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Sammanfattning 

Bakgrund: Forskning kring patienter med blodsmitta beskriver mestadels 

patientgruppens upplevelser av vården. Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva 

sjuksköterskors upplevelser av att utföra omvårdnad av patienter med blodsmitta. 

Metod: Studien hade en beskrivande design med kvalitativ ansats. Åtta intervjuer 

genomfördes och analyserades med manifest innehållsanalys. Tre kategorier ” Trygghet 

i professionen”,” Att känna stöd av organisationen” och ”Rädsla att bli smittad” och 

fem subkategorier ” Känner stöd av basala hygienrutiner”, ”Eftertänksamhet”, 

”Känner eget Ansvar”, ”Känsla av rädsla och oro” och ”Att möta fördomar” 

framträdde. Resultat: Resultatet beskriver hur sjuksköterskor vid omvårdnad av 

patienter med blodsmitta var extra försiktiga och arbetade säkrare än med patienter som 

inte har en känd blodsmitta. Sjuksköterskorna beskrev att det var viktigt med en fullgod 

informationsöverföring. Sjuksköterskorna beskrev känslor av rädsla och oro över att 

själv bli smittad och därför följde sjuksköterskorna de basala hygienrutinerna och 

utsatte sig inte för risker. Slutsats: Slutsatsen blir att mer forskning kring bemötande av 

patienter med blodsmitta behövs genom observationer för att arbeta fram bra rutiner där 

patienten inte känner sig kränkt pga. sin sjukdom. SBAR skulle i framtiden kunna 

fungera som ett bra verktyg för informationsöverföring, då det upplevdes som en 

svårighet när information missades i arbetet med patienter med blodsmitta.   
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Abstract 

Background: Earlier research describes patients with blood-bourne pathogens 

experiences from the healthcare system. Aim: The aim of this study was to describe 

how registered nurses experience taking care of patients with blood-bourne pathogens. 

Method: This study had a descriptive design with a qualitative method. Eight interviews 

where performed and analyzed with manifest content analyze. Three categories 

“Comfort in their profession”, “Support from the organization” and “Fear of being 

contaminated”, and five subcategories “Support from hygiene guidelines”, 

“Thoughtfulness”, “The own responsibility”, “Feelings of fear and concern” and “To 

meet preconceptions”, emerged. Result: The result described how nurses, while taking 

care of patients with blood-bourne pathogens, always worked extra safely and more 

careful, than with patients without any known blood-bourne pathogens. Nurses 

described the importance of safe communication. The nurses described feelings of fear 

and concern over being contaminated with a blood-bourne pathogen and therefore they 

followed the hygiene guidelines and did not expose themselves to any risks. 

Conclusion: The conclusion is that more research is needed to determine how nurses 

behave towards these patients. This can be done through observations, so these patients 

don’t need to be uncomfortable in the healthcare system. SBAR is a technique for safe 

communication that the authors to this study think can be to great use.  
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1. Introduktion 

 

“Omvårdnad innebär att tillgodose allmänmänskliga och personliga behov och därvid 

tillvarata individens egna resurser för att bevara eller återvinna optimal hälsa liksom 

att tillgodose behov av vård i livets slutskede. Omvårdnad sammanfaller delvis med 

och utgör ett komplement till medicinsk vård, beaktande såväl psykiska som sociala 

och kulturella aspekter” 
1
. 

Författarna har valt att definiera utförande av omvårdnad efter detta citat. 

1.1 Blodburen smitta 

Vid blodburen smitta har mikroorganismer via blod, blodtillblandade vätskor eller 

blodprodukter överförts från en individ till en annan 
2
. Överföringen av blodsmitta sker 

antingen genom blod till slemhinna eller genom blod till blod. Smittan kan överföras 

direkt, genom sexuell kontakt eller genom blodprodukter som är kontaminerade. Det 

finns även en indirekt smittväg genom kontaminerade handskar, injektioner och stick- 

och skärskador 
3
. Inom vårdarbetet är det stick och skärskador som är den största 

smittorisken 
4
. 

 

De vanligaste blodsmittorna som finns i Sverige är HIV (humant immunbristvirus), 

HBV (hepatit B-virus) och HCV (hepatit C-virus) 
5
. 

 

HIV påverkar kroppens immunförsvar genom att de vita blodkropparna, T-hjälparceller, 

blir infekterade för att sedan bli förstörda. När de vita blodkropparna blivit förstörda 

sänks kroppens immunförsvar. HIV går inte att bota, det är ett livslångt tillstånd, men 

förloppet kan bromsas med hjälp av läkemedel. Obehandlad HIV förstör 

immunförsvaret så att infektioner och tumörer kan börja utvecklas, när det kommit till 

detta stadium går HIV över till AIDS 
6
. I världen lever, idag, ca 30-35 miljoner 

människor med HIV. I Sverige är siffran ca 6500 personer, och varje år rapporteras ca 

400-500 nya fall 
7
. 

 

Hepatit B drabbar levern, där viruset skapar en inflammation. Akut Hepatit B blir 

personen oftast frisk ifrån, men den kan även övergå till en kronisk sjukdom 
8
. Antalet 

drabbade av Hepatit B i Sverige är lågt i jämförelse med resten av världen. 2012 
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rapporterades 82 nya fall av hepatit B i akut form, för kronisk Hepatit B låg siffran på 

1476 nyupptäckta fall 
9
. 

     

Hepatit C är också en virusinfektion som drabbar levern. Hepatit C är den vanligaste av 

alla hepatiter. En akut Hepatit C kan spontanläka, men den kan även övergå till ett 

kroniskt tillstånd 
10

. Under 2012 rapporterades 1981 fall av Hepatit C i Sverige 
11

. 

 

Dessa tre infektioner går under kategorin allmänfarliga sjukdomar. Att en sjukdom är 

allmänfarlig innebär att den är klassificerad som smittsam och att den kan leda till ett 

livshotande tillstånd, långvarig sjukdom och lidande. Sjukdomarna är anmälnings- och 

smittspårningspliktiga 
12

. Rutiner inom omvårdnadsarbete vid blodburen smitta är att 

arbeta med rätt säkerhets- och skyddsutrustning på ett lugnt och metodiskt vis. De 

basala hygienrutinerna ska tillämpas och lokala rutiner som finns när det gäller 

hantering av provrör och remisser ska följas 
13

. Basala hygienrutiner innebär rutiner som 

ska följas av all hälso- och sjukvårdspersonal vid vård, undersökning, behandling eller 

annan direktkontakt med patient. I dessa rutiner beskrivs den korrekta hanteringen 

gällande handskar, förkläden, desinfektionsmedel, tvätt av händer osv. Dessa 

föreskrifter finns för att minska risken för vårdrelaterade infektioner 
14

. 

 

Författarna till föreliggande studie har definierat ordet upplevelse efter Henry Egidius 

psykologilexikon
15

 där en upplevelse är erfarenheter som påverkat sjuksköterskorna och 

om som innefattar deras tankar och känslor.   

