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Sammanfattning 
 

Syftet med föreliggande studie var att beskriva hur patienter som är hiv-positiva upplever att 

de blir bemötta av sjuksköterskor inom vården. För att svara på detta syfte har en kvalitativ 

intervjustudie med beskrivande design genomförts. Deltagarna i studien rekryterades utefter 

ett bekvämlighetsurval och antalet deltagare var sex stycken. För att utföra intervjuerna 

användes en semistrukturerad frågeguide med öppna frågor. Det insamlade materialet 

bearbetades med hjälp av en kvalitativ, manifest innehållsanalys. Resultatet visade att hiv-

positiva patienter upplever ett generellt gott bemötande av sjuksköterskor inom vården. Det 

framkom även att erfarenhet och kunskap inom området utgjorde ett viktigt element för ett 

gott bemötande. Dock framkom det att några deltagare även upplevt ett mindre bra bemötande 

av sjuksköterskor. Resultatet visade vidare att det dåliga bemötandet många gånger grundade 

sig i okunskap kring ämnet samt rädsla för att själv bli smittad. Författarna kunde, utifrån 

deltagarnas mening, identifiera ett behov av mer utbildning inom detta område. Det är enligt 

författarna även av stor vikt att vidare forskning fokuserar på vad som kan bidra till bättre 

attityd och bättre inställning hos sjuksköterskor som vårdar hiv-positiva patienter. 

 

Nyckelord: HIV, sjuksköterskor, attityder, kunskaper, patienter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

 

The aim of the present study was to describe hiv-positive patients’ experience of treatment-

related contacts with nurses within hospital care. An interview study based on qualitative 

methodology with a descriptive design was used. Six participants were recruited according to 

a practical sample selection method. A semi-structured interview guide with open questions 

was chosen. The collected material was examined with the help of a qualitative, manifest 

content analysis. The result showed that hiv-patients experienced a good general treatment by 

nurses in care. Additionally, it was shown that experience and knowledge within the field 

constituted an important factor for a positive experience. However, a few of the participants 

also experienced a less positive attitude from nurses. This was interpreted as related to lack of 

knowledge and fear of contamination. The authors could identify a need for more education of 

nurses within the field. The authors conclude that further research is needed to understand 

what might contribute to a better treatment-related attitude among nurses who treat hiv- 

patients. 

 

Keywords: HIV, Nurse’s, attitudes, knowledge, patients 
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1. Introduktion  
 

1.1 Bakgrund 

 

Humant Immunbrist Virus, även kallat hiv-infektion, är ett retrovirus som lagras i kroppens 

arvsmassa (Smittskyddsinstitutet 2010a). Detta retrovirus kan endast angripa mänskliga celler 

och är ett långsamt virus som infekterar kroppens immunförsvar. Detta betyder att det tar lång 

tid mellan infektion och symtom. Hiv-infektionen är uppdelad i fyra stadier och det fjärde 

stadiet kallas för Förvärvat Immunbrist Syndrom (AIDS) (Palmer 2008). Den smittade bär på 

viruset livet ut och infektionen kan bland annat överföras via oskyddat samlag, 

blodtransfusion eller från en infekterad kvinna till hennes foster (Smittskyddsinstitutet 2010a). 

Hiv-infektionen är ansvarig för fler dödsfall än någon annan sjukdomsrelaterad organism. 

Den senaste statistiken från FN: s gemensamma program för HIV/AIDS och 

Världshälsoorganisationen (2007) visar att mer än 25 miljoner människor har dött i aids sedan 

1981 (Palmer 2008). 

 

Det första kända fallet av AIDS upptäcktes i Sverige 1982 och smittan beräknas ha kommit 

till Sverige på slutet av 70-talet. Infektionen sågs hos homosexuella män, 

injektionsmissbrukare samt personer som fått blodtransfusioner. Redan under mitten av 80-

talet uppfanns antikroppstester där infektionen kunde påträffas redan innan symtomen trädde 

fram (Blaxhult et al. 2010). 

1.1.1 Definition av blodsmitta 

Socialstyrelsen definierar blodsmitta som smittämnen som överförs med blod till en annan 

människas blod antingen direkt eller via en slemhinna. Smittämnet kan sedan orsaka en 

infektion hos mottagaren och exempel på organismer som kan spridas via blod är hepatit B, 

hepatit C samt virusinfektionen HIV (Socialstyrelsen 2009). 

 

1.1.2 Läkemedel 

 

Det finns idag inget botemedel mot HIV, däremot finns det effektiva bromsmediciner 

(Smittskyddsinstitutet 2010a). Sedan 1996, då införandet av det högaktiva antiretrovirala 

läkemedlet mot hiv ägde rum har sjukdomsutvecklingen förändrats radikalt i industriländerna. 
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Innan detta läkemedel infördes följde en oförändlig kurs mot döden för dessa patienter. Även 

om läkemedlet idag inte botar sjukdomen har det bidragit till mindre dödlighet, bättre 

livskvalitet och även förlängt livet på de drabbade (Palmer 2008). 

 

1.1.3 HIV idag 

 

Idag finns det omkring 40 miljoner hiv-positiva människor världen över (Suominen et al. 

2009, Suominen et al. 2010). I Sverige beräknas antalet hiv-infekterade vara omkring 5000 

personer (Smittskyddsinstitutet 2010b). Sexuellt överförbara infektioner betraktas med en 

högre grad av negativa attityder än infektioner som överförs på annat sätt. Det har gått flera 

årtionden sedan upptäckten av HIV men fortfarande anser en del människor att infektionen är 

skamlig. Vårdpersonalen i Sverige har goda kunskaper kring ämnet men det har dock 

framkommit att ett flertal hellre skulle avstå från att vårda patienter med hiv om möjligheten 

erbjöds (Röndahl et al. 2003). Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) skall vård ges 

med respekt för alla människors lika värde samt för den enskilda människans värdighet. 

