersonal kan hjälpa dem att få mer positiva 

erfarenheter vilket kan påverka omvårdnaden för personerna med sjukdomen. 

  

Nyckelord: Vårdpersonal, stigma, HIV/AIDS, erfarenheter, omvårdnad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Experiences of caring for people with HIV/AIDS 

 

Abstract 

Background: Health professionals may experience negative experiences when they are 

caring for people with HIV/AIDS. It emerges in studies that knowledge about HIV/AIDS 

can lead to more positive experiences. Healthcare professionals’ experiences of caring for 

these people is an important knowledge that can be used to improve the knowledge of 

professionals and ultimately improve care for people with HIV/AIDS. Aim: The aim of the 

literature study was to describe the health professionals’ experiences of caring for people 

with HIV/AIDS. Method: Literature study where eight qualitative scientific studies were 

included. Friberg's model for the literature review were used, and with inspiration from 

Graneheim and Lundman (2004) assessed the studies’ results. These were analysed and 

compiled into new results. Results: The results were compiled into six subcategories that 

described the nursing staffs’ experiences of caring for people with HIV/AIDS. The six 

subcategories were divided into two categories: Feelings of sympathy, powerlessness, fear 

and anger and The experience of stigma and discrimination. Conclusion: Lack of 

knowledge about the disease HIV/AIDS could lead to stigmatization and judgemental 

against people with the disease and may be related to society and the visions that already 

exists against people with HIV/AIDS. More knowledge about HIV/AIDS by health 

professionals can help them get more positive experience which may affect the care for 

people with the disease.   

Keywords: Health professionals, stigma, HIV/AIDS, experiences, nursing.  
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Inledning 
 

 Hälso- och sjukvårdslagen uttrycker att vård ska ges på lika villkor oavsett 

sjukdomstillstånd och med en respekt för alla människors lika värde och värdighet 

(SFS 1982:763). Omvårdnad utgör sjuksköterskans kunskapsområde och är det 

huvudsakliga ansvaret som en sjuksköterska har i sitt arbete. Vi valde att studera 

vårdpersonal i form av legitimerade sjuksköterskor, undersköterskor och 

vårdbiträdens erfarenheter av att vårda personer med HIV/AIDS då detta ligger inom 

sjuksköterskeprofessionens område och är viktigt för att i slutändan ge en så bra vård 

på lika villkor som möjligt. 

Bakgrund 
 

I slutet av 2014 uppskattades 36.9 miljoner människor leva med Humant 

immunbristvirus (HIV) vilket gör det till en av världens viktigaste folkhälsofrågor. 

Hittills har sjukdomen krävt mer än 34 miljoner liv och år 2014 dog ungefär 1.2 

miljoner människor i någon form av HIV-relaterad orsak. Under samma år var det 2 

miljoner människor som smittades globalt. Den mest drabbade regionen var söder 

om Sahara, Afrika med ungefär 25.8 miljoner HIV-smittade år 2014. Sedan år 2000 

har epidemin stabliserats, antalet nya HIV-infektionner har minskat med 35 procent 

AIDS-relaterade dödsfall har minskat med 24 procent (World Health Organization 

[WHO], 2015).  I Sverige har antalet personer smittade av HIV varit på en jämn nivå 

de senaste elva åren, år 2014 levde totalt ungefär 6800 personer med en känd HIV-

diagnos (Folkhälsomyndigheten, 2014). 

 

Infektionen HIV orsakas av Humant immunbristvirus som är ett retrovirus vilket 

innebär att det inte läker ut utan lagras i kroppens arvmassa och blir en kronisk 

infektion. Retroviruset har en relativt låg smittsamhet, undantaget de första veckorna 

efter man smittats samt i slutskedet av sjukdomen då smittsamheten är hög. Viruset 

sprids genom oskyddat sex, vid blodtransfusion eller vid stick av förorenad spruta. 

HIV kan även överföras från mor till barn i samband med graviditet, förlossning och 

amning (Folkhälsomyndigheten, 2015). 
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När en person blir smittad med viruset angrips och förstörs CD4-cellerna (T-

hjälparceller) som har en viktigt funktion i immunförsvaret, angreppet medför att 

immunförsvaret försämras gradvis (WHO, 2015). Det kan ta flera år innan 

sjukdomen HIV debuterar men den smittade brukar få en så kallad primärinfektion 

som ger symtom. Symtomen kan vara lindriga och övergå så snabbt att man inte 

hinner misstänka att man drabbats av viruset. Feber, ont i hals, svullna lymfkörtlar 

och utslag brukar vara de symtom som är framträdande vid HIV 

(Folkhälsomyndigheten, 2015). 

 

 När symtom som feber, viktminskning, diarré, vissa cancersorter och infektioner  

uppkommer kan det vara ett tecken på att AIDS (Acquired immunodeficiency 

syndrome) utvecklats (WHO, 2015). AIDS uppkommer då viruset har skadat 

immunförsvaret så mycket att kroppen inte längre kan skydda sig mot dessa 

infektioner (Folkhälsomyndigheten u.å.).  

 

Sjukdomsutvecklingen kan skjutas upp och bromsas genom att med läkemedel 

minska mängden cirkulerande virus i kroppen, men det finns idag ingen behandling 

för att bota den som har fått sjukdomen AIDS (Folkhälsomyndigheten, 2015). 

Behandlingen består av av tre eller fler antiretrovirala läkemedel (ART) och det 

rekommenderas att starta med ART då CD4-cellerna sjunker till 500 celler/mm3 

eller mindre (WHO, 2015). Trots den medicinska behandlingen med läkemedel är det 

troligt att det kan behövas vård och omvårdnad för personerna med HIV/AIDS under 

någon period av livet då vi människor bland annat blir sjuka, råkar ut för olyckor eller 

behöver äldrevård. 

 

Det finns en rad olika aspekter som kan utgöra hinder för en god omvårdnad av 

personer med HIV/AIDS, exempelvis stigma (Hassan & Wahsheh, 2011), oro och 

tveksamhet inför att vårda personer med HIV/AIDS (Akin et al., 2013) och okunskap 

om sjukdomen HIV/AIDS (Oyeyemi, Oyeyemi  & Bello, 2006). 

 

Omvårdnad vid HIV/AIDS 

 

Den nationella professionella organisationen uttrycker dessa förväntningar på 

sjuksköterskeprofessionen och kunskapsområdet omvårdnad: ”Omvårdnad ska ges 
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respektfullt, oberoende av ålder, hudfärg, tro, kulturell eller etnisk bakgrund, 

funktionsnedsättning eller sjukdom, kön, sexuell läggning, nationalitet, politiska 

åstikter eller social tillställning” (Svensk sjuksköterskeförening, 2012, s. 3). Detta 

innebär att bland annat respektera människans värde och inte döma personer med 

olika sjukdomstillstånd. 

 

Resultat från en studie (McCann, 1997) med både semistrukturerade intervjuer och 

enkäter visar att ett icke-dömande förhållningssätt ökade viljan hos vårdpersonal att 

vårda personer med HIV/AIDS. Studien visar att det förefaller vara av avgörande 

betydelse för god omvårdnad att vårdpersonal inte dömer utan accepterar personer 

med HIV/AIDS oavsett om de är homosexuella, prostituerade, missbrukare etcetera. 

Vårdpersonalen beskrev även att det kunde vara meningsfullt att vårda personer med 

HIV/AIDS både på en professionell och personlig nivå. På den professionella nivån 

menade de att det innebar chansen att få ny kunskap om den biomedicinska 

utvecklingen  och det psykosociala perspektivet. På den personliga nivån menade 

vårdpersonalen att de upplevde tillfredsställelse (McCann, 1997). Denna studie visade 

att vårdpersonal med ett icke-dömande förhållningssätt var de som ville vårda 

personer med HIV/AIDS.  

 

En studie gjord i Jordanien visade att 84 procent av vårdpersonalen som var med i 

studien inte ville vårda personer med HIV/AIDS (Hassan & Wahsheh, 2011). En 

annan studie från ett universitetssjukhus i Kina visade att hälften av deltagarna 

undvek kontakt med HIV-positiva patienter (Chen & Holzemer, 2004). I Sverige 

gjordes en studie vars resultat visade att 36 procent av vårdpersonalen skulle avstå 

från omvårdnad av HIV-patienter om de hade möjlighet, resultaten från studien 

pekar på att det fanns en rädsla och osäkerhet att vårda personer med HIV/AIDS 

(Röndahl, Innala & Carlsson, 2003). Rädsla och oro beskrivs som vanligt 

förekommande känslor vid vård av patienter med HIV/AIDS (Juan et al., 2004). 

Vårdpersonal kan uppleva en rädsla att bli kontaminerad eller att bli smittade av 

kroppsvätskor när de vårdar patienter med HIV/AIDS (Aghamolaei et el., 2009, 

Hassan & Wahsheh, 2011, Chen & Han, 2010, Delobelle et al., 2009). 