 

 

1. 1. 2 Sjuksköterskans perspektiv på omvårdnaden av patienter med 

blodsmitta 

Enligt Chen och Han 
16 

och Suominen et al. 
17

 finns ett starkt samband mellan 

sjuksköterskors bristande kunskap och deras attityder och ovilja till att ta hand om 

personer med HIV/AIDS. Semiha et al. 
18

 och Mahat och Eller 
19 

visar på att 

kunskapsbristen kring blodsmitta fanns redan under utbildningen hos 

sjuksköterskestudenter. Tidigare studie beskriver att patienter upplevde att personal i 

sjukvården inte hade tillräckligt med kunskap och förståelse för patienternas blodsmitta 

20
. Förhållningssättet beskrivet i ovanstående studier strider mot ICN:s etiska kod för 

sjuksköterskor 
21

, som anger att ”Sjuksköterskan har ett personligt ansvar för sitt sätt att 
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utöva yrket och för att genom livslångt lärande behålla sin yrkeskompetens”. Även 

kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska 
22 

 ignoreras då även den påtalar 

vikten av att ha uppdaterad kunskap. 

 

Kagan, Ovadia och Kaneti 
23

 beskriver i en studie utförd i Israel att 77.3% av 

sjuksköterskorna undvek terapeutisk kontakt med patienter som hade blodsmitta. Denna 

studie visade dock inget samband mellan sjuksköterskornas upplevda kompetens och 

deras ovilja till att behandla patienter med blodsmitta. 

 

1.1.3 Blodsmittade patienters upplevelse av omvårdnaden 

Patienter med blodsmitta beskriver att allt sjuksköterskan gör och hur hen beter sig 

påverkar patienternas upplevelse av vården. Patienterna upplevde att de blev 

särbehandlade och en patient beskrev att hen inte ens visste hur dennes läkare såg ut i 

ansiktet, då läkaren aldrig hade ögonkontakt med patienten 
24

. 

 

I USA har patienter med HIV i studier beskrivit att de kände sig förödmjukade av 

vården. De beskrev att personalen inte vågade komma nära dem och att personalen 

undvek att komma när patienterna ringde på hjälp. Patienterna beskrev vidare att 

vårdpersonalen särbehandlade patienterna med blodsmitta mot patienter utan blodsmitta 

när det gällde hur vårdpersonalen använde skyddsutrustning. Patienterna beskrev även 

att de upplevde att vårdpersonalen inte hade tillräckligt med information om hur HIV 

smittar. Patienterna med HIV beskrev även att de kände sig dömda av vårdpersonalen, 

då personalen hade fördomar om att personer med HIV antingen var homosexuella eller 

missbrukare 
25

. 

Detta förhållningssätt sker trots att ICN:s etiska kod 
21

 och kompetensbeskrivningen för 

legitimerad sjuksköterska 
22

 båda anger att sjuksköterskan har ett ansvar att respektera 

varje enskild människa samt att sjuksköterskan har ett ansvar gentemot sin egen 

yrkesgrupp, där sjuksköterskan ska se till att yrket har ett högt anseende och att främja 

allmänhetens tillit. 

 

1.2 Problemformulering 

Forskning kring blodsmitta visar att det finns olika attityder och bemötande av 

sjuksköterskor till patienter som bär på blodsmitta. Studier som finns inom ämnet 

handlar mestadels om vilken kunskap personalen har och utifrån detta hur de bemöter 
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patienterna 
16, 17, 23

. Relevant forskning saknas kring hur sjuksköterskor upplever att 

utföra omvårdnad på patienter med blodsmitta. Föreliggande studie vill därav undersöka 

hur sjuksköterskor, som utför omvårdnad av patienter med blodsmitta upplever det. Det 

är viktigt att studera hur upplevelsen ser ut från sjuksköterskans perspektiv, för att 

kunna se om det patienterna beskriver även upplevs av sjuksköterskorna.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av att utföra omvårdnad 

av patienter med blodsmitta. 

 

 

2. Metod 

2.1 Design 

En beskrivande design med kvalitativ ansats har använts för att få svar på syftet. 

Designen valdes med anledning av att sjuksköterskornas upplevelse skulle beskrivas. 

Enligt Polit och Beck 
26

 är en beskrivande design med kvalitativ ansats en bra design 

om författarna vill få sjuksköterskorna att själva beskriva sin upplevelse av att utföra 

omvårdnad av patienter som har blodsmitta. Med denna design kan sjuksköterskornas 

beskrivning inkludera känslor, tankar, upplevelser och beteenden. 

 

2.2 Urvalsmetod och Undersökningsgrupp 

I denna studie användes ett ändamålsenligturval. Ändamålsenligturval valdes för att de 

deltagare som uppfyllde inklusionskriterierna skulle kunna besvara syftet på denna 

studie ur ett brett perspektiv 
26

. Det ändamålsenliga urvalet av sjuksköterskor 

genomfördes på en kirurg- och ortopedklinik, med anledning av att de ofta vårdar 

patienter som varit med om någon form av ingrepp där blod hanteras, vid ett 

länssjukhus i mellersta av Sverige. 

Inklusionskriterier: Legitimerad sjuksköterska, med erfarenhet av att utföra omvårdnad 

av patienter med blodsmitta. 

Exklusionkriterier: Legitimerad sjuksköterska utan erfarenhet av att utföra omvårdnad 

av patienter med blodsmitta. 

Nio sjuksköterskor anmälde intresse för att delta i studien. Av dessa nio avböjde senare 

en att delta. Åtta sjuksköterskor, en man och sju kvinnor intervjuades. Åldern varierade 
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mellan 27-52 år, medelåldern var 39 år. Antal år som examinerad sjuksköterska var 1–

19 år där medeltiden som examinerad sjuksköterska var 6 år. 

 

2.3 Datainsamlingsmetod 

Data samlades in genom intervjuer. En intervjuguide, med tre öppna frågor användes 

och där fick informanterna möjlighet att beskriva sina tankar och känslor samt upplevda 

svårigheter av att utföra omvårdnad av patienter med blodsmitta. Intervjuguidens frågor 

var fokuserade på sjuksköterskornas upplevelser kring att utföra omvårdnad av patienter 

med blodsmitta. I enlighet med Polit och Beck 
26

 ställdes följdfrågor av typen: Kan du 

förklara närmare? Hur menar du då?, Har jag uppfattat rätt i detta……?.. Följdfrågor 

ställdes för att författarna skulle få mer detaljerad information. Utöver dessa frågor 

insamlades bakgrundsfakta om sjuksköterskans ålder och yrkeserfarenhet Båda 

författarna deltog vid samtliga intervjuer. 

Intervjuerna skedde individuellt med informanterna. Informanterna fick själva välja när 

och var intervjun skulle ske. Längden på intervjuerna varierade mellan 5 - 16 minuter, 

med ett medianvärde på 12 minuter. Intervjuerna spelades in på en diktafon. 

