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Sammanfattning 

Bakgrund: I Sverige lever omkring 6200 personer med HIV/AIDS. HIV är ett virus 

som ger nedsatt immunförsvar. Obehandlad HIV leder slutligen till AIDS. HIV är en 

inokulationssmitta och är anmälningspliktig. Det finns bromsmediciner som 

återställer immunförsvarets funktion och patienter lever symptomfritt. 

Sjuksköterskan möter dessa patienter genom sitt arbete inom hälso- och sjukvården. 

Sjuksköterskan skall enligt kompetensbeskrivningen, hälso- och sjukvårdslagen samt 

ICN:s etiska kod behandla alla lika inför vården.  

Syfte: Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av att möta 

HIV/AIDS-positiva patienter i vården.  

Design: Deskriptiv empirisk studie med kvalitativ ansats genomfördes. 

Metod: Urvalet bestod av sjuksköterskor som aktivt arbetade med HIV/AIDS-

positiva patienter. Sju sjuksköterskor deltog i studien. Datainsamlingen genomfördes 

med semistrukturerade intervjuer. En provintervju genomfördes för att undersöka om 

intervjuguiden mötte studiens syfte. Efter intervjuerna genomförts transkriberades 

materialet och analyserades enligt anvisningar för kvalitativ innehållsanalys enligt 

Graneheim och Lundman.  

Fynd: Dataanalysen resulterade i nio kategorier och 37 underkategorier. 

Sjuksköterskorna arbetar i interprofessionella team kring HIV/AIDS-positiva 

patienter och möter dessa dagligen. Relationer utvecklas av kontinuerlig kontakt. 

Sjuksköterskorna möter dessa patienter utan värderingar och har erfarenheter av 

fördomar från andra kliniker på sjukhusen.  

Konklusion: I studien framkom att god kunskap kring HIV/AIDS samt erfarenheter 

att möta patientgruppen är positiva faktorer som påverkar sjuksköterskans 

omvårdnadsarbete.  

Nyckelord: Sjuksköterska, erfarenheter, omvårdnad, HIV/AIDS 
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1.0 Inledning 
Antalet HIV/AIDS-positiva ökar kontinuerligt i världen. Trots framstegen som gjorts 

för att minska virusets utbredning kan nu HIV/AIDS tänkas vara den mest 

utmanande infektionssjukdomen (1). Av de över 37 miljoner personer som lever med 

HIV/AIDS i världen idag bor 6200 i Sverige (2). Sjuksköterskan möter dessa 

personer genom sitt arbete inom hälso- och sjukvården. HIV/AIDS är ett ämne som 

bör belysas mer i samhället och inom hälso- och sjukvården med hänsyn till dess 

omfattning och konsekvenser. 

I och med de revolutionerade bromsmedicinerna lever en HIV/AIDS-positiv person 

symptomfritt och lika länge som vem som helst. Detta har resulterat i att patienter 

inte behandlas inneliggande på vårdavdelning för HIV/AIDS. Sjuksköterskors 

erfarenheter av att möta denna patientgrupp kan i och med detta vara begränsad. 

HIV/AIDS är ett ämne som behöver lyftas och uppmärksammas på en högre nivå. 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 HIV/AIDS  

1.1.1.1 Definition av HIV/AIDS 

Världshälsoorganisationen (WHO) definierar humant immunbristvirus, HIV, som ett 

retrovirus vilket infekterar immunsystemets celler genom att fördärva och försämra 

dess funktion. Personer smittade med HIV är mer mottagliga för infektioner som 

kroppen normalt kan tackla (3). Det mest avancerade stadiet av HIV-infektion är 

förvärvat immunbristsyndrom, AIDS (3). Personer med HIV diagnostiseras, enligt 

amerikansk definition, med AIDS då antalet T-lymfocyter understiger 200 celler/µL 

eller att antalet T-lymfocyter är mindre än 14 % av det totala antalet lymfocyter (4). I 

Europa krävs även förekomst av opportunistiska infektioner, det vill säga infektioner 

som uppträder på grund av nedsatt immunförsvar, eller tumörsjukdomar för att 

diagnostiseras med AIDS (5, 6). Obehandlad HIV leder slutligen till AIDS (7). 

Det finns två typer av HIV; HIV-1 och HIV-2. HIV-1 förekommer i Centralafrika 

och är den HIV-typ som är spridd globalt i den aktuella pandemin och även i Sverige 

(8). HIV-2 påträffas i huvudsak i Västafrika och är mindre smittsamt och ger 

lindrigare sjukdom än HIV-1 (8, 9). Hädanefter kommer endast HIV-1 att behandlas 

och benämnas som HIV.  

1.1.1.2 HIV/AIDS historia  

Viruset som orsakar AIDS upptäcktes år 1983 och benämndes senare som humant 

immunbristvirus, HIV (5, 9). I och med att sjukdomen först uppmärksammades bland 

män i homo- och bisexuella kretsar spekulerades det kring om sjukdomen var en 

miljöfaktor mer än ett smittoämne (6).   

1.1.1.3 Patofysiologi och smittvägar    

HIV tillhör gruppen retrovirus. Retrovirus karakteriseras av sin förmåga att kunna 

omvandla sitt RNA-arvsanlag till en DNA-kopia i värdcellen (9). Retrovirus lagras 

på detta sätt i kroppens arvsmassa och den smittade bär på HIV resten av livet (8, 

10). T-lymfocyter är den främsta målcellen för HIV (5). Vid infektioner aktiveras 
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kroppens immunsystem, och därmed T-lymfocyterna (11). Detta triggar då även 

replikation av HIV (9). Replikation är den process som fördubblar DNA-molekylen 

vid varje celldelning (12). 

HIV är en inokulationssmitta (blod till blod eller till slemhinna) och finns i 

infekterade personers blod, sädesvätska, slidsekret, likvor, nervvävnad och eventuellt 

saliv (9, 13). I Sverige är de tre vanligaste smittvägarna i inbördes ordning; oskyddad 

heterosexuell kontakt, sex mellan män och intravenöst missbruk (14). Smittrisken är 

större om den som bär HIV har hög virusmängd i blodet (9). Vid inokulationssmitta 

är risken att bli smittad ungefär 0,3 procent (15).  

Enligt Smittskyddslagen har personer, som vet eller har anledning att misstänka 

bärande av HIV-infektion, skyldighet att lämna information om smittan till hälso- 

och sjukvård vid vårdrelaterande möten. Dessa personer har även skyldighet att 

uppge information om smittan till sexualpartners och/eller andra människor som han 

eller hon kommer i kontakt med där smittöverföring kan uppkomma (16). Den läkare 

som diagnostiserar en person med HIV bär ansvaret att anmäla fallet till 

Smittskyddsinstitutet och smittskyddsläkaren i länet (17).  

1.1.1.4 Symptom och diagnostik  

Veckor till månader efter infektionstillfället kan den smittade uppleva milda 

symptom av influensaliknande karaktär. Vanligtvis avklingar symptomen efter några 

veckor och återgår i latensform. Det kan ta upp till flera år från det aktuella 

smittillfället till dess att man blir sjuk. Delvis kan sjukdomsbilden härröras från 

viruset som sådant men främst beror symptomen på opportunistiska infektioner (10). 

Organsystem som främst drabbas är luftvägar, mag-tarmkanal, hud och nervsystem 

(9). Specifika symptom och sekundärinfektioner värda att nämnas är; Kaposis 

sarkom (en typ av cancer), tuberkulos, pneumocystis pneumoni (pneumoni orsakad 

av svampinfektion), lymfom, hepatit och kognitiva abnormiteter så som HIV-

relaterad demens (5).  

HIV diagnostiseras genom att påvisa förekomst av virus, viruskomponenter eller 

specifika antikroppar i blodet (11). Visar blodprover positivt för HIV-antikroppar 

utförs kompletterande provtagningar för att säkerställa diagnos (11). 