 

1.2 Smittskyddslagen 

 

Enligt smittskyddslagen (2004:168) är HIV en så kallad allmänfarlig sjukdom vilket betyder 

att den skall anmälas och spåras och är på så sätt anmälningspliktig. Med allmänfarlig 

sjukdom menas smittsamma sjukdomar som kan vara livshotande, innebära ihållande sjukdom 

eller svårt lidande samt om risken att medföra andra allvarliga konsekvenser finns. En 

allmänfarlig sjukdom klassas som allmänfarlig då det finns möjlighet att förebygga 

smittspridning genom att sätta in åtgärder riktad mot den smittade.  

 

1.3 Sjuksköterskors attityder  

 

Attityder gentemot hiv-positiva är ofta präglade av tidigare erfarenheter av denna sjukdom, 

och det har visat sig att mycket erfarenhet påverkar vårdpersonalens attityd positivt (Röndahl 

et al. 2003, Suominen et al. 2009). Sjuksköterskors kunskap kring detta ämne baseras på antal 

år av utbildning och arbetslivserfarenhet. I många länder har det framkommit att kunskapen 

kring HIV är relativt god och de flesta sjuksköterskor har en korrekt uppfattning om 

smittvägar och risker. Det finns däremot ett fåtal sjuksköterskor som har missuppfattningar 

gällande smittorisker utifrån urin, svett och saliv (Suominen et al. 2010). Rädslan kring 
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smittspridningen grundar sig i okunskap om ämnet vilket har resulterat i att sjuksköterskor har 

uttryckt en oro för att smittas via sitt arbete samt att föra med sig viruset hem. Emellertid 

bemöter sjuksköterskor generellt hiv-patienter medlidsamt, empatiskt och accepterande 

(Mullins 2009). Professionell vård innebär att personalen skall respektera människans 

värdighet samt patienternas liv och den känsliga situation de befinner sig i (Suominen et al. 

2009). 

 

1.4 Stigmatisering av HIV 

 

Ordet stigma definieras som ett attribut som är mycket misskrediterande. Stigma är ett socialt 

fenomen som nedvärderar individer med utmärkande egenskaper ( Pickles et al. 2009, Sowell 

& Phillips 2010). Dessa egenskaper skiljer sig från de normer och förväntningar som i 

samhället anses vara normala. Stigmatisering i samband med HIV är mycket vanligt 

förekommande och tros vara förknippad med risken för att smittas och drabbas av det 

livshotande tillstånd som det idag inte råder något bot för (Sowell & Phillips 2010). 

 

HIV-relaterad stigmatisering är även utbredd i medicinska miljöer över världen och utgör ett 

stort hinder för effektiva åtgärder mot HIV- och AIDS epidemin (Li et al. 2011b) 

Stigmatiserande attityder och diskriminerande beteenden från vårdgivare och allmänheten 

avskräcker i många fall dessa patienter från att söka vård. De har även visat sig att 

stigmatisering har uttalade negativa effekter på både hälsa och välbefinnande hos patienter 

med hiv-infektion (Sowell & Phillips, 2010Li et al. 2011b). 

 

Tidigare studier har visat att det finns ett tydligt samband mellan stigmatiserande attityder och 

vårdgivarens rädsla för att smittas av sjukdomen vid arbete med dessa patienter. För att 

minska risken för yrkesmässig exponering av blodbruna sjukdomar finns det sedan 1980-talet 

utarbetade riktlinjer för försiktighetsåtergärder vid patientvård. Dessa riktlinjer säger att 

vårdpersonalen alltid ska betrakta sina patienter som bärare av blodsmitta, för att minimera 

risken för stickskador eller blodstänk (Sowell & Phillips 2010, Li et al. 2011b). 

Även i Sverige finns det riktlinjer framställda för att minska risken för vårdrelaterade 

infektioner. Enligt Socialstyrelsen (SOSFS 2007:19) skall exempelvis skyddshandskar och 

skyddsförkläde för engångsbruk alltid användas vid kontakt med eller risk för kontakt med 

kroppsvätskor eller annat biologiskt material, allt för att minska risken för att utsättas för 

smitta. 
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1.5 Katie Erikssons omvårdnadsteori 

 

Eriksson (1987) beskriver vård som ett hälsofrämjande syfte, att se hela patienten med kropp, 

själ och ande. Omvårdnadens konkreta mål är att tillgodose patientens grundläggande behov. 

Att vårda är en konst med samspelad interaktion mellan två likvärdiga människor. Vårdaren 

ska vara delaktig, deltagande och aktivt närvarande hos den som kräver vård. För att ge god 

vård krävs det att sjuksköterskan skapar insikt och förståelse kring situationen. Eriksson (2001) 

menar vidare att bekräftelsen av människans värdighet medverkar till att undvika lidande, 

vilket görs genom att inte kränka eller klandra patienten, att stödja och uppmuntra patienten 

samt att visa denne respekt.  

 

1.6 Patricia Benners kritik av omvårdnadsteoretiker 

 

Benner (1993) kritiserar tidigare omvårdnadsteorier för att inte vara tillräckligt fokuserade på 

praktiskt omvårdnadsarbete. Hon menar i sin omvårdnadsteori att utbildningen bör ha sin 

utgångspunkt i praktiskt omvårdnadsarbete för att expertkompetensen ska konkretiseras i 

utbildningen av sjuksköterskor. Benner (1993) menar att det ska råda ett sampel mellan teori 

och praktik. Expertkompetens är något som hon anser växa fram i samband med erfarenhet 

och hon har beskrivit processen från novis till expert med fem olika kompetensstadier. Benner 

(1993) menar också att en sjuksköterskas kompetens kan vara på expertnivå inom ett område 

samtidigt som den kan vara en novis i ett annat.   

 

1.7 Problemformulering 

 

Det finns många studier gjorda utifrån sjuksköterskors perspektiv på att vårda patienter med 

hiv, men de flesta av dessa studier är gjorda i andra länder och endast ett fåtal i Sverige. Det 

finns även ett fåtal studier som undersöker hur patienter med HIV upplever mötet med 

vårdpersonalen. Ett bristande forskningsområde har därmed identifierats och därför har 

författarna som avsikt att expandera kunskap inom detta område samt att bidra till en ökning 

av studier utförda i Sverige. Ur ett omvårdnadsperspektiv tror författarna att det är av stor vikt 

att belysa detta problemområde för att på bästa sätt få sjuksköterskor att bli upplysta om och 

ta lärdom av hur dessa patienter upplever dagens vård, samt hur dessa patienter anser att ett 

gott bemötande skall se ut. Författarna tror att interaktionen mellan sjuksköterska och patient 



 

 

5  

 

på detta sätt kan komma att bli bättre och att alla individer oavsett sjukdom skall komma att 

uppleva mötet med vården på ett positivt sätt. 