 

2.4 Tillvägagångssätt 

Författarna tog kontakt genom mejl med verksamhetscheferna på 

Kirurg/Ortopedavdelningarna på ett sjukhus i Mellansverige. I mejlet fick 

verksamhetscheferna information om studien, samt att skriftligt tillstånd om att få 

genomföra studien efterfrågades. 

Kontakten med ortopedavdelningen fortsatte sedan genom att författarna fick komma på 

ett planerat möte med vårdenhetschefen för avdelningen som fått ett godkännande för 

genomförande av studien av verksamhetschefen. Vid detta möte fick vårdenhetschefen 

muntlig information om studien och ett informationsbrev, till sjuksköterskorna. 

Informationsbrevet till sjuksköterskorna innehöll information om studiens syfte, 

tillvägagångssätt för intervjuerna och tillvägagångssätt för att anmäla sitt intresse. 

Vårdenhetschefen gav författarna ett skriftligt godkännande påskrivet av 

verksamhetschefen till att få genomföra studien på avdelningen. Efter mötet 

informerade vårdenhetschefen sjuksköterskorna på avdelningen om studien på 

morgonmöten och lämnade även informationsbrevet med all information.     

Kirurgavdelningens verksamhetschef godkände studien och gav skriftligt godkännande 

som sedan skickades hem med posten till författarna. Vårdenhetschefen på 
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kirurgavdelningen såg däremot att mötet med sjuksköterskorna skulle ske på en 

arbetsplatsträff (APT) och gav författarna datum för deras första APT. På APT fick 

sjuksköterskorna muntlig information av författarna om studien och även ett skriftligt 

informationsbrev. 

Sjuksköterskorna mejlade sitt intresse till författarna och några av dem anmälde sitt 

intresse vid APT. Tid och plats för intervjun bestämdes i samråd med sjuksköterskorna 

efter deras personliga önskemål. Vid intervjutillfällena informerades informanten om 

sina rättigheter och vad som skulle ske med allt insamlad material en gång till. Eftersom 

en intervju kan upplevas som en obekväm situation i synnerhet när det spelas in på band 

användes de första minuterna till att småprata för att göra informanten tryggare 
26

. 

Mellan datumen 2014-08-17 och 2014-09-01 genomfördes intervjuerna.    

Innan intervjuerna startades genomfördes en provintervju med en sjuksköterska som 

uppfyllde inklusionskriterierna och som inte arbetade på någon av ovanstående 

avdelningar. Provintervjun genomfördes för att kontrollera intervjuguidens kvalitet, och 

för att författarna mentalt skulle förbereda sig för de resterande intervjuerna 
26

. Ingen 

ändring gjordes i intervjuguiden efter provintervjun, då intervjuguidens frågor 

bedömdes kunna svara bra på studiens syfte. Då båda författarna skulle vara med vid 

samtliga intervjuer upptäcktes det under provintervjun att det bästa var att ena 

författaren koncentrerade sig på huvudfrågorna och den andre författaren hade 

huvudansvaret för följdfrågorna. Vid en intervju ger den icke verbala kommunikationen 

värdefull information till studien 
26

, den icke verbala kommunikationen kan bestå av 

nickning och ansiktsuttryck, därför observerades detta av båda författarna.   

 

2.5 Dataanalys 

Med stöd av Graneheim och Lundman 
27

 och Polit och Beck 
26

 har intervjuerna 

analyserats med kvalitativ innehållsanalys. Analysen har genomförts i flera steg. 

Författarna började med att lyssna på de inspelade intervjuerna för att kontrollera att 

intervjuns hörbarhet och fullständighet kunde accepteras 
26

. Därefter transkriberades 

intervjuerna ordagrant och lästes igenom ett flertal gånger för att få en förståelse för 

helheten. 

För att bearbeta det insamlade materialet användes en manifest innehållsanalys. En 

manifest innehållsanalys innebär analys av texten där författarna analyserar vad 

informanterna säger i egna ord 
27

. Författarna identifierade sedan meningsbärande 

enheter i de transkriberade intervjuerna utifrån studiens syfte. De meningsbärande 
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enheterna kondenserades sedan, utan att förlora kärnan. Författarna tilldelade sedan de 

kondenserade enheterna en kod. Koderna jämfördes gällande skillnader och likheter och 

sorterades utifrån detta in i subkategorier. Koder med liknande innehåll sorterades in i 

samma subkategori. Subkategorier med liknande innehåll sorterades slutligen in i 

kategorier. Analysen resulterade i tre kategorier och fem subkategorier. Se exempel på 

analysprocessen i figur 1. 

 

Figur 1 

Meningsbärandeenh

eter  

Kondensering Kod Subkategori Kategori 

F: du då om personen 

har ett sår, vad, hur 

tänker du då? 

I: - att jag e extra 

försiktig 

 

F: om 

personen har 

sår, hur tänker 

du? 

I: - extra 

försiktig 

 

Tänker 

på att 

vara 

extra 

försiktig 

vid sår. 

Eftertänksamhet Att känna 

trygghet i 

professionen  

 

 

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

I studien intervjuades sjuksköterskor som inte står i beroende ställning gentemot studien 

därför behövdes inget godkännande av studien från forskningsetiska rådet 
28

. 

I den muntliga och skriftliga informationen om studien framgick syftet med studien 

tydligt och att deltagandet var helt frivilligt och när som helst kunde avbrytas. I 

informationen framgick också att de uppgifter som samlades in hanteras konfidentiellt, 

att materialet kommer att vara säkert inlåst, att de enda som kommer att ta del av 

materialet är författarna och handledaren och att ingen kommer att kunna identifieras. 

Detta skedde i enlighet med The Northern Nurses’ Federation 
29

 som beskriver att det är 

viktigt att informanter ska få den information som behövs, på ett lättförståeligt vis, så 

hen själv kan fatta ett beslut om sitt deltagande och eventuella avbrytande av 

deltagandet i studien.  Innan intervjuerna påbörjades inhämtades ett muntligt informerat 

samtycke från sjuksköterskorna och en försäkran om att de förstått innebörden av sitt 

deltagande. Sjuksköterskorna var vidare skyddade av personuppgiftslagen, som syftar 

till att skydda personens integritet och att inte sprida privat information som kan 
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härledas till en specifik person 
29, 30

. Under uppsatsskrivandet försvarades allt material 

så att ingen obehörig kunde ta del av materialet och efter godkänt arbete kommer 

materialet att raderas och kasseras. Detta påpekades även en extra gång innan 

intervjuerna för att sjuksköterskorna skulle vara helt införstådd med detta och känna sig 

trygga med att bli intervjuade. 

 

 

3. Resultat 

Tre kategorier och fem subkategorier presenteras i figur 2 samt i löpande text med 

beskrivande citat. 