1.1.1.5 Behandling och prevention  

Det finns idag ingen behandling som botar HIV/AIDS. Medicinsk forskning har 

resulterat i behandlingsmöjligheter i form av bromsmediciner, antiretrovirala 

läkemedel (18). Antiretrovirala läkemedel är läkemedel mot infektioner orsakade av 

retrovirus. Behandlingen syftar till att reducera HIV-relaterad dödlighet och förlänga 

livslängden, minska virusmängden till icke-detekterbar, återställa och bevara 

immunsystemets funktion och därmed reducera infektionsbenägenheter samt minska 

smittspridning (18, 19). Av de som behandlas i Sverige uppnår 92 % 

behandlingsmålen. Detta innebär att de har en mycket god och stabil effekt av 

behandlingen och blir varaktigt fria från virus (20).  

År 1987 introducerades det första antiretrovirala läkemedlet och har följts av 

ytterligare 23 läkemedel. Behandling i form av kombinationsterapi introducerades 

1996 vilket resulterade i dramatisk minskning av sjuklighet och dödlighet för 

HIV/AIDS-positiva personer i Sverige. För att upprätthålla effekten av behandlingen 

krävs god följsamhet hos patienterna samt livslång behandling. Mer än hälften av alla 
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diagnostiseringar av HIV i Sverige upptäcks då immunförsvaret redan är kraftigt 

försvagat (21). 

Forskning har visat att genom att inleda behandling med antiretrovirala läkemedel 

direkt efter diagnos kan överföringen av smittan reduceras (22). En internationell 

studie genomförd i nio länder visar på att risken för överföring av smitta från en 

HIV-infekterad till dess partner minskar vid insättning av antiretrovirala läkemedel i 

tidigt skede i jämförelse med insättning i sent skede (23). 

Interventioner för att minska spridning av HIV utarbetas globalt. I försök att minska 

överföring av HIV-smitta genomförs interventioner så som utbildningsmöjligheter, 

främjande av kondomanvändning, behandling av sexuellt överförbara sjukdomar, 

utbyte av sprutor och kanyler, rådgivning och provtagning (22).    

1.1.2 HIV/AIDS i Sverige  

Ur ett internationellt perspektiv har Sverige låg förekomst av HIV/AIDS (14).  Idag 

lever 6200 personer med HIV/AIDS i Sverige (2). Patientgruppen ökar med 10 % 

årligen (20). Enligt Smittskyddsinstitutet har 237 nydiagnostiserade fall anmälts 

under det första halvåret av 2011. Drygt 20 % av de nydiagnostiserade HIV-fallen 

angavs ha blivit smittade i Sverige (24). Omkring 40 % av de nydiagnostiserade 

HIV-fallen drabbar unga personer i åldrarna 15-24 år (25).  

Det finns 31 kliniker som handlägger HIV-infekterade patienter i Sverige. Alla 

kliniker är anslutna till kvalitetsregistret InfCare. InfCare har som målsättning att 

skapa god och jämlik vård för patienterna oavsett klinik och vårdgivare (20). 

1.1.3 Sjuksköterskans roll  

I Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) står det att: “Målet för hälso- och sjukvården 

är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges 

med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans 

värdighet” (26). 

Utöver det som sägs i Hälso- och sjukvårdslagen står det även i Lagen om 

yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (2010:659), LYHS, att all 

personal inom hälso- och sjukvård skall bemöta patienter med omtanke och respekt 

(27). 

1.1.3.1 Sjuksköterskans kompetensbeskrivning 

I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor benämns den kunskap en 

sjuksköterska ska besitta för att få utöva yrket. Den berör teori och praktik kring 

omvårdnad, forskning, utveckling och utbildning samt 

ledarskap. Kompetensbeskrivningen anger att sjuksköterskor skall agera 

professionellt samt uppmärksamma och agera vid eventuellt oprofessionellt 

yrkesutövande hos medarbetare. Sjuksköterskan ska visa omsorg och respekt för alla 

patienters autonomi, integritet och värdighet samt utgå från en värdegrund baserad på 

en humanistisk människosyn (28). 

1.1.3.2 Etisk kod för sjuksköterskor  

Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor skall sjuksköterskan, inom de fyra 

grundläggande ansvarsområdena; främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa 
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samt lindra lidande. Sjuksköterskan ska även visa respekt för mänskliga rättigheter 

och rätten till liv, värdighet samt att behandlas med respekt.  Koden uppger att 

omvårdnad skall ges utan hänsyn till ålder, religion, kön, etnisk eller nationell 

tillhörighet, handikapp eller sjukdom, sexuell läggning, politisk åsikt eller social 

status. Det väsentliga är att sjuksköterskan ej låter sina förutfattade meningar eller 

tankar om livet lysa igenom och påverka patientens behandling. Alla sjuksköterskor 

har personligt ansvar för sitt sätt att utöva yrket samt att genom livslångt lärande 

bibehålla sin yrkeskompetens (29). 

1.1.4 Vårdpersonalens erfarenheter  

Det finns olika aspekter gällande definition av erfarenheter. I denna studie används 

definitionen att erfarenhet är produkten av kunskap och färdigheter förvärvad genom 

verksamhet, sinnesiakttagelser samt observationer (30).   

I en studie genomförd i Finland, Estland och Litauen med 681 svarande 

sjuksköterskor visade att faktorer som influerar sjuksköterskan i mötet med 

HIV/AIDS-positiva patienter är utbildning gällande sjukdomen, förekomst av 

anhörig eller närstående med HIV/AIDS-diagnos samt villighet och erfarenhet av att 

vårda dessa patienter (31). 

I en kvalitativ studie gjord i Storbritannien bestående av 31 informanter visades det 

att sjuksköterskor med erfarenhet inom specifika områden erbjuder en bättre och 

tryggare vård för patienter inom sitt område (32). Studiens fynd visar även att genom 

att använda sig av sjuksköterskor som är förberedda och utbildade för att vårda 

HIV/AIDS-positiva kan vara det mest effektiva sättet för att minimera diskriminering 

mot denna patientgrupp.  

I en studie gjord i Sverige undersöktes 222 sjuksköterskors, sjuksköterskestudenters, 

undersköterskors samt undersköterskestudenters attityder till HIV-positiva patienter. 

Studiens resultat visade på en god empatisk attityd gentemot patientgruppen men att 

36 % av de svarande sjuksköterskorna uppgav att de om möjlighet gavs skulle 

undvika att arbeta med HIV/AIDS-positiva. Tendenser till undvikande kunde 

kopplas till mindre grad av erfarenheter (33). 

En studie med 12 deltagare genomförd i New York visade att sjuksköterskor som 

aktivt arbetade med HIV/AIDS-positiva upplevde en större känsla av 

medmänsklighet och fick ett nytt perspektiv på livet i och med deras erfarenhet av 

patientgruppen (34).  

1.2 Syfte  

Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av att möta HIV/AIDS-

positiva patienter i vården. 

2.0 Metod 

2.1 Design  

Deskriptiv empirisk studie med kvalitativ ansats. 
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2.2 Urval  

Inklusionskriterierna för deltagande i studien var att arbeta som sjuksköterska på en 

infektionsklinik i södra Sverige och ha kontinuerlig kontakt med HIV/AIDS-positiva 

patienter. Ett ytterligare inklusionskriterie var att deltagarna förstod svenska i tal och 

skrift.  

2.3 Datainsamling  

Datainsamlingsmetoden som användes var semistrukturerade intervjuer som innebar 

förbestämda frågor som bidrog till öppna svarsmöjligheter till informanterna (35). En 

intervjuguide utformades. Utifrån informanternas svar utformade författarna löpande 

följdfrågor under intervjun. Frågorna utformades utan bakomliggande värdegrund för 

att ge informanterna möjlighet att uttrycka sig fritt. De sex huvudfrågor som 

intervjuguiden innefattade var: Kan Du berätta om Dina erfarenheter av att möta 

HIV/AIDS-positiva patienter?, Hur tänker Du inför ett möte med en HIV/AIDS-

positiv patient?, Hur känner Du inför att vårda en HIV/AIDS-positiv patient?, Vad 

har Du för kunskaper om HIV/AIDS?, Hur förhåller Du Dig till en HIV/AIDS-

positiv patient om du stöter på dessa utanför Din yrkesroll? samt Finns det något Du 

vill tillägga eller någon ytterligare situation som Du kommit att tänka på under vårt 

samtal? 

