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Sammanfattning 

 

Bakgrund: HIV, humant immunbristvirus, är ett virus som drabbar celler i det centrala 

nervsystemet och immunsystemet. I världen lever 37,9 miljoner personer med HIV och 6500 av 

dem lever i Sverige. Den antiretrovirala behandlingen består av läkemedel och gör att HIV 

numera klassas som ett långvarigt tillstånd. Forskning ur patientens perspektiv har visat att flera 

personer såg HIV som skamligt och valde därmed att dölja sin sjukdom, vilket hindrar dem från 

att exempelvis söka vård. Patienter upplevde även att sjuksköterskan endast såg sjukdomen och 

inte personen bakom sjukdomen. 

 

Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter att vårda patienter med HIV.  

 

Metod: Studien är en litteraturöversikt med inhämtade av vetenskapliga artiklar från Cinahl och 

PubMed. Som grund för resultatet användes åtta artiklar av kvalitativ design, en kvantitativ och 

en med mixad metod.  

 

Resultat: Resultatet presenteras i fyra teman “Sjuksköterskans behov av att undervisa och 

informera om HIV“, “Kunskaper en förutsättning för att vårda”, ”Omgivande faktorer som 

påverkar sjuksköterskans vårdande” och “Sjuksköterskors inställning till att vårda patienter med 

HIV”. Resultatet visade att det var betydelsefullt att sjuksköterskan informerade och undervisade 

patienter med HIV om sjukdomen. Det var viktigt att sjuksköterskan hade kompetens om HIV för 

att utföra vård. Sjuksköterskans inställning till att vårda patienter med HIV blev även 

betydelsefullt då det påverkade patientens upplevelse av vårdandet.  

 

Diskussion: I litteraturöversiktens resultatdiskussion diskuterar författarna de fynd som var 

utmärkande med hjälp av Madeleine Leinigers vårdvetenskapliga begrepp kultur och 

kulturrelaterad omsorg. Författarnas egna reflektioner inkluderas med stöd av forskning och den 

vårdvetenskapliga teorin. 

 

Nyckelord: HIV, sjuksköterska, erfarenhet och omvårdnad. 
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Abstract 

 

Background: HIV, human immunodeficiency virus, is a virus that affects the central nervous 

system and immune system. 37,9 million people in the world are living with HIV and 6500 

people of them live in Sweden. The antiretroviral treatment consist of drugs that makes HIV 

classified as a chronic disease. Research out of the patient's perspective has shown that numerous 

of people with HIV find HIV as disgraceful and choosed to hide their disease. Therefore, they did 

not seek health care. Patients experienced that the nurse only saw the disease and not the person 

behind it. 

 

Aim: The aim was to describe the nurse experiences of caring for patients with HIV. 

 

Method: The study is a literature review based on nursing science articles from Cinahl and 

PubMed. Eight articles of qualitative design, one quantitative and one with mixed-method was 

used in the result.  

 

Results: The result will be introduced in four themes “The nurses role in education of patients”, 

“Knowledge a prerequisite to care”, “Surrounding factors that affect nurses care”, and “Nurses 

attitude to care patients with HIV”. The result showed that it was significant that the nurse did 

inform and educate patients with HIV about the disease. Also, it was important that the nurse had 

expertise about HIV to accomplish a good care. Additionally, the nurse attitude to care patients 

with HIV was important because it affected the patients experience of caring. 

 

Discussion: The authors discussed the findings with support from Madeleine Leinigers  

nursing science notions culture and culture care. The authors own reflections was included with 

support from science and the nursing science theory.  

 

Keywords: HIV, nurse, experience and nursing caring 
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Inledning 

Ur ett historiskt perspektiv är HIV-epidemin något som har drabbat hela världen under flera års 

tid. Vi finner ett intresse av att skapa en översikt kring allmänsjuksköterskans erfarenhet i relation 

till att vårda personer med HIV eftersom vi har mött patienter drabbade av infektionen på våra 

verksamhetsförlagda utbildningar och bland annat tagit blodprov på dem. Det finns risker att bli 

smittad av viruset och därför uppmärksammade vi sjuksköterskors bemötande gentemot denna 

patientgrupp. Vi finner ett intresse av att få en djupare förståelse hur sjuksköterskans omvårdnad 

och inställningar ser ut gentemot personer med HIV. Det skapade därav ett intresse att lyfta fram 

sjuksköterskors erfarenhet i vårdandet eftersom det kan vara betydande för vår framtida roll som 

sjuksköterskor. Det kan även belysa kunskap som berör lika vård för alla människor oavsett 

sjukdom. Denna kunskap blir betydande för den roll allmänsjuksköterskan har i att vårda 

patienter med HIV och som på sikt leder till ny kunskap och lärdom.  

 

Bakgrund 

HIV 

HIV, som står för humant immunbristvirus, är ett virus som innebär att vissa proteiner är 

karaktäristiska för just det viruset (Moss, 2013). Dessa proteiner kan benämnas som antigener 

och arbetar för att olika funktioner som rör kopiering av viruset ska fungera. Virus kan inte 

föröka sig självständigt, utan genom att använda andra levande celler och deras funktion av att 

kopiera sig själva förökar sig viruset (Folkhälsomyndigheten, 2018a). HIV angriper celler som 

befinner sig i det centrala nervsystemet och immunsystemet för att infektera dem. Sedan sprids 

HIV-infektionen via blodet till olika sorters lymfvävnad (Moss, 2013). T-lymfocyterna, som är 

specifikt inriktade på att angripa infektioner, är de främst drabbade vita blodkropparna vid HIV 

och det visar sig genom att personen får ett försvagat immunsystem. Infektionen sprids vidare 

från en smittad person till en annan genom exempelvis bröstmjölk, blod och sperma. Av denna 

anledning kan infektionen spridas bland annat genom att en mamma ammar sitt barn, en person 

blir stucken av en kanyl som har använts av en person som är smittad eller via sexuellt umgänge. 

För att smittas via sexuell kontakt spelar två faktorer en stor roll: hur ofta den sexuella kontakten 

sker och hur den sexuella kontakten sker (exempelvis oskyddat anal-, oral- eller vaginalsex). 

Sannolikheten för att bli smittad via oralsex är däremot liten, men om det finns ett sår i munnen 

hos den icke-smittade personen är risken större. Det kan däremot inte smittas via svett eller tårar 
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eftersom viruset inte klarar av miljön utanför kroppen under en längre tid. Det finns ingen 

forskning på att HIV kan spridas via saliv, men däremot har det visat sig att infektionen finns i en 

begränsad ansamling i salivet. 

 

HIV i Sverige och runt om i världen 

I världen lever 37,9 miljoner personer med HIV och 23,3 miljoner människor förses med 

antiretroviral behandling, vilket är 62% av dem som lever med HIV (WHO, 2019). HIV-

behandlingen i Sverige har bäst resultat i världen, exempelvis genom att patienterna har låga 

virusnivåer och upplever en god livskvalitet (Zeluf-Andersson et al., 2018). Den största andelen 

som lever med infektionen, 25,7 miljoner människor, lever i någonstans i Afrika. I Europa är 2,5 

miljoner människor drabbade av infektionen. Det finns däremot ett stort mörkertal, vilket delvis 

beror på att människor inte ännu vet om att de är infekterade av viruset (Moss, 2013). 

Förekomsten av infektionen är vanligast bland bi-och homosexuella män, bland missbrukare som 

använder kanyler, men lägre bland kvinnor (Moss 2013; Zeluf-Andersson et al., 2018). HIV är 

allra mest problematiskt i de södra delarna av Afrika, exempelvis regioner runt Sahara (Shah et 

al., 2018; Moss 2013). Spridningen av HIV är ett fortsatt problem och nya infektioner har 

uppmärksammats då det har drabbat ett stort antal människor i bland annat Indien, Centralasien 

och Östeuropa (Moss 2013). Behandlingen och vården för HIV har förbättrats runt om i världen 

under de senaste två decennierna vilket har resulterat i en ökad överlevnad hos dessa drabbade 

personer (Shah et al., 2018). I Sverige finns det omkring 6500 personer som har HIV 

(Folkhälsomyndigheten, 2015). År 2018 rapporterades totalt 481 stycken nytillkomna fall av HIV 

i Sverige (Folkhälsomyndigheten, 2018b). Av dessa 481 fall var 75% migranter.  Denna siffra är 

högre jämfört med tidigare år, men en orsak till detta är att många av de drabbade redan har fått 

sin infektion, ibland även diagnosen, fastställd innan de kom till Sverige. De mest förekommande 

länderna som människor hade smittats i var Eritrea och Thailand. De vanligaste orsakerna till att 

en människa hade blivit smittad var sex mellan män och användning av kanyler som inte var 

rena.  

 

Behandling  

Det finns flera olika sorters grupper av läkemedel som används vid HIV (Folkhälsomyndigheten, 

2018a). Alla läkemedelsgrupperna fungerar olika och kombineras till alla patienter för att det 
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främsta resultatet ska uppnås. Genom att utföra stora screeningar kan HIV diagnostiseras och den 

antiretrovirala terapin kan påbörjas i ett tidigt stadie (Muccini et al., 2019). De framsteg som den 

antivirala behandlingen har genomgått har lett till att virusnivåerna i plasman hos de flesta 

patienter med HIV är så låga att de inte påträffas vid provtagning (Moss 2013; Muccini et al., 

2019). Läkemedelsbehandlingen som används mot HIV har därmed lett till att HIV numera 

definieras som ett långvarigt tillstånd, vilket innebär kontinuerlig kontakt med flera vårdgivare, 

årliga vårdbesök, telefonkontakt med vården och läkemedelsleverans hem till personen (Watson, 

2008a). Att leva med HIV innebär också en förhöjd risk av följdsjukdomar eftersom forskning 

visar på en koppling mellan HIV och den antivirala behandlingen. De följdsjukdomar som 

vanligen drabbar människor som lever med HIV är exempelvis astma, depression, hypertoni, 

hjärtproblem, osteoporos och stroke. Fungerar den antivirala behandlingen och personen upplever 

sig ha en god hälsa, behövs ungefär ett vårdbesök vartannat år för att ta blodprover och se över 

läkemedelsbehandlingen (Watson, 2008b). HIV är ett virus som kan leda till AIDS (Moss, 2013; 

Schnall, Cho, Mangone, Pichon, & Jia, 2018). De mest förekommande symptomen vid HIV är 

trötthet, feber, svettningar, illamående och kräkningar (Schnall, Cho, Mangone, Pichon, & Jia, 

2018). HIV-infektionen kan däremot vara asymptomatisk och inte uppvisa några symptom. Det 

allra vanligaste är däremot att personer upplever symptom mellan åtta och tolv år efter att de har 

smittats, vilket är långt in i sjukdomen och infektionen håller då på att utveckla AIDS (Moss, 

2013). Behandling mot HIV saknas och vaccin är eftertraktat eftersom det skulle kunna 

kontrollera infektionen, vilket i sin tur skulle kunna ha en positiv inverkan på nationers 

socioekonomiska kostnader. 