I = Informant 

Figur 2 

Att känna trygghet i professionen 

 

 

Känner stöd av basala 

hygienrutiner 

Eftertänksamhet Eget ansvar 

 

 

Att känna stöd av organisationen 

 

 

Rädsla att bli smittad 

 

 

Känsla av rädsla och oro Att möta fördomar 

 

 

 

3.1 Att känna trygghet i professionen  

Denna kategori innehåller subkategorierna: Känner stöd av basala hygienrutiner, 

Eftertänksamhet och eget Ansvar. Kategorin beskriver hur sjuksköterskorna känner stöd 

av basala hygienrutiner i kontakt med patienter med blodsmitta. Kategorin beskriver 
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vidare hur sjuksköterskorna upplever att det tänker efter extra innan de utför omvårdnad 

av patienter med blodsmitta och sjuksköterskorna betonar också att de behöver ta eget 

ansvar i arbetet med blodsmittade patienter. 

 

3.1.1 Känner stöd av basala hygienrutiner 

Sjuksköterskorna beskrev att de vid omvårdnad av patient med blodsmitta följde basala 

hygienrutiner och de beskrev vikten av att ofta tvätta och sprita händerna samt att 

använda förkläden vid all patientkontakt. Vid kontakt med patienter som bar på 

blodsmitta beskrev sjuksköterskorna att de var extra noggranna med att följa basala 

hygienrutiner. Öppna sår, kontakt med kroppsvätskor eller annan närkontakt med en 

patient som hade bekräftad blodsmitta resulterade i att sjuksköterskorna var extra noga 

med att använda handskar. Sjuksköterskorna kände att två par handskar kunde ge mer 

skydd från att själv bli smittad. När sjuksköterskorna utförde omvårdnad av patienter 

som inte hade en känd blodsmitta, så tyckte de att handskar inte behövdes i lika stor 

utsträckning.      

 

“Men klart man genaraliserar en smitta, asså jag skulle ju lixom aldrig. . men ta bort ett 

plåster utan handskar eller lixom sådära om jag vet han är lättblödande, som jag kan 

göra med nån annan lixom” (I5) 

 

Den försiktighetsåtgärd som sjuksköterskorna beskrev att de använde i störst 

utsträckning var handskar. Dock var de även extra försiktiga med förkläden, att tvätta 

händerna och att använda extra mycket handsprit när de skulle eller hade varit i kontakt 

med en patient med bekräftad blodsmitta.    

 

3.1.2 Eftertänksamhet 

Sjuksköterskorna beskrev att de behövde vara extra vaksamma och skärpta när de skulle 

utföra omvårdnad på en patient med blodsmitta. Detta kunde innebära att 

sjuksköterskorna var extra vaksam vid insättning av PVK, hantering av infarter eller vid 

handhavande av kontaminerat material. Sjuksköterskorna tänkte extra noga innan de 

skulle utföra något av ovanstående moment, detta för att minska risken att själv bli 

smittad. Sjuksköterskorna beskrev vidare vikten av att kontaminerat material hanterades 

korrekt för att undvika smitta. Kontaminerat material skulle inte ligga framme utan 

direkt kastas i speciellt märkta burkar. Även här beskrev sjuksköterskorna att de var 
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mindre försiktiga vid hanterandet av kontaminerat material från en patient med icke 

känd blodsmitta. 

 

“Men de tror jag är skärpt me, det är väl lika med PVKer, när man ska sätta dropp 

osåntdär med, då e, e då får man ju tänka efter noga med, när det är blodsmitta.”(I4) 

“När man vet att dom har blodsmitta.. Då under, då bara, ja man jobbar ju jätte säkert 

då.” (I3) 

 

3.1.3 Känner eget Ansvar 

Sjuksköterskorna beskrev att de var extra försiktiga i mötet med en patient som har 

blodsmitta. Sjuksköterskorna menade dock att det låg i deras eget ansvar att skydda sig 

samt vikten av att ha tillräcklig kunskap i sitt arbete, för att minska risken för att själv 

bli smittad. Sjuksköterskorna belyste vikten av att arbeta professionellt inför patienten 

så att denne inte känner sig utsatt pga. sin blodsmitta. Sjuksköterskornas erfarenhet 

sedan tidigare beskrevs som en trygghet och genom detta så minskade obehaget av att 

arbeta med patienter som har blodsmitta. Sjuksköterskorna beskrev att desto mer 

erfarenhet de hade inom vårdarbetet och i vården av patienter med blodsmitta, desto 

säkrare och tryggare kände de sig när de skulle vårda en patient med blodsmitta.   

 

“För mig finns de ingen skillnad på en patient med blodsmitta eller icke blodsmitta.. de 

e ju som vicken patient som helst.. det e ju JAG som måste veta vad jag GÖR patienten 

ska inte behöva känna något annat lidanden bara för att han har blodsmitta” (I8) 

 

3.2 Att känna stöd av organisationen 

Denna kategori beskriver hur sjuksköterskorna upplevde att deras arbetssätt och rutiner 

påverkar deras arbete gentemot patienter med blodsmitta. 

 

Sjuksköterskorna poängterade vikten av en ordentlig informationsöverföring och att 

detta var en grund för möjligheten att arbeta säkert med patienter som bär på blodsmitta. 

Med informationsöverföring menade sjuksköterskorna att de behövde få ordentlig 

information om patienten har blodsmitta och vilken typ av blodsmitta patienten bar på. 
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Denna information var viktig för sjuksköterskorna då de behövde veta hur de skulle 

skydda sig själva. Sjuksköterskorna beskrev att informationsöverföringen behövde 

poängteras för att inte riskera andras hälsa eller att andra skulle bli smittade om 

informationsöverföringen inte fungerade. De gånger som informationsöverföringen inte 

fungerade och sjuksköterskorna inte fick information om att patienten var bärare av 

blodsmitta skyddade sig sjuksköterskorna inte enligt basala hygienrutiner. Vidare 

beskrev sjuksköterskorna svårigheten i att skydda sig vid bristfällig 

informationsöverföring, detta på grund av att dem skyddade sig mindre på patienter där 

de inte visste om en blodsmitta fanns. I studien beskrev sjuksköterskorna en större 

trygghet och säkerhet om det fanns tydliga rutiner kring omvårdnaden av patienter med 

blodsmitta. Ett fåtal av sjuksköterskorna i denna studie beskrev att läkarna var dåligt 

pålästa om patientens blodsmitta. Om läkaren besökte patienten och slarvade med 

basala hygienrutiner resulterade detta i att sjuksköterskorna var tvungna att påminna 

läkarna om patientens blodsmitta, inför patienten. Att behöva påminna läkaren inför 

patienten beskrev sjuksköterskorna som en kränkning mot patienten. Sjuksköterskorna 

ansåg att läkarna har tillgång till samma information och då ska inte sjuksköterskorna 

behöva peka ut patientens blodsmitta inför patienten. 