2.4 Provintervju  

Provintervjuns syfte var att undersöka om intervjuguiden mötte studiens syfte och få 

konstruktiv kritik. Författarna genomförde en provintervju med en sjuksköterska med 

kunskap i ämnet HIV/AIDS men som för närvarande inte arbetade aktivt med 

patientgruppen. Frågeguiden modifierades till att beröra blodsmittor istället för 

HIV/AIDS specifikt. Författarna valde att genomföra provintervjun på detta sätt på 

grund av att det var få sjuksköterskor som uppfyllde inklusionskriterierna.  

Efter genomförd provintervju modifierades intervjuguiden moderat i form av 

omformuleringar samt tillägg av två frågor. Provintervjun användes inte som en del 

av fynden i och med modifieringen till att beröra blodsmittor. Skulle provintervjun 

ha resulterat i omfattande justeringar hade författarna använt den första 

studiespecifika intervjun som en kompletterande provintervju.  

2.5 Genomförande  

Kontakt med informanterna etablerades via e-mail till vårdenhetschefer för den 

aktuella infektionskliniken i södra Sverige. Vårdenhetscheferna gav kontaktuppgifter 

till alla sjuksköterskor som uppfyllde inklusionskriterierna. Alla sjuksköterskor som 

tillfrågades att deltaga i studien kontaktades via e-mail. Alla sjuksköterskor som 

tillfrågades valde att deltaga i studien. Kontakt hölls med sjuksköterskorna innan och 

under intervjuperioden via e-mail och telefon.  

Intervjuerna hölls på mottagningarna på infektionskliniken på avtalad tid under 

arbetsdagen. Intervjuerna spelades in på diktafon och stödanteckningar fördes. 

Informanterna fick fylla i ett formulär, i samband med intervjuerna, där uppgifter om 

exempelvis antal år som verksam sjuksköterska, antal år inom infektionsvård, ålder 

och eventuell vidareutbildning kartlades. 

 

Närvarande vid intervjuerna var informant samt författarna. En av författarna hade 

rollen som intervjuare och den andra observerade intervjun med möjlighet att, i 
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slutet, ställa kompletterande frågor. Författarna valde att båda medverka vid 

intervjuerna för att den med rollen som observant skulle finnas som en trygghet för 

intervjuaren och informanten. Observatören fick en helhetssyn av samtalet vilket 

säkerställde att ingen relevant information uteblev. Detta stärker trovärdigheten i 

fynden.  

 

Intervjuerna var i snitt 23 minuter långa. Det transkriberade materialet bestod av 30 

sidor text skriven i fonten Times New Roman, storlek 12, med enkelt radavstånd utan 

tom rad mellan stycken.   

2.6 Informanter 

Det totala antalet deltagare i studien var sju sjuksköterskor på infektionskliniken i 

södra Sverige. Samtliga sjuksköterskor som tillfrågades valde att deltaga i studien. 

Deltagarna i studien var kvinnor mellan 34-63 år som varit verksamma med 

HIV/AIDS-positiva patienter sedan 11-32 år tillbaka. Sjuksköterskorna var i kontakt 

med patientgruppen ’flera gånger i veckan’ till ’mer sällan än en gång per månad’. 

2.7 Dataanalys  

Transkriberingarna analyserades efter anvisningar för kvalitativ innehållsanalys 

enligt Graneheim och Lundman (36). Analysen gjordes enligt manifest ansats. 

Författarna läste, var för sig, det transkriberade materialet ett flertal gånger för att få 

en helhet över det centrala i texterna. Meningar och fraser som tycktes relevanta för 

studiens syfte markerades samt omgivande text togs med för att sammanhanget inte 

skulle förloras. Därefter reflekterade och diskuterade författarna tillsammans över 

texternas huvudsakliga innehåll samt fastställde de meningsbärande enheterna. Nästa 

steg i processen var att kondensera de meningsbärande enheterna i syfte att korta ner 

texten men ändå behålla det centrala innehållet (36). De kondenserade 

meningsbärande enheterna försattes sedan med en kod (37). Koderna jämfördes med 

avseende på likheter och skillnader och sorterades under 37 underkategorier och nio 

kategorier vilket utgör det manifesta innehållet. Inga data fick falla mellan två 

kategorier eller passa in i två eller flera kategorier. En kategori kan omfatta ett flertal 

underkategorier (36, 37). Exempel på dataanalysens bearbetning redogörs i tabell 1. 

Inom kvalitativ metod utvärderas fyndens trovärdighet genom att belysa giltighet, 

tillförlitlighet och överförbarhet (36).  Trovärdigheten i en studie berör hur väl data 

samt dataanalys överensstämmer med syftet. Representativa citat togs från de 

meningsbärande enheterna för att stärka trovärdigheten i fynden (37).  

 
Tabell 1: Exempel på framtagning av kategorier 

Meningsbärande  

enheter 

Kondenserad 

meningsbärande 

enhet 

Kod Underkategori Kategori 

Bemötandet skiljer sig nog 

egentligen inte utan det är 

ju samma respekt man får 

gå in med och samma 

ödmjukhet som man får gå 

in med och jag bryr mig 

inte om hur de har blivit 

smittade eller så rå det 

Bemötandet skiljer 

sig inte beroende på 

hur patienten blev 

smittad, det är 

samma respekt och 

ödmjukhet. Det 

finns mycket 

fördomar i 

Visa respekt 

och 

ödmjukhet 

oavsett 

smittsätt. 

Berörs inte av 

smittsätt. 

Lika inför 

vården 
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finns ju mycket fördomar 

ute i samhället om 

homosexuella och 

narkomaner och ja men det 

är aldrig något som jag 

bryr mig om hur de har levt 

tidigare men just att man 

försöker göra det så bra 

som möjligt för de och att 

de inte ska känna sig 

otrygga här.. 

samhället om 

homosexuella och 

narkomaner men 

det är inget som jag 

bryr om. 

Det påverkar livet på sätt 

att vid nya relationer att 

man måste uppge att man 

har en överförbar smitta, 

alltså risk för det, det 

påverkar när man söker 

sjukvård tandläkare och 

sånt att man måste uppge 

att man har en blodsmitta 

äääh och beroende på hur 

man kan tackla det…  

Diagnosen påverkar 

livet på det sätt att 

man måste uppge 

att man har en 

smitta i samband 

med relationer, 

sjuk- och tandvård. 

Påverkar 

livet genom 

skyldighet att 

upplysa. 

Upplysnings-

skyldighet 

Patientens 

perspektiv 

genom sjuk- 

sköterskan 

Jag kan känna att det är 

samstämmighet ett möte att 

många patienter kommer 

man ju nära som kan delge 

saker och börja bolla och 

ventilera… 

Möte skapar 

samstämmighet där 

patienter kan delge 

och bolla saker, 

ventilera sig.  

Mötet skapar 

samstämmig-

het. 

Varierande 

relationer 

Relationer 

 

2.8 Etiskt ställningstagande  

Helsingsforsdeklarationen fastställer att all medicinsk och vårdrelaterad forskning 

måste se till att deltagare i studier är skyddade gällande liv, hälsa, värdighet, 

integritet, autonomi, sekretess och konfidentiell behandling av personlig information 

(38). 

Informanterna gavs skriftlig information via e-mail innan intervjutillfälle samt 

genom godkännande- och informationsbrev, signerade av informanten, författarna 

och handledare. Godkännande- och informationsbrev erhölls vid respektive 

intervjutillfälle. Klinikchef och fackliga representanter kontaktades för godkännande 

och information om studien skriftligt och muntligt.  