 

1.8 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna studie var att beskriva hur patienter som är hiv-positiva upplever 

bemötandet från sjuksköterskor inom vården. 

 

– Hur upplever patienter som är hiv-positiva att det blir bemötta av sjuksköterskor i 

vården? 

– Finns det några brister i bemötandet av dessa patienter?  

 

2. Metod 

 

2.1 Design 

 

Intervjustudien har en kvalitativ ansats med deskriptiv design (Olsson & Sörensen 2007).  

 

2.2 Urval och undersökningsgrupp 

 

Inklusionskriterierna för studien var att deltagarna skulle vara minst 18 år, diagnostiserade 

med hiv samt behärska det svenska språket i tal och skrift. Undersökningsgruppen bestod av 

sex personer, en kvinna och fem män. Deltagarna var mellan 37-69 år och har varit 

diagnostiserade mellan 3-25 år. Deltagarna har rekryterats utefter ett bekvämlighetsurval. 

Enligt Polit och Beck (2008) är detta en bra metod att använda i en studie där personer som 

innehar en viss information eftersöks. Inget internt bortfall har förekommit.  

 

2.3 Datainsamlingsmetod 

 

Enskilda intervjuer utifrån en förutbestämd frågeguide har använts för att besvara studiens 

syfte. En semistrukturerad intervjuguide har utformats med fyra stycken öppna frågor där 

deltagaren fått utrymme att ge sin egen berättelse. Följdfrågor som ”Kan du förtydliga” 

och ”Hur menar du då” har använts. Intervjuguiden består av två delar där bakgrundsvariabler 
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som exempelvis ålder och utbildning efterfrågats, detta utgör den första delen som följs av de 

fyra intervjufrågorna. Dessa intervjufrågor berör generella upplevelser av bemötandet av 

sjuksköterskor, upplevelser av ett gott bemötande och ett mindre bra bemötande samt 

efterfrågas uppfattningar om vad som karakteriserar ett gott bemötande. Det har inför varje 

intervju tydliggjorts att varje fråga är frivillig att besvara, vilket hade kunnat leda till ett visst 

internt bortfall.  Alla intervjuer har bandats och deltagarna i studien har själva fått välja om de 

ville intervjuas per telefon eller i möte med författarna, allt för att tillgodose deltagrens behov 

av anonymitet och konfidentialitet. Telefonintervjuerna ägde rum hos en av författarna och en 

personlig intervju utfördes på organisationen Noaks ark i ett län i Mellansverige. 

Tidsåtgången per intervju varierade mellan 7-25 minuter. Intervjuerna utfördes under en 

tvåveckorsperiod i september 2011.    

 

2.4 Tillvägagångssätt 

 

Deltagarna rekryterades via organisationen Noaks ark - Röda korset. Ordförande för Noaks 

ark i två län i Mellansverige kontaktades och de gav ett muntligt tillstånd och hjälpte till med 

rekryteringen av deltagare till studien. I det ena länet anslog ordföranden informationsbrevet i 

föreningens lokaler, där frivilliga fick ta kontakt med författarna för deltagande i studien.  I 

det andra länet anslog ordförande informationsbrevet på organisationens anslagstavla samt 

lämnade ut det vid ett stort möte där sedan frivilliga deltagare kontaktade ordföranden som 

sedan kontaktade författarna vilka som intresseanmält sig. Tillstånd att genomföra studien 

söktes från Högskolans forskningsetiska råd. 

 

2.5 Dataanalys 

 

Det insamlade materialet analyserades utifrån en manifest innehållsanalys, där författarna 

beskrev innehållet i intervjuerna så textnära och konkret som möjligt. De bandade 

intervjuerna transkriberades ordagrant, vilket utfördes gemensamt av författarna. En manifest 

innehållsanalys består av flera steg, texten transkriberas ordagrant, materialet kondenseras och 

kodas samt att texten delas in i subkategorier samt kategorier (Graneheim & Lundman 2004).  

 

Tabell 1. Exempel på hur manifest innehållsanalys gjordes stegvis.  

Meningsenhet Kondensat Kod Subkategori Kategori 
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Så hon var så 

säker på sig 

själv och hon 

menade att alla 

skulle behandlas 

lika 

Behandlar alla 

lika för att hon 

är säker på sig 

själv 

Likvärdig 

vård och 

självsäker 

sjuksköterska 

Gott bemötande Positiva 

upplevelser av 

sjuksköterskans 

bemötande 

 

hon bemötte 

mig med 

förståelse 

absolut, och sen 

det att hon hade 

jobbat med det 

här tidigare så 

visste hon ju 

vad saker och 

ting handlade 

om alltså 

Hon bemötte 

mig med 

förståelse för 

hon hade 

erfarenhet  

Erfarenhet 

ger god 

förståelse 

Kunskap och 

erfarenhet 

Positiva 

upplevelser av 

sjuksköterskans 

bemötande 

 

Sen tycker jag 

att vissa utav 

sjuksköterskor 

över huvud taget 

borde få en mer 

utbildning på 

just sånna här 

frågor när det 

gäller hiv. 