 

Studier har visat att ju mer kunskap sjuksköterskor har om HIV/AIDS desto mindre 

negativa är attityderna mot personerna med sjukdomen (Aghamolaei et el., 2009, 
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Souminen et al., 2010 & Delobelle et al., 2009, Sherman & Ouellette, 2001). 

Studierna ovan har visat att vårdpersonal som har mindre kunskap om HIV/AIDS är 

de som är mer rädda och oroliga för att själva bli smittade av sjukdomen. 

 

Vårdpersonal som deltog i en studie gjord i Sydafrika beskriver att de inte vågade 

berätta för människor i samhället om sitt arbete då de var rädda att folk skulle tro att 

de själva var HIV-positiva och att de därmed skulle bli uteslutna från social 

gemenskap (Haber, Roby, & High-George, 2011). En holländsk studie visar att både 

personerna med HIV/AIDS som vårdats samt vårdpersonal upplevde stigmatisering 

och negativa attityder gentemot dem. Patienterna beskriver stigma från vårdpersonal 

på det sättet att de fick frågor som inte ansågs vara relevanta för vårdbesöket, 

exempelvis kunde de få frågan om hur de fått sjukdomen. De berättar även om 

diskriminering och särbehandling, vårdpersonal kunde bära exempelvis överdrivna 

skyddskläder när det inte ansågs behövas. Vårdpersonalen menar att stigmatisering 

tillhörde det förflutna men de erfarenheter som personerna med HIV/AIDS beskriver 

tydde på att det fortfarande finns kvar (Stutterheim et al., 2014).  

 

Motiv för studien 
 

Sjuksköterskeprofessionen förväntas hålla sig till International Council of Nurses 

(ICN:s) etiska kod som skriver om att alla som som vårdas av en autonom profession 

ska känna trygghet och bli bemötta oberoende av sjukdom eller ohälsa på ett 

likvärdigt sätt. Resultat från studierna ovan har visat att så inte är fallet utan att 

personerna med HIV/AIDS behandlades annorlunda. Resultat från studier (se ovan) 

har visat att vårdpersonal kan känna rädsla inför vårdandet av HIV-positiva 

personer. Det är rimligt att anta att rädslan kan vara sammankopplad med negativa 

erfarenheter gentemot personer med HIV/AIDS. Det är även rimligt att anta att 

rädsla och negativa erfarenheter hos vårdare kan påverka vårdkvaliteten negativt. En 

studie gjord av Pickles, King och Belan (2009) har visat att negativa attityder kan 

leda till en sämre vårdkvalité. Varför det kan leda till en sämre vårdkvalité är på 

grund av att vårdpersonalens rädsla för att själva bli smittade påverkade bland annat 

viljan att vårda personer med HIV/AIDS. I resultaten från ovanstående studier 

framgår det även att kunskap kan vara en betydelsefull aspekt för att motverka 

negativa upplevelser hos vårdpersonal och leder till positivare attityder gentemot 

http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj22Pu3kNbKAhXF1iwKHRbdDTsQFggmMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.icn.ch%2F&usg=AFQjCNE1cM7lkSiSRImJeaWheDT0fY4s1w
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personerna med HIV/AIDS. Därför är det troligt att kunskap kan vara en 

betydelsefull faktor som kan förbättra vården av personer med HIV/AIDS. Vårdares 

erfarenheter av att vårda patienter med HIV/AIDS är därför betydelsefulla för att 

sprida kunskap om den erfarenheten vårdpersonal har och därmed i förlängningen 

förbättra kvalitén på vården av personer med HIV/AIDS. Ingen studie kunde hittas 

där man sammanställt resultat från enskilda studier där vårdpersonals erfarenheter 

av att vårda personer med HIV/AIDS undersökts.  

 

Syfte 
 

Litteraturstudiens syfte var att beskriva vårdpersonals erfarenheter av att vårda 

personer med HIV/AIDS. 

 

Metod 
Metoden var en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Kvalitativ metod användes för 

att det kan ge en ökad förståelse och en inblick i en människas upplevelse då det ger 

beskrivande data (Olsson & Sörensen, 2011, 106). För att beskriva vilka erfarenheter 

vårdpersonal upplever när de vårdar personer med HIV/AIDS användes forskning 

som tidigare publicerats som enskilda studier. En litteraturstudie beskrivs som en 

sammanställning av tidigare forskning som publicerats och utifrån det skapas ett nytt 

resultat och en ny helhet bildas (Friberg, 2012, 121-124).  

 

Sökmetoder 

 

Databaser som användes för litteratursökningen var Cinahl, PubMed, MEDLINE, 

Scopus, SveMed+ och PsycInfo. För att hitta studier som handlar om omvårdnad 

anses Cinahl och PubMed vara de databaser som är mest relevanta (Polit & Beck, 

2013, 120-122). Avgränsningarna var att alla studier skulle ha genomgått Peer 

Reviewed och hos samtliga databaser gjordes detta förutom hos Scopus där det inte 

gick att avgränsa med detta. Peer reviewed används för att säkerställa artiklars kvalité 

och är granskade av personer som är kunniga i ämnet (Olsson & Sörensen, 2011, 73). 

Avgränsning för årtal gjordes till 2000-2015 för att få så ny forskning som möjligt och 
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engelska som språk. Sökorden var: nurs*, nursing*, nurses, experience*, care*, HIV*, 

HIV-positive*, attitude*, stigma*, AIDS-patient*, AIDS*,qualitative*, perceptions* 

och people*. Sökorden omvandlades till databasernas MeSH-termer och Cinahl-

headings i deras ämnesordlista för säkerställa att rätt sökord användes och att på så 

sätt få fram de mest relevanta studierna. Sökningar gjordes även i fritext för att få 

fram fler artiklar och trunkering (*) användes på de valda orden för att få fram ordens 

olika böjningsformer. Sökningarna kompletterades med den booleska operatorn 

”AND” i databasen Cinahl. Dessa sökningar redovisas i tabell 1 (Bilaga 1). 

Urval 
 

Inklusionskriterierna var att deltagarna i studierna antingen skulle vara en 

legitimerad sjuksköterska (registered nurse), undersköterska eller vårdbiträde då det 

är dessa som främst sköter omvårdnaden, studierna skulle även vara av minst 

medelhög kvalitét. Exklusionskriterierna var all övrig personal samt 

familjemedlemmar som vårdade personer med HIV/AIDS. Efter inklusions- och     

exklusionskriterier gjordes en grovsållning av artiklar genom att deras titlar och 

abstrakt lästes för att se om de svarade på litteraturstudiens syfte och på så sätt 

gjordes det första urvalet (Se tabell 1, bilaga 1). Artiklarna som svarade på 

litteraturstudiens syfte gick vidare till ett andra urval och lästes igenom i full text. 

Slutligen kvarstod åtta kvalitativa studier som svarade mot litteraturstudiens syfte 

och dessa kvalitetsgranskades för att fastställa artiklarnas kvalitet. Ett protokoll från 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (2014) användes för att 

kvalitetgranska (Se bilaga 2). Fyra av studierna bedömdes vara av medelhög kvalitét 

och fyra av hög kvalité, se artikelöversikt (Bilaga 3).  

Analys 
 

Analysarbetet beskrivs som en rörelse från helhet till delar och sedan till en ny helhet. 

De utvalda åtta studierna och deras delar uppkommer när resultatet från artiklarna 

styckas ned för att hitta de viktigaste aspekterna. De aspekterna sätts ihop och den 

nya helheten skapas, det vill säga resultatet från litteraturstudien (Friberg, 2012, 

127). I denna litteraturstudie har författarna med inspiration från Graneheim och 

Lundman (2004) arbetat med analysen. Författarna började analysprocessen genom 

att enskilt läsa igenom de utvalda studiernas resultat flera gånger för att få en 
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huvudsaklig uppfattning av vad resultaten handlade om. Sedan plockades meningar 

och fraser ut från artiklarnas resultat som verkade relevanta och motsvarade syftet 

med litteraturstudien. Huvudresultaten sorterades med avseende på likheter och 

olikheter, för att senare kondenseras till koder och grupperas in i underkategorier 

utifrån likheter och skillnader. Slutligen bildades kategorier utifrån 

underkategorierna. Processen med analysen fördelades lika mellan bägge författarna. 

Detta genom att bägge författarna tog ut meningar och fraser ur studiernas resultat 

för att sedan jämföra dessa. För att säkerställa att viktiga resultat inte uteslutits 

tolkades resultat, indelning i kategorier och underkategorier av båda författarna. 

Forskningsetik 
 

Det grundläggande internationella dokumentet med etiska riktlinjer för 

humanforskning kallas för Helsingforsdeklarationen. Forskningen ska visa 

betydelsefull kunskap, riskerna för försökspersonerna eller obehag måste vägas mot 

de förväntade vinsterna som måste vara större än riskerna. Som forskare ska man se 

till att skydda sårbara individer eller grupper. Det är viktigt att inte skada deltagarna 

utan att skydda livet, hälsan, integriteten, värdigheten, rätten av självbestämmande 

och skydda konfidentielliteten även om de gett sitt medgivande. Personerna som är 

med i forskningen har en rättighet att avbryta sin medverkan när som helst 

(Helsingforsdeklarationen, 2015). Forskning godkänns endast om den utförs med 

respekt för människovärdet och de mänskliga rättigheterna ska alltid beaktas vid en 

etikprövning. Det krävs ett godkännande från en etikprövningsnämnd för att få 

publicera vårdvetenskapliga artiklar (Olsson & Sörensen, 2011, 86). Graneheim & 

Lundman (2004) menar att texten alltid tolkas i någon form men tolkningen ska vara 

textnära. Att tolkningen gjordes så textnära som möjligt var för att minska risken för 

feltolkningar, det vill säga att resultaten som togs ut inte var de sanna resultaten. 