 

“Att påminna dom inför patienten lixom att, som att peka ut patienterna, men den här 

är blodsmittat, ta på dig, lixom förkläden om du ska kolla upp o handskar om du ska 

kolla upp såret eller vad det kan vara” (I5) 

 

Sjuksköterskorna beskrev vikten av att ha tid till noggranna förberedelser vid 

omvårdnad av patienter med blodsmitta. Om sjuksköterskan hade längre tid till 

förberedelser, innan de skulle sätta PVK på en patient med blodsmitta, så minimerade 

detta risken för stickskada. Sjuksköterskorna beskrev att de behövde vara väl förberedda 

innan de skulle utföra omvårdnad på en patient med blodsmitta, detta för att de inte 

skulle fatta några förhastade beslut. Vidare beskrev sjuksköterskorna att det var viktigt 

att ha tid till att förbereda material för att kunna skydda sig från att bli smittad. I studien 

framkom vidare att då sjuksköterskorna vårdade en patient med blodsmitta, som var 

aggressiv eller orolig, beskrev sjuksköterskorna att det var extra viktigt att tänka på sin 

egen säkerhet för att undvika smitta. Vidare beskrev sjuksköterskorna att dem kände 

större säkerhet och trygghet om de var två personer i utförandet av omvårdnaden, detta 

för att patienten inte skulle kunna kasta blodiga kläder, rivas, bitas eller skära då det 
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gjorde att risken för smitta blev högre. Sjuksköterskorna poängterade vikten av att ha tid 

till att vara två sjuksköterskor i utförandet av omvårdnaden vid dessa tillfällen. 

 

“vi skriver på våran innerliggande lista om det är nån blodsmitta, så man vet att den,  i 

den salen finns det en patient som har en blodsmitta som man, alla vet om det. Ee, står 

även i journalen naturligtvis, datajournalen. Ee, så att man försöker vara noggrann att 

rapportera över.. till varandra lixom att,  man poängterar det, att det är en blodsmitta.” 

(I2) 

 

3.3 Rädsla att bli smittad 

Denna kategori innehåller subkategorierna: Känsla av rädsla och oro och Att möta 

fördomar. Kategori beskriver hur sjuksköterskorna upplever eller har avsaknad av rädsla 

och oro när de ska utföra omvårdnad av patienter med blodsmitta. Sjuksköterskorna 

beskriver även möten och upplevelser av fördomar mot patienter med blodsmitta. 

 

3.3.1 Känsla av rädsla och oro 

Sjuksköterskorna beskrev motsatta känslor inför att utföra omvårdnad på patienter med 

blodsmitta, En del sjuksköterskor beskrev att de kände rädsla och oro inför sitt arbete 

med patienter med blodsmitta, sjuksköterskorna baserade dessa känslor på att en 

blodsmitta är något man kan få bära livet ut. Risken för att bli smittad av något som kan 

finnas kvar resten av livet skapar en oro, denna oro förstärks genom att man har 

vetskapen redan innan om att det finns en blodsmitta. I oroliga situationer, där patienten 

exempelvis är förvirrad, förstärks vetskapen om att blodsmittan finns och oron för 

smitta blir därmed större. Rädslan och oron var inte lika märkbar vid patientkontakt där 

det inte innebar någon kontakt med kroppsvätskor. Sjuksköterskorna beskrev att när 

injektioner eller sprutor skulle ges till patienten så blev rädslan för att sticka sig och bli 

smittad större. Även om sjuksköterskorna kände rädsla och oro så var det viktigt för 

sjuksköterskorna att inte visa detta för patienten, då det kan innebära ett stigma för 

patienten att bära på en blodsmitta och att sjuksköterskorna därigenom inte skulle få 

patienten att se sin sjukdom som skamlig. 

 

“Att försöka tänka på att jag inte beter mig som om jag är orolig eller rädd framför 

patienterna.. jaa… aa… så att dem inte är medveten om att jag tänker på det… ” (I6) 
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De sjuksköterskor som beskrev att de var försiktigare vid omvårdnad av patienter med 

blodsmitta kände inte någon rädsla eller oro för att utföra sitt arbete. 

“Jag har aldrig känt nån rädsla eller oro nånsin” (I1) 

(inför att utföra omvårdnad) 

 

3.3.2 Att möta fördomar 

En del sjuksköterskor beskrev hur de ibland mötte förutfattade meningar eller fördomar 

om patienter som bär på blodsmitta. Sjuksköterskorna beskrev detta som en del av hur 

patienter med blodsmitta är som person. Det framkom av sjuksköterskornas 

beskrivningar att vissa sjuksköterskor sammankopplade blodsmitta med missbruk och 

trasslig bakgrund. De sjuksköterskor som beskrev att de mötte detta såg det som 

bekymmersamt och det medförde svårigheter i deras arbete om patienten med 

blodsmitta hade en trasslig bakgrund. Detta på grund av att missbruket var ett hinder för 

omvårdnaden. Vidare i studien framkom det att alla sjuksköterskor inte hade träffat 

patienter med HIV och hade därigenom bildat en uppfattning om hur de skulle reagera 

om de skulle vårda en patient med HIV. De sjuksköterskor som inte hade vårdat 

patienter med HIV beskrev att HIV var en skrämmande och främmande sjukdom, detta 

berodde på att HIV är en dödlig sjukdom och att patienter som smittats av HIV får leva 

med sjukdomen livet ut. Därigenom trodde dessa sjuksköterskor att de skulle reagera 

starkare och på ett annorlunda vis om de skulle vårda en patient med HIV. Dessa 

sjuksköterskor trodde att de skulle bli extra vaksamma och skärpta om de skulle utföra 

omvårdnad på en patient med HIV. Eftersom att dessa sjuksköterskor aldrig hade vårdat 

någon med HIV, så sa de själva att de trodde att de skulle reagera på detta vis. I denna 

studie beskrev vissa sjuksköterskor att arbetskamrater kunde uttrycka att blodsmittade 

patienter behöver vårdas i eget rum på grund av deras blodsmitta, detta hade gjort att 

sjuksköterskorna själva fick tänka till om hur sjukdomen egentligen fungerar och hur 

det smittar. 

 

“då har ja ju aldrig kommit i kontakt med… med nån som har tillexempel HIV de, då 

kanske ja skulle känna lite annorlunda.. för att de… e en dödlig sjukdom… som den 

personen måste leva med.. så de e klart att de skulle spela in…” (I7) 

 

 

4.  Diskussion 
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4.1 Huvudresultat  

Analysen av intervjuerna resulterade i kategorierna “Trygghet i professionen, Att känna 

stöd av organisationen och Rädsla att bli smittad”. 

Resultatet beskrev att sjuksköterskorna följde basala hygienrutiner extra noggrant när de 

fått information om blodsmitta. Sjuksköterskorna slarvade dock med basala 

hygienrutiner då de inte fått information om blodsmitta. Informationsöverföringen om 

blodsmitta beskrevs som mycket viktig för att undvika smitta. Sjuksköterskorna 

betonade vidare vikten av att ha ordentligt med tid för att planera omvårdnaden kring 

patienter med blodsmitta. Sjuksköterskorna beskrev att de tänkte till extra och var extra 

försiktiga när de hanterade patienter med blodsmitta. Erfarenhet och kunskap hos 

sjuksköterskorna skapade trygghet. Sjuksköterskornas eget beteende och hur de 

förmedlade information var viktigt för att patienten inte skulle behöva känna sig sämre 

behandlad eller att omgivningen skulle få veta om patientens blodsmitta.  