 

Att leva med HIV  

Det framkom i studier att patienter med HIV världen över upplevde problematiska aspekter av att 

leva med sjukdomen (Tran Xuan, Quoc Tat Than, Thanh Tran, Tat Cuong, & Latkin 2019; 

Estlander 2017; Marni, Nurtanti, Handayani, Ratnasari, & Susanto, 2018; Wang et al., 2019; 

Kemp et al., 2019; Skundric, 2016). Människor som levde med HIV stod inför flera utmaningar, 

och behövde ofta professionellt stöd (Estlander 2017). En del personer upplevde att sjukdomen 

påverkade deras vardagliga liv, vilket bidrog till stress och frustration. På grund av det angripna 

immunsystemet så fanns det en ständig oro att drabbas av andra sjukdomar eller bli svårt sjuk. 

Patienterna berättade att sjuksköterskan var betydelsefull när det kom till att hantera att leva med 

sjukdomen. Flera personer upplevde att deras sjukdom HIV var förknippat med något skamfyllt 
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och många kände ett behov att dölja sin sjukdom. Patienter med HIV upplevde diskriminering 

och stigmatisering, vilket påverkade deras livskvalitet då de kände skam och ångest över sin 

sjukdom (Tran Xuan et al., 2019; Marni, Nurtanti, Handayani, Ratnasari, & Susanto, 2018; Wang 

et al., 2019; Kemp et al., 2019). Flera av dessa patienter kom från en sämre socioekonomisk 

grupp i samhället, exempelvis upplevde arbetslösa mer stigmatisering och diskriminering än de 

patienter med en högre socioekonomisk status (Tran Xuan et al., 2019). Till följd av 

stigmatisering och diskriminering undvek personer med HIV att söka vård, nya tjänster inom 

arbetslivet eller att studera (Kemp et al., 2019). Patienter kunde uppleva stigmatisering till följd 

av andras fördomar om HIV (Wang et al., 2019; Tran Xuan et al., 2019). Personer med HIV 

uppfattade att människor i omgivningen, exempelvis den egna familjen, sjukvården eller nära 

bekanta visade en rädsla att bli smittade (Tran Xuan et al., 2019). Stigmatisering uppstod även till 

följd av de förväntningar patienter med HIV hade. Personer med HIV var övertygade att de skulle 

bli särbehandlade i framtiden på grund av sin sjukdom (Wang et al., 2019). Flera personer som 

lever med HIV upplevde känslan av isolering och skam, vilket påverkade dem att undanhålla sin 

HIV-sjukdom (Tran Xuan et al., 2019). Stöd från familjen och stödgrupper gjorde att vissa 

patienter upplevde att de kunde fortsätta leva sina liv, men det fanns patienter som uppfattade stor 

skam som gjorde att de stannade hemma i flera veckor till följd av rädsla och skam som finns i 

samhället gentemot HIV (Marni, Nurtanti, Handayani, Ratnasari, & Susanto, 2018). Flera 

personer berättade däremot att de hade möjligheten att fortsätta med sina yrken och kunde arbeta 

som de gjorde innan de blev diagnostiserade med HIV.  

 

Patienters upplevelser av mötet med vården  

Stigma handlar om en egenskap som anses nedsättande och går emot principer och normer i 

samhället (https://mesh.kib.ki.se). Under 1980-talet inleddes en utveckling av diskriminering och 

stigmatisering mot människor som drabbats av HIV, främst inom sjukvårdsinrättningar (Skundric 

2016; Tran Xuan et al.,2019) Redan vid denna tidpunkt fanns det brister i kunskap gällande HIV 

och det uppstod därmed svårigheter att ta hand om människor som blivit smittade. I vårdmötet 

påverkades patienternas upplevelse av omhändertagandet från de sjuksköterskor som inte hade 

tillräckligt med kompetens om HIV och där det framkom att flera patienter hade vårdats orättvist.  

Exempelvis beskrev patienter med HIV känslan av förnedring när sjuksköterskan frågade vilken 

sexuell läggning patienten hade och antog vid ett annat tillfälle att patienten injicerat droger och 

därav blivit smittad genom kontaminering (Skundric, 2016). Injicering vid droganvändning och 

https://mesh.kib.ki.se/
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smitta genom sexuell kontakt kan vara bakomliggande orsaker till att människor blir smittade 

med HIV, men det betydelsefulla i sammanhanget var att sjuksköterskan inte skulle anta orsaker i 

mötet med patienten som har HIV. Studien visade att patienter upplevde känslan av 

diskriminering och stigmatisering när sjuksköterskan antog och utgick från sina egna fördomar. 

Patienter upplevde att sjuksköterskor var nyfikna på den bakomliggande orsaken till varför hen 

hade blivit smittad av HIV och kunde därför känna sig stigmatiserade. Patienterna ansåg att 

behandlingen borde varit i största fokus, istället för deras bakgrund till sjukdomen. Ett sådant 

bemötande resulterade i att patienterna upplevde en sämre omvårdnad, vilket främst berodde på 

att sjuksköterskan såg patienten utifrån deras sjukdom HIV, och inte patienten som en hel 

människa. Det framkom även vid upprepande tillfällen på vårdinrättningar att patienterna 

upplevde att sjuksköterskans fokus enbart berörde smittoriskerna och såg inte hela patienten. 

Dessa patienter upplevde att de kände sig gömda bakom sin sjukdom och risken för att 

sjuksköterskan skulle bli smittad var istället prioritet. Att patienter känner sig diskriminerade kan 

påverka möjligheten till behandling av sjukdomen eftersom personer med HIV drar sig undan 

från att söka sjukvård för att det föreligger en rädsla av att bli diskriminerade. Flera av dessa 

patienter som ingick i studien nämnde däremot att de haft positiva upplevelser från 

vårdinrättningar gällande fördomar och stigmatisering. Det medför att personer som lever med 

HIV upplever att de kan söka den vård de behöver, vilket ger ett positivt resultat på 

behandlingen.  

 

Sjuksköterskans roll i mötet med människor som har diagnosen HIV 

Konsekvenserna av bristande utbildning i HIV är rädsla och stigmatisering kring sjukdomen och 

på lång sikt ökar rädslan att söka vård bland patienter med HIV (Frain, 2017). I en studie 

framkom det att kommunikationen med patienter som har HIV är viktigt, men om patienten bor 

långt ifrån ett sjukhus eller är hemlös påverkar det möjligheten till att fysiskt träffa 

sjuksköterskan (Watson, 2008b). Genom att sjuksköterskan är närvarande, uppmärksam och 

lyssnar på vad patienten har att säga skapas en trygghet hos patienten. Det är även viktigt att 

screena patienter med HIV för bland annat depression och ångest och sätta in åtgärder vid behov 

för att undvika svårigheter i behandlingen.  

Det är av betydelse att se bortom sina personliga och värderingar i mötet med personer som 

lever med HIV (Tran Xuan et al., 2019). Det handlar framförallt om att inte diskriminera 

individen, men även för alla ska få lika vård oavsett bakgrund. Att arbeta med patienter som har 
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HIV innebär att finna en jämvikt mellan deras säkerhet som personal, allmänhetens säkerhet och 

skydda de rättigheter som en patient med HIV har (Moss, 2013). Det innebär bland annat att allt 

arbete med kroppsvätskor ska betraktas som infekterat för att undvika arbetsskada. Det innebär 

också att riktlinjer kring hur handtvätt ska ske och hur kontaminerade material ska hanteras. Det 

är viktigt att den utrustning som behövs, exempelvis handskar, finns tillgänglig.  

Sjuksköterskans ansvarsområden omfattar ett främjande av hälsa, förebyggande av sjukdom, 

återställande av hälsa och att lindra lidandet hos patienter (Swenurse, 2017). Som tidigare nämnt 

så är det viktigt att sjuksköterskan skyddar patientens rättigheter och inte diskriminerar hen. Det 

ingår i sjuksköterskans etiska kod (ICN) där det finns ställningstaganden om att sjuksköterskan 

bör ha ett professionellt förhållningssätt med respektfullhet, lyhördhet, medkänsla och värna om 

patientens integritet. Den etiska koden omfattar även ett ansvar utöver arbetsplatsen, där 

sjuksköterska som profession delar ett ansvar med samhället. Det handlar om insatser att främja 

hälsa och nå ut till allmänheten i samhället, som exempelvis sårbara befolkningsgrupper. 

Sjuksköterskan har ett ansvar att verka och arbeta för att patienter med HIV inte ska känna sig 

stigmatiserade eller diskriminerade, och det bör även ske utanför arbetet.  

 

Problemformulering 

I världen lever 37,9 miljoner personer med HIV och flera som lever med HIV känner sig 

diskriminerade inom vården. Under 80-talet påbörjades ett arbete gentemot den diskriminering 

och stigmatisering patienter med HIV drabbades av genom att öka kunskapen om sjukdomen. I 

nuläget upplever patienter fortfarande en bristande kunskap hos sjuksköterskor och anser att det 

är vanligt förekommande med fördomar inom vården. HIV klassas som ett långvarigt tillstånd 

som kräver kontinuerlig behandling, vilket leder till att sjuksköterskans roll blir betydelsefull för 

att patienten ska söka vård och få behandling. Det skapar annars en känsla av otrygghet hos 

patienten som lever med HIV, vilket påverkar patienternas upplevelse av vårdmötet. De patienter 

som kommer i kontakt med vården bör få lika vård och bemötande oavsett sjukdom. Det är av 

intresse att söka efter sjuksköterskans erfarenheter om HIV eftersom antalet drabbade fortsätter 

att öka och det finns ett stort mörkertal till följd av att personer inte vet att de har drabbats av 

infektionen. Patienter med HIV drabbas även av följdsjukdomar som sjuksköterskan kommer att 

träffa i olika vårdsammanhang. 
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Syfte  

Syftet var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av att vårda patienter med HIV. 