Riskerna med denna litteraturstudie var feltolkningar i samband med översättning av 

artiklarna från engelska till svenska samt att då författarna skapade teman fanns en 

risk att ha abstraherat för mycket eller att betydande resultat inte kommit med. För 

att minska dessa risker har författarna varit textnära och läst igenom texten ett flertal 

gånger. Det har inte tagits med någon text från orginalsstudier förutom de citat som 

framgick. Ett etiskt förhållningssätt har hållits genom skrivandet då alla resultat 

tagits med även om de inte var överens med författarnas åsikter, vilket Forsberg och 

Wengström (2013, 69-70) anser är viktigt. Med detta menar författarna att vi som 



 8 

människor har en förförståelse och att det är lätt att anta att erfarenheterna hos 

vårdpersonalen skulle vara negativa och att det därför var viktigt att bortse från sin 

förförståelse och ta med alla resultat oavsett om de var negativa eller positiva.  

Resultat 

 

Resultatet är indelat i två kategorier. Dessa kategorier är i sin tur indelade i sex 

underkategorier som visar på vårdpersonals erfarenheter av att vårda personer med 

HIV/AIDS. 

 

Tabell 2. Översikt av kategorier och underkategorier 

Kategorier                                                       Underkategorier  

Känslor av sympati, vanmakt, rädsla 

och ilska  

Erfarenheter av empati och medkänsla 

Erfarenheter av oro och hjälplöshet i 

samband med okunskap  

Erfarenheter av ilska och frustration 

Upplevelse av stigma och 

diskriminering 

Erfarenheter av bristande omvårdnad 

av personer med HIV/AIDS 

Erfarenheter av ett fördömande 

förhållningssätt mot personer med 

HIV/AIDS 

Erfarenheter av samhällets negativa 

attityder till vårdpersonal som vårdar 

personer med HIV/AIDS 

 

Känslor av sympati, vanmakt, rädsla och ilska  

 

Erfarenheter av empati och medkänsla 

 

Resultat från studier visade att vårdpersonal upplevde empati och medkänsla när de 

vårdade personer med HIV/AIDS (Sherman, 2000, Deetlefs, Greeff & Koen, 2003, 

Hodgson, 2006, Smit, 2005, Mullins, 2009, Manganye, Maluleke & Lebese, 2013) (se 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Manganye%20BS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25871309
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Maluleke%20TX%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25871309
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lebese%20RT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25871309
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tabell 2). I en studie gjord av Sherman (2000) beskriver vårdpersonal personlig 

smärta när de utförde uppgifter som personen med HIV/AIDS upplevde smärtade. 

En vårdare berättar att hen fick en klump i magen varje gång hen skulle ta blodprover 

på en person med HIV/AIDS. Vårdpersonal uttrycker även ett starkt engagemang 

gällande vårdandet av personer med HIV/AIDS och de uttrycker smärta när personer 

med HIV/AIDS som de vårdat och skapat ett band till dött eller var döende, vilket 

kunde upplevas som emotionell stress. Deltagarna i studien berättar även att de 

upplevde denna emotionella stress när de inte lyckats bygga upp en relation till 

personerna med HIV/AIDS som de vårdade (Sherman, 2000). Resultat från en studie 

visar att det fanns ett engagemang från vårdpersonal mellan dem och personerna 

med HIV/AIDS som de vårdade. De upplevde även medkänsla för personerna med 

HIV/AIDS som de vårdade (Hodgson, 2006). Det framkommer att deltagare i en 

studie upplevde att vårda personer med HIV/AIDS som en djup kontakt dem emellan 

(Mullins, 2009). Vårdpersonal i en annan studie uttrycker medlidande gentemot 

personerna som led av HIV/AIDS samt att det kunde vara en givande upplevelse att 

vårda personer med sjukdomen (Smit, 2005). Det framkomer i en studie att det var 

svårt att hantera budskapet det sände till personen med HIV/AIDS när vårdaren 

använde skyddskläder och saknade ett svar då personen med sjukdomen frågade 

varför hen använde flera par handskar (Manganye, Maluleke & Lebese, 2013). När 

personer med HIV/AIDS vårdades med kopiösa diarréer eller vätskande sår som 

luktade försökte vårdpersonal kontrollera sina känslor så att personerna med 

sjukdomen inte skulle bli stötta (Sherman, 2000).  

 

Erfarenheter av oro och hjälplöshet i samband med okunskap  

 

Studier har visat att det finns oro för att bli smittad av HIV/AIDS bland vårdpersonal 

(Deetlefs, Greeff & Koen, 2003, Sherman, 2000, Fournier et al., 2007, Smit, 2005, 

Manganye , Maluleke & Lebese, 2013) (se tabell 2). Resultat från två studier visar att 

vårdpersonal upplevde oro för att bli smittad när de vårdade personer med 

HIV/AIDS (Sherman, 2000, Deetlefs, Greeff & Koen, 2003). I två andra studier 

använde vårdpersonalen extra skyddsåtgärder till följd av den oro de hade för att bli 

smittade (Fournier et al., 2007, Manganye, Maluleke & Lebese, 2013). En 

sjuksköterska i en studie berättar att när hen frågat en kollega varför hen använde 

extra handskar då personen med HIV/AIDS kom till hjälpmedelsbåset så berättade 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Manganye%20BS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25871309
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Maluleke%20TX%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25871309
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lebese%20RT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25871309
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Manganye%20BS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25871309
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Maluleke%20TX%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25871309
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lebese%20RT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25871309
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Manganye%20BS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25871309
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Maluleke%20TX%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25871309
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lebese%20RT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25871309


 10 

kollegan att det var för att hen var tvungen att skydda sig själv då Aids dödar 

(Manganye, Maluleke & Lebese, 2013). Det framkommer i en studie att vårdpersonal 

upplevde oro för att personer med demenssjukdom som hade HIV/AIDS skulle bita 

dem eller utsätta dem för blodsmitta om de drog ut sin intravenösa infart (Sherman, 

2000). När personer med HIV/AIDS blev arga och med mening försökte smitta 

vårdpersonal genom att kasta urin och avföring samt spotta på dem upplevde de oro 

på grund av risken för att bli smittad och en deltagare i studien beskriver att det var 

den enda gången som hen kände förhöjd stressnivå (Mullins, 2009). En annan studie 

visar att vårdpersonal inte alls upplevde oro när de övervägde att vårda personer med 

HIV/AIDS men risken för att bli smittad av viruset fanns alltid i bakhuvudet. Oron de 

upplevde var på grund av den låga kvalitén och bristande tillgång till skyddsåtgärder 

för att det ökade risken för oavsiktlig exponering (Smit, 2005). Vårdpersonal i en 

ytterligare studie beskriver att eftersom HIV/AIDS är mindre prevalent så var de inte 

oroliga för sjukdomen men de såg ändå till att använda sig av universiella 

säkerhetsåtgärder vid vårdandet av en person med HIV/AIDS (Mullins, 2009). Det 

framkommer i en studie att vårdpersonal upplevde att vårda personer med 

HIV/AIDS som dränerande och extra påfestande vilket i sin tur kunde leda till en 

fysisk och mental trötthet. En deltagare i studien beskrev att hen försökte lämna sitt 

arbete på sjukhuset men att det inte var lätt att kontrollera känslorna. Hen oroade sig 

för personerna som hen visste var döende och det lämnade hen med en tom känsla 

inombords (Smit, 2005). Det framkommer i en studie att sjuksköterskorna upplevde 

en emotionell ångest då de var oroliga för personerna de vårdade med HIV/AIDS när 

de delegerade vården till anhöriga eller andra vårdgivare (Fournier et al., 2007). 

 

Resultat från studier visar att vårdpersonal upplever hjälplöshet när de vårdar 

personer med HIV/AIDS (Smit, 2005, Deetlefs, Greeff & Koen, 2003, Mullins, 2009). 

Det framkommer i en studie att vårdpersonal upplevde känslor av hjälplöshet då de 

vårdade personer med HIV/AIDS då de visste att det inte fanns något botemedel för 

sjukdomen. En vårdare beskriver det som deprimerande då personerna med 

sjukdomen kom till sjukhuset sjuka och då de blev utskrivna var de fortfarande det 

samt att det inte fanns något att göra för personen med HIV/AIDS utan att hen var på 

väg att dö (Smit, 2005). En vårdpersonal i en studie berättar om att hon upplevde 

känslor av misslyckande när hon inte hade material för att utföra en behandling som 

var livsviktigt för personen med HIV/AIDS. Hon upplevde även ett misslyckande när 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Manganye%20BS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25871309
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Maluleke%20TX%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25871309
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lebese%20RT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25871309


 11 

personerna med HIV/AIDS kom till kliniken och klagade över saker som det inte 

finns behandling för (Mill et al.,2013). I en annan studie beskriver en vårdare att 

HIV/AIDS var utom kontroll. Vårdaren visste att det inte fanns något botemedel 

vilket gjorde att hen såg personen med sjukdomen som döende (Mullins, 2009). 