Deltagandet i studien var frivilligt och informanterna har möjlighet att, när som helst 

och utan motivering, avbryta sitt deltagande. Informanterna informerades att allt 

material, inspelade intervjuer och transkriberat material, behandlas anonymt och 

konfidentiellt. Materialet behandlas anonymt genom kodning av inspelad intervju, 

bakgrundsinformation och transkribering. Materialet hålls identifierbart för 

författarna för att, vid önskan från informant om avbrytande av deltagande i studien, 

kunna eliminera ljudinspelning och dokument. Vid avslutande av studien förstörs allt 

insamlingsmaterial.  
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3.0 Fynd  
Dataanalysen resulterade i nio kategorier och 37 underkategorier (Tabell 2).  

 
Tabell 2: Framtagna kategorier och underkategorier 

Kategorier Underkategorier 

Relationer Varierande relationer 

Relationer över tid 

Sjuksköterskans samtalsanpassning 

Patienters villkor utanför vårdrelationer 

Sjuksköterskans mottagningsbesök 

Mötenas funktion 

Kontinuitet 

Samarbete Stöd i vårdteam 

Samarbete mellan kliniker 

Samarbetsbrist  

Lika inför vården Berörs inte av smittsätt 

Behandlar patienter lika 

Arbetsplikt 

Lika inför vården 

Kunskap Kunskapskällor 

Oerfarenhet och bristande kunskap 

Säkerhet och trygghet 

Osäkerhet i vårdsammanhang 

Behov av upplysning 

Utveckling Bromsmedicinernas inverkan på livssituation 

Förändring av vårdmötet 

Acceptans av sjukdom 

Utveckling av synsätt 

Initial syn på HIV/AIDS 

HIV/AIDS i vården 

Patientens perspektiv genom sjuksköterskan Sjukdomens psykiska påverkan 

Patienters försvarsmekanismer 

Hemlighetsmakeri 

Påverkan av upplysningsskyldighet 

Undvikande av vårdkontakt 

Patienter uppmärksammar 

Tankar kring smitta Stickincidens 

Inför provtagningstillfälle 

Ingen oro för smitta 

Kulturaspekt Kulturkrock 

Oförståelse Utomståendes syn på jobbval 

 

3.1 Relationer 

Sjuksköterskan möter HIV/AIDS-positiva patienter i det primära syftet att delge 

patienten information om sjukdomen, ta blodprover, eventuellt behov av 

medicinjustering och förekomst av biverkningar. Dock blir detta möte många gånger 

mycket mer än ett kliniskt omhändertagande. Det är ett samspelt möte där patienten 

får chans att ventilera sig kring sin livssituation, inte bara kring sjukdomen. “De 

kanske kommer hit och tar sina prover, vi kanske inte alls pratar om överhuvudtaget 

om HIV-infektionen utan om något helt annat”.  
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Sjuksköterskorna upplever att de relationer som utvecklas med HIV/AIDS-positiva 

patienter skiljer sig inte från relationer med andra kroniskt sjuka patientgrupper. Det 

skapas en långvarig relation med behov av regelbundna besök hos sjuksköterskor och 

läkare. Sjuksköterskorna blir ett stöd för patienten, en person de kan vända sig till 

med frågor kring sin sjukdom och livssituation. Många patienter pratar inte om sin 

diagnos med familj eller närstående. Där har sjuksköterskan en stor stödjande roll 

och kan erbjuda en möjlighet för patienterna att få prata fritt.  

Sjuksköterskor och patienter upplever trygghet genom att träffa samma person vid 

mottagningsbesöken. Det skapas ett ömsesidigt förtroende mellan patient och 

sjuksköterska. Sjuksköterskan blir en viktig person i patientens transition. 

Sjuksköterskorna uppger att det är en speciell känsla att få följa en patient från det att 

diagnosen ställs.  

Relationerna som skapas är av olika djup, i och med att varken HIV/AIDS-positiva 

eller sjuksköterskor är homogena grupper. “Det är väl olika intimitetsgrad man har 

på dom här samtalen eller relationerna med patienterna en del är mer öppna en del 

är inte så öppna..” Bemötandet och samtalet skiljer sig dels beroende på anamnes, 

sjukdomsinsikt och inställning men även var patienten befinner sig i sjukdomsstadiet. 

Sjuksköterskorna anpassar sig till situationen och har en beredskap för hur patienten 

reagerar och yttrar sina känslor och tankar. En annan aspekt som påverkar relationen 

är språkliga hinder. Utlandsfödda patienter kan ha svårt att ge uttryck för sina känslor 

i språk vilket resulterar i en ytligare relation.  

Den relation som utvecklas fokuserar på trygghet till patienten men en viss personlig 

distans hålls från sjuksköterskans sida. Vid eventuella möten utanför 

vårdsammanhang sker kontakt på patientens initiativ, exempelvis om sjuksköterskan 

möter patienten på stan hälsar sjuksköterskan enbart om patienten initierar kontakt.  

3.2 Samarbete 

På kliniken består samarbetet av interprofessionella team kring patienten med ett 

organiserat omhändertagande. Sjuksköterskorna upplever att de inom teamet är 

rustade för att kunna hjälpa varandra med möjlighet att diskutera svåra situationer 

och specifika problem. Diskussionerna rör oftast patientsituationer i första hand före 

personalens behov av att ventilera sina tankar och erfarenheter. Det saknas och 

efterfrågas organiserade tillfällen för det ändamålet men kurator och klinikchefer 

finns tillgängliga för personalen vid behov.  

På sjuksköterskemottagningarna försöker sjuksköterskorna se till att patienterna 

träffat fler än bara en sjuksköterska vid olika vårdtillfällen. Detta för att patienterna 

ska känna sig bekväma med flera ur personalgruppen, oavsett vem det är de får 

träffa. “Vi försöker ju dela mellan personerna på ansvaret på patienterna så att de 

lär känna flera och inte bara en eller två personer på kliniken utan så de kan prata 

med den som tar emot de när de kommer.”  

Samarbete sker mellan infektionskliniken och andra kliniker. Störst samarbete sker 

med kvinnokliniken och där främst BB.  Sjuksköterskorna uppfattar det olika 

huruvida nyförlösta HIV-positiva kvinnor vårdas på infektionsavdelningen eller på 

BB för efterbördsvård. Tidigare vårdades dessa patienter alltid på 

infektionsavdelningen. Detta upplevdes underligt av personal på infektionskliniken. 

“Vi tyckte det var rätt så konstigt så också eftersom det är blod- och 
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kroppsvätskesmitta så kan man ligga på BB ändå. Så det var ju lite tokigt hela alltet. 

Det kan ha ändrats nu, att de ligger på BB, det vet jag faktiskt inte. Och om det är 

någon uppegående som sköter sig själv och fått barn då tror jag inte man behöver 

vara så rädd om man vet hur det smittar.”  

 

Samarbetet med kvinnokliniken anses värdefullt och är i dag ett gott samarbete dit 

gravida HIV-smittade kvinnor kan vända sig med frågor. Däremot önskas det utökat 

samarbete med psykiatrin för extra stöd vid tillfällen då infektionsanslutna kuratorer 

inte räcker till.  

3.3 Lika inför vården 

Sjuksköterskorna på infektionskliniken bemöter patienter lika oavsett anledning till 

vårdkontakt. Inför ett möte med en HIV/AIDS-positiv patient tänker eller förbereder 

sig inte sjuksköterskorna annorlunda än inför möten med andra patientgrupper. Det 

är naturligt att träffa patientgruppen och de bemöts med respekt och ödmjukhet.  