 

Teoretisk utgångspunkt 

Madeleine Leiningers transkulturella omvårdnadsteori  

Författarna kommer att tillämpa Leiningers transkulturella omvårdnadsteori som utgångspunkt i 

litteraturöversikten. Författarna tyckte att teorin var lämplig eftersom begreppen kultur och 

kulturrelaterad omsorg kunde hjälpa till att förstå sjuksköterskans erfarenhet av att vårda 

patienter med HIV. Fokuset kommer därmed att riktas på begreppen kultur och kulturrelaterad 

omsorg för att föra resultatdiskussionen vidare. HIV är en global sjukdom och därmed finns det 

ett stort behov av kunskap och förståelse, vilket kan tillämpas med ett transkulturellt 

förhållningssätt (MacNeil, 2002). Detta för att undvika att sjuksköterskan ska stå handfallen kring 

hur vårdandet av patienter med HIV ska se ut. Kultur definieras av Leininger som en delaktighet, 

gemenskap och ett lärande i en specifik grupp (Leininger, 2002). Leininger menar att kulturen 

påverkar en människas tänkande och hur hen väljer att fatta beslut. En subkultur har ett nära 

förhållande till kulturen menar Leininger, men det är en utvecklad del av kulturen där exempelvis 

normer och moraliska principer är typiskt karaktäriserade. I varje kultur uppstår subkulturer där 

kulturella och sociala strukturer samt levnadssätt skiljer sig åt och avviker från det normativa 

samhället (MacNeil, 2002). I subkulturer finns det gemensamma beteendemönster som hör 

samman med exempelvis hälsa/ohälsa och omsorg, men det kan också handla om den historia 

som flera människor delar. Patientens upplevelse av hälsa och ohälsa kan förklaras med hjälp av 

dessa utmärkande egenskaper. Leininger menar att det är betydelsefullt att sjuksköterskor 

respekterar och har förståelse för de utmärkande egenskaperna, exempelvis olika bakgrunder, 

levnadssätt och värderingar som finns i kulturer och subkulturer (Leininger, 2002). 

Sjuksköterskor måste alltid ha i åtanke att människor kan komma från olika kulturer och handla 

utifrån de olika omständigheterna. Alla har olika kulturellt grundade beteenden gentemot sig 

själva och andra människor för att bemöta ohälsa, vilket gör att alla människor har olika 

omvårdnadsbehov. Kulturrelaterad omsorg handlar om att främja hälsa genom att ge ett 

omsorgsfullt vårdande utifrån den kultur patienten har. Sjuksköterskan bör därmed försöka 

bevara genom att handla omsorgsfullt patientens levnadssätt och kulturella delar. 
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 Denna teori blir tillämpbar eftersom den kan hjälpa oss att fördjupa förståelsen för 

sjuksköterskans arbete med patienter som har HIV (MacNeil, 2002). Leininger menade att det 

fanns en professionell och allmän vård som tillsammans ska förse patienterna med vård baserad 

på deras kultur (Leininger, 2002). När vården sker baserad på den enskilda patientens kultur blir 

den en del av ett positivt sammanhang. Genom att sjuksköterskan ser de olika dimensionerna av 

HIV kan sjukdomen skildras och dimensionerna kan användas för att förklara och skapa en 

förståelse hos sjuksköterskan om den kultur som finns i vid vårdandet av patienter med HIV.   

 

Metod 

En litteraturöversikt sammanställer olika studier och det handlar om att skapa en översikt kring 

ett kunskapsområde relaterat till det valda ämnet. Resultaten utifrån forskningen bearbetas och 

sammanställs i arbetet (Friberg, 2017). Den befintliga forskningen används för att få en förståelse 

om det som har studerats. Segesten (2017) beskriver vilka tillvägagångssätt det finns för att 

skriva en uppsats eller en vetenskaplig artikel.  

 

Datainsamling 

En informationssökning om det valda ämnet genomfördes vilket blev underlaget för de sökningar 

som resulterade i de slutgiltigt valda artiklarna (Östlundh, 2017). Artiklar samlades in genom 

databaserna CINAHL och PubMED eftersom det fanns ett stort utbud av vårdvetenskapliga 

artiklar som var lämpliga för arbetets syfte. Boolesk sökteknik användes för att få fram relevanta 

artiklar, vilket innebar en kombination av flera sökord. Boolesk sökteknik går ut på att ord 

kombineras och inkluderar operatorer AND eller OR med syfte att avgränsa eller göra sökningen 

bredare. Söktekniken hjälper även till att rensa bort irrelevanta träffar och underlättar val av 

artiklar. Författarna i litteraturöversikten använde exempelvis kombinationen HIV AND nursing 

experience AND care för att få en bredare sökning. Den avancerade sökningen utifrån Boolesk 

sökteknik underlättade för att få fram artiklar som behandlade arbetets ämne och speglade syftet. 

Sökorden som användes var HIV, caring, nurse experience, HIV patients, nursing experience, 

care, nurses, nurse, experience, view och perception. De begränsningar som gjordes var att 

sökorden var på engelska (författarna vill begränsa sökträffarna och inte få fram artiklar på andra 

språk), och artiklarna valdes utifrån deras utgivningsår som inte skulle vara äldre än tio år, alltså 

ett tidsintervall mellan 2009-2019 (Bilaga 1 sökmatris).  
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Urval 

Båda författarna läste alla titlar i träfflistorna, och gick igenom artiklarnas abstracts tillsammans, 

för att se om artikeln speglade arbetes syfte. Utifrån valda inklusionskriterier, har författarna valt 

ut artiklar som endast var vetenskapliga och därmed användbara för arbetet. Det innebar att 

artikeln var peer-reviewed (i Cinahl, men inte i PubMed) och publicerad i en vetenskaplig 

tidskrift. Ett kriterium var att artikeln skulle vara skriven på engelska och artiklar som fokuserade 

på HIV i andra sammanhang än med sjuksköterskan som vårdgivare uteslöts. Fokuset riktades 

därmed mot artiklar som berör sjuksköterskans profession i relation till att vårda patienter som 

har HIV. En artikel med kvantitativ design valdes för att se om det fanns likheter och skillnader 

mellan sjuksköterskornas erfarenheter av att vårda patienter med HIV (Dahlborg Lyckhage, 

2017). Åtta artiklar av kvalitativ design valdes för att ta reda på andra erfarenheter som inte gick 

att generalisera och ta del av sjuksköterskors berättelser. En artikel med mixad metod både 

kvalitativ och kvantitativ valdes för att få reda på både jämförelser och sjuksköterskors 

berättelser. Urvalet av valda artiklar till resultatet fylldes i matris 2 (Bilaga 2 matris över urval av 

artiklar till resultat). Varken sekundär- eller kedjesökning har används. Utifrån 

granskningsmallar som Friberg beskriver har författarna gjort en kvalitetsgranskning av arbetets 

resultatartiklar. Dels för att se om artiklarna var lämpliga till syftet, men även för att se om 

artikeln motsvarade den kvalitet som behövdes. Några utav Fribergs granskningsfrågor som 

användes för att analysera var: Vad är syftet? Är problemet tydligt formulerat? Vad visar 

resultatet? Och hur analyserades datan? De artiklar författarna valt att använda är även granskade 

utifrån forskningsetiskt godkännande.  

 

Dataanalys 

Fribergs analysmetod användes utifrån tre steg, där författarna började med att läsa artiklarnas 

innehåll ett flertal gånger för att få en uppfattning om ämnet (Friberg (2017). Först och främst 

valdes artiklarna ut baserat på rubriken sedan lästes abstraktet och resterande av artikeln för att 

avgöra om artikeln var aktuell för författarnas litteraturöversikt eller inte. Genom att läsa samma 

artikel flera gånger och diskutera dem var det lättare att få en insikt i vad artikeln handlade om. 

Författarna sammanförde artiklarna genom att jämföra resultaten och analysera vilka likheter 

samt skillnader som fanns samtidigt som författarna tematiserade dem. Båda författarna läste 

därmed individuellt artiklarnas resultat för att sedan diskutera innehållet och det centrala i 

resultatet. Detta gjorde även att författarna kunde finna likheter och skillnader i sjuksköterskans 
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erfarenheter av att vårda patienter med HIV. Till sist handlade det om att finna en helhet med alla 

artiklar. Författarna fick en helhetssyn över artiklarnas resultat och kom fram till de mest 

framträdande ämnena i resultaten. Innehåll som var betydande för arbetets syfte handlade om 

kunskap, informationsgivning, omgivande faktorer, och sjuksköterskans inställningar vilket gick 

hand i hand delades därför upp i teman i resultatdelen.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Genom att granska artiklarnas resultat med hänsyn av forskningsetik är det möjligt att göra en 

bedömning om artikeln är av kvalité och följer forskningsetiska principer (Segesten, 2017). Det 

är viktigt att författarna har ett källkritiskt förhållningssätt och granskar hur artikeln har följt de 

etiska riktlinjerna. De artiklar författarna valt att använda i litteraturöversikten följer 

forskningsetiska riktlinjer och är därmed etiskt godkända. För att undvika plagiering ska 

författarna omformulera meningar utifrån artiklarna samt referera till den källa där information 

hittats för att den ska vara sökbar för läsaren. Utifrån det har författarna ett objektivt 

förhållningssätt och förförståelse för källan, vilket hindrar att resultaten påverkas utifrån 

personliga tolkningar. Författarna tog hänsyn till att artiklarna var skrivna på engelska, vilket 

kunde leda till att innehållet misstolkades (Kjellström, 2012). Utifrån forskningsetiska principer 

arbetade författarna därför igenom innehållet noggrant och använde sig av rättstavningsprogram 

för att förtydliga meningar och innehåll. Utifrån forskningsetiska riktlinjer är det viktigt att alla 

individers lika värde och autonomi respekteras, vilket medför krav på att forskning bedrivs utan 

att människor utsätts för fysisk eller psykisk skada. Författarna har tagit hänsyn till att artiklarna 

avsikt är att göra god forskning och har en moralisk acceptans där forskningen är av god 

vetenskap. Forskning har en positiv inverkan på utvecklingen i samhället genom att den fördjupar 

och förbättrar olika områden.  