 

Resultat i studier visar att vårdpersonal upplever oro när de vårdar personer med 

HIV/AIDS och att det kan påverkas av kunskapen de har om sjukdomen (Sherman, 

2000, Smit, 2005, Mullins, 2009) (se tabell 2 ). Det framkommer i två studier att 

vårdpersonal med kunskap om sjukdomen och de fysiska riskerna när de vårdade 

personer med HIV/AIDS var de som uttryckte en mindre rädsla för att bli smittade 

(Sherman, 2000, Smit, 2005). Vårdpersonal i en studie uttryckte ett behov av mer 

utbildning och att öka kunskapen gällande HIV/AIDS för vårdpersonal eftersom de 

sällan vårdade personer med sjukdomen (Mullins, 2009).  

 

Erfarenheter av ilska och frustration 

 

Vårdpersonal beskriver i ett flertal studier känslor av ilska och frustration vid 

vårdandet av personer med HIV/AIDS (Sherman, 2000, Smit, 2005, Deetlefs, Greeff 

& Koen, 2003) (se tabell 2). Resultat i två studier visar att vårdpersonal upplevde en 

frustration när personerna de vårdade förnekade sin HIV-sjukdom, fortsatte med 

sina högriskbeteenden eller när de inte följde behandlingen (Sherman, 2000, 

Deetlefs, Greeff & Koen, 2003). Resultat i en annan studie visar att deltagarna 

upplevde ilska och frustration med vissa personer med HIV/AIDS som de vårdade. 

Ilskan och frustrationen kom då personerna med sjukdomen behandlade 

vårdpersonalen med stor respektlöshet och när de inte uppskattade vården de fick 

(Smit, 2005). I en Sydafrikansk studie upplevde vårdpersonal ilska då de blev utsatta 

för fara då personerna med HIV/AIDS medvetet försökte smitta dem (Deetlefs, 

Greeff & Koen, 2003). Ilska framkommer även i en studie då vårdpersonalen blev 

kränkta av samhället och kände ilska gentemot staten för hur de hanterade problemet 

med att bromsmediciner inte är tillgängligt för alla då det är så dyrt (Smit, 2005). 

Resultat från en studie visar på att det fanns en känsla av obehag då vårdpersonal 

vårdade personer med HIV/AIDS (Deetlefs, Greeff & Koen, 2003). 
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Upplevelser av stigma och diskriminering 
 

Erfarenheter av bristande omvårdnad av personer med HIV/AIDS 

 

Vårdpersonal beskriver i en studie (Mill et al.,2013) att de försökte behandla alla 

patienter likadant men kommentarer talade för att de trots allt behandlade personer 

med HIV/AIDS annorlunda. En vårdare i studien var alltid försiktig och tog på sig 

handskar och glasögon när hen visste om personens tillstånd för att förhindra att 

viruset spreds. En annan deltagare i studien beskriver att hen i vanliga fall inte tog på 

sig handskar när hen vårdade personer utan HIV/AIDS men med dem som är HIV-

positiva använde hen handskar. Det framkommer av studien att när en persons HIV-

status blev känd förflyttades personen till den bakre delen av avdelningen (Mill et 

al.,2013). Deltagare i en studie beskriver att vårdpersonal lämnade över vården av 

personer med HIV/AIDS till personal som både var yngre och mindre kunniga om 

sjukdomen. Det framkommer av en studie att om en kvinna kom in för att föda så 

blev hon sämre behandlad om hon var HIV-positiv. Vårdpersonal undvek även att ge 

vård till personer de misstänkte ha HIV/AIDS och vissa ur vårdpersonalen vägrade 

att ta blodprov på personer med sjukdomen (Manganye, Maluleke & Lebese, 2013).  

 

En vårdpersonal som arbetade i ett ungdomsfängelse beskriver i en studie (Mullins, 

2009) vården av HIV-patienter som annorlunda gentemot andra patienter medan 

andra vårdare i studien beskriver att vården inte alls var annorlunda i jämförelse med 

personer som vårdas och inte bär sjukdomen. Det framkommer av en annan 

deltagare i studien att äldre vårdpersonal inte ville vårda en person som var HIV-

positiv (Mullins, 2009). 

 

Erfarenheter av ett fördömande förhållningssätt mot personer med HIV/AIDS  

 

Resultat från studier visar att det finns ett fördömande förhållningssätt bland 

vårdpersonal till personer med HIV/AIDS (Sherman, 2000, Deetlefs, Greeff & Koen, 

2003, Manganye, Maluleke & Lebese, 2013) (se tabell 2). En studie visar att 

vårdpersonalen hade svårt att acceptera olikheter bland personer med HIV/AIDS 

med avseende på deras bakgrunder, värderingar och deras sexuella läggning som ofta 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Manganye%20BS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25871309
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Maluleke%20TX%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25871309
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lebese%20RT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25871309
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Manganye%20BS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25871309
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Maluleke%20TX%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25871309
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lebese%20RT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25871309
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skilde sig från vårdpersonalens egna (Sherman, 2000). Vårdpersonal skuldbelade 

personer med HIV/AIDS och ansåg att det var deras eget fel att de fått sjukdomen 

och kom med nedvärderande, elaka anmärkningar. De stämplade även vården av 

personer med HIV/AIDS som problematiskt och kunde föreslå till läkare att de skulle 

bli utskrivna eller bli straffade för sitt dåliga beteende genom att bli separerade från 

andra personer som vårdades (Manganye, Maluleke & Lebese, 2013).  

 

En annan studie beskriver att vissa bland vårdpersonalen ansåg att personer med 

HIV/AIDS hade blivit smittade på grund av oansvarigt beteende (Deetlefs, Greeff & 

Koen, 2003). Det framkom att en vårdpersonal ansåg att personer med HIV/AIDS 

fått sjukdomen som ett straff för sitt beteende och refererade till en religiös bok 

medan hen även ansåg att det fanns många oskyldiga offer som nyfödda och de som 

fått viruset när de opererats etc. (Mullins, 2009). 

 

Erfarenheter av samhällets negativa attityder till vårdpersonal som vårdar 

personer med HIV/AIDS 

 

Deltagare i en studie beskriver att de var tvungna att hantera negativa reaktioner på 

grund av var de arbetade. Detta var på grund av förutfattade meningar från samhället 

om att HIV/AIDS är farligt och att det fanns en chans att vårdpersonalen själva 

kunde ha blivit smittad av viruset. En del deltagare i studien undvek att berätta för 

människor runt omkring dem om att de vårdade personer med HIV/AIDS (Hodgson, 

2006). Vårdpersonal i en annan studie upplevde att samhället såg på dem med förakt 

och att samhället inte respekterade dem längre. En deltagare i studien berättade om 

att när hen skulle hem så tog hen av sig sin uniform så att människor i samhället inte 

skulle se var hen arbetade och tänka att hen kanske då var smittad av HIV/AIDS 

(Smit, 2005).  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Manganye%20BS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25871309
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Maluleke%20TX%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25871309
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lebese%20RT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25871309
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

 
Denna litteraturstudies syfte var att beskriva vårdpersonals erfarenheter av att vårda 

personer med HIV/AIDS vilket visade sig kan vara av både positiv och negativ 

karaktär. I en studie gjord av Breault och Polifroni (1992) beskriver vårdpersonal 

upplevelser av empati och medkänsla mot personer med HIV/AIDS som de vårdade. 

Detta bekräftas i denna litteraturstudie av Sherman (2000), Deetlefs, Greeff & Koen 

(2003), Hodgson (2006), Smit (2005), Mullins (2009). Något som även framkom i 

denna litteraturstudie var att vårdpersonal kunde drabbas av emotionell stress då de 

byggt upp en professionell relation till en person med HIV/AIDS som de vårdade och 

hen var döende eller avled.  Författarna till denna litteraturstudie reflekterade över 

att den emotionella stressen som uppkom handlade om att vårdpersonalen kände 

medkänsla och empati gentemot personen med HIV/AIDS. Denna medkänsla och 

empati ligger i det professionella ansvaret vårdpersonal förväntas ha för personer 

som de vårdar. 

 

Erfarenheter som känslor av oro och hjälplöshet var även något som framkom i 

studierna. Oro fanns för att bli smittad av viruset när vårdpersonalen vårdade 

personer med HIV/AIDS, vilket en studie gjord av Walusimbi och Okonsky (2004) 

ytterligare bekräftar. Hjälplösheten uppkom hos vårdpersonalen då de visste att 

sjukdomen inte gick att bota och kände att det inte fanns så mycket att göra för 

personerna med HIV/AIDS. Samstämmigt resultat kunde hittas i en studie gjord av 

Olivier och Dykeman (2003) där både vårdpersonal och socialarbetare rapporterade 

känslor av hjälplöshet i sin relation med personen med HIV/AIDS som de vårdade. 