 

4.2 Resultatdiskussion 

I denna studie framkom det att sjuksköterskorna skyddade sig mindre vid kontakt med 

patienter som inte har blodsmitta. Sjuksköterskorna beskrev detta genom att de kunde ta 

bort plåster på en patient, som inte har blodsmitta, utan handskar medan de kunde 

använda dubbla handskar i kontakt med patienter som har blodsmitta. Att 

sjuksköterskorna inte skyddade sig enligt basala hygienrutiner vid kontakt med patienter 

utan blodsmitta kan leda till ökad risk för vårdrelaterade infektioner. Siffran för 

vårdrelaterade infektioner, för patienter som fått vård i Sverige, ligger idag på 8.9 % 
31

. 

Då sjuksköterskorna i föreliggande studie beskrev att de brukade sätta PVK, tömma 

katetrar och gav injektioner utan att använda rådanden rutiner för hygien så kan detta 

vara en stor bidragande orsak till vårdrelaterade infektioner. Sjuksköterskorna beskrev 

att i kontakt med patienter med blodsmitta var deras högsta prioritet att skydda sig själv 

och inte att skydda patienten från smittöverföring. Då sjuksköterskorna utförde 

omvårdnad av patienter som inte hade blodsmitta beskrev de att de inte var oroliga för 

att bli smittade, men de beskrev inte att de kunde smitta patienten eller att de skulle 

kunna orsaka smittöverföring genom att inte följa rådanden rutiner för hygien. Detta 

skapar en fråga om varför sjuksköterskorna var mer intresserade av att skydda sig själva 

och inte patienterna. Sjuksköterskorna i studien verkade inte se sig själva som en orsak 

till smittöverföring. Andra studier beskriver att om sjuksköterskorna sköter hygienen 

minskar dramatiskt vårdrelaterade infektioner 
14, 32

. I ICN:s etiska kod för 
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sjuksköterskor 
21

 står följande: “Vid användning av teknik och ny forskning ansvarar 

sjuksköterskan för att omvårdnaden sker i överensstämmelse med individens säkerhet, 

värdighet och rättigheter.” Författarna menar att detta innebär att sjuksköterskorna har 

en skyldighet att följa basala hygienrutiner på alla patienter, även om sjuksköterskan 

inte ser patienten som smittsam så förtjänar patienten att få en säker och värdig vård. I 

kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska 
22

 står det beskrivet att 

sjuksköterskor skall arbeta utifrån de hygieniska principer och rutiner som finns och 

med detta så innebär det att sjuksköterskorna är skyldiga att följa detta. Då 

sjuksköterskorna inte tillämpar basala hygienrutiner på patienter utan blodsmitta bryter 

de mot kompetensbeskrivningen och följer därmed inte sina skyldigheter som 

legitimerad sjuksköterska. Detta skadar hela yrkets anseende då HSL 
33

 säger: “Målet 

för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela 

befolkningen.”  Vård ska utföras på lika villkor och författarna menar att det är viktigt 

att sjuksköterskor respekterar allas lika värde och inte skyddar sig för mycket vid 

kontakt med patienter med blodsmitta eller för lite vid kontakt med patienter utan 

blodsmitta. Vård på lika villkor innebär att sjuksköterskor måste följa de rutiner och 

riktlinjer som finns, samt att de måste vara uppdaterade på ny forskning. 

 

I föreliggande studie beskrev sjuksköterskorna att informationsöverföringen om 

blodsmitta var av yttersta vikt, för att sjuksköterskorna skulle kunna skydda sig själv. 

Sjuksköterskorna beskrev att det var svårt att utföra omvårdnad av patienter med 

blodsmitta om de inte hade fått information om patientens blodsmitta, men enligt HSL 

33
, basala hygienrutiner 

14 
och i kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska 

22
 står det klart och tydligt att alla patienter ska behandlas lika utifrån rådande 

hygienrutiner och principer. Författarna menar att detta ska utföras även om 

sjuksköterskorna fått information eller inte. Patienterna ska inte behandlas annorlunda 

för att sjuksköterskorna har bristande informationsöverföring. För att alla patienter ska 

få likvärdig vård och en likvärdig upplevelse av att bli vårdad kan det vara klokt att följa 

Florence Nightingales ord “klok och mänsklig behandling av patienten är den bästa 

försäkringen mot smitta” 
34

.  

 

Resultatet visar att sjuksköterskorna beskriver problem med bristande 

informationsöverföring kring patienter med blodsmitta. För författarna väcks då frågan 

om sjuksköterskorna har använt sig av vedertagen forskning för informationsöverföring. 
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SBAR är ett informationssystem som används inom hälso- och sjukvården för att 

personalen ska kunna strukturera information och att viktig fakta presenteras effektivt 

och snabbt. Genom att använda SBAR har personalen en gemensam 

kommunikationsstruktur och därigenom kan alla kommunicera med varandra på samma 

grunder. SBAR står för: S- situation: Kort beskrivning såsom namn, titel, patientens 

namn/ålder och vad problemet är. B- bakgrund: Kortfattad sammanställning av relevant 

sjukdomshistorik. A- Aktuellt: Rapportera fakta om nuläget såsom vitalparametrar, 

tidigare undersökningar, vad problemet kan vara. R- rekommendation: Förslag till 

åtgärd 
35, 36, 37, 38, 39

. Det finns flertalet studier som dokumenterat att användningen av 

SBAR skapar struktur i informationsöverföring genom att personalen kan fokusera på 

budskapet och det gör att ovidkommande information undviks 
38, 40, 41

. Personalen 

upplever trygghet och minskad stress genom SBAR, då de vet hur de ska rapportera 
36, 

40, 41
. Genom att använda strukturen i SBAR ges möjligheten att kommunicera utan 

omskrivningar och detta ger tydliga rekommendationer för personalens arbete. SBAR 

kan öka patientsäkerheten genom att informationsöverföringen alltid ser likadan ut och 

att all information inkluderas 
38, 40, 41

.  

 

Tidigare studier har visat att det finns en ovilja att ta hand om patienter med blodsmitta. 

Oviljan kan visa sig i attityder såsom att vårdpersonal inte är intresserade av att hjälpa 

homosexuella patienter, då vårdpersonalen tycker synd om patienterna för att de 

fortfarande lever sina homosexuella liv. Studier har vidare beskrivit att vårdpersonalen 

ansåg att patienter med blodsmitta skulle kastreras så att de inte skulle ha möjlighet att 

smitta andra 
42

. 