Alla 

sjuksköterskor 

borde få mer 

utbildning kring 

HIV 

Behövs mer 

utbildning 

Okunskap Negativa 

upplevelser av 

sjuksköterskans 

bemötande 

 

 

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

 

Rekryteringen av deltagare skedde med hjälp av ordförande för Noaks ark i två län i 

Mellansverige som hjälpte till med rekryteringen av respondenter till studien via 

anslag/informationsbrev i organisationens lokal. Ett informationsbrev skickades via 

ordförande som mellanhand, detta för att respondenterna inte ska känna någon som helst 

skyldighet att delta i studien. I informationsbrevet fanns information angående forskningens 

syfte, att medverkan var frivillig och att respondenten när som helst kunde avbryta sitt 

deltagande tydligt beskrivet. Författarna klargjorde att all information som samlades in skulle 

komma att hanteras konfidentiellt. En ansökan gjordes till högskolans forskningsetiska råd 

som hade sitt sammanträde den 16 maj 2011. Författarna tog hänsyn till forskningsetiska 

överväganden utifrån aktuella regelverk för hur human forskning skall bedrivas. 
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3. Resultat 

 

Nedan följer resultatet som redovisas i löpande text. Texten styrks av citat hämtat från 

intervjuerna där varje citat följs av siffror inom parantes som står för vilken intervju 

materialet är hämtat ifrån. Resultatet presenteras under rubriken motsvarande 

kategorin ”Positiva upplevelser av sjuksköterskors bemötande” där underrubrikerna 

motsvarar subkategorierna ” Gott bemötande” och ”Kunskap och erfarenhet”, se figur 1.  

Kategorin ”Negativa upplevelser av sjuksköterskors bemötande” redovisas med 

underrubriker motsvarande subkategorierna ”Mindre bra bemötande”,” Rädsla” 

och ”Okunskap”, se figur 2.  

 

3.1 Positiva upplevelser av sjuksköterskors bemötande 

 

Under denna kategori beskrivs deltagarnas positiva upplevelse av hur dem blir bemötta av 

sjuksköterskor inom vården. Resultatet redovisas under denna rubrik med två underrubriker 

motsvarande subkategorierna; gott bemötande samt kunskap och erfarenhet. Dessa två 

subkategorier bildade kategorin positiva upplevelser av sjuksköterskors bemötande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Huvudkategori samt subkategorier som utformar resultatet kring de positiva 

upplevelser som deltagarna erfarit. 

 

 

 

 

Positiva upplevelser av sjuksköterskors bemötande 

Gott bemötande Kunskap Kunskap och 

erfarenhet 
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3.1.1 Gott bemötande 

 

Under denna subkategori beskrivs resultatet som berör ett gott bemötande, upplevelser kring 

det samt vad som utmärker ett gott bemötande.  

 

Alla sex deltagare som medverkar i denna studie anser att de får ett gott bemötande och blir 

respekterade av sjuksköterskorna idag. Deltagarna beskriver att de sjuksköterskor som vårdar 

dem är mycket kunniga, omtänksamma, glada och positiva. En av deltagarna menar att 

sjuksköterskan behandlar honom precis som vilken annan patient som helst och att han inte 

känner sig särbehandlad på något vis. En annan deltagare beskriver sina erfarenheter kring 

bemötande som att han förmodligen blir bättre bemött än någon annan här i världen. 

Sjuksköterskorna som arbetar inom vården idag är enligt en av deltagarna mycket 

professionella och lyhörda inför dagens patienter. De ställer alltid upp och hjälper till menar 

den sistnämnde deltagaren. 

 

”… för alla patienter behandlas med samma respekt, det är det bästa bemötandet man kan få 

och det upplever jag att det får man idag…” (1) 

 

Att en öppen och ärlig dialog leder till ett trevligt möte med ett gott bemötande är något som 

många utav deltagarna tar upp. Fyra av deltagarna anser att ett gott bemötande bottnar i en 

ärlig relation mellan patient och sjuksköterska. 

 

En av deltagarna, som levt med sin sjukdom i ett tiotal år, anser att sjuksköterskornas 

bemötande idag är bättre i förhållande till när han fick sin diagnos. Han menar att bemötandet 

han får idag delvis är bättre än det var för 25 år sedan.  

 

3.1.2 Kunskap och erfarenhet 

 

Under denna kategori redovisas vilken betydelse kunskap och erfarenhet har för ett gott 

bemötande. 

 

Två av deltagarna har förväntningar på att sjuksköterskor inom dagens sjukvård ska känna till 

hur patienter med blodstatus skall hanteras och vilka rutiner som finns vid blodsmitta.  
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Två av deltagarna beskriver att ett gott bemötande grundar sig i kunskap och erfarenhet kring 

ämnet. De beskriver att positiva upplevelser kan kopplas ihop med att sjuksköterskan har visat 

goda kunskaper och varit mycket väl påläst inom området. Båda deltagarna menar att de 

aldrig har behövt förklara hur sjukdomen eller dess smittvägar fungerar. Detta bidrar enligt 

deltagarna till en väldig trygghet. En av de två deltagarna som beskriver kunskap som en 

viktig del i bemötandet anser att erfarenhet ger god kunskap. Båda deltagarna menar att en 

sjuksköterska som har erfarenhet och kunskap inom området får den enskilda individen att må 

bra och känna sig trygg.  

 

”Jag kände att jag inte behövde förklara hur hiven funkar och att hon var säker och trygg på 

sig själv, hon visste ju hur hon skulle hantera mig också, så jag mådde bra…” (1) 

 

3.2 Negativa upplevelser av sjuksköterskors bemötande 

 

Under denna huvudkategori följer en beskrivning över negativa upplevelser kring 

sjuksköterskors bemötande, som deltagarna varit med om. Underrubrikerna motsvarar de 

subkategorier som framkommit ur analysen; Mindre bra bemötande, Okunskap samt Rädsla. 

 

 

 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Den kategori samt de tre subkategorierna som framkom ur analysen, som berör de 

negativa upplevelserna av sjuksköterskors bemötande.  
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3.2.1 Mindre bra bemötande 

 

Under denna subkategori redovisas resultatet som berör negativa bemötanden från 

sjuksköterskor och upplevelser kring detta.  

 

Fyra deltagare anger att de har upplevt negativa bemötanden från sjuksköterskor, om än det 

sällan inträffar idag. En av deltagarna menar på att de fick ett sämre bemötande då sjukdomen 

HIV var nytt och anser att det delvis har blivit bättre idag. Två av de fyra deltagare som 

upplevt negativa bemötanden säger sig specifikt ha mått dåligt till följd av mötena. En av 

dessa deltagare berättar att detta resulterade i ett byte av vårdcentral då känslan av att känna 

sig ovälkommen var stark. 