Det har även visat sig att kunskap kan påverka vårdpersonals erfarenheter och 

upplevelser. Resultat från studierna visar att ju mer kunskap vårdpersonalen hade 

om HIV/AIDS desto positivare var upplevelserna i samband med vårdande. 

Positivare erfarenheter beskrevs som att vårdpersonal var mindre oroliga och rädda 

för att bli smittade av sjukdomen. Vårdpersonal i en studie beskriver att det behövs 

mer utbildning om HIV/AIDS. En studie gjord i Finland, Estland och Litauen visade 

just på detta med betydelsen av kunskapen om sjukdomen i ett led i att vilja vårda 
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personer med HIV/AIDS (Välimäki et. al., 2010). Författarna reflekterar över att det 

var tydligt att kunskapen vårdpersonalen hade om sjukdomen utgjorde en positiv 

erfarenhet då det ökade viljan att vårda personer med HIV/AIDS. 

 

Resultat visar även att vårdpersonal upplever ilska och frustration vid vårdandet av 

personer med HIV/AIDS. Både ilska och frustration mot personerna med HIV/AIDS 

samt ilska mot samhället som behandlade vårdpersonalen respektlöst. Ilskan 

gentemot personer med sjukdomen kunde även ses i en studie gjord av Breault och 

Polifroni (1992). I den studien uppkom ilskan då personerna med HIV/AIDS betedde 

sig dåligt och exempelvis inte ville samarbeta. Författarna till denna litteraturstudie 

drar som slutsats att personerna med HIV/AIDS kanske betedde sig dåligt och inte 

ville sammarbeta på grund av en orsak. Som vårdpersonal behöver man försöka 

förstå varför personer inte vill samarbeta. Kanske beror det på något språkligt som 

gör att personen inte förstår vad som menas eller så kan det så att personen med 

HIV/AIDS mår så dåligt att denne själv är så arg och frustrerad över sitt tillstånd att 

denna låter det påverka annat. HIV/AIDS är en sjukdom som kan leda till döden och 

författarna till denna litteraturstudie skulle kunna tänka sig att dessa personer med 

HIV/AIDS är rädda och oroliga över vad som komma skall och kanske därför beter 

sig dåligt. Det är av stor betydelse att vårdpersonal reflekterar över situationer när 

man upplever ilska och försöker förstå och sätta sig in i personen som är sjuks 

perspektiv.  

 

Vårdpersonal i studierna beskriver även hur omvårdnaden av personer med 

HIV/AIDS var annorlunda i jämförelse med personer som vårdas som inte har 

sjukdomen. Vårdarna beskriver att personer med HIV/AIDS blev behandlade på ett 

bristande sätt och att extra säkerhetsutrustning användes. Resultat från en annan 

studie visar också att vården är annorlunda och vårdpersonalen i den studien 

försummade personer med HIV/AIDS och kunde neka HIV-positiva fysisk vård eller 

kontakt (Greff et. al. 2008). 

 

Resultat har visat att det finns negativa attityder från samhället gentemot 

vårdpersonal som vårdar personer med HIV/AIDS vilket ledde till att vårdpersonal 

undvek att berätta var de arbetade. Samma resultat visar en annan studie gjord i fem 

afrikanska länder (Greff et. al. 2008). Det skulle kunna finnas kulturella skillnader 
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länder emellan vilket kan påverka samhällets attityder. Därför reflekterar författarna 

över att det hade varit intressant att se fler studier gjorda i andra länder och vidare 

samhällets attityder mot vårdpersonal som vårdar personer med sjukdomen. Det vill 

säga om det finns skillnader i samhällen från olika länder och hur man ser på 

sjukdomen HIV/AIDS. Då majoriteten av studierna medtagna till denna 

litteraturstudie är från Afrika är det svårt att överföra resultatet då det är rimligt att 

anta att det hade blivit ett annat resultat om studier från andra världsdelar tagits 

med. Författarna reflekterar över att det kan finnas stora skillnader länder emellan. 

Det kan finnas skillnader i ekonomi, organisationen som styr vården och skillnader i 

samhället som kan påverka människors synsätt.  

 

Fördömande mot personer med HIV/AIDS har funnits bland vårdpersonal i 

studierna. Vårdpersonal i en studie skuldbelade personer med HIV/AIDS och kunde 

komma med elaka anmärkningar (Manganye, Maluleke & Lebese, 2013). I studien 

gjord av Mullins (2009) berättade en vårdpersonal om att hen ansåg att HIV var ett 

straff för patientens beteende och refererade till en religiös bok. Bekräftande resultat 

framkommer i en studie gjord av Andrewin och Chien (2008). Leininger’s Sunrise 

Model är framtagen av en omvårdnadsforskare vid namn Madeleine Leininger som 

menar att det finns olika faktorer som kan påverka omvårdnaden, bland annat 

religion (Leininger, 2002). Författarna till denna studie reflekterar att det är rimligt 

att anta att religion kan påverka en människas synsätt och i detta fall negativt då hen 

i studien ovan menade att personer med hiv kan ha smittats som ett straff från 

gudarna.  

 

De flesta av studierna i denna litteraturstudie visar att stigmatisering och 

diskriminering av personer med HIV/AIDS förekommer. Några studier visar på att 

det fanns stigma hos såväl vårdpersonal emot personer med HIV/AIDS som hos 

samhället emot vårdpersonal som vårdade personer med HIV/AIDS vilket rimligtvis 

skulle kunna bero på bristande kunskap i samhället om sjukdomen och dess 

konsekvenser. Att det skulle kunna bero på dålig kunskap antog författarna på grund 

av att det hos vårdpersonal i studierna förekom diskriminering gentemot personer 

med HIV/AIDS vilket påverkades av kunskapen vårdpersonalen hade om sjukdomen. 

Det är rimligt att anta att om vårdpersonal som är utbildade till att vårda inte har den 

kunskapen så har inte heller personer i samhället det. Det framkommer i en studie att 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Manganye%20BS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25871309
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Maluleke%20TX%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25871309
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lebese%20RT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25871309
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vårdpersonal ansåg att det behövs mer utbildning om HIV/AIDS till vårdpersonal. 

Författarna reflekterade efter att ha läst studienas resultat att mer utbildning och 

kunskap om sjukdomen skulle kunna öka vårdkvalitén för personer med HIV/AIDS. 

Stigma och diskriminering är aspekter som kan leda till bristande omvårdnad utifrån 

ett professionellt perspektiv. Detta kunde även resultaten i studierna som är med i 

denna litteraturstudie visa. Som nämnts i bakgrunden så ska en lika vård ges till alla 

och diskriminering är något som bryter mot sjuksköterskans internationella 

professionella kod. Sjuksköterskeprofessionen verkar för en jämlik och rättvis vård 

när det gäller resursers fördelning, en lika tillgång för vård och omsorgstjänster samt 

att som sjuksköterska ska man uppvisa professionella värden såsom respektfullhet, 

lyhördhet, trovärdhet, integritet och medkänsla (Svensk sjuksköterskeförening, 2012, 

4). Umeås modell (Institutionen för omvårdnad, 2015) för omvårdnad beskriver att 

det finns många olika faktorer som kan påverka omvårdnaden. Bland annat beskrivs 

det hur organisation kan påverka relationen mellan personen som vårdas och 

vårdaren vilket kan diskuteras då majoriteten av studierna som använts till resultatet 

har gjorts i utvecklingsländer där organisationen kan se annorlunda ut. Det hade 

därför varit intressant att se resultat från studier gjorda från något land i norden då 

det kan finnas skillnader organisatoriskt, utbildningsmässigt men även ekonomiskt 

länder emellan. Umeås modell för omvårdnad beskriver även hur relationen mellan 

en person som vårdas och en vårdare kan påverkas av samhället (Institutionen för 

omvårdnad, 2015), därför hade det varit intressant att se studier gjorda i fler länder. 

Det framkom i en studie att vårdpersonal ansåg att personerna med HIV/AIDS fick 

skylla sig själva för att de fått sjukdomen och refererade till den religösa synsättet de 

hade (Mullins, 2009). Religion i samhället har troligen en stor påverkan på hur 

människor i ett samhälle uppfattar och förhåller sig till personer som kan ses som 

annorlunda och detta skulle kunna påverka vårdpersonals synsätt på saker och ting. 

Författarna till denna litteraturstudie hade gärna sett studier som fokuserar på hur 

religion kan påverka synsätt och erfarenheter bland vårdpersonal som jobbar med 

personer med HIV/AIDS. I en av studierna fann man att religion kan ha påverkat 

erfarenheten vårdpersonalen upplevde men med en enda studie så kan inga slutsatser 

dras om detta är fallet.  