I föreliggande studie beskrevs inte en ovilja att ta hand om patienter med blodsmitta, 

dock beskrevs fördomar mot dessa patienter. Sjuksköterskorna sammankopplade 

patienterna med personer som har missbruk och att missbruket kunde skapa svårigheter 

i omvårdnaden av dessa patienter Sjuksköterskorna beskrev känslor av rädsla och oro 

inför att bli smittad av patienternas blodsmitta och att dessa känslor kunde förvärras i 

situationer där patienterna var oroliga, förvirrade eller aggressiva. I en studie av Manya 

et. al 
43

 beskrivs det dock att sjuksköterskorna inte ville ta hand om patienter med 

blodsmitta vilket inte framkom i föreliggande studie. I föreliggande studie framkom det 

att sjuksköterskorna var väldigt noga med att patienterna inte skulle behöva känna sig 

utsatta på grund av att de bär på en blodsmitta. Även om sjuksköterskorna försöker att 

inte visa rädsla och oro, kan det ändå uppfattas av patienterna. Författarna menar att det 
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därför är viktigt att sjuksköterskorna inte ska behöva känna rädsla eller oro i 

omvårdnaden av patienter med blodsmitta. Lin et. al 
44

 beskriver att om 

sjuksköterskorna känner empati istället för rädsla och oro så ökas patienternas tillit till 

sjuksköterskorna, detta gör att sjuksköterska och patient kan få en bättre och tryggare 

relation. Om sjuksköterskorna känner rädsla och oro inför patientens blodsmitta 

kommer patienterna märka detta och därmed uppleva att de blir sämre behandlade av 

sjuksköterskorna 
43, 45

. I sjuksköterskegruppen kan det finnas kollegor med fördomar 

mot patienter med blodsmitta, det kan försvåra för hela den sociala gruppen då fördomar 

kan smitta av sig 
45

 och spridas. Patienterna kan då uppfatta att sjuksköterskorna 

behandlar dem annorlunda. 

 

4.3 Metod diskussion 

Metod diskussionen kommer att diskuteras utifrån aspekterna trovärdighet, pålitlighet 

och överförbarhet. Dessa aspekter används för att studiens resultat samt pålitlighet skall 

kunna bekräftas 
27

. 

 

4.3.1 Trovärdighet 

Trovärdighet i en studie handlar om sammanhanget, valet av deltagare och hur man gått 

till väga för att samla in allt material 
27

. Fokus för denna studie har varit att intervjua 

sjuksköterskor som har upplevelse av att utföra omvårdnad av patienter med blodsmitta. 

Valet av vårdavdelningar blev kirurg- och ortopedavdelningar då författarna ansåg att 

sjuksköterskor som arbetar på dessa avdelningar borde vara i kontakt med blod 

exempelvis efter operationer. Genom detta val av vårdavdelningar menar författarna att 

trovärdigheten för att studien skall kunna svara på syftet ökar 
27

. Deltagare till denna 

studie valdes genom en ändamålsenlig urvalsprocess, anledningen till det urvalet är att 

författarna visste vilka informanter de sökte och vilka de trodde skulle kunna hjälpa 

författarna att svara på syftet. Under urvalsprocessen tog författarna kontakt med 

verksamhetscheferna på de valda avdelningarna, där de fick information om studien och 

de fick skriva under medgivande. Därefter skilde sig tillvägagångssätten på de valda 

avdelningarna. Vårdenhetschefen på ortopedavdelningen informerade sina medarbetare 

och de fick då ett brev där kontaktuppgifter fanns, så att sjuksköterskorna kunde anmäla 

sig till författarna. Genom att använda denna metod tog det lång tid att komma i kontakt 

med informanterna och urvalet blev få. Vårdenhetschefen på kirurgavdelningen bjöd in 

författarna att besöka arbetsplatsen på en arbetsplatsträff och därigenom informera om 
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studien. Genom denna metod så fick författarna antalet informanter anmälda samma 

dag. Detta visar att möjligheten att få besöka arbetsplatsen ger ett större gensvar hos 

informanterna och det är fler som var villiga att anmäla sig. De inklusionskriterier som 

fanns var legitimerad sjuksköterska och att hen skulle ha erfarenhet av att utföra 

omvårdnad på patient med blodsmitta. Då dessa kriterier förmodligen kan 

implementeras på de flesta sjuksköterskor under deras yrkeskarriär, förväntade 

författarna sig att de skulle få ett större urval genom de få kriterier som gjordes. 

Tillvägagångssättet för insamling av data skedde genom intervjuer. Dessa intervjuer 

innehöll öppna frågor med följdfrågor. För att få informanten att beskriva en upplevelse 

så kan datainsamlingen, förmodligen, inte ha utförts på ett annorlunda vis. Då tidigare 

forskning visar att intervjuer är det bästa alternativet för att samla in information om en 

beskrivande upplevelse 
26

. I föreliggande studie var det åtta informanter, detta är en 

riktlinje från Högskolan i Gävle och ska täcka ett statistiskt antal för att kunna få ett 

pålitligt resultat. Mängden data var mindre än författarna hade förutspått, detta kan bero 

på att de första intervjuerna blev korta. Anledningen till att dessa intervjuer blev korta är 

att båda författarna hade ovana med att intervjua, senare i studien blev intervjuerna 

längre. Dock upplevdes inte svaren bli annorlunda i de längre intervjuerna, de upplevdes 

bara mer utvecklade. Detta kan vara en risk med denna studie, att författarna hade 

bristande erfarenhet med att intervjua och då kanske de hade fått ut mer information om 

de hade haft mer vana av intervjuer. Dock upplevdes intervjuerna som något mättade 

efter åtta intervjuer och med detta så anser författarna att de inte hade fått några andra 

svar, trots sin ovana för intervjuande, samt att studiens syfte var genomförbart. För att 

öka trovärdigheten i en studie hjälper det att ha med citat som är direkt hämtade ur det 

transkriberade materialet 
27

. Därav har föreliggande studie använt citat samt visat vilken 

informant citatet är hämtat från, det gjordes för att visa att resultatet är studerat från 

olika vinklar. 

 

 

4.3.2 Pålitlighet 

Pålitligheten i en studie bygger på hur uppgifterna förändras över tid och under 

utförandet av studien 
27

. I föreliggande studie har författarna varit två för att ha 

möjlighet att diskutera med varandra samt för att tolkningen ska bli så korrekt och 

likvärdig det informanterna har beskrivit. Genom att analysen startade direkt efter att 

intervjuerna var utförda resulterade detta i att all information fanns färskt i minnet och 
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det blev därigenom lättare att minnas hur informanten beskrev sina upplevelser, både 

den verbala och den icke verbala kommunikationen. Då analysen startades omgående 

stärker det pålitligheten i att författarna fått med informantens verkliga beskrivning, då 

allt är färskt i minnet och detta gör att studiens resultat blir mer pålitligt. I föreliggande 

studie har författarna haft tillgång och använt sig av handledare. Fördelen med att 

använda sig av handledare är att någon utifrån, som inte är författare, kan delge åsikter 

angående studien och därigenom blir studiens pålitlighet högre då författarna får 