Sjuksköterskorna upplever att sättet patienterna blev smittade genom inte påverkar 

deras bemötande. Sjuksköterskorna uppger att smittsättet inte är något de tänker på i 

kontakt med denna patientgrupp. “...jag känner inte att jag behöver veta det heller 

utan det är om dom själva vill berätta, nej det skulle inte spela någon roll faktiskt...” 

Sjuksköterskorna tycker däremot att det är beklämmande med patienter som 

‘oskyldigt’ blivit smittade genom sexuella övergrepp, våldtäkter samt 

blodtransfusioner.  

Som sjuksköterska på infektionskliniken går det inte att undvika att jobba med denna 

patientgrupp. “Vi måste ju ta hand om alla patienterna som kommer till kliniken. Det 

tror jag, vi kan inte diskutera så för det, vore, är ju förskräckligt tycker jag. Man 

måste ju ta hand om de patienter som kommer.” Sjuksköterskorna upplever att vårda 

denna patientgrupp inte utmärker sig i jämförelse med andra patientgrupper. Enda 

anledningen att undvika att arbeta med en patient är om sjuksköterskan i fråga har en 

privat relation till patienten.   

Sjuksköterskorna tycker att det finns mycket fördomar i samhället kring denna 

patientgrupp men hoppas att personliga synsätt kan frånses inom vården. “Jag 

hoppas ju verkligen att patienterna uppfattar att dom får ett bra bemötande vart dom 

än kommer...”  

3.4 Kunskap 

Sjuksköterskorna upplevde att den utbildning de fick gällande HIV/AIDS från 

grundutbildningen var mycket bristfällig eller avsaknad. På infektionskliniken 

erbjuds vissa av sjuksköterskorna internutbildningar eller fortbildningar samt att 

medverka vid föreläsningar hållna av läkemedelsindustrin. Tidigare fanns kurs att 

tillgå på universitetsnivå gällande HIV/AIDS vilken i dagsläget ej finns att söka. När 

kursen fanns kunde sjuksköterskorna välja att läsa den. Infektionskliniken håller 

HIV-dagar som är tillfällen för kunskapsutveckling. Sjuksköterskorna efterfrågar 

dock mer organiserad utbildning som rör patientgruppen med fokus på psykosociala 

aspekter. Den största kunskapskällan för sjuksköterskorna är självstudier och 

erfarenhet samt att de tar del av varandras kunskaper, inom professionen och 

interprofessionellt. Det interprofessionella lärandet som sker på kliniken skapar 

patientsäker vård. “Det ger en jättetrygghet och framför allt så är det jätteviktigt för 

oss om vi är fler stycken som ska träffa dom att vi har samma policy och att vi har 
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ungefär samma grund att stå på i kunskap och sen jobbar vi ju utifrån att man är 

ansvarig sjuksköterska mot dom tillsammans med en doktor och en kurator så i är ju 

liksom ett team kring dom och då måste man ju också försöka att alla vi tre som 

jobbar kring patienten går mot samma mål, att vi liksom säger lika, det ska inte 

betyda nått vem den kommer till då, så visst det betyder mycket att man har sådana 

utbildningar”.  

Sjuksköterskorna har erfarenheter av fördomar från andra kliniker på sjukhusen. 

Bristande kunskap på andra kliniker gällande smittvägar leder till rädsla i 

omhändertagandet av HIV/AIDS-positiva. Rädslan i sin tur gör att överdrivna 

skyddsprodukter används och sjuksköterskorna har både själva erfarit samt fått 

återberättat av patienter om olika utsatta situationer patienterna kan hamna i. “Och 

hos tandläkaren så är det som ett rymdlaboratorium när de kommer in och allt är 

inklätt i plast och det är ju lite tråkigt att det ska vara så. Och det är ju inte bara när 

det gäller HIV det är ju när det kommer till blodsmitta överhuvudtaget som Hepatit 

B och C som många är rädda för. Men det är ju okunskap eller ens egen rädsla tror 

jag som är, det är ju så, som gör att de blir rädda. För att ehh, det smittar ju inte 

så”. Sjuksköterskorna har förståelse för reaktionen från vårdpersonal då de ej besitter 

samma kunskap och erfarenhet av patientgruppen men upplever att det sker en 

utveckling. “Ibland får man ju provta vårdpersonal som är jätteoroliga men det 

brukar räcka med att prata med dom, dom tror att det hoppar över bordet på dom så 

visst det är ju okunskap och det blir bättre och bättre hela tiden men så är ju 

samhället”. I överlag upplever inte sjuksköterskorna att patienterna blir illa bemötta 

på andra kliniker men att de känner större trygghet på infektionskliniken.  

Kunskap och erfarenhet stärker sjuksköterskans roll och skapar säkerhet och trygghet 

i vården. ”Undan för undan så kan jag liksom känna ju mer säkrare man blir som 

sjuksköterska ju mer kunskap man får, så får man ju en trygghet och undan för 

undan så ser man att det här inte så stort inte så konstigt utan de är som vilken 

annan smittsam sjukdom som helst”.  

3.5 Utveckling av HIV/AIDS 

Sjuksköterskorna minns den tid då HIV/AIDS-positiva behandlades som de var 

’mindre värda individer’. När sjukdomen först uppdagades och okunskapen var stor 

hos vårdpersonalen utsattes HIV/AIDS-positiva för särbehandling. “Som jag minns 

det var ju att, att när de dog skulle man stoppa ner personen i en särskild grå säck. 

Så var det faktiskt. Och det var ju, det kändes ju inte så etiskt rätt. Det var ju som en 

mindre värd person som bara skulle kastas in i en grå plastsäck av något slag”. Det 

återberättas om studiebesök som gjordes på ett epidemisjukhus i samband med att 

smittan upptäcktes i Sverige. Patienter studerades som ‘apor i bur’ där besökarna, i 

lärande syfte, fick gå runt och titta på patienterna samt ställa frågor. “Men det var ju 

för att lära förstås men det kändes väldigt obehagligt. När de fick berätta om sina liv 

och så. Mm. Jag har inte pratat om detta på så länge men jag känner ändå att jag 

kommer ihåg mycket.  Man kan till och med känna igen ansikten och så, till och med 

namnen”.  

Sjuksköterskorna upplevde att det var mycket tungt att, som en del av teamet, ge 

besked om diagnos till dessa patienter innan bromsmedicinerna kom då det var en 

dödsdom. “Man tog prover som visade att de var HIV-smittade det var ju liksom att 

säga om tio år ska du dö ungefär för det var ju patienterna gjorde då så det kändes 

ju ganska hopplöst, alla unga människor. Det var ju jättesvårt”. Sedan 
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bromsmedicinerna kom är inte diagnosen döden på samma sätt, sjuksköterskorna 

möter patienter idag i ett friskt skede. Bromsmedicinerna håller viruset på låg nivå 

och de flesta har inget påvisat virus i blodet. Detta innebär dock inte att patienten är 

botad men medför att de kan leva ett gott liv. Det har skett ett uppsving 

levnadsmässigt och patienterna lever lika länge som någon som inte är HIV/AIDS-

positiv. “Det är väldigt, alltså det den häftigaste resan jag gjort på infektion det är 

och se förändringen för denna grupp, att att vara dömd till döden och sen nu ändå 

ha ett liv som vem som helst och att man faktiskt har möjlighet att få barn och man 

kan liksom gå vidare i det, en jättestor resa....”.  

På senare år har sjuksköterskorna erfarit att det inte längre är lika dolt med 

HIV/AIDS i vården. Sjuksköterskorna upplever att känslan att det är tabubelagt att 

vara HIV/AIDS-positiv har minskat. Det är full acceptans av diagnosen på 

infektionskliniken och ökad erfarenhet på andra kliniker skapar ett förändrat synsätt. 

Detta leder till att vården är på väg mot det sjuksköterskorna anser vara det normala 

gällande sjukdomen.  

Sjuksköterskorna upplever att frågor om HIV/AIDS bör lyftas mer i samhället. 