Författarna till denna litteraturstudie ville lyfta fram betydelsen av att förhålla sig 

kritisk till sin personliga religion och alltid utgå från den förväntade professionella 

hållningen som ICNs etiska kod beskriver. En professionell sjuksköterska ska utgå 
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från professionens internationella kod och får vägledning i den beskriven i 

omvårdnadens värdegrund. Där beskrivs det att vårdpersonal ska värna om de 

mänskliga rättigheterna och de har ansvaret att se till att alla människor får den vård 

de behöver. Det är betydelsefullt att inge en tillit i mötet med patienten då detta kan 

leda till att personen med sjukdomen får ett hopp om framtiden (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010, 1-11). Här reflekterade författarna till denna 

litteraturstudie om hur betydelsefullt det är för personer med HIV/AIDS att få den 

personcentrerade vården de behöver för att de ska få ett hopp om en framtid. Detta är 

något som vårdpersonal i studierna medtagna i denna litteraturstudie inte kunnat 

uppfylla och brutit mot. Huvudresultat från studierna medtagna i denna 

litteraturstudie visar stigmatiseringen kring personer med HIV/AIDS. Lise-Lott 

Rydström (2015) har gjort en studie på barn med HIV/AIDS och vad stigmatisering 

kan leda till och denna studie visar att effekten av stigma kan leda till ohälsa hos barn 

med HIV/AIDS. Detta resultat fick författarna att reflektera över om stigma även kan 

påverka vuxna på samma sätt som barnen i Rydströms studie. Som sjuksköterska ska 

man enligt kompetensbeskrivningen värna om patienternas hälsa och därför anser 

författarna till denna litteraturstudie att stigmatisering hos vårdpersonal gentemot 

personerna med HIV/AIDS kan leda till en ohälsa hos dessa personer. Utifrån Umeås 

modell för omvårdnad och de organisatoriska förutsättningarna som finns där en 

uttalad värdegrund och ett genomtänkt arbetssätt i organisationen troligen kan 

motverka stigmatisering och stämpling av personer som uppfattas är annorlunda. 

Detta kan enligt sociologisk litteratur (Repstad, 2005, 62-63) även ge allvarliga 

konsekvenser som förändring av den egna självbilden. Värdegrunden för omvårdnad 

beskriver även att människors lika värde refererar till människans värdighet (Svensk 

sjuksköterskeförenings, 2010). Detta innebär att som sjuksköterska ska man värna 

om personernas värdighet genom att respektera en människa oavsett yttre 

omständigheter. I studierna medtagna i litteraturstudien så visas det att vårdpersonal 

inte alls skyddade personerna med HIV/AIDS värdighet och detta genom att de 

fördömde dessa personer. Alla dessa erfarenheter som kommit fram i 

litteraturstudien visar på att sjuksköterskan borde läsa igenom vad som förväntas av 

denna. 
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Metoddiskussion 

 
En kvalitativ ansats användes till denna litteraturstudie då författarna ville beskriva 

vårdpersonals erfarenheter av att vårda personer med HIV/AIDS. Forsberg och 

Wengström (2013, 54) beskriver den kvalitativa ansatsen som att tolka, skapa en 

mening och få förståelse i upplevelsen. Därför ansågs den metoden som relevant till 

denna studie och därför är det en styrka att endast kvalitativa studier har valts till 

resultatet. Författarna valde att begränsa sig till vårdpersonal som sjuksköterskor, 

undersköterskor och vårdbiträden då det främst är dessa som sköter omvårdnaden av 

personer med olika sjukdomstillstånd. Databaserna Cinahl och PubMed användes för 

att söka artiklar som matchade syftet med denna studie då de enligt Polit och Beck 

(2013, 120-122) är de mest lämpade för att hitta artiklar som rör omvårdnad. 

Författarna sökte även artiklar i databaserna MEDLINE, Scopus, SveMed+ och 

PsycInfo där två artiklar hittades. Dock var dessa två studier redan funna i databasen 

Cinahl (Bilaga 1) där dessa två är markerade med *. Forskning är en färskvara och ska 

helst inte vara mer än fem år gamla (Forsberg och Wengström, 2008, 125), därför 

försökte författarna endast inkludera studier som var skrivna inom en period av 

femton år. Åtta studier var nu funna och redo att granskas. Granskningen gjordes 

med hjälp av ett protokoll som SBU använder sig av för att granska vetenskapliga 

artiklar (Bilaga 2). Detta gjordes för att på ett systematiskt sätt granska studierna 

efter en given mall och det är angeläget att göra detta då man ska sammanställa 

redan genomförda studier vilket är ett betydelsefullt arbete för att veta vilken evidens 

det finns inom olika områden. Då det var otydligt beskrivet om hur protokollet skulle 

användas och hurvida en artikels kvalité var ”hög”, ”medel” eller ”låg” var författarna 

tvungna att utgå från den kunskap de hade men att de trots allt gått systematiskt 

tillväga och gjort en ikvärdig bedömning av alla åtta studier. Artiklarna lästes igenom 

av båda författarna och analyserades på varsitt håll för att sedan jämföras. Detta 

styrker resultatets validitet enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, 109). 

Riskerna med översättning och analys av artiklarna var att tolkningen inte gjordes på 

rätt nivå, vilket kan påverka resultatets trovärdighet och för att minska risken för 

detta lästes artiklarna igenom ett flertal gånger och av båda författarna på varsitt håll 

varpå författarna jämförde sina tolkningar. Liknande syften och metoder samt 

analysförfarande hade ökat trovärdigheten. Då olika analysmetoder användes i 

studierna går trovärdigheten i litteraturstudiens resultat att ifrågasätta. Författarna 
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försökte leta studier gjorda med så liknande analysmetoder som fanns men då det 

fanns en begränsad upplaga av studier gjorda överlag så fick detta förbises. Syftena 

till studiena var liknande och matchade litteraturstudiens syfte vilket ökar validiteten, 

det vills säga att det som skulle mätas var det som mättes. Två av studierna var inte 

enbart intervjustudier utan även observationsstudier men i studiernas resultat kunde 

det inte ses vidare vad som var observationer. I studierna gjorda av Fournier et al. 

(2007), Mill et al. (2013) och Manganye BS, Maluleke TX & Lebese RT (2013) 

användes både intervjuer samt fokusgrupper för att samla in data vilket gör att 

författarna till denna litteraturstudie tog resultat från både intervjuer samt 

fokusgruppsdiskussioner då det var svårt att särskilja dem emellan. Studien gjord av 

Fournier et al. (2007)  bestod även av semistrukturerade intervjuer med 

nyckelinformanter som arbetade i olika organisationer, det framkom inte vidare 

nyckelinformanterna var vårdpersonal så dessa resultat togs inte med i denna 

litteraturstudie då de inte kan kopplas till syftet.  

 

Då majoriteten av dessa studier är gjorda i Afrika är det troligt att resultatet 

återspeglar den kontext som studierna är genomförda i. Det hade därför varit 

optimalt att kunna sammanställa studier från ett nordiskt perspektiv eller kanske 

helst i ur ett svenskt perspektiv. Polit och Beck (2013, 75) beskriver att data som är 

hämtad från olika kontexter är de som är överförbara och därför hade studier gjorda i 

fler länder ökat trovärdigheten i litteraturstudiens resultat. Resultat från en studie i 

Uganda visar på att det inte fanns tillräckligt med material för att ge en bra vård till 

personerna med HIV/AIDS (Fournier et al. 2007). Leininger (2002) beskriver att 

ekonomiska förutsättningar är en faktor som kan påverka omvårdnaden, vilket skulle 

kunna ha varit fallet i studien ovan. Dock behöver bristfälligt med material inte 

enbart bero på ekonomi utan det kan tänkas att länder med bra ekonomi ändå inte 

prioriterat vård för vissa sjukdomstillstånd och därmed inte heller tillräckligt med 

material. Författarna tänker då främst på de organisatoriska aspekterna som kan 

variera stort mellan länderna. Det är de som bestämmer i länderna som utifrån det 

politiska och samhälleliga perspektivet som beslut fattas och där avgörs hur medel 

ska fördelas. Många länder i Afrika har dålig ekonomi och det kan i sin tur därför 

påverka vården då vårdpersonal blir rädda för att bli smittade när det inte finns 

tillräcklig skyddsutrustning. 
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Det hade även varit intressant med studier som jämför manliga och kvinnliga vårdare 

för att se om det finns någon skillnad mellan kön. I några av studierna beskrevs det 

hur många män respektive kvinnor som deltog men inte vilka resultat som kom från 

vem. Detta skulle kunna vara då majoriteten av deltagarna som var med i studierna 

var kvinnor och att det inte då skulle kunna dras några slutsatser.  

 

 

Forskningsetisk diskussion 

 
Av de åtta studierna som valdes ut till denna litteraturstudie var sex av dessa etiskt 

godkända av en komitté. De två som inte har ett godkännande från en etisk komittée 

beskriver att de hade givit deltagarna möjligheten att frivilligt delta i studien. 