 

”Det var ju väldigt negativt och jag tänkte att hit vill jag aldrig gå något mer.” (5) 

 

En deltagare ger som exempel på ett mindre bra bemötande att sjuksköterskorna kan lägga 

värdering i hur personen blivit smittad och deltagaren menar på att individens smittväg inte 

bör vara relevant för utförandet av sjuksköterskans yrke.   

 

Deltagarna beskriver bland annat de negativa bemötandena som att sjuksköterskan inte tar 

patienten på allvar, inte ger den hjälp som förväntas, att hon inte håller det hon kommit 

överrens om med patienten, uttrycker sin okunskap kring sjukdomen samt visar rädsla för att 

bli smittad.  

 

3.2.2 Okunskap 

 

Under denna subkategori presenteras bristen på kunskap inom området samt upplevelser av 

dåligt bemötande från sjuksköterskor på grund av detta. 

 

Alla de fyra deltagare som har upplevt negativa bemötanden tror att dessa situationer har 

uppkommit på grund av okunskap hos sjuksköterskan. De anser att hon på grund av okunskap 

uttryckt sig eller betett sig felaktigt. Deltagarna anser vidare att det behövs mer kunskap och 

mer utbildning inom området då de tycker att det finns en kunskapslucka kring hur sjukdomen 

smittar eftersom de upplevt att sjuksköterskor varit osäkra i kontakt med dem.  
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”… då var jag förkyld då, så då skulle jag gå ut i tv-rummet och sätta mig och se på tv och då 

kom det springande en sjuksköterska och då skrek hon liksom, du får inte sitta här och nysa ut 

dina hiv-bakterier…” (6) 

 

Deltagarna i denna studie tycker att alla sjuksköterskor bör kunna hantera HIV-patienter 

oavsett arbetsplats. En deltagare menar på att om en patient blöder så skall sjuksköterskan 

kunna hantera detta oavsett vilken avdelning hon arbetar på. 

 

3.2.3 Rädsla 

 

Under denna subkategori beskrivs deltagarnas upplevelse av rädsla för sjukdomen hos 

sjuksköterskan.  

 

Tre av de fyra deltagarna som upplevt dåligt bemötande har i samband med det sett rädsla hos 

sjuksköterskan och tror att det är en anledning till att det dåliga bemötandet uppstod. Dessa tre 

deltagare menar på att sjuksköterskans huvudsakliga rädsla rörde sig om att bli smittad. En 

deltagare säger att rädslan för att bli smittad var mycket större tillbaka i tiden men att det 

fortfarande finns en väldig rädsla hos vissa sjuksköterskor. Rädslan av att bli smittad har setts 

i samband med osäkra, unga och oerfarna sjuksköterskor. En annan deltagare menar att det är 

viktigt för patientens trygghet att alla sjuksköterskor bör kunna hantera patienter som blöder 

oavsett vilken vårdavdelning hon arbetar på. Den sistnämnde deltagaren beskriver en situation 

där en sjuksköterska blivit rädd och panikslagen då detta inträffade. 

 

”Jag fick en känsla av att hon inte vågade träffa mig bara för att jag hade min hiv.”(5) 
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4. Diskussion 

 

4.1 Huvudresultat:  

 

Utifrån de sex utförda intervjuerna framkom det att deltagarna ansåg att de idag får ett 

generellt gott bemötande av sjuksköterskor inom vården.  De kände sig respekterade, mötte en 

öppen och ärlig dialog och blev bemött med kunskap och erfarenhet. Det framkom även att 

deltagarna tycker att sjukvårdspersonalen idag har relativt god kunskap kring ämnet. Dock 

ansåg några att de varit med om situationer där sjuksköterskor haft ett mindre bra bemötande 

gentemot dem. Deltagarna tyckte sig tro att detta beror på osäkerhet, okunskap och rädsla hos 

personalen och att de många gånger kunde koppla samman lång erfarenhet och goda 

kunskaper kring ämnet till ett positivt möte och ett gott bemötande. Några av deltagarna 

menade på att det finns en kunskapslucka kring detta ämne och att det idag borde vara en 

självklarhet att sjuksköterskor skall ha den kunskap det krävs för att handskas med personer 

med blodsmitta. 

 

4.2 Resultatdiskussion: 

 

Alla deltagare i föreliggande studie anser att de idag får ett generellt gott bemötande av 

sjuksköterskor inom vården. Detta har även visat sig i resultaten från tidigare studier som 

gjorts i Sydafrika och USA. Där har det påvisats att sjuksköterskors attityder till hiv-patienter 

generellt är bra och positiva (Delobelle et al. 2009, Hughes 2011). Författarna anser att det 

inom dagens sjukvård med alla dess framgångar borde vara en självklarhet att alla människor 

behandlas lika och hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) talar för att all vård skall ges med 

lika villkor för hela befolkningen. Alla människor skall behandlas lika och den enskilde 

människans värdighet skall respekteras.  

  

Flera deltagare i den föreliggande studien menar på att ett gott bemötande delvis grundar sig i 

en ärlig konversation mellan patient och vårdgivare. Även detta kan styrkas genom att 

liknande resultat kunnat påvisas från tidigare forskning (Parns 2002).  

 

Många studier som utförts bland sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter världen över har 

visat att kunskap, utbildning och erfarenhet inom området HIV och AIDS många gånger leder 
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till positiva attityder och en god vård gentemot hiv-patienter ( Röndahl et al. 2003, Walusimbi 

& Okonsky 2004, Bektaş & Kulakaç 2007, Andrewin & Li-Yin Chien 2008, Delobelle et al. 

2009, Pickles et al. 2009, Suominen et al. 2009, Li et al. 2011b). Detta styrker resultatet som 

även framkommit i föreliggande studie där några av deltagarna ansåg att ett gott bemötande 

grundar sig i kunskap och erfarenhet kring sjukdomen. Författarna konstaterar att utbildning 

och erfarenhet är viktiga element för att sjuksköterskan ska kunna känna sig trygg i sin 

arbetsroll och på så sätt kunna ge ett gott bemötande. I ytterligare en studie som utförts i Kina 

har det framkommit att sjuksköterskor med högre ålder, mer arbetslivserfarenhet samt högre 

utbildning besitter en betydligt större kunskap om HIV gentemot yngre mer oerfarna kollegor 

(Li et al. 2011a) Detta styrker resultatet i föreliggande studie då ett flertal av deltagarna ansåg 

att det goda bemötandet de upplevt hade sin grund i erfarenhet, självsäkerhet och kunskap. 