 

Resultat 

Resultatet presenteras övergripande i teman utifrån resultatets innehåll som speglade uppsatsens 

syfte. Sjuksköterskans erfarenhet av att vårda patienter med HIV beskrivs i följande teman; 

”Sjuksköterskans behov av att undervisa och informera om HIV” “Kunskaper en förutsättning för 

att vårda”, “Omgivande faktorer som påverkar sjuksköterskans vårdande” och “Sjuksköterskors 

inställning till att vårda patienter med HIV”. 
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Sjuksköterskans behov av att undervisa och informera om HIV  

Sjuksköterskor hade erfarenhet av att det var viktigt att informera patienter med HIV om 

sjukdomen i vårdandet (Abe, Turale, Klunklin, Supamanee 2014; Athley, Binder, Mangrio 2018; 

Hopwood et al., 2014; Mavhandu-Mudzusi, Sandy, Hettema, 2017). Sjuksköterskor fick lära ut 

vid samtal med patienten om hur infektionen smittades, vad behandlingen innebar och vilken 

egenvård patienten var i behov av (Abe, Turale, Klunklin, Supamanee, 2014). En erfarenhet som 

sjuksköterskor hade var att en del patienter med HIV undanhöll sjukdomen för sin partner för att 

de inte förstod vikten av de konsekvenser det kunde leda till. Den sexuella hälsan var därför en 

central del i undervisningen eftersom den kunskapen ofta saknades hos patienterna och var ett 

känsligt ämne. Sjuksköterskorna upplevde att information i samband med HIV därför blev viktigt 

i vårdandet för att patienterna inte skulle vara obekväma och istället våga berätta om sin 

sjukdomssituation. Sjuksköterskor upplevde att information om sjukdomen var en viktig del i 

vårdandet för att skapa ett förtroende hos patienten med HIV (Athley, Binder, Mangrio, 2018; 

Hopwood et al., 2014). Ett förtroende skapades genom att patienten exempelvis kunde fråga om 

hur HIV smittade och att sjuksköterskan svarade på denna fråga. Sjuksköterskors erfarenhet var 

att tillit hos patienten var viktigt eftersom att det skapade förutsättning för att patienterna skulle 

ha förståelse om sjukdomen. Om sjuksköterskor använde medicinska begrepp i kommunikationen 

fanns det en risk att tilliten hos patienten försvann (Hopwood et al., 2014). Sjuksköterskorna 

upplevde att information om de biverkningar som fanns vid den antiretrovirala behandlingen var 

viktig. Patienter med HIV saknade grundläggande kunskap om sjukdomen, vilket påverkade 

deras förtroende för behandlingen negativt. Det var därför avgörande att lära ut korrekt 

information om sjukdomen i vårdandet. Sjuksköterskor hade även erfarenhet av att patienter med 

HIV avstod från att söka vård för att de kände sig stigmatiserade, vilket gjorde det var ännu mer 

viktigt att informera om sjukdomen och hur det är att leva med HIV (Mavhandu-Mudzusi, Sandy, 

Hettema, 2017; Abe, Turale, Klunklin, Supamanee 2014; Hopwood et al., 2014). Sjuksköterskor 

upplevde att utbildning om HIV gjorde att patienterna kunde hantera den rädsla som fanns inför 

att söka vård. 

Kunskaper en förutsättning för att vårda patienter med HIV 

Sjuksköterskor hade erfarenhet av att en förutsättning i vårdandet var den egna kunskapen om 

sjukdomen för att kunna informera patienter om HIV (Chen & Han, 2018; Mavhandu-Mudzusi, 

Sandy & Hettema, 2017; Mutemwa, Mayhew, Colombini, Busza, Kivunaga & Ndwiga, 2013; 
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Wanjiku Nderitu, Mill & Richter, 2015). Sjuksköterskor beskrev att deras egen kunskap om HIV 

gav möjlighet till en mer anpassad vård för patienter med HIV (Chen & Han, 2018). 

Sjuksköterskor upplevde att tidigare erfarenheter av att vårda patienter med HIV gav mer 

kunskap om sjukdomen, vilket var fördelaktigt i det kommande vårdandet av andra patienter 

(Wanjiku Nderitu, Mill & Richter, 2015). Sjuksköterskor uppfattade att brist på kunskap kunde 

leda till en rädsla i vårdandet av patienter med HIV (Wanjiku Nderitu, Mill & Richter, 2015; 

Mavhandu-Mudzusi, Sandy, Hettema, 2017). Känslan av rädsla skapades till följd av att 

sjuksköterskorna var rädda att få en kronisk sjukdom och upplevde att det fanns en risk av att bli 

smittad i vårdandet av patienter med HIV (Wanjiku Nderitu, Mill & Richter, 2015). 

Sjuksköterskor upplevde att bristande kunskap om HIV och rädslan över att bli smittad påverkade 

vårdandet negativt genom att patienten kände sig stigmatiserad (Mavhandu-Mudzusi, Sandy, 

Hettema, 2017). Känslan av rädsla ledde till att sjuksköterskorna kände sig osäkra i vårdandet av 

patienter med HIV, vilket uppstod till följd av bristande kunskap. Sjuksköterskor hade även 

erfarenhet av att bristande kunskap påverkade hur väl förberedda de var i vårdmötet.  

 

Omgivande faktorer som påverkar vårdandet av patienter med HIV 

Sjuksköterskans erfarenhet var att det fanns omgivande faktorer som påverkade möjligheten att 

vårda patienter med HIV (Abe, Turale, Klunklin & Supamanee, 2014; Mammbon & Mavhandu‐

Mudzusi, 2018; Wanjiku Nderitu, Mill & Richter, 2015; Mutemwa, Mayhew, Colombini, Busza, 

Kivunaga & Ndwiga, 2013). Sjuksköterskor hade erfarenhet av att det var överbeläggningar i 

samband med vårdandet av patienter med HIV (Mammbon & Mavhandu‐Mudzusi, 2018; Abe, 

Turale, Klunklin & Supamanee, 2014). Sjuksköterskor upplevde att detta påverkade vårdandet av 

patienter med HIV eftersom de kände att det inte fanns tillräckligt med tid för den enskilda 

patienten (Mammbon & Mavhandu‐Mudzusi, 2018). Sjuksköterskor upplevde att många 

människor och en trång miljö ledde till att det uppstod svårigheter i att tala om privata ämnen vid 

vårdandet av patienter med HIV (Abe, Turale, Klunklin & Supamanee, 2014). Sjuksköterskor 

upplevde att patienter med HIV ofta var i behov av samtal, vilket gjorde det problematiskt att inte 

kunna tala avskilt i vårdandet. Sjuksköterskor upplevde att det fanns svårigheter att hinna med 

alla arbetsuppgifter, vilket gjorde att det slarvades med försiktighetsåtgärder, exempelvis att byta 

handskar vid behov (Mammbon & Mavhandu‐Mudzusi, 2018). Detta upplevde sjuksköterskorna 

problematiskt eftersom det fanns en ökad risk att bli smittad av HIV när det slarvades med 

skyddsutrustning. Sjuksköterskorna hade erfarenhet av att brist på exempelvis läkemedel och 
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utrustning påverkade vårdandet negativt till följd av att sjuksköterskorna inte kunde utföra den 

vård som patienterna med HIV var i behov av (Mutemwa, Mayhew, Colombini, Busza, Kivunaga 

& Ndwiga, 2013; Wanjiku Nderitu, Mill & Richter, 2015). Sjuksköterskor hade erfarenhet av att 

det bidrog med smittrisker vid kontakt med kroppsvätskor hos en patient med HIV, vilket utsatte 

sjuksköterskans hälsa i vårdandet (Wanjiku Nderitu, Mill & Richter, 2015). Sjuksköterskor 

beskrev att de återanvände bland annat handskar vid vårdandet av olika patienter på grund av 

brist på material, vilket innebar att de kunde ha använts flera gånger utan att ha bytts ut. 

Sjuksköterskorna var medvetna om att handskarna borde bytas ut mellan varje patient och mellan 

olika arbetsuppgifter, de var även medvetna att de kontaminerade handskarna kunde överföra 

smitta mellan patienter och sjuksköterskor. De hade också erfarenhet av att vattenkranarna inte 

fungerade, vilket ledde till att de inte kunde sköta de basala hygienrutinerna. Detta påverkade 

vårdandet genom att de riskerade att överföra smitta mellan patienterna och dem själva.  

 

Sjuksköterskors inställning till att vårda patienter med HIV 

Sjuksköterskor upplevde en vilja att vårda patienter med HIV utifrån tidigare erfarenheter 

(Hopwood et al., 2014; Athley, Binder & Mangrio, 2018; Nokwanda & Naidoo, 2014; Mutemwa, 

Mayhew, Colombini, Busza, Kivunaga & Ndwiga, 2013; Harrowing, 2011). Deras erfarenhet var 

att en öppenhet, genom att vara lyhörd, gentemot patienter påverkade vårdandet positivt eftersom 

det ledde till att sjuksköterskan och patienten kunde kommunicera bättre (Athley, Binder & 

Mangrio, 2018). De som hade erfarenhet av att tidigare ha vårdat patienter med HIV kunde känna 

en större medkänsla till andra patienter som vårdades (Harrowing, 2011; Nokwanda & Naidoo, 

2014). Det fanns en motivation hos sjuksköterskorna att vårda patienter med HIV och främja 

deras hälsa i samhället, vilket grundades i viljan att vårda (Harrowing, 2011). Sjuksköterskor som 

hade haft en familjemedlem med HIV hade en särskild positiv inställning till att vårda dessa 

patienter (Nokwanda & Naidoo, 2014). Utifrån denna erfarenhet kände sjuksköterskorna glädje 

när vårdandet hjälpte patienten att hantera sjukdomen. Sjuksköterskor hade erfarenhet av att det 

psykologiska stödet i form av samtal och vägledning var viktigt i vårdandet av patienter med HIV 

(Abe, Turale, Klunklin & Supamanee, 2014; Hopwood et al., 2014; Nokwanda & Naidoo, 2014). 

Sjuksköterskor upplevde att det var viktigt att ge patienterna psykologiskt stöd i form av samtal 

om känsliga frågor och patientens livssituation. Det kunde exempelvis handla om känsliga frågor 

om den sexuella läggningen, relationen till partnern och preventivmedel.  En annan erfarenhet 

som sjuksköterskorna gav uttryck för var att flera patienter inte ville berätta om sjukdomen för 
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sin familj, partner och omgivning eftersom de var oroliga att bli särbehandlade (Abe, Turale, 

Klunklin & Supamanee, 2014). En central del i vårdandet var att förhindra smittspridning av HIV 

och för att patienterna skulle vara delaktiga krävdes att de fick stöd i form av samtal. 

Sjuksköterskors erfarenhet var att de hade en positiv inställning till att vårda patienter med HIV 

genom att ha ett holistiskt synsätt i vårdandet, vilket syftar på att patienters olika fysiska, 

psykiska sociala och existentiella behov uppmärksammades (Nokwanda & Naidoo, 2014). 