Deltagarna i studierna hade även gett ett informerat samtycke och forskarna hade 

skyddat deltagarnas identitet. För att en studie ska bli etiskt godkänd så ska nyttan i 

relation till riskerna vara övervägd. Detta uppfylls i samtliga studier. Forsberg och 

Wengström (2013, 69-70) beskriver att deltagare i studier ska ha gett ett 

godkännande för medverkan samt att de får avsluta sin medverkan i studien när de 

vill. Författarna till denna litteraturstudie kunde inte finna i studierna vidare 

forskarna hade givit deltagarna möjlighet att få avsluta sin medverkan. Dock behöver 

det inte vara så att deltagarna inte fått denna information utan att forskarna i 

studierna inte diskuterat detta.  

 

Författarna till denna litteraturstudie hade gärna sett att samtliga studier hade fått ett 

etiskt godkännande av en kommitté för att säkerställa att ett etiskt förhållningssätt 

hade hållits. Genom analysarbetet höll författarna till denna litteraturstudie ett etiskt 

förhållningssätt då de läste igenom artiklarna noggrant och var försiktiga med 

översättningen av dem från engelska till svenska. De redovisade även alla resultat 

från studierna som var relevanta för syftet. 
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Slutsats/konklusion 
 

Resultat från studier visar att personer med HIV/AIDS inte alls får en likvärdig vård 

utan att de behandlas annorlunda. Känslor som oro och ilska hos vårdpersonal kan 

leda till stigmatisering och diskriminering, vilket i sin tur skulle kunna påverka 

vårdkvalitén. Resultat från studier har visat att vårdpersonal som har mer kunskap 

om HIV/AIDS är de som upplever mindre av dessa känslor. 

 

Författarna till denna litteraturstudie drar som slutsats att vårdpersonal och 

människor i samhället behöver mer kunskap och utbildning om HIV/AIDS för att 

vårdkvalitén och bemötandet av personer med sjukdomen ska bli bättre. Fler studier 

skulle behöva göras inom området då det finns ett begränsat antal av dessa i nuläget 

och fler studier skulle kunna visa om det faktiskt är vårdpersonalens erfarenheter att 

vården av personer med HIV/AIDS är annorlunda. Författarna reflekterar över att 

det skulle behövas fler studier från andra kontexter för att överförbarheten ska kunna 

göras. Då de flesta studier gjorda inom området är utförda i u-länder är det svårt att 

generalisera resultatet. Det hade varit intressant att inhämta data från fler studier 

gjorda i Europa för att se om det finns skillnader och likheter beroende på i vilket 

land man bor i. 

 

Betydelse för omvårdnad 

 

Utifrån kunskapsområdet omvårdnad kan resultatet lyftas till en professionsetisk 

fråga. Det är intressant att reflektera över hur samhällssynen påverkar 

vårdpersonalens förhållningssätt till personer med ohälsa eller sjukdomstillstånd 

som kan karaktäriseras av stigmatisering. Utifrån resultaten påverkar detta 

omvårdnaden av personer med HIV/AIDS och enligt sjuksköterskans professionella 

etiska kod (Svensk sjuksköterskeförenings, 2012, 3) ska omvårdnad ges respektfullt, 

oberoende av ålder, tro, kulturell eller etnisk bakgrund, kön, sexuell läggning, 

funktionsnedsättning eller sjukdom. Detta innebär att det är betydelsefullt att 

vårdpersonal respekterar personer med HIV/AIDS och ger dem den vård de behöver. 
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Författarna reflekterade över vikten av ytterligare studier om hur människor upplever 

bemötande och vård där sjukdomstillståndet i sig kan innebära stigmatisering och 

diskriminering.Författarna hade gärna sett ytterligare studier där patientperspektivet 

undersöks (det vill säga hur personerna med HIV/AIDS upplever hur de blir bemötta 

av vårdpersonal) och även fler studier om vårdpersonals erfarenheter av att vårda 

personer med HIV/AIDS.   
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Databaser  

 

Sökord  

 

Avgränsningar  

 

Träffar  

 

Urval 

1 

Urval 

2 

Pubmed Nurs* view* HIV-

patient* 

10 years 5 5 1 

Cinahl Nurs* attitude* 

AIDS-patient* 

qualitative* 

Peer reviewed 

2000-2015 

 pdf full text 

English language 

11 4 1 

Cinahl 

 
  

Stigma* nurs* 

aids* 

Peer reviewed 217 25 1 

Cinahl  Nurs* attitude* 

HIV-positive* 

Peer reviewed 

English 2000-2015 

59 16 1 

Cinahl Nursing* care* 

AIDS-patient* 

Peer reviewed  

2000-2015 English 

152 10 1 

Cinahl Nurs* 

perceptions* 
HIV* 

Peer reviewed  

2000-2015 English 

86 23 1 

Cinahl Nurses 

experiences* 

care* AIDS* 

Peer reviewed 

2000-2015 English 

81 18 1 

Cinahl Nursing  

care* people* 

Peer reviewed 

2000-2015 English 

102 15 1 

PsycInfo Nurs* 

experience* HIV-

patient* 

Peer reviewed 

2000-2015 English 

16 0  

PsycInfo Nurses* attitude* 

HIV-infected* 

Peer reviewed 

2000-2015 English 

29 6 0 

Scopus Nurs* 

Experience* HIV* 
Patients* 

Article or review 

2000-2015 

109 8 1 (*) 

MEDLINE Nurse* 

Experience* HIV-

patient* 

2000-2015 English 26 3 0 

MEDLINE Nurs* Attitude* 

HIV-patient* 

2000-2015 English 26 4 1 (*) 
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3. Datainsamling  Ja  Nej  Oklart  
Ej 

tillämpl  

a) Är datainsamlingen tydligt beskriven?      

b) Är datainsamlingen relevant?      

c) Ra ̊derdatamättnad?      

d) Har forskaren hanterat sin egen förförsta ̊else i relation 

till datainsamlingen?  
    

Kommentarer (datainsamling, datamättnad etc):  

4. Analys  Ja  Nej  Oklart  
Ej 

tillämpl  

a) Är analysen tydligt beskriven?      

b) Är analysförfarandet relevant i relation till 

datainsamlingsmetoden?  
    

c) Ra ̊deranalysmättnad?      

d) Har forskaren hanterat sin egen förförståelse i relation 

till analysen?  
    

Syfte  Ja  Nej  Oklart  
Ej 

tillämpl  

a) Utgår studien från en väldefinierad 

problemformulering/frågeställning?  
    

Kommentarer (syfte, problemformulering, frågeställning etc):  

2. Urval  Ja  Nej  Oklart  
Ej 

tillämpl  

a) Är urvalet relevant?      

b) Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet?      

c) Är kontexten tydligt beskriven?      

d) Finns relevant etiskt resonemang?      

e) Är relationen forskare/urval tydligt beskriven?      

Kommentarer (urval, patientkarakteristika, kontext etc):  



 

 

Kommentarer (analys, analysmättnad etc):  

5. Resultat  Ja  Nej  Oklart  
Ej 

tillämpl  

a) Är resultatet logiskt?      

b) Är resultatet begripligt?      

c) Är resultatet tydligt beskrivet?      

d) Redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk 

referensram?  
    

e) Genererashypotes/teori/modell?      

f) Är resultatet överförbart till ett liknande sammanhang 

(kontext)?  
    

g) Är resultatet överförbart till ett annat sammanhang 

(kontext)?  
    

Kommentarer (resultatens tydlighet, tillräcklighet etc):  

 

Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik-

patientupplevelser (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering,2014). 
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Författare, År, 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

Deetlefs E, Greeff 

M, Koen MP 

2003 Sydafrika 

 

The attitudes 

of nurses 

towards HIV 

positive 

patients 

Att undersöka 

attityder 

sjuksköterskor har 

gentemot hiv- 

patienter och hur 

man ska gå tillväga 

för att förändra 

dessa attityder 

Kvalitativ. 7 

semistrukturerade 

intervjuer gjordes. 

Intervjuerna 

översattes 

ordagrannt och 

kodades genom en 

kombination av 

Gorgi and 

Kerlinger´s metoder 

i kodning. 

Deltagarna var 

sjuksköterskor som 

arbetade på olika 

sjukhus runt om i 

den nordvästra 

provinsen i 

Sydafrika. De hade 

alla vårdat minst en 

patient med hiv de 

senaste året 

Man kunde se att 

attityderna hos 

sjuksköterskorna var 

negativa och att det 

fanns en konflikt mellan 

värderingar och att de 

fokuserade mycket på 

riskerna vid kontakten 

med hiv patienter 

Hög 

Fournier, B, Kipp, 

W, Mill, J, & 

Walusimbi, M  

 

2007  Uganda 

Nursing care 

of AIDS 

patients in 

Uganda. 

Denna artikel 

redovisar resultaten 

från en deltagande 

aktionsforskning 

studie om 

upplevelsen av 

ugandiska 

sjuksköterskor som 

vårdar personer med 

HIV sjukdom. 