Resultatet i föreliggande studie kan vidare knytas an till Patricia Benners modell från novis 

till expert. Enligt Benner (1984) sker utvecklingen från novis till expert i första hand genom 

den erfarenhet som sjuksköterskan skaffar sig genom att vara verksam inom ett område under 

en längre tid. Erfarenheten i sig leder, enligt Benner (1984), inte automatiskt till inlärning och 

mer kunskap. Sjuksköterskan går från novis till expert då hon kan samordna förmågan att 

reflektera med sina erfarenheter och teori samt sin egen personlighet. (Kristoffersen et al. 

2006).  

 

De tidigare nämnda deltagarna i föreliggande studie anser vidare att en sjuksköterska med god 

kunskap och lång erfarenhet inger trygghet och på så vis även får patienten att må bra. Detta 

resultat kan styrkas av tre tidigare studier som visat på liknande resultat. En utav dessa är 

genomförd i Uganda och har utförts bland sjuksköterskor. Studien visar att de som besitter en 

större kunskap kring HIV och AIDS har en mindre rädsla för att bli smittade. Även om det 

fanns en viss rädsla för att själv smittas hade dessa sjuksköterskor med hög kunskapsnivå ett 

positivt förhållningssätt till patienter med HIV(Walusimbi & Okonsky 2004). Den andra 

studien har genomförts bland sjuksköterskestudenter i USA och visar att utbildad personal 

självfallet besitter mer kunskap, vilket i sin tur leder till en mer positiv inställning och bättre 

attityd till att vårda patienter med HIV (Pickles et al. 2009). Tredje studien som utförts har 

genomförts bland sjuksköterskor i Sydafrika och kommit fram till att högutbildad personal 

och personal med erfarenhet av HIV har ett mer professionellt och bättre förhållningssätt i 

arbetet med dessa patienter (Delobelle et al. 2009). Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) 

skall hälso- och sjukvårdspersonalen utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och 
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beprövad erfarenhet. Patienten skall ges kompetent och omsorgsfull hälso- och sjukvård och 

vården ska så långt det är möjligt utföras i samråd med patienten. 

En av deltagarna som i denna studie beskriver kunskap som en viktig del i bemötandet anser 

att erfarenhet är det viktigaste elementet för att kunna besitta god kunskap. Detta bekräftas av 

påvisat resultat från Parns (2002) samt Hekkinks et al.(2005) där studiernas resultat talar för 

att det deltagarna hellre går till sjuksköterskor med speciell kompetens inom området HIV. 

Detta just för att de innehar mer kunskap och erfarenhet, vilket ansågs vara av stor vikt. Detta 

styrker föreliggande studies resultat, där några av deltagarna anser att erfarenhet och god 

kompetens bidrar till ett gott bemötande.  

 

I en interventionsstudie om att öka kunskapen hos sjuksköterskor blev resultatet mycket 

positivt. Dock syntes det att den ökade kunskapen inte gav ett direkt förbättrande av 

sjuksköterskornas attityd till att vårda hiv-positiva patienter, istället framkom det att 

förbättrad attityd sker över tid. Det visade sig även att det krävdes flera olika 

kunskapsmetoder för att uppnå högre kompetens (Mockiene et al. 2011). Detta styrker vad 

deltagarna i befintlig studie anser om att kunskap tillsammans med erfarenhet skapar gott 

bemötande med positiv inställning. Dock angavs kunskap oavsett erfarenhet som den största 

faktorn för att reducera mindre bra bemötanden av de flesta deltagarna i föreliggande studie.  

 

Flera deltagare som upplevt mindre bra bemötanden, i föreliggande studie, menade på att 

dessa bemötanden var ett resultat av okunskap, brist på erfarenhet samt rädsla. Detta styrks av 

Pickles et al. (2009) som dragit samma slutsats. Detta resultat speglar dock inte den vård som 

Sverige strävar efter att uppfylla idag. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) skall 

vården bedrivas på det viset att den uppfyller alla de kraven som talar för en god vård.  

 

Stigmatisering är när en person på grund av en fysisk eller psykisk egenskap pekas ut i sociala 

situationer som leder till diskriminering och undvikande bemötanden (Pickles et al. 2009, 

Sowell & Phillips 2010, Campbell et al. 2011). Det framkommer även att HIV är en 

stigmatiserande egenskap och om den HIV-smittade även är homosexuell eller sprutnarkoman 

fördubblas stigmatiseringen (Pickles et al. 2009, Sowell & Phillips 2010). Detta är något 

författarna av föreliggande studie tycks ha identifierat då en av deltagarna har menat på att 

sjuksköterskorna inte ska lägga någon värdering i hur patienten blivit smittad samt att 

sjuksköterskorna bör behandla alla patienter lika oavsett smittväg. Omvårdnaden skall enligt 

International Council of Nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor vara respektfull och inte 
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begränsas av exempelvis patientens sjukdom eller sexuella läggning (Svensk 

sjuksköterskeförening 2007). 

 

I en studie har det framkommit att negativa attityder och stigmatiserande beteenden påverkar 

hiv-positiva patienter negativt. En nedvärderande attityd och stigmatiserande åsikter påverkar 

patienten välbefinnande både fysiskt och psykiskt och orsakar på så vis lidande hos patienten 

(Sowell & Phillips 2010). Detta talar helt emot den tidigare nämnda omvårdnadsteoretikern 

Katie Erikssons åskådning, att det är sjuksköterskan uppgift att bekräfta människans värdighet 

och även lindra patientens lidande (Eriksson 2001). Detta vidhåller författarna och instämmer 

med ovan nämnda teoretiker, att det är sjuksköterskans uppgift att så långt det är möjligt 

lindra patientens lidande och alltid bemöta patienten med värdighet. 