Sjuksköterskor som tidigare vårdat patienter med HIV upplevde att det var betydelsefullt att våga 

tala om patientens psykosexuella hälsa, exempelvis hur patienten upplever sitt sexliv (Hopwood 

et al., 2014). De sjuksköterskor som hade mött och vårdat många patienter med HIV upplevde det 

som en självklarhet att våga tala om den sexuella hälsan med sina patienter och betraktade det 

som en viktig fråga att föra på tal.  

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Författarna gjorde artikelsökningar i sökmotorerna CINAHL och PubMed eftersom där finns ett 

brett utbud av artiklar som riktar in sig på omvårdnad (Östlundh, 2017). Två databaser gjorde att 

olika artiklar kunde komma fram genom samma sökning. Genom att författarna inte använde 

några trunkeringar eller citationstecken sökte författarna i alla möjliga sökfält och fick fram ett 

brett antal artiklar, vilket ledde till ett stort antal sökträffar. Detta gjorde författarna för att 

ämnessökningarna blev begränsade och artiklar som var av intresse istället exkluderades. De 

sökord som valdes, då de reflekterade syftet, var exempelvis sökorden “experience”, “HIV” och 

“view”. Författarna valde att använda sökorden “view” och “perception” för att det resulterade i 

en större sökning i databaserna, men som fortfarande hade samma innebörd som sökordet 

“experience” och därmed underlättade sökandet efter artiklar. Författarna upptäckte att 

“experience” kunde betyda både upplevelser och erfarenheter, vilket gjorde att författarna 

ändrade syftet. Författarna begränsade även artiklarna genom att sätta ett tidsintervall inom de 

senaste 10 åren för att få fram relevanta artiklar, vilket innebar att den äldsta artikeln kom från år 

2009. Författarna diskuterade att det hade varit fördelaktigt med ett bredare tidsintervall på 15 till 

20 år för att få ett större urval av artiklar. Orsaken till att författarna däremot inte valde det breda 

tidsintervallet var att artiklarna inte hade varit relevanta eftersom forskningen inte var aktuell. 

Artiklarna var dessutom peer reviewed och skrivna på engelska eftersom författarna fick fram 
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artiklar på andra språk, exempelvis spanska. Författarna gjorde bedömningen att ett antal artiklar 

blev exkluderade till följd av att de inte svarade på syftet och det hade inte behövt inträffa om 

författarna hade haft exklusionskriterier. Författarna valde en artikel med kvantitativ design för 

att finna de likheter och skillnader som fanns mellan sjuksköterskors erfarenheter av att vårda 

patienter med HIV. Nio artiklar av kvalitativ design valdes eftersom författarna ville ta reda på 

erfarenheter och berättelser som inte var generaliserbara. Till slut valde författarna en artikel som 

var av mixad metod där både sjuksköterskors berättelser framkom och erfarenheter jämfördes. 

Anledningen till varför författarna valde kvalitativa artiklar och en mixad artikel var för att syftet 

kunde reflekteras utifrån olika synvinklar (Friberg 2017). Det är av den anledningen som 

författarna har valt att använda Chen & Han (2010) eftersom sjuksköterskors erfarenheter ställs 

upp i en tabell och jämförs. Den mixade artikeln speglade litteraturöversiktens syfte och därför 

valde författarna att inkludera den. Författarna missuppfattade däremot några artiklar, vilket ledde 

till att de senare ersattes av andra artiklar. Detta hade kunnat undvikas genom att ta del av andra 

hjälpmedel och exempelvis hade gått till bibliotekets sökverkstad och granskat artiklarna 

noggrannare. Konsekvenserna av detta var att resultatets innehåll missuppfattades och att 

rubrikerna inte var relevanta till innehållet. Författarna upptäckte att det fanns ett stort urval av 

artiklar i en specifik kulturkontext i olika delar av kontinenten Afrika. Det diskuterades att det 

kunde varit en fördel att ha med artiklar från Sverige för att kunna belysa allmänsjuksköterskans 

roll i samma land som författarna befinner sig i. Författarna hittade däremot inte artiklar till 

resultatet från Sverige, vilket gjorde att artiklar som svarade på syftet i en mer global vårdkontext 

valdes. 

 Under arbetets process har författarna kunnat samarbeta bra under litteraturstudiens gång och 

haft en god kommunikationsförmåga. Författarna har kunnat reflekterat med varandra och 

exempelvis läst igenom artiklarnas resultat tillsammans för att kategorisera innehållet. Fördelen 

med detta är att författarna hittar olika centrala delar i artiklarnas resultat som är värda att belysa, 

samtidigt som författarna får en god sammanfattning av resultatet. Nackdelen är att författarna 

upplevde det som tidskrävande, men ansåg att noggrannheten var viktig och prioriterad. 

Författarna har även tagit del av en handledningsgrupp med andra studenter där frågor kring 

litteraturöversikten har tagits upp och kunnat diskuteras. 
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Resultatdiskussion  

I resultatdiskussionen diskuteras de utmärkande resultaten som handlade om sjuksköterskans 

erfarenheter av att vårda patienter med HIV. Det framkom att sjuksköterskor saknade kunskap 

om sjukdomen, vilket var en förutsättning för att kunna undervisa patienterna. Sjuksköterskans 

roll var betydelsefull eftersom patienter med HIV kände sig stigmatiserade och därmed avstod 

från att söka vård, vilket gjorde att sjuksköterskornas förhållningssätt var viktigt för att 

patienterna skulle känna sig trygga. Diskussionen kommer att ta stöd av Leiningers begrepp 

kultur och kulturrelaterad omsorg för att diskutera resultaten. Det författarna har reflekterat över 

kommer dessutom att belysas i diskussionen.  

 

Sjuksköterskans förståelse för patienter med HIV 

Ett centralt fynd som framkom i resultatet var sjuksköterskors egna inställningar till att vårda 

personer med HIV och hur det påverkade patientens upplevelse. Utifrån tidigare erfarenheter av 

att ha vårdat denna patientgrupp kunde sjuksköterskor känna en större medkänsla. Sjuksköterskor 

upplevde att lyhördhet och öppenhet påverkade patienten positivt genom att det utvecklade en 

vårdrelation. Detta knyter an till den transkulturella omvårdnadsteorin av Leininger som 

framhäver att sjuksköterskan måste ha insikt i sina egna värderingar som förekommer i kulturen 

och subkulturen (Leininger, 2002). Denna medvetenhet leder till att sjuksköterskan kan se bortom 

sina egna värderingar och bemöta olika kulturers vård- och omsorgsbehov. Författarna 

reflekterade över att sjuksköterskeyrket kan efterlikna en subkultur eftersom professionen har den 

etiska koden (ICN) som underlag med innehåll av ett gemensamt förhållningssätt (Swenurse, 

2017). I en subkultur delar personer normer och värderingar, exempelvis sjuksköterskans 

profession utifrån den etiska koden där alla sjuksköterskor har gemensamma normer. Inom ramen 

för sjuksköterskans etiska kod (ICN) bör sjuksköterskan respektera mänskliga rättigheter, 

personers integritet, visa medkänsla och vara lyhörd. Genom den etiska koden kan sjuksköterskan 

utveckla ett personligt förhållningssätt, vilket gör sjuksköterskan medveten om sina egna 

värderingar.  

 Resultatet visade att sjuksköterskor upplevde en starkare vilja att vårda patienter med HIV 

utifrån tidigare erfarenheter, exempelvis om en sjuksköterska hade en familjemedlem med HIV, 

kände de en motivation och glädje i att vårda en HIV-smittad person. Detta kan förstås utifrån 

Leiningers teori där hon beskriver att god hälsa definieras olika beroende på vilken kultur en 
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person tillhör (Leininger, 2002). Varje kultur har varierande levnadsvanor och synen på hälsa 

betraktas olika beroende utifrån hur kulturens traditioner, normer och värderingar ser ut. 

Författarna diskuterade att sjuksköterskor som tidigare har haft en anknytning till personer med 

HIV har en större förståelse för den subkulturen. Sjuksköterskan kan utifrån tidigare erfarenheter 

av HIV närmare observera vad enskilda personer med HIV upplever är god hälsa och därefter 

förstå vilka omsorgsbehov de har. Genom att sjuksköterskor har en större förståelse och är bekant 

med en specifik kultur diskuterade författarna att det kan skapa en motivation som främjar hälsa. 

Detta kan styrkas utifrån en studie av Liamputtong, Haritavorn, & Kiatying-Angsulee (2009) där 

patienter med HIV sökte vård för att få stöd eftersom de upplevde att familjen inte förstod dem, 

men att vården gjorde det. De blev dessutom hänvisade till stödgrupper där personer med HIV 

träffades och deras gemenskap skapade en trygghet och en umgängeskrets 

 

Kunskapens inverkan vid patientens upplevelse av vårdandet  

Resultatet visade att kunskap om HIV var en förutsättning för att sjuksköterskorna skulle vara 

säkra i vårdandet, samtidigt som patienter fick en god upplevelse av vårdandet. Detta kan stödjas 

utifrån en studie av Makhado & Davhana-Maselesele (2016) som visade att sjuksköterskan 

ständigt bör uppdatera sin kunskap om HIV, vilket satte press på sjuksköterskan att hela tiden 

vara insatt och medveten om HIV. Sjuksköterskan måste ta sitt arbete på allvar och sätta sig in i 

sjukdomen för att få mer kunskap eftersom det kommer att påverka vårdandet. Sjuksköterskan 

har därmed ett ansvar för att se till att hen införskaffar sig information och kunskap för att kunna 

vårda patienter som har HIV. Detta skulle utifrån Leiningers teori om transkulturell omvårdnad 

förena sjuksköterskans kunskap om kulturer som kan leda till att en relation till patienten uppstår 

(Leininger, 2002). Det handlar inte om en social samverkan med patienten, utan att 

sjuksköterskan kan få förståelse för den kunskap patienten besitter. När sjuksköterskan har 

kunskap om kulturen, exempelvis om de sociala normerna och är medveten om den historia som 

finns, kan sjuksköterskan lära ut sin kunskap om HIV och samtidigt ta hänsyn till patientens 

kultur. Omvårdnadsbehoven bör ta hänsyn till den kulturella bakgrunden eftersom alla människor 

tillhör en egen kultur. Författarna diskuterade vikten av att ha kunskap om HIV och ha förståelse 

för att alla människor har olika kulturer. Vårdandet och patientens upplevelse formas utifrån 

sjuksköterskans kulturella kompetens och kunskap om HIV. 