Kvalitativ metod, 

semistrukturerade 

intervjuer som 

bandades och 

transkriberades 

ordagrannt 

användes för att få 

information från 

nyckelinformanterna

. Djupintervjuer, 

fokusgrupper och 

Sex 

nyckelinformanter 

från statliga och 

icke-statliga 

organisationer 

intervjuades. Sex 

sjuksköterskor från 

ett stort sjukhus i 

Kampala, Uganda, 

deltog i 10 

fokusgruppsmöten 

Studien visade att 

sjuksköterskor står inför 

många utmaningar i den 

dagliga vården, inklusive 

fattigdom, otillräckliga 

resurser, rädsla för 

smitta, och brist på 

pågående utbildning. 

Sjuksköterskorna 

upplevde moralisk stress 

på grund av de många 

Medelhög 



 

 

Photovoice användes 

för att samla in 

uppgifter från de sex 

sjuksköterskorna. 

Analys enligt metod 

av Miles och 

Huberman som delar 

upp i teman. 

under en period av 

11 månader.  

utmaningar de stod inför 

när de tog hand om sina 

patienter.  
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Hodgson, I  

2006 England 

 

Empathy, 

inclusion 

and 

enclaves: 

the culture 

of care of 

people with 

HIV/AIDS 

and nursing 

implications  

 

Denna artikel 

redovisar en 

empirisk studie som 

undersöker särdrag 

i 

kulturen av vård på 

en specialiserad 

enhet som stöder 

människor som 

lever med humant 

immunbristvirus 

(hiv) och förvärvat 

immunbristsyndrom 

(AIDS). 

Kvalitativ metod. En 14-

månaders period av 

observationer gjorde 

samt 

31semistrukturerade 

intervjuer på  

ungefär 40 min 

som bandades 

ochtranskriberades. För 

dataanalys användes 

kodning. Koderna 

insattes sedan i ett 

dataprogram för att 

identifiera 

underliggande teman 

och samband i datan. 

Deltagarna var 

antingen sjuksköterskor 

eller hade en annan 

vårdarroll. 

Åldrarna var 19-55 år  

Vårdarna som arbetade 

med personerna med 

HIV/Aids hade ett brett 

spektrum av 

erfarenheter och i många 

fall valt att arbeta i 

fältet. De arbetade i ett 

socialt sammanhang som 

hade en hög grad av 

jämlikhet, de var mer 

positiva och mindre 

nedsättande än 

andra, och hade ett 

starkt empatiskt 

förhållningssätt. 

Hög 

Mill, J, 

Harrowing, J, 

Rae, T, Richter, 

S, Minnie, K, 

Mbalinda, S, & 

Hepburn-Brown, 

C 

Stigma in 

AIDS 

Nursing 

Care in 

Sub-

Saharan 

Africa and 

Att utforska 

naturen, kontexten 

och influensen 

stigma har på 

omvårdnad som ges 

till personer med 

aids i Jamaica, 

Kvalitativ metod. 

Intervjuer och 

fokusgrupper på 30-60 

minuter som bandades, 

kodades och 

analyserades. Datan 

anlyserades genom att 

84 professionella 

vårdare deltog i 

intervjuerna samt 79 

deltog i 11 

fokusgrupper.  De var 

alla över 18 år och 

Studien visade att trots 

försäkran om att 

personer med aids 

behandlas likadant som 

övriga personer så tog 

ibland sjuksköterskor 

beslut om vården 

Hög 



 

 

2013 Canada 

 

the 

Caribbean  

 

Kenya, Sydafrika 

och Uganda. 

identifiera teman och 

samband. enligt 

Morse´s taxonomy. 

Forskarna använde sig 

sedan av Nvivo8 för 

hantering av datan och 

för att koda. 

arbetade på ett sjukhus 

eller på en vårdcentral.    

beroende på patientens 

utseende eller vetskap 

om personens status. 

 

 

 

 

 

 

’ 
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Mullins, I  

2009 USA 

How Caring for 

Persons with 

HIV/AIDS Affects 

Rural Nurses   

Att undersöka 

sjuksköterskor på 

landsbygdens 

erfarenheter av att 

vårda personer med 

HIV/Aids.  

Kvalitativ. Sjuksköterskor gavs 

möjlighet att komma med skriftliga 

kommentarer angående 

sjuksköterskans omvårdnad till HIV 

patienter. Innehållsanalys enligt 

Lincoln och Guba användes för att 

analysera datan. Teman togs ut och 

kodning enligt likheter gjordes. 

76 

sjukskötersk

or. 

Varierande 

erfarenhet 

av att vårda 

personer 

med hiv. 

 

Studien identifierade 

teman som risk för 

att få viruset, brist på 

omvårdnad och behov 

av vidare utbildning 

om HIV.  

Medelh

ög 

Manganye 

BS,  

Maluleke 

TX & 

Lebese RT  

2013 

Sydafrika 

Professional 

nurses’ views 

regarding stigma 

and 

discrimination in 

the  

care of HIV and 

AIDS patients in 

rural hospitals of 

the Limpopo 

province,  

South Africa 

Syftet med studien 

var att fastställa 

synpunkter 

sjuksköterskor har 

på manifestationer 

av stigma och 

diskrimination av 

personer med HIV 

och Aids och dess 

inverkan på kvalitén 

på omvårdnaden på 

tre sjukhus i 

landsbygden i 

Limpopo. 

En kvalitativ, undersökande, 

deskriptiv och kontextuell karaktär. 

Fokusgrupper, semistrukturerade och 

nyckelinformantintervjuer gjordes. 

En kombination av riktlinjer för 

dataanalys från Maier et al., Tesch´s 

åtta steg av kvalitativ data analys 

och metoden från Streubert och 

Carpenter användes för att analysera 

datan. Transkriptioner gjordes och 

kategorier formades efter likheter, 

olikheter och samband. Kategorierna 

delades senare upp i teman. 

37 deltagare 

var med i 

studien. 

 

Sjuksköterskorna var 

medvetna om stigma 

och diskriminering 

gentemot personer 

med HIV/Aids på 

avdelningarna och 

ansåg att det var 

olämpligt. Beteenden 

som att lämna 

patienter med 

HIV/Aids till yngre 

personal med lite 

kunskap och 

dömande fanns.  

Medelh

ög 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Manganye%20BS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25871309
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Manganye%20BS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25871309
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Maluleke%20TX%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25871309
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Maluleke%20TX%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25871309
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lebese%20RT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25871309


 

 

Tabell 7. Översikt över inkluderade artiklar med kvalitétgranskning                                                                                                                  Bilaga 3 

Sherman, 

D  

2000 

New York 

Experiences 

of AIDS-

dedicated 

nurses in 

alleviating 

the stress of 

AIDS 

caregiving. 

Att undersöka de fysiska, 

emotionella, spirituella 

riskerna och stress 

associerade med att 

vårda Aids- patienter. 

Faktorer som motverkar 

stress vid omvårdnad av 

personer med Aids som 

leder till en ökad vilja att 

vårda samt strategier 

rekommenderade av 

Aids-dedikerade 

sjuksköterskor gällande 

omvårdnad av personer 

med Aids. 

Kvalitativa studier. Det gjordes 

observationer på 1,5 timma per 

vecka under en 4 månaders 

perioder, det gjordes intervjuer på 1 

till 2 timmar. Alla intervjuer 

bandades och transkriberades. 

Dataanalysen gjordes enligt Carini. 

Stegen i analysen var att identifiera 

rubriker, summera nya visningar 

genom att jämföra likheter och 

olikheter från deltagarnas 

kommenterarer, vilket slutligen 

delades in i nya teman. 

15 sjuksköterskor 

blev tillfrågade 

om att delta 

men 3 tackade 

nej. Åldrarna var 

mellan 32 till 63 

år med en 

medelålder på 

46 år 

Studien visade 

viktiga teman 

relaterade till 

fysisk stress 

gällande att vårda 

personer med 

Aids. Särskilt 

medvetenheten 

av risker, men 

inte paralyserade 

av rädsla och 

bombardering av 

sinnena.  

Hög 

Smit, R  

2006 

Sydafrika 

HIV/AIDS 

and the 

workplace: 

perceptions 

of nurses in 

a public 

hospital in 

South Africa. 

Att rapportera 

uppfattningar och 

upplevelser som 

sjuksköterskor har när 

de vårdar personer med 

hiv/aids i den offentliga 

hälsosjukvården 

I Sydafrika 

Kvalitativ metod med 

semistrukturerade intervjuer på 1 

och halv timme. Det citerade 

materialet var transkriberat 

noggrant. Tematisk analys användes 

för att upptäcka likheter och 

skillnader mellan deltagarna, genom 

att använda metoder som kodning, 

35 sjuksköterskor 

som arbetade på 

olika avdelningar 

på ett större 

sjukhus i Sydafrika. 

Samtliga hade 

vårdat HIV 

infekterade 

Studien visade att 

deltagarna kände 

en hjälplöshet, 

emotionell stress 

och trötthet, 

rädsla, ilska och 

frustration, 

yrkesmässig oro, 

Medelhög 



 

 

promemoria-skrivning och 

kartläggning av begrepp. 

patienter de 

senaste 6 

månaderna 

empati och 

självförverkligand

e.  

 

 