  

Pickles (2009) visar i sin studie ett resultat om att sjuksköterskestudenter fortfarande har 

negativa attityder gentemot hiv-patienter. Likaså framkom det också att ökad kunskap 

reducerar dessa attityder. Detta styrker flera deltagare i föreliggande studie som hävdar att det 

behövs mer kunskap då detta ligger till grund för ett gott bemötande. Även de deltagare som 

upplevt mindre bra bemötanden ansåg att okunskap var en bakomliggande orsak.  

 

Flera av deltagarna i föreliggande studie har utryckt en saknad av kunskap hos vissa 

sjuksköterskor. Några av deltagarna ansåg att det fanns en tydlig kunskapslucka kring 

sjukdomens smittväg med tanke på sjuksköterskornas osäkra beteende i mötet med dem.  I två 

tidigare studier gjorda i Turkiet och Kina, framkom det att det existerar en viss okunskap 

kring sjukdomens smittväg hos sjuksköterskor samt sjuksköterskestudenter (Bektaş & 

Kulakaç 2007, Li et al. 2011a). Detta visar enligt studiens författare att denna okunskap 

existerar i större utsträckning än enbart denna studies lokalisation. Flera av deltagarna i 

föreliggande studie anser vidare att denna kunskapslucka bör fyllas genom en mer djupgående 

utbildning. Detta styrks dock inte av Parns (2002) som gjort en studie på sjukhusinlagda hiv-

positiva kvinnor där majoriteten upplever att sjuksköterskorna besitter god kunskap om 

sjukdomen och behandlar dem gott därefter. 

 

Många tidigare studier bekräftar resultatet i denna studie, att sjuksköterskeutbildningen bör 

utvecklas inom detta område samt att det bör finnas ett effektivare utbildningsprogram inom 

ämnet (Bektaş & Kulakaç 2007, Pickles et al. 2009). Likaså menar tidigare studier att all 

vårdpersonal skall utbildas och få kunskap inom området blodsmitta oavsett arbetsplats 
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(Delobelle et al. 2009). Flera deltagare i befintlig studie menar att sjuksköterskor idag skall 

kunna hantera en blodsmittad patient som blöder oavsett vilken avdelning hon arbetar på. 

 

Det har påvisats att där en bra och grundlig läroplan ligger som grund har dåliga attityder och 

rädsla hos personalen minskat (Walusimbi & Okonsky 2004). Tidigare nämnda studier talar 

för att dagens utbildning måste utvecklas och bli bättre inom detta område (Bektaş & Kulakaç 

2007, Fournier et al. 2007, Delobelle et al. 2009, Pickles et al. 2009, Wei-Ti Chen & Han 

2010). Trots detta verkar ingen förbättring ha skett och enlig författarna finns det fortfarande 

en brist på utbildning kring ämnet blodsmitta inom sjuksköterskeutbildningen. 

  

Några av deltagarna i denna studie tyckte sig kunna koppla samman det dåliga bemötandet de 

fått erfara med en viss rädsla hos sjuksköterskan. De menade på att rädslan för att själv bli 

smittad bidrog till ett dåligt och oprofessionellt bemötande. Enligt många tidigare studier har 

liknande resultat kunnat identifieras, det har visat sig att sjuksköterskor och 

sjuksköterskestudenter många gånger är rädda för och känner obehag inför att bemöta och 

vårda patienter med sjukdomen HIV (Parns 2002, Walusimbi & Okonsky 2004, Fournier et al. 

2007, Delobelle et al. 2009, Mullins 2009, Pickles et al. 2009, Wei-Ti Chen & Han 2010, Li 

et al. 2011a). En studie utförd i Kina visade dock att rädslan att vårda dessa patienter 

grundades av den annars dåliga allmänpreventionen som råder för patienter utan HIV-diagnos 

(Li et al. 2011a). Det har framkommit att vårdpersonalen är rädda för att själva smittas eller 

för att ta med sig sjukdomen hem (Mullins 2009). Däremot har tidigare studier även visat att 

flera sjuksköterskor som känner rädsla inför dessa möten trots allt har förmågan att bemöta 

hiv-patienter med positiva attityder samt behandla dem med medkänsla och empati 

(Walusimbi & Okonsky 2004, Bektaş & Kulakaç 2007, Delobelle et al. 2009). Även detta är 

något som styrker denna studies resultat då flera av deltagarna ansåg att det är väldigt viktigt 

att sjuksköterskor idag har förmågan att kunna hantera patienter oavsett om de är bärare av en 

blodsmitta eller inte.  

 

En deltagare i föreliggande studie upplevde det som att sjuksköterskorna var mer rädda för 

smittorisk bakåt i tiden och att det delvis blivit bättre idag. Detta har även Pickels et al. (2009) 

visat i sin studie, att rädsla kring smittoöverföring har blivit bättre över tid. 
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4.3 Metoddiskussion: 

 

I föreliggande studie har författarna valt att använda en kvalitativ ansats med deskriptiv 

design. Valet av denna design är enligt författarna den bästa för att kunna svara på studiens 

syfte. Den kvalitativa ansatsen går ut på att författaren tyder och försöker förklara fenomen, 

erfarenheter och även upplevelser (Forsberg & Wengström 2008). Forskaren intar ett 

inifrånperspektiv vid kvalitativ forskning och det råder ett jag- du förhållande mellan 

deltagare och forskare. I kvalitativa studier är en av förutsättningarna att man genom talet får 

möjligheten att ta del av varandras inre tankar. (Olsson & Sörensen 2007). Denna typ av 

forskningsmetod är en gemensam beteckning för de metoder som har som syfte att beskriva 

eller tolka ett fenomen så noggrant som möjligt (Forsberg & Wengström 2008). 

 

Intervjuerna i befintlig studie utfördes på sex deltagare och författarna är medvetna om att 

detta är ett lågt antal. Men att istället använda sig av en kvantitativ design och göra studien 

med hjälp av enkäter, för att på så sätt få fler deltagare var inget alternativ. Författarna anser 

att intervjuer var den bästa metoden för att resultatet skulle bli så djupgående och så detaljrikt 

som möjligt. I studien medverkar endas en kvinna och fem män vilket får författarna att 

fundera över om resultatet blivit annorlunda på något vis om antalet kvinnor varit hälften och 

om studiens trovärdighet påverkats negativt av detta.  