möjlighet att diskutera och reflektera över sin studie 
27

. Vid intervjuer är det viktigt att 

alla informanter får frågor inom samma område 
27

, det är även till fördel att utföra en 

provintervju för att kontrollera intervjuguidens pålitlighet 
26

. I föreliggande studie 

utfördes en provintervju och efter denna gjordes inga förändringar i intervjuguiden, 

detta stärker pålitligheten i att frågorna var rätt för att uppfylla studiens syfte. I denna 

studie hade författarna bestämda roller vid intervjuerna, där ena författaren ställde 

huvudfrågorna och den andre författaren koncentrerade sig på att ställa följdfrågor samt 

att vara uppmärksam på den icke verbala kommunikationen. Eftersom att författarna 

genomförde intervjuerna på detta vis så stärker det pålitligheten i att alla intervjuerna 

blev liknande och att frågor ställdes inom samma område. Att använda detta sätt vid 

intervjuer kan ha en negativ effekt då författarna är mer upptagna på sin egen uppgift än 

på helheten av intervjun. Följdfrågor användes för att få mer förståelse för vad 

informanten menar 
26

, dock kan en nackdel med denna studie vara att författarna inte 

hade mycket erfarenhet i att intervjua och det kan leda till att möjligheter då följdfrågor 

kunde ställas kan ha missats. Kunskapen om att ställa följdfrågor och att observerar 

informanten kan förändras under pågående studie då författarna får mer erfarenhet i att 

intervjua 
27

. Det kan därför ligga till nackdel i föreliggande studie att de första och sista 

intervjuerna kan ha uppfattats olika där följdfrågor och observationer missades i första 

intervjun men uppfattades i sista. En svaghet i föreliggande studies pålitlighet är att 

vissa av informanterna uttryckte att de inte visste vad de skulle svara, då de ville svara 

det som är korrekt enligt skolboken. Det ligger därigenom utanför vår vetskap om 

svaren i intervjuerna är helt sanningsenliga.           

 

4.3.3 Överförbarhet 

I föreliggande studie har processen och tillvägagångssättet tydligt beskrivits, från val av 

avdelning till analys av intervjuerna och det stärker möjligheten till överförbarhet 
27

. 

Patienter med blodsmitta förekommer överallt inom vården och patientantalet varierar 
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på olika vårdavdelningar, därigenom tror författarna att resultatet kan vara svårt att 

överföra på andra vårdavdelningar än de två som ingick i föreliggande studie. Det finns 

risker med få inklusionskriterier, då föreliggande studie inte hade krav på ålder eller 

kön, det kan leda till att enbart de med lång erfarenhet och de som känner trygghet i 

yrket anmäler sig. Därigenom kan det bli svårt att överföra resultatet på andra åldrar. I 

föreliggande studie fanns inget krav på hur många deltagare som skulle vara kvinnor 

eller män, författarna tror det kan påverka resultatet och göra det svårare att föra över 

resultatet på andra grupper. Då endast en av informanterna var man så är det svårt att 

avgöra om detta resultat är möjligt att överföra på manliga sjuksköterskor.   

 

4.4  Kliniska implikationer för omvårdnad  

I föreliggande studie studerades sjuksköterskornas upplevelser av att utföra omvårdnad 

av patienter med blodsmitta och det blev tydligt att sjuksköterskornas beteende skiljer 

sig i mötet med en patient med blodsmitta och en patient utan blodsmitta. Därigenom 

utsätter sjuksköterskorna de patienter som inte bär på någon känd blodsmitta för större 

risk att drabbas av vårdrelaterade infektioner. Det är därför tydligt att sjuksköterskorna 

behöver mer utbildning i hur de själva fungerar som smittbärare och att sjuksköterskor 

spelar en stor roll i att minska antalet vårdrelaterade infektioner. Sjuksköterskorna 

beskrev att det var viktigare att skydda sig själv än patienterna och därför behöver 

sjuksköterskorna få bättre utbildning och större trygghet i att de basala hygienrutinerna 

fungerar och att de är till för att skydda både sjuksköterskor och patienter. I 

föreliggande studie beskrev sjuksköterskorna att de hade svårigheter i att utföra 

omvårdnad av patienter med blodsmitta om de inte hade tillräcklig 

informationsöverföring, genom detta så är det av yttersta vikt att sjuksköterskor får 

tydliga riktlinjer i hur de ska rapportera över patienter så att ingen information kan 

missas. Detta behöver göras för att sjuksköterskorna ska uppleva trygghet i sitt arbete 

samt att patienterna ska få förtroende för vården. Att använda SBAR har visat goda 

resultat och därav kan det vara av stor vikt att SBAR implementeras som standard. 

 

4.5 Fortsatt forskning  

Under diskussionen skapades en fråga om varför sjuksköterskorna var mer intresserade 

av att skydda sig själva och inte patienterna. Det krävs ny forskning inom området för 



 

21 

 

att klargöra varför sjuksköterskor inte ser vikten av skydda patienterna och varför 

sjuksköterskorna inte upplever sig själva som smittspridare. 

   

Informationsöverföring var en viktig faktor inom omvårdnadsarbetet och vid brist på 

informationsöverföring gav det svårigheter i sjuksköterskornas arbete med patienter 

med blodsmitta. Forskning hur nuvarande rutiner för informationsöverföring ser ut är av 

stor vikt för att få fram bra och funktionella rutiner för informationsöverföring.  

 

Undermedvetet behandlade sjuksköterskorna patienter med blodsmitta annorlunda och 

detta kan ligga till grund för att patienterna upplevde ett sämre bemötande. Genom 

observationer går det att utröna hur sjuksköterskorna behandlar patienter med 

blodsmitta.  

 

4.6 Slutsats  

I föreliggande studie studerades sjuksköterskornas upplevelser av att utföra omvårdnad 

av patienter med blodsmitta och denna studie visade att sjuksköterskorna beter sig 

annorlunda i möte med patienter med blodsmitta och patienter utan blodsmitta. I 

föreliggande studie beskrev sjuksköterskorna att de skyddade sig själva i första hand 

och skyddet av patienterna kom i andra hand. Det är av stor vikt att sjuksköterskorna får 

information om att basala hygienrutiner är till för att skydda både sjuksköterskor och 

patienter.  

  

Sjuksköterskorna i föreliggande studie beskrev stora svårigheter med 

informationsöverföring. Sjuksköterskorna beskrev att de inte kunde utföra sitt arbete 

korrekt, då de inte hade en informationsöverföring som fungerade. Författarna har lyft 

fram SBAR, som ett fungerande verktyg vid informationsöverföring.  

 

Sjuksköterskorna beskrev att de undermedvetet behandlade patienter med blodsmitta 

annorlunda, tidigare forskning har visat att denna patientgrupp upplever att de blir 

sämre bemötta och om sjuksköterskorna är omedvetna om detta så kan det ligga till 

grund för patienternas upplevelse. Sjuksköterskorna beskrev att de tänkte till extra och 

var extra försiktiga när de hanterade patienter med blodsmitta. 
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4.7 Författarnas tack  

Författarna tackar ödmjukast alla informanter för deras medverkan i föreliggande studie. 
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