HIV/AIDS har gått från att vara ett stort samtalsämne till att knappt benämnas. “Vi 

måste lära oss leva med det här och det viktigaste är ju att vi inte sprider det vidare 

men hur ska vi kunna göra det om vi inte pratar om det?” Sjuksköterskorna har 

erfarenheter av bristande kunskaper om HIV/AIDS på samhällsnivå som bidrar till 

att det skapas fördomar. “Det finns ju ungdomar som kommer hit som tror det finns 

väl inte längre för man pratar ju tydligen inte om det i skolan heller. Så många tror 

ju det att det finns ju inte längre. Eller så tror man att alla som kommer hit från 

Afrika är HIV-smittade, sen finns det inga andra”. Sjuksköterskorna har erfarenheter 

av att patienter försökt lyfta diskussioner kring HIV/AIDS. Än har utvecklingen inte 

kommit så långt att diagnosen kan diskuteras som exempelvis cancer, diabetes eller 

andra blodsmittor.  

3.6 Patientens perspektiv genom sjuksköterskan 

Patienter föredrar att vårdas på infektion då det inte är ett konstlat bemötande och de 

känner stor tillit och trygghet. Sjuksköterskorna har upplevt att vårdpersonal tror att 

infektionskliniken ska sköta hela människan, allt vårdrelaterat, gällande HIV/AIDS-

positiva patienter. HIV/AIDS-positiva har blivit dåligt bemötta och nekade vård på 

andra vårdinstanser. “Man får ju ofta eller ofta men man ju historier ibland från 

patienterna själva att de har blivit illa bemötta på andra ställen och sådär med folk 

som inte riktigt vet kanske vad det handlar om, är överdrivet rädda och blivit 

vägrade tandvård och sådana där saker har man ju hört ganska många som 

berättat”.  

 

Patienter både reagerar på och uppmärksammar vårdpersonalens bemötande och 

osäkerhet. Sjuksköterskorna återberättar om vårdpersonal som bläddrat i 

pappersjournaler med handskar, ryggat tillbaka när det skall lämnas ut matbrickor. 

Det agerandet tyder på okunskap och sätter patienten i en utsatt situation. ”Jag 

tänker på en kvinna för ett antal år sen som bodde i XXX och flyttade ner hit och hon 

berättade att jag kom in och jobbade en kväll och tog henne i hand och hon bara 

tittade på mig och sa tar du mig i hand...”.  

Alla patienter som sjuksköterskorna träffar hanterar sin sjukdom och dess påverkan 

på livet på olika sätt. Sjuksköterskorna har mött patienter som dragit sig för att söka 
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vård efter att ha varit exponerad för smittan. Andra försöker gå runt sjukdomen och 

förneka den på grund av skam. Upplysningsskyldigheten påverkar patienterna vid 

inledande av nya relationer och kontakt med sjuk- och tandvård. ”Det inte så jättelätt 

att gå ut på krogen och sen ragga nån och sen säga att man har nån smitta liksom, 

det, det är tufft för de...”.  

Sjuksköterskorna upplever det svårt med hemlighetsmakeriet och sekretessen patient 

och anhöriga emellan, i synnerhet vid slutenvård. “När han tillslut blev så pass sjuk i 

sin AIDS diagnos fick han flyttas till ett hospice som det hette då rå, jag vet inte om 

det finns kvar i XXX och där dog han men han hade, det var en homosexuell man, 

och han hade ett förhållande med en man och den mannen visste inte om det, att han 

hade den här diagnosen så att det var mest sådant som man blev berörd av att det 

var så hemligt”. Patienter söker ibland vård på andra orter än där de är boende för att 

minska risken att stöta på någon de känner. Möjligheten finns för patienterna att 

skydda sin identitet med hjälp av koder och reservnummer.  

 

Trots att det är mer öppenhet kring HIV/AIDS idag än tidigare är det många patienter 

som tycker det är svårt att prata med sina anhöriga om sin sjukdom, de delar bara 

diagnosen med sjukvården. “Det jobbigaste är ju att de inte kan prata med någon om 

det här. Fortfarande, efter trettio år. Så kan man inte prata med vänner och om, ja 

det här man måste ju hålla tyst. Många patienter bara delar det här med oss. Som är 

väldigt ensamma, som inte har någon att prata med. De vågar inte och det är 

jättetråkigt att det ska vara så fortfarande”.  

3.7 Tankar kring smitta 

Sjuksköterskorna känner sig inte oroliga för att själva bli smittade vid 

provtagningstillfällen. De använder sig av basala hygienrutiner och bra 

medicintekniska produkter finns att tillhanda. Däremot garderar sjuksköterskorna sig 

för oväntad exponering i samband med vård av HIV/AIDS-positiva, exempelvis ha 

förkläde på sig om en patient är illamående. Patienter som behandlas med 

bromsmediciner medför en låg smittorisk. ”Idag är det så att jag vet ju inte om, vem 

som helst kan va smittad, jag behandlar alla lika, så jag är inte, jag är mer rädd för 

om jag skulle sticka mig tror jag på nån som jag inte vet nått om än dom jag vet, för 

dom vi har här vet vi att oftast viruset ligger bra och då är dom inte smittsamma... så 

jag gör absolut ingen skillnad....” Stickincidenser har förekommit och 

sjuksköterskorna har då behandlats preventivt med bromsmediciner tills dess att 

slutgiltiga provsvar givits. Denna process har medfört frustration hos 

sjuksköterskorna.  

3.8 Kulturaspekt 

Sjuksköterskorna har upplevt att det inom flyktinggrupper inte alltid är så laddat att 

få diagnosen HIV/AIDS men att det däremot är laddat grupperna emellan. “Det är 

väldigt hysch pysch förstås i olika flyktinggrupper med sin smitta att man inte 

berättar det för nån och så och att man är rädd att bli utstött i olika föreningar om 

det kommer ut och ibland vill dom inte att man ska boka samma nationaliteter 

samtidigt här för att inte ska finnas en risk att dom ska bli igenkända”. Det skapas 

diskussioner kring användandet av kondom samt rekommendationer kring amning. 

Sjuksköterskorna upplyser om skyldigheten att använda kondom för att skydda sin 

partner vilket kan vara svårt att acceptera inom vissa kulturer. Rollen att man som 
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mamma ska kunna ge näring till sitt barn genom amning är i många kulturer ett mått 

på kvinnlighet som en HIV/AIDS-positiv kvinna idag rekommenderas att inte göra.  

3.9 Oförståelse 

Sjuksköterskorna har erfarenheter av att bekanta och närstående har en oförståelse 

gällande arbetet med HIV/AIDS-positiva och personer med blodsmitta 

överhuvudtaget. Det upplevs som konstigt från dessa personer att de valt att utsätta 

sig för kontakt med dessa patienter. Sjuksköterskorna upplever att detta grundar sig i 

personliga fobier, rädsla och fördomar. “Många tycker ju också att det är konstigt att 

man vill jobba med det. Är du inte rädd, säger det. Men det är ju inte konstigare än 

någonting annat och jobba med egentligen. Det är det ju inte.”  

4.0 Diskussion 

4.1 Metoddiskussion 

Utifrån syftet med denna studie valdes kvalitativ ansats då det skapar möjligheter att 

nå djupare för att beskriva sjuksköterskans erfarenhet av att möta HIV/AIDS-positiva 

i vården. Kvalitativ ansats fokuserar på deltagarnas egna upplevelser, tankar och 

erfarenheter (39). Vid kvalitativa intervjuer stimulerar forskaren till berättande vilket 

gör forskaren till en medskapare av texten (36).  

Datainsamlingsmetod som användes var semistrukturerade intervjuer. En 

intervjuguide formulerades för att täcka det område studiens syfte berörde. 

Informanterna gavs möjlighet och uppmuntrades att uttrycka sig fritt genom att 

författarna ställde öppna frågor. Semistrukturerade intervjuer användes för att verka 

som ett stöd för författarna då de inte var erfarna intervjuare sedan tidigare. 