Resultatet visade även att sjuksköterskors kunskap om HIV gav möjlighet till en mer anpassad 

vård av patienter med HIV. Detta kan kopplas till en studie där patienter med HIV upplevde att 
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om de kulturella skillnaderna inte togs i beaktande av sjuksköterskorna, drogs patienterna till 

subkulturer där de fann en gemenskap (Wagner, McShane, Hart & Margolese, 2016). Detta kan 

förstås utifrån det Leininger framhäver om subkulturer. Hon menar att människor i en subkultur 

har lika levnadssätt, exempelvis tro och tankar, leder till en känsla av samhörighet (2002). 

Författarna reflekterar här om att kunskap är viktigt för att se de olika omvårdnadsbehoven 

patienter har utifrån kulturen. Det innebär att en respekt och förståelse gentemot andra kulturer är 

viktigt för att patienten ska känna sig trygg och få en individanpassad vård.   

Resultatet visade att sjuksköterskor upplevde en rädsla att bli smittad av HIV till följd av 

bristande kunskap om sjukdomen, vilket ledde till att patienten kände sig stigmatiserad. Detta kan 

kopplas till Leininger som framhäver förmågan att förhålla sig utifrån kulturell kompetens genom 

att sjuksköterskan inhämtar kunskap om olika kulturer för att förstå deras syn på vård och hälsa. 

Leininger framhäver att sjuksköterskan måste fördjupa sig i kulturer för att därefter kunna ställa 

relevanta frågor som är anpassade till deras värderingar. Det handlar om att ha kunskap om vad 

kulturer uppfattar som olämpligt att fråga och prata om (Leininger, 2002). Författarna 

reflekterade vidare de bakomliggande orsakerna till att patienter med HIV känner sig 

stigmatiserade och kom fram till att människor som redan upplever en stigmatisering i samhället, 

kan uppleva ännu mer stigmatisering vid dåligt bemötande av sjukvården när sjuksköterskor inte 

har tillräcklig kulturell kompetens. Författarna tolkar därmed att sjuksköterskans kunskap om 

HIV och kulturella kunskap har en framträdande betydelse i att kunna vårda patienter med HIV.  

 

HIV och stigmatisering 

I resultatet framkom det att patienter med HIV avstod från att söka vård för att de kände sig 

stigmatiserade. Det handlade exempelvis om hur patienten upplevde sjuksköterskans 

förhållningssätt i vårdandet. Stigma har sin grund i att människor, som inte är drabbade av 

sjukdomen, exkluderar personer med HIV (Thapa et al., 2018). Detta visar sig genom att 

människor ignorerar och tar avstånd från personer med HIV. Konsekvenserna av detta är att 

personer med HIV upplever en skam och exempelvis kan umgängeskretsen minska. Detta kan 

kopplas till Leiningers transkulturella teori som beskriver subkulturer där personer skapar en 

gemenskap eftersom de delar samma sociala normer, exempelvis värderingar (Leininger, 2002). 

Det fick författarna att reflektera över hur personers olika beteendemönster hör samman med den 

kulturella bakgrunden och hur de kommer till uttryck. Detta kan kopplas till Leiningers teori om 

kulturrelaterad omsorg där patientens upplevelse kan förstås som ett lidande och sjuksköterskan 
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måste lära känna den enskilda patienten för att förstå hur patienten känner (Leininger, 2002). 

Utefter detta kan sjuksköterskan anpassa vårdandet och omsorgen för att kunna ge den 

omvårdnad patienten är i behov av. I en studie framkom det att det finns ett tydligt samband 

mellan HIV och psykisk ohälsa (Fang, Chuang & Al-Raes, 2019). Det förekom exempelvis 

ångest, depression och missbruksproblematik bland personer med HIV. Studien framhävde 

betydelsen av att uppmärksamma den psykiska hälsan även i förebyggande syfte genom att prata 

om det med patienter som har HIV. Det uppstod tankar hos författarna om hur sjuksköterskor 

kunde bemöta patienters upplevelse av stigmatisering. Vi reflekterade kring sjuksköterskans roll 

och att hen bör se hela människan för att kunna utföra god omvårdnad för att patienten inte skulle 

känna sig diskriminerad eller stigmatiserad. De patienter som kommer i kontakt med vården bör 

få lika vård och bemötande oavsett sjukdom. Det skapar annars en känsla av otrygghet hos 

patienten som lever med HIV, vilket påverkar patienternas upplevelse av vårdmötet. Författarna 

ansåg att det uppkommer reaktioner och känslor vid HIV som är viktig att prata om för att kunna 

hantera sjukdomen. 

Resultatet visade även att personer med HIV upplevde det som känsligt och skamfyllt att tala 

om den sexuella hälsan, samtidigt som sjuksköterskan såg det som betydelsefullt att tala om 

ämnet. Det kan utifrån Leiningers begrepp kulturrelaterad omsorg förstås som att sjuksköterskan 

bör beröra personens känsliga ämnen med varsamhet och respekt (Leininger, 2002). Leininger 

menar att varje kultur har universella olikheter samt likheter och därmed olika behov. Utifrån 

Svensk Sjuksköterskeförening (2017) bör sjuksköterskan ha tidigare reflektioner i beaktning i 

varje enskilt samtal med en patient. Det är betydelsefullt för att samtalet ska bli så vårdande som 

möjligt, och inte ske oreflekterat. Sjuksköterskan bör utgå från ett etiskt förhållningssätt, 

exempelvis genom att respektera den individuella patienten, och inte vara dömande. Författarna 

reflekterade över att det är viktigt att våga lyfta frågor som patienten upplever känsliga eller 

obekväma, exempelvis sexlivet med partnern. När det uppstår oetiska handlingar gentemot 

kulturer, exempelvis patienter med HIV som känner sig stigmatiserade på grund av dåligt 

bemötande av vårdpersonal, kan sjuksköterskan ta ställning och reflektera över sina handlingar. 

Författarna reflekterade över att ett icke dömande förhållningssätt hos sjuksköterskan kan skapa 

möjlighet för en allians mellan sjuksköterska och patient och således skapa ett förtroende för 

patienten med HIV. Det kan i sin tur leda till att patienterna känner en trygghet i att tala om 

känsliga sexuella frågor. En förutsättning är av betydelsen att sjuksköterskan har förmåga att 
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reflektera över sitt egna etiska förhållningssätt, och sina tidigare handlingar i mötet med patienter 

för att vårdandet ska bli så bra som möjligt. 

 

Kliniska implikationer 

Arbetet har lyft fram sjuksköterskors olika erfarenheter av att vårda patienter med HIV och vilka 

komponenter som påverkar vårdandet. De komponenter som har belysts i litteraturöversikten är 

sjuksköterskans inställning, kunskap och behov av att undervisa patienter om HIV samt 

omgivande faktorers påverkan vid vårdandet av patienter med HIV. Undervisning och 

information om HIV har en betydande roll i vårdandet av patienter med HIV eftersom det gör att 

patienterna känner sig delaktiga och vågar fråga om sjukdomen utan att känna sig stigmatiserade. 

Genom att ha kunskap om sjukdomen underlättar det sjuksköterskans vårdande, men även 

kvaliteten på vårdandet och upplevelsen hos både patienten och sjuksköterskan. Sjuksköterskans 

etiska förhållningssätt kan vara avgörande för patientens upplevelse av vårdmötet, vilket gör det 

viktigt att ha insikt i sitt egna förhållningssätt. Sjuksköterskor kan få inblick i sitt egna 

förhållningssätt och utföra den vård som krävs genom att ta del av andra sjuksköterskors 

erfarenheter. Kunskapen om HIV hjälper sjuksköterskor att inte stå handfallna inför mötet med 

HIV smittade patienter utan istället kunna främja hälsan hos patienterna. Litteraturöversikten 

framhäver även att det finns omgivande faktorer som vid vårdandet påverkar sjuksköterskans 

möjlighet att vårda patienter med HIV. Arbetet har även framhävt att sjuksköterskor bland annat 

är i behov av ytterligare kunskap om HIV och en arbetsplats som gör det möjligt att utföra en god 

vård. 

 

Förslag till fortsatt forskning 

Författarnas arbete med litteraturöversikten har gett upphov till tankar kring vilka områden det 

behöver forskas ytterligare om. Förslag till fortsatt forskning bör beröra sjuksköterskans kunskap 

om HIV och de stigmatiserande antaganden som finns. De frågeställningar som är intressanta är 

exempelvis om HIV var en del av undervisningen i sjuksköterskeutbildningen och vilken 

kunskap som finns om stigmatisering bland sjuksköterskor som vårdar patienter med HIV. 

Ytterligare förslag till fortsatt forskning skulle kunna innebära vidare undersökning om vilket typ 

av stöd sjuksköterskor behöver för att kunna vårda patienter med HIV. Författarna anser 

dessutom att vidare forskning som berör stigmatisering och okunskap kring HIV behövs för att 
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utveckla möjligheten till en jämlik vård gentemot patienter med HIV.  Författarna upplevde att 

det fanns svårigheter att finna artiklar om HIV från Sverige och att det hade behövts ytterligare 

forskning kring hur sjuksköterskor arbetar med HIV i Sverige. Detta hade gjort det möjligt att 

jämföra och upptäcka skillnader som finns i vårdandet i världen. 

 

Slutsats 

Resultatet i denna litteraturöversikt lyfter fram vårdandet av personer med HIV och vilka 

erfarenheter sjuksköterskor hade sedan tidigare. Patienter med HIV saknade vanligen kunskap 

om sjukdomen och var därför i behov av undervisning och rådgivning från sjuksköterskan. 

Sjuksköterskor framhävde att information om HIV var en central del i vårdandet eftersom ett 

förtroende gentemot patienterna skapades. Ytterligare en förutsättning för att sjuksköterskan 

skulle utföra bästa möjliga vård för personer med HIV var att de hade kunskap om sjukdomen. 

Kunskapen gav sjuksköterskorna en möjlighet att anpassa vården utefter patienterna med HIV. 

De omgivande faktorerna, exempelvis överbeläggningar och materialbrist, hade en inverkan på 

sjuksköterskans möjlighet att vårda patienter med HIV. Ett annat centralt fynd i 

litteraturöversikten var stigmatisering hos patienter med HIV. Det visade sig att de exempelvis 

undvek att söka vård till följd av sjuksköterskans förhållningssätt och inställning i vårdandet. 

Utifrån sjuksköterskors erfarenhet hade inställningen till att vårda patienter med HIV en 

betydelse eftersom exempelvis öppenhet och lyhördhet påverkade vårdandet positivt samt 

skapade möjligheten till en god kommunikation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

 

26 (38) 

 

 

Referensförteckning 

*Abe, M., Turale, S., Klunklin, A., & Supamanee, T. (2014). Community health nurses’ HIV 

health promotion and education programmes: A qualitative study. International Nursing 

Review, 61(4). doi: 10.1111/inr.12140. 