 

Allt material sammanställdes och analyserades med hjälp utav Graneheim och Lundmans 

(2004) metod för innehållsanalys. Båda författarna i föreliggande studie medverkade under 

fem av sex intervjuer och skiftade mellan att intervjua och anteckna. Anledningen till att den 

ena författaren utförde en intervju ensam var för att en av deltagarna valde att medverka i en 

personlig intervju och en av författarna hade koppling till staden där intervjun skulle utföras. 

Alla intervjuer spelades in för att sedan kunna transkriberas ordagrant. På detta sätt gick inte 

författarna miste om relevant information. Materialet lästes sedan igenom flera gånger, allt för 

att öka förståelsen av textens betydelse och på så vis inte gå miste om betydelsefull 

information. Detta ökade på så sätt trovärdigheten i föreliggande studie. Enligt Graneheim 

och Lundman (2004) bör forskningsresultatet vara så tillförlitlig som möjligt och varje studie 

måste bedömas. Inom kvalitativ forskning används begreppen trovärdighet, pålitlighet och 

överförbarhet för att beskriva olika aspekter av tillförlitlighet.  
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Begreppet trovärdighet/credibility handlar om överrensstämmelsen mellan studiens fokus och 

exempelvis val av deltagare och datainsamlingsmetod. Även val av meningsenheter och 

analysering av data är viktiga aspekter för att uppnå trovärdighet i studien. Detta försöker 

författarna uppnå genom att presentera citat hämtade från intervjuerna samt genom att visa en 

tabell över hur den manifesta innehållsanalysen genomförts. Intervjuerna utfördes under en 

kort tidsperiod vilket svarar för att ändringar över tid inte skett vilket bidrar till studiens 

trovärdighet.  

 

Frågorna som författarna använde sig av i intervjuguiden var utformade för att på bästa sätt 

svara mot studiens syfte och frågeställningar. Samma intervjufrågor användes till alla 

deltagare, vilket medförde en hög tillförlitlighet och hög grad av pålitlighet. Begreppet 

pålitlighet/dependability definieras enligt (Graneheim & Lundman 2004) som hur data 

förändras över tid. Hur författarna analyserar data förändras också över tid och författarna 

blev snabbt duktigare i sättet att analysera data och gick därför tillbaka till första intervjun för 

att säkerställa att viktig information inte gått förlorad. Författarnas handledare har även läst 

igenom en hel intervju med ordagrann transkribering i syfte att stärka pålitligheten. 

Författarna har använt sig av ett bekvämlighetsurval där deltagarna själva fick anmäla sitt 

intresse. Detta kan enligt författarna påverka studiens trovärdighet då de deltagare som valt att 

anmäla sig till studien inte känt sig obekväma med att dela med sig av sina åsikter. Detta har 

författarna funderat kring i och med att det kan göra så att extremistiska åsikter inte 

framkommit. Studien hade kunnat bli mer trovärdig om deltagarna valts ut efter exempelvis 

olika åldrar och erfarenhet för att på så sätt inte gå miste om viktiga åsikter. Enligt Polit & 

Beck (2008) är bekvämlighetsurvalet den allra vanligaste metoden för urval och författarna är 

medvetna om att det även är den svagaste metoden som kan ge ett felaktigt resultat. Men 

många av studiens resultat stämmer däremot bra överrens med tidigare forskning vilket får 

författarna att bedöma studiens trovärdighet som hög. 

 

Studiens grad av överförbarhet/transferability är enligt Graneheim och Lundman (2004) 

läsarens uppgift att avgöra. Men för att göra detta möjligt krävs det en tydlig beskrivning av 

urvalsprocessen, tydlig beskrivning av undersökningsgruppen samt en rik 

resultatbeskrinvning där exempelvis citat presenteras. Författarna till föreliggande studie har 

presenterat citat i resultatdelen samt presenterat variationen av ålder samt år som 

diagnostiserande vilket kan komma att underlätta överförbarheten. Författarna anser att 

studiens resultat skulle kunna överföras eller implementeras i verksamheten, till en liknande 
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grupp med liknande förutsättningar. Författarna anser även att studiens syfte skulle kunna 

användas i andra studier för att beskriva upplevelser av bemötande från sjuksköterskor hos en 

annan patientgrupp där någon annan sjukdom är rådande men att man då använder sig av en 

större undersökningsgrupp. 

 

4.4 Allmän diskussion: 

 

Studiens syfte har enligt författarna blivit besvarat utifrån den aktuella intervjuguide som har 

använts. Författarna har identifierat liknande resultat i tidigare forskning, att kunskap och 

erfarenhet leder till ett bra bemötande samt att rädsla och okunskap bidrar till ett mindre bra 

bemötande. Det har även framkommit i föreliggande studie samt i många tidigare utförda 

studier att det finns en kunskapslucka kring ämnet HIV och att det således behövs mer 

kunskap och mer djupgående utbildning för att fylla denna lucka. Det är även av stor vikt att 

mer forskning kring vilka åtgärder som kan förebygga stigmatisering kring HIV genomförs 

för att på så vis kunna bidra till bättre attityder och bättre inställning hos sjuksköterskor som 

vårdar patienter med hiv-infektion. Författarna till befintlig studie anser det vara viktigt att 

kunskapsluckan fylls för att på så vis få fler välmående patienter i vårdkedjan, så att alla 

patienter slutligen behandlas lika oavsett sjukdom.  

 

4.5 Slutsats: 

 

Deltagarna i föreliggande studie upplever att det idag får ett generellt gott bemötande från 

sjuksköterskor, om än det fortfarande finns en del stigmatiserande attityder och mindre bra 

bemötanden. Författarna kan dra slutsatsen att kunskap och erfarenhet ligger till grund för ett 

gott bemötande samt att patienternas välmående speglas av sjuksköterskans bemötande. Ännu 

en slutsats är att det behövs mer kunskap och mer utbildning kring HIV för att reducera de 

mindre bra bemötandena då deltagarna i föreliggande studie uppgett okunskap och rädsla som 

bakomliggande orsaker till detta. 
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