Författarna hade kontinuerligt under studiens genomförde i åtanke att egna 

värderingar och förförståelse inte skulle påverka studiens fynd (39).  

En provintervju genomfördes för att testa intervjuguidens utfall. Författarna valde att 

använda en sjuksköterska som ej uppfyllde inklusionskriterierna då antalet deltagare 

var begränsat. Författarna hade i åtanke att om provintervjun skulle resultera i stora 

modifikationer eller i att intervjuguiden behövde förkastas skulle den första 

studiespecifika intervjun göras till provintervju. En provintervju förstärker 

giltigheten och tillförlitligheten för studiens fynd då den undersöker och bekräftar om 

intervjuguiden möter studiens syfte (36).  

Författarna valde att båda närvara vid alla intervjuer, där en var observatör och en var 

intervjuare. Informanten informerades om intervjuupplägget. Genom att en av 

författarna var observatör fick denne en helhetsbild av intervjun och fick chans att i 

slutet ställa kompletterande frågor. Utöver detta valdes upplägget även för att 

författarna skulle känna stöd från varandra under intervjutillfällena på grund av 

oerfarenhet. Observatören var placerad i bakgrunden under intervjuerna och var ej i 

direkt ögonkontakt med informanten. Detta för att minska risken för att informanten 

skulle känna sig i underläge jämte författarna och därmed inte känna någon form av 

maktutövning (40). För att stärka tryggheten för informanterna i samband med 

intervjuerna fick informanterna själva avgöra när och var intervjuerna skulle hållas.  
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4.1.1 Urval 

Sju stycken sjuksköterskor intervjuades för studien. Personer med HIV/AIDS vårdas 

idag polikliniskt på Infektionskliniker vilket gjorde att författarna hänvisades till 

mottagningsverksamhet för förfrågan om intervjudeltagande. För en intervjustudie 

brukar antalet deltagande ligga på 15 ±10 personer (40). Författarna hade som mål att 

intervjua sex till tolv sjuksköterskor. Författarna uppnådde målet men antalet 

deltagare var i underkant. Orsaken till att få sjuksköterskor deltog i studien var att få 

sjuksköterskor uppfyllde inklusionskriterierna. Sjuksköterskorna som aktivt arbetade 

med HIV/AIDS-positiva personer på infektionsmottagningarna tillfrågades om 

deltagande och samtliga sju stycken gav samtycke till medverkan i studien. Att 

deltagarna i studien enbart var kvinnor upplevde författarna inte ha någon betydelse 

för studiens fynd då syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter och inte 

beskriva variationer utifrån genusperspektiv.  

4.1.2 Analysmetod 

Kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman valdes som analysmetod.  

Kvalitativ innehållsanalys används för att granska och tolka texter. Metoden är 

lämplig att använda inom omvårdnadsforskning där tolkning kan ske på olika nivåer. 

Kvalitativ innehållsanalys kan användas för olika syften samt anpassas till forskarens 

erfarenhet och kunskap. Analysen kan vara förutsättningslös och baserad på 

människors berättelser om sina upplevelser. Variationer beskrivs genom att 

identifiera skillnader och likheter, vilka uttrycks i kategorier och teman (36). Teman 

används där syftet är att analysera den underliggande meningen i texter på en 

tolkande nivå. Författarna valde att analysera fynden på en beskrivande nivå och 

därmed utesluta teman (37). Detta val gjorde författarna på grund av oerfarenhet och 

därmed minimera riskerna för feltolkning av fynden.   

Författarna läste det transkriberade materialet ett flertal gånger för att få en 

helhetsbild av texternas innehåll. Författarna plockade var för sig ut meningsbärande 

enheter för att därefter reflektera och diskutera olika tolkningsmöjligheter och 

komma fram till de slutgiltiga meningsbärande enheterna. Efter den enskilda 

granskningen visades det att författarna markerat likvärdiga meningsbärande enheter 

från transkriberingarna vilket stärker tillförlitligheten i fynden.  

Författarna upplevde vissa svårigheter i samband med kategorisering och 

bestämmande av underkategorier då de till viss del gick in i varandra och det fanns 

svårigheter att ibland skilja de åt. Det är inte helt ovanligt att kategorier vid analys av 

människors upplevelser går in i varandra (37). Genom att författarna gjort en 

grundlig beskrivning av urval, datainsamling och dataanalys kan studien upprepas 

och därmed ökar överförbarheten. En beskrivning av urval och dataanalys samt 

presenterande av citat i fynden skapar även möjligheter för läsaren att bedöma 

giltighet (36). Val av metod och ansats har visats lämplig för att svara på studiens 

syfte.  

4.2 Fynddiskussion 

I fynden framkom nio kategorier och 37 underkategorier. Dessa kategorier anses 

svara på studiens syfte som var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att möta 

HIV/AIDS-positiva i vården. I litteratursökningen som gjordes innan studien 

genomfördes hittades flertalet vetenskapliga artiklar som berörde HIV/AIDS-positiva 

i Afrika och Asien, vilket författarna upplevde var svårapplicerbart på denna studie. 
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Detta eftersom studien fokuserar på erfarenheter av att möta HIV/AIDS-positiva 

inom vården i ett land med låg prevalens av HIV/AIDS.  

Sjuksköterskorna i studien har stor erfarenhet av patientgruppen. I Sverige erbjuds 

alla HIV-positiva bromsmediciner vilket leder till att prevalensen av AIDS är mycket 

låg(20). HIV/AIDS-positiva patienter behandlas idag polikliniskt och är sällan 

inneliggande på sjukhus. Detta leder till att de sjuksköterskor som har stor erfarenhet 

av patientgruppen är de som arbetar inom mottagningsverksamhet för HIV/AIDS-

positiva. I bakgrundinformationen angående sjuksköterskorna kunde det utskiljas att 

de som börjat arbeta med patientgruppen har valt att fortsätta arbeta aktiv med den.  

Fynden presenterar sjuksköterskornas upplevelser av utvecklingen kring HIV/AIDS. 

Sjuksköterskorna uppger att HIV/AIDS-positiva till en början ansågs som ’mindre 

värda individer’ i samhället. Många av sjuksköterskorna har arbetat med HIV/AIDS-

positiva patienter sedan de första fallen uppmärksammades i Sverige och har i och 

med detta fått följa utvecklingen. I en amerikansk studie visas utvecklingen av hur 

sjuksköterskor som aktivt arbetar med HIV/AIDS-positiva förhåller sig till 

patientgruppen i vårdsammanhang. Då HIV/AIDS uppdagades kände sjuksköterskor 

meningsskiljaktigheter mellan egna religiösa och kulturella aspekter och deras 

patienters beteenden och livsstilsval. Över tid har utvecklingen resulterat i att 

sjuksköterskorna i studien skapat ett professionellt synsätt oavsett patienters livsstil, 

sexuell läggning och sjukdom (41). Sjuksköterskorna upplever att utvecklingen 

gällande denna patientgrupp har varit den största resan inom infektionssjukvård.  

Mötet med HIV/AIDS-positiva patienter visade sig i fynden vara mer än ett kliniskt 

omhändertagande. Det samspelta mötet gav patienten tillfälle att diskutera sin 

livssituation. Det visade sig att många patienter endast kunde prata om sin diagnos 

med sjukvården och inte med anhöriga och familj. I en annan studie intervjuades 16 

HIV-positiva, bosatta i ett område med låg prevalens av HIV, angående deras 

livssituation. Deltagarna i studien upplevde, som även fynden presenterar, en känsla 

av social isolering. Studien visade även på förekomst av avvisande familj och vänner 

(42). Sjuksköterskan får i och med detta en central roll för patienten som innefattar 

psykosocialt stöd. Det krävs att sjuksköterskan har bearbetat sitt personliga 

ställningstagande och förhållningssätt för att kunna bemöta patienters känslomässiga 

reaktioner, frågor och beteende. Sjuksköterskan ska ha i åtanke samt ha beredskap 

för att inte alltid kunna besvara patienters frågor och med det även vara medveten om 

när det överstiger ens yrkeskompetens. Interprofessionella team skapar stöd och 

trygghet för de olika yrkeskategorierna och därmed även för patienterna.   