 

*Athley, H., Binder, L., & Mangrio, E. (2018). Nurses’ Experiences Working With HIV 

Prevention: A Qualitative Study in Tanzania. Journal of the Association of Nurses in 

AIDS Care, 29(1). https://doi.org/10.1016/j.jana.2017.06.005 

 

*Chen, W.-T., & Han, M. (2010). Knowledge, attitudes, perceived vulnerability of Chinese 

nurses and their preferences for caring for HIV-positive individuals: A cross-sectional 

survey. Journal of clinical nursing, 19(21–22), 3227–3234. 

https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2010.03373.x 

 

Dahlborg Lyckhage, E. (2017). Kunskap, kunskapsanvändning och kunskapsutveckling. I F. 

Friberg (Red.), Dags för uppsats: Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (s. 

25-36). Lund: Studentlitteratur 

 

Estlander, C., (2017). There is goodness in life, even when living with HIV’: an exploration using 

caritative caring. HIV Nursing, (17), 108-111. Hämtad från CINAHL Complete. 

Fang, L., Chuang, D.-M., & Al-Raes, M. (2019). Social support, mental health needs, and 

 HIV risk behaviors: A gender-specific, correlation study. BMC Public Health, 19(1), 

 N.PAG-N.PAG. https://doi.org/10.1186/s12889-019-6985-9 

 

Folkhälsomyndigheten. (2015). Sjukdomsinformation om hivinfektion. Hämtad 25 september, 

2019, från Folkhälsomyndigheten, https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-

beredskap/smittsamma-sjukdomar/hivinfektion/ 

 

Folkhälsomyndigheten. (2018a). Hividag. Hämtad 2 september, 2019, från 

Folkhälsomyndigheten, https://www.folkhalsomyndigheten.se/hividag/behandling/sa-

verkar-hivviruset-och-behandlingen-av-hiv/ 

 

Folkhälsomyndigheten. (2018b). Hivinfektion. Hämtad 2 september, 2019, från 

Folkhälsomyndigheten, https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-

statistik/statistik-a-o/sjukdomsstatistik/hivinfektion/ 

 

Frain, J. A. (2017). Preparing every nurse to become an HIV nurse. Nurse Education Today, 48, 

129–133. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2016.10.005 

 

Friberg, F. (2017). Att göra en litteraturöversikt. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats: 

Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (s. 141-151). Lund: Studentlitteratur 

 

*Harrowing, J. (2011). Compassion practice by Ugandan nurses who provide HIV care. Journal 

of Issues in Nursing, 16(1). Doi: 10.3912/OJIN.Vol16No01Man05? . 

https://doi.org/10.3912/OJIN.Vol16No01Man05


 

 
  

 

27 (38) 

 

 

*Hopwood, M., Newman, C., Persson, A., Watts, I., De Wi, J., Reynolds., Canavan, P.,  

 Kippax., S., & Kidd., M. (2014). Expert perspectives on the contribution of HIV  

 general practice nursing to the ´extraordinary story´ of HIV medicine in Australia. 

 Primary Health Care Research & Development, 15, 180-189.     

 doi:10.1017/S1463423613000108 

Kemp, G., C., Lipira, L., Huh, D., Nevin, E., P., Turan, M., J., Simoni, M., J., Cohn, E., S., 

Bahk., M., Berzins., B., Andrasik, M., Mugavero, J., M., Rao, D. (2019). HIV stigma and 

viral load among African-American women receiving treatment for HIV. Wolters Kluwer 

Health, 33, 1511-1519.  

 

Kjellström, S. (2012). Forskningsetik. I M. Hendricson (Red.), Vetenskaplig teori och metod: 

från idé till examination inom omvårdnad (s. 69-86). Lund: Studentlitteratur. 

 

Leininger, L. (2002). Culture Care Assessments for Congruent Competency Practices. In M. 

Leininger & R. R. McFarland, Transcultural Nursing (pp. 117-143). New York, NY: 

McGraw-Hill.  

Liamputtong, P., Haritavorn, N., & Kiatying-Angsulee, N. (2009). HIV and AIDS, stigma and 

 AIDS support groups: Perspectives from women living with HIV and AIDS in central 

 Thailand. Social Science & Medicine, 69(6), 862–868.     

 https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2009.05.040 

 

MacNeil, J. (2002). Transcultural Nursing Care and Health Perspectives of HIV/AIDS. In M. 

Leininger & R. R. McFarland, Transcultural Nursing (pp. 253-262). New York, NY: 

McGraw-Hill.  

 

Makhado, L., & Davhana-Maselesele, M. (2016). Knowledge and psychosocial wellbeing of 

nurses caring for people living with HIV/AIDS (PLWH). Health SA Gesondheid, 21, 1–

10. https://doi.org/10.1016/j.hsag.2015.10.003 

 

*Mammbon, A.A., & Mavhandu‐Mudzusi, A.H. (2019). Enrolled nurses' experiences of caring 

for patients living with HIV in a South African rural hospital. International Nursing 

Review, 66(1), 139-146. doi: 10.1111/inr.12480. 

Marni, Nurtanti, S., Handayani, S., Ratnasari, N. Y., & Susanto, T. (2018). The Lived  

 Experience of Women with HIV/AIDS: A Qualitative Study. International Journal of 

 Caring Sciences, 11(3), 1475–1482.  

*Mavhandu-Mudzusi, A.H., Sandy, P.T., Hettema, A. (2017). Registered nurses’ perceptions 

 regarding nurse-led antiretroviral therapy initiation in Hhohho region, Swaziland.  

 International Nursing Review, (64), 552-560. Hämtad från databasen CINAHL  

 Complete. 

Moss, J. A. (2013). HIV/AIDS Review. Radiologic Technology, 84(3), 247–267. Hämtad från 

databasen CINAHL Complete. 



 

 
  

 

28 (38) 

 

 

Muccini, C., Crowell, T. A., Kroon, E., Sacdalan, C., Ramautarsing, R., Seekaew, P., …  

 Phanuphak, N. (2019). Leveraging early HIV diagnosis and treatment in Thailand to 

 conduct HIV cure research. AIDS Research & Therapy, 16(1), N.PAG-N.PAG.  

 https://doi.org/10.1186/s12981-019-0240-4 

*Mutemwa, R., Mayhew, S., Colombini, M., Busza, J., Kivunaga, J., & Ndwiga, C. (2013). 

 Experiences of health care providers with integrated HIV and reproductive health  

 services in Kenya: A qualitative study. BMC Health Services Research, 13(1), 18–18. 

 https://doi.org/10.1186/1472-6963-13-18 

*Nokwanda E. Bam., & Joanne R. Naidoo. (2014). Nurses experiences in palliative care of  

  terminally ill HIV patients in a level 1 district hospital. Curationis, (37)1, 1-9.   

  http://dx.doi.org/10.4102/curationis.v37i1.1238 

Schnall, R., Cho, H., Mangone, A., Pichon, A., & Jia, H. (2018). Mobile Health Technology  

  for Improving Symptom Management in Low Income Persons Living with   

  HIV. AIDS & Behavior, 22(10), 3373–3383.       

  https://doi.org/10.1007/s10461-017-2014-0 

Segesten, K. (2017). Att hantera språket. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats: Vägledning för 

litteraturbaserade examensarbeten (s. 97-102). Lund: Studentlitteratur. 

Shah, A., Stelzle, D., Ken Lee, K., Beck, E., Alam, S., Clifford, S., Longenecker, C., Strachan, 

F., Bagchi, S., Whiteley, W., Rajagopalan, S., Kottilil, S., Nair, H., Newby, D., 

McAllister, D., Mills, N. (2018). Global Burden of Atherosclerotic Cardiovascular 

Disease in People Living With HIV: Systematic Review and Meta-Analysis. Circulation 

(138)11, 1100-1112. https://doi.org/10.1161/Cirkulationaha.117.033369 

Skundric, S. (2016). Experiences of stigma and discrimination in healthcare towards people 

living with HIV: how can this be addressed. HIV nursing, (16), 82-86. Hämtad från 

databasen CINAHL Complete.  

Svensk Sjuksköterskeförening. (2017). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor [Broschyr]. 

Stockholm: Svensk Sjuksköterskeförening. Från 

https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-

svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/sjukskoterskornas_etiska_kod_2017.pdf 

Thapa, S., Hannes, K., Cargo, M., Buve, A., Peters, S., Dauphin, S., & Mathei, C. (2018). 

 Stigma reduction in relation to HIV test uptake in low- and middle-income countries: 

 A realist review. BMC Public Health, 18(1), N.PAG-N.PAG.    

 https://doi.org/10.1186/s12889-018-6156-4 

Tran Xuan, B., Quoc Tat Than, P., Thanh Tran, T., Tat Cuong, C., & Latkin, A. C. (2019). 

Changing Sources of Stigma against Patients with HIV/AIDS in the Rapid Expansion of 

Antiretroviral Treatment Services in Vietnam. BioMed Research International. 1-9. 

doi:https://doi.org/10.1155/2019/4208638 

 

https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.117.033369


 

 
  

 

29 (38) 

 

 

Wagner, A.C., McShane, K.E., Hart, T.A. & Margolese, S. (2016). A focus group qualitative 

 study of HIV stigma in the Canadian healthcare system. Canadian Journal of Human 

 Sexuality, 25(1), 61-71. Hämtad från databasen CINAHL Complete. 

Wang, W., Yang, N., Li., X., Xiao, H., Gao, M., Yan, H., Li, S. (2019). TA pathway analysis of 

exploring how HIV-related stigma affects social capital among people living with 

HIV/AIDS in China. Psychology, Health & Medicine, 24(9), 2-9. 

https://doi.org/10.1080/13548506.2019.1595677. 

*Wanjiku Nderitu, E., Mill, J., & Richter, S. (2015). The experience of Ugandan nurses in the 

practice of universal precautions. Faculty of Health Sciences, East Africa, 26(5), 1-4. 

Hämtad från databasen CINAHL Complete 

Watson, S. (2008a). HIV as a long-term condition and role of the annual health review. HIV 

Nursing, 19(2), 43-50. Hämtad från databasen CINAHL Complete 

Watson, S. (2008b). HIV complex care and care coordination: the nurse’s role. HIV Nursing, 

18(2), 28-46. Hämtad från databasen CINAHL Complete 

WHO. (2019). HIV/AIDS. Hämtad 2 september, 2019, från WHO, 

https://www.who.int/hiv/data/en/ 

Zeluf-Andersson, G., Eriksson, L., Nilsson Schönnesson, L., Höijer, J., Månehall, P., Ekström, A 

M. (2018) Beyond viral suppression: the quality of life of people living with HIV in 

Sweden. AIDS care, 31(4), 404-411. https://doi.org/10.1080/09540121.2018.1545990. 

Östlundh, L. (2017). Informationssökning. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats: Vägledning för 

litteraturbaserade examensarbeten. (s. 59-82). Lund: Studentlitteratur

https://doi.org/10.1080/13548506.2019.1595677
https://doi.org/10.1080/09540121.2018.1545990


 

 
 

30 (38) 
 

 

 

Bilaga 1. Sökmatris 

 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Begränsningar Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Valda artiklar till resultat, se bilaga 2. 

Cinahl 

27 

september  

nurse 

experience 

AND HIV 

patients 

AND caring 

18 2009-2019 

 

Peer Reviwed 

5 2 Nokwanda E. Bam, & Joanne R. Naidoo (2014) 

 Cinahl 

29 augusti 

 

 

7 oktober 

HIV patients 

AND nurse 

AND 

experience 

162 2009-2019 

 

Peer Reviewed 

 

4 2 Mammbon, A.A.,Mavhandu‐Mudzusi, A.H., (2018) 

 

Harrowing, J. (2011) 

 

Cinahl 

 29 

augusti  

 

 

6 oktober  

HIV AND 

nursing 

experience 

AND care 

153 2009-2019 

Peer Reviewed 

5 3 Mavhandu-Mudzusi, A.H., Sandy, P.T., Hettema, A. (2017) 

Mutemwa, R., Mayhew, S., Colombini, M., Busza, J., Kivunaga, J., & 

Ndwiga, C. (2013). 

 



 

 
 

31 (38) 
 

 

 

 

 

 

Cinahl 

25 

Augusti  

 

HIV AND 

nurse AND 

experience 

237 2009-2019 

Peer Reviewed 

10 2 Abe, M., Turale, S., Klunklin, A., Supamanee, T. (2014) 

 

Athley, H., Binder, L., Mangrio, E. (2018).  

PubMed  

2 

september  

 

 

HIV AND 

nurse 

experience 

AND caring 

44 2009-2019 8 4 Chen, W.-T., & Han, M. (2010) 

PubMed 

1 oktober 

nurse OR 

nurses AND 

experience 

OR view OR 

perception 

AND HIV 

176 2009-2019 

nursing 

journals 

engelska 

10 3 Wanjiku Nderitu, E., Mill, J., Richter, S. (2015). 

 

 

 

PubMed 

27 

september  

 

HIV AND 

nurses AND 

caring  

161 2009-2019 

 

5 2 Hopwood, M., Newman, C., Persson, A., Watts, I., De Wi, J., 

Reynolds., Canavan, P., Kippax., S., Kidd., M. (2014)  



 

 
 

32 (38) 
 

 

Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat  

 

Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod  

(Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

Abe, M., 

Turale, S., 

Klunklin, 

A., & 

Supamanee, 

T. 

 

Community 

health nurses’ 

HIV 

healthpromotion 

and education 

programmes:a 

qualitative 

study 

2014 

Thailand 

International 

Nursing 

Review 

Syfte: Beskriva 

bakgrund, 

erfarenheter och 

strategier från 

sjuksköterskor i 

arbete med 

människor som 

lever med 

HIV/AIDS i Chiang 

Mai-provinsen, 

Thailand. 

Metod: Kvalitativ 

design 

Urval: 20 

sjuksköterskor.  

Datainsamling: 

Intervjuer med öppna 

frågor. 

Analys: innehållet 

översattes från thailänska  

till engelska för att sedan 

tematiseras. 

Sjuksköterskorna som deltog i studien berättade 

att en central del i vårdandet var att informera 

patienten om HIV. Sjuksköterskorna upplevde 

att det fanns svårigheter i vårdandet på grund av 

överbeläggningar på sjukhusen. 

Athley, H., 

Binder, L., 

& Mangrio, Nurses' 

Experiences 

2018 

USA  

Syftet var att 

utforska 

sjuksköterskors 

Metod: kvalitativ design 

Urval: åtta 

Sjuksköterskors erfarenhet var att information 

och rådgivning var viktigt vid vårdandet för att 

skapa ett förtroende hos patienten. 



 

 
 

33 (38) 
 

 

E.  Working With 

HIV 

Prevention: A 

Qualitative 

Study in 

Tanzania. 

Journal of 

the 

Association 

of Nurses in 

AIDS Care 

 

erfarenheter av att 

vårda patienter med 

HIV och hantera 

information i 

vårdandet till 

patienten om HIV. 

sjuksköterskor  

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer  

Analys: Intervjuerna 

transkriberades och 

analyserades med hjälp 

av kvalitativ 

innehållsanalys. 

Sjuksköterskan upplevde att ett öppet 

förhållningssätt i vårdandet gav möjlighet till en 

god kommunikation mellan sjuksköterska och 

patient med HIV.  

Chen, W.-

T., & Han, 

M. 

 

Knowledge, 

attitudes, 

perceived 

vulnerability of 

Chinese nurses 

and their 

preferences for 

caring for HIV-

positive 

individuals: a 

cross-sectional 

survey 

 

2010, Kina 

Journal of 

clinical 

nursing 

Syftet med studien 

var att beskriva 

HIV/AIDS-

kunskap, attityder 

och upplevd 

sårbarhet med 

potentiella faktorer.  

Metod: Kvantitativ och 

kvalitativ design 

Urval: 177 

sjuksköterskor. 

Datainsamling: med 

hjälp av ett 

frågeformulär bestående 

av 88 frågor. 

Analys: statistikanalys 

Sjuksköterskor hade erfarenhet av att kunskap 

var viktigt för att vårda och informera patienter 

med HIV. Sjuksköterskor upplevde att vårdandet 

kunde bli mer stigmatiserat om de inte hade 

kunskap om exempelvis hur HIV smittades.  



 

 
 

34 (38) 
 

 

Harrowing, 

J. 

Compassion 

practice by 

Ugandan nurses 

who provide 

HIV care 

2011 

Kanada  

Journal of 

Issues in 

Nursing 

Syftet med studien 

var att utforska 

sjuksköterskors 

erfarenhet av att 

vårda patienter med 

HIV, och vilka 

konsekvenser själva 

vårdandet får. 

Metod: Kvalitativ 

design 

Urval: 24 

Sjuksköterskor  

Datainsamling: Genom 

intervjuer och 

fokusgruppsdiskussioner.  

Analys: Intervjuerna 

transkriberades och 

analyserades tematiskt.  

 

Sjuksköterskor hade erfarenhet att det fanns en 

vilja att vårda patienter med HIV och att de blev 

motiverade av att hjälpa människor samt bidra 

till hälsa. Sjuksköterskorna upplevde att de hade 

medkänsla i vårdandet av dessa patienter.   

Hopwood, 

M., 

Newman, 

C., Persson, 

A., Watts, 

I., De Wi, 

J., 

Reynolds., 

Canavan, 

P., Kippax., 

S., & Kidd., 

M.  

Expert 

perspectives on 

the contribution 

of HIV general 

practice nursing 

to the 

‘extraordinary 

story’ of HIV 

medicine in 

2014 

Sydney 

Primary 

Health Care 

Research & 

Development  

Syftet var att 

undersöka 

sjuksköterskors 

erfarenheter av 

HIV-inriktad vård 

hos patienter som 

lever med HIV.  

Metod: Kvalitativ 

design 

Urval : tre 

sjuksköterskor som 

arbetar med patienter 

som har HIV. 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer  

Sjuksköterskor hade erfarenhet av att en central 

del i vårdandet var att bygga ett förtroende hos 

patienter med HIV. Sjuksköterskorna hade även 

erfarenhet av att det var viktigt att våga prata om 

den sexuella hälsan hos patienterna.  



 

 
 

35 (38) 
 

 

Australia Analys: Innehållsanalys 

 

 

Mammbon, 

A.A., & 

Mavhandu‐

Mudzusi, 

A.H.  

Enrolled nurses’ 

experiences of 

caring for 

patients living 

with HIV in a 

South African 

rural hospital 

2018, South 

Africa 

International 

Nursing 

Review 

Syftet var att 

utforska 

sjuksköterskors 

erfarenheter av att ta 

hand om patienter 

som lever med HIV 

och AIDS på ett 

offentligt sjukhus i 

landsbygden i, 

Vhembe-distriktet i 

Limpopo-provinsen, 

Sydafrika. 

Metod: kvalitativ design  

Urval: 11 sjuksköterskor 

Datainsamling: 

Semistrukturerade  

intervjuer 

Analys: intervjuerna 

analyserades 

fenomenologiskt och 

tematiskt. 

Sjuksköterskor hade erfarenhet av att det fanns 

omgivande faktorer som påverkade möjligheten 

att vårda patienter med HIV, exempelvis 

överbeläggningar och en hög arbetsbelastning 

inom HIV patientgruppen.  

Mavhandu-

Mudzusi, 

A.H., 

Sandy, 

P.T., & 

Hettema, A. 

Registered 

nurses’ 

perceptions 

regardingnurse-

led 

antiretroviral 

therapy 

2017 

South Africa  

International 

Nursing 

Review 

Syftet var att 

undersöka 

sjuksköterskors 

erfarenhet av att ha 

vårdat människor 

med HIV i 

Swaziland, som 

sedan genomgick ett 

Metod: Kvalitativ  

design. 

Urval: 19 sjuksköterskor 

Datainsamling: 

semistrukturerade 

intervjuer 

Sjuksköterskor hade erfarenhet av att 

information och rådgivning till patienten var 

viktigt i vårdandet av patienter med HIV. 

Sjuksköterskor hade erfarenhet av att flera 

patienter med HIV avstod från att söka vård och 

därav var det viktigt med rätt information om 

sjukdomen. Sjuksköterskorna upplevde även att 

kunskap var en förutsättning för att kunna vårda 



 

 
 

36 (38) 
 

 

initiation in 

Hhohho region, 

Swaziland 

terapiprogram. Analys: Intervjuerna 

transkriberades samt 

analyserades 

fenomenologiskt och 

tematiskt. 

patienter med HIV.  

Mutemwa, 

R., 

Mayhew, 

S., 

Colombini, 

M., Busza, 

J., 

Kivunaga, 

J., & 

Ndwiga, C. 

 

Experiences of 

health care 

providers with 

integrated HIV 

and 

reproductive 