Relationerna som utvecklas mellan sjuksköterskorna och patienterna över tid 

underlättar för sjuksköterskorna att ge patienterna den vård patienten önskar samt för 

patienterna att känna sig mer mottagliga för kontakten med vården. Relationerna 

mellan patienterna och sjuksköterskorna skiljer sig inte från relationer som utvecklas 

med andra kroniskt sjuka patienter. Relationerna är av olika djup och är kopplade till 

personkemin dem emellan. En viss distans hålls från sjuksköterskans sida för att 

upprätthålla den professionella rollen som vårdgivare. I en studie gjord i USA mättes 

relationen mellan vårdgivare och patient. Studien visade att patienter upplevde högre 

livskvalité, högre följsamhet till vård och behandling samt upplevde mindre social 

stress då sjuksköterskorna mötte patienterna mer som en person än som en patient 

(43). Detta har även påvisats i en studie som undersökt patienters upplevelser av god 

och icke-god vård. I den studien upplevde patienterna att god vård var 
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individualiserad, patientfokuserad och relaterad till patienternas behov som gavs 

genom omsorgsfulla relationer (44). Vikten av en god relation mellan patienterna och 

sjuksköterskorna är viktig för att ge bästa möjliga vård. Detta för att patienterna ska 

känna trygghet med vården och för att sjuksköterskorna ska känna 

arbetstillfredsställelse.  

I fynden framgick det att sjuksköterskorna upplever att det finns behov av 

organiserade möten där personliga reflektioner kan diskuteras. Det är en svår 

patientgrupp att bära med sig och patienterna kan ha mycket i bagaget som ventileras 

med sjuksköterskan. Finns inte organiserade tillfällen för vårdpersonalen att 

reflektera över frågor och tankar förbises det ofta. Detta kan resultera i att 

sjuksköterskorna bär med sig dessa tankar och deras yrkesroll tyngs och patienterna 

kan få en mer otrygg vårdkontakt. Dessa tillfällen kan vara allt från kort spegling 

med en kollega till större teammöten.   

I fynden presenteras att sjuksköterskorna upplever att det finns mycket fördomar 

kring HIV/AIDS i samhället och inom hälso- och sjukvården. Detta härleds till 

rädsla, bristande kunskaper och erfarenheter av att möta dessa personer, denna 

patientgrupp. En studie gjord i Sydafrika har visat att sjuksköterskor som fått specifik 

utbildning gällande vård av HIV/AIDS-positiva minskar deras rädsla och ångest 

inför möten med denna patientgrupp. Denna studie visar även på vikten att 

underhålla och uppdatera kunskapen sjuksköterskorna har gällande HIV/AIDS (45). 

Sjuksköterskan skall enligt ICN:s etiska kod bibehålla ett livslångt lärande för att nå 

upp till yrkeskompetensen (29). Detta skapar skyldigheter hos sjuksköterskor att på 

eget initiativ söka ny evidensbaserad kunskap i arbetet med vård och omsorg.  

Sjuksköterskorna har upplevt att andra kliniker som inte aktivt arbetar med 

HIV/AIDS-positiva känner viss osäkerhet gällande vårdandet av dessa patienter. En 

stor bidragande faktor till rädsla är att det inte finns någon botande behandling. 

Sjuksköterskorna har vid flertal tillfällen stöttat vårdpersonal i sådana sammanhang. 

Detta grundat på okunskap kring smittvägar och personlig rädsla. Viktiga aspekter 

gällande detta som presenteras i fynden är att det skett en utveckling och därmed 

förbättring av patientbemötande inom andra kliniker.  

Sjuksköterskorna som intervjuades i studien möter dagligen denna patientgrupp och 

har genom erfarenhet skapat en trygghet i sitt vårdande. På grund av den erfarenhet 

som sjuksköterskorna idag besitter känner de ingen rädsla inför att möta dessa 

patienter. Sjuksköterskorna uppger att de i samband med att sjukdomen upptäcktes 

kände sig osäkra och ibland rädda i kontakt med dessa patienter. Detta berodde på att 

det då fanns lite, näst intill ingen, kunskap om viruset. Desto mer kunskap som 

framkom kring HIV/AIDS ju mindre osäkerhet och rädsla upplevdes. Sjuksköterskor 

verksamma på andra kliniker besitter inte samma erfarenhet av HIV/AIDS och 

kanske inte samma kunskap. Sjuksköterskorna kan påverkas av detta genom att 

använda överdrivna skyddsprodukter i mötet med patienterna. Detta är någon som 

patienterna själv uppmärksammar och påverkas av.  

I fynden framkommer det att patienter föredrar att vårdas på Infektionskliniken då de 

känner tillit och trygghet där. Delvis beror detta på tidigare erfarenheter av andra 

vårdinstanser men också på patientens igenkännedom av personal inom 

infektionskliniken. Patienterna har en kontinuerlig kontakt med Infektionskliniken 

och det kan då kännas naturligt för patienterna att vända sig dit med vårdrelaterade 

frågor som inte är involverade i HIV/AIDS-diagnosen.  
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I Sverige upptäcks ofta HIV-diagnoser när immunförsvaret redan är kraftigt 

försvagat (21). Detta kan bero på att patienter drar sig från att söka vård om de utsatts 

för eventuella risktillfällen. Det kan även bero på de vaga symptom som uppträder i 

tidigt skede av HIV-infektion. Studier har visat att samhällets inställning har orsakat 

en signifikant roll för personer med HIV då det resulterar i att vård inte söks, 

provtagningar undviks, familjära och vänskapliga relationer påverkas samt 

initiativtagande och följsamhet gällande behandling missköts (46, 47). 

5.0 Klinisk implikation 

Författarna anser att denna studie lyft patientgruppen HIV/AIDS-positiva och hur 

sjuksköterskans arbete sker kring och med dessa patienter på en infektionsklinik. 

Fynden har visat att kunskapsbasen är en av grundstenarna i bemötandet av denna 

patientgrupp. Kliniskt applicerbart är att lyfta och uppmärksamma HIV/AIDS på 

kliniker och sjukhus samt uppmana till aktivt söka ny kunskap för att förbättra 

patienters erfarenhet av vårdsituationer.  

6.0 Förslag till framtida forskning 

Vidare forskning kan vara att genomföra en liknande studie på nationell nivå samt att 

intervjua sjuksköterskor som inte arbetar aktivt med patientgruppen och sedan 

jämföra erfarenheter och bemötande de emellan. Ett viktigt steg för att 

vidareutveckla synen och erfarenheterna om HIV/AIDS är att undersöka hur ämnet 

kan lyftas kunskapsmässigt i samhället och inom hälso- och sjukvården.  

7.0 Konklusion 

Genom erfarenhet ökar sjuksköterskans kompetens inom yrkesrollen. I studien 

framkom det att god kunskap kring HIV/AIDS samt erfarenhet av att möta 

patientgruppen är positiva faktorer som påverkar sjuksköterskans omvårdnadsarbete. 

Sjuksköterskor som aktivt arbetar med HIV/AIDS-positiva patienter ser patienten 

och personen bakom diagnosen. De låter inte egna reflektioner påverka vården och 

behandlar alla lika. Sjuksköterskorna uppger att HIV/AIDS-positiva personer 

upplever ett tryggt och öppet omhändertagande inom infektionskliniken. Framsteg 

görs och samhället är på väg mot det sjuksköterskorna anser är det ’normala’. Det 

finns ett behov av utbildning och kunskapsutveckling gällande HIV/AIDS för att 

minska rädslan och därmed öka villigheten att vårda och få erfarenheter av 

HIV/AIDS-positiva patienter. 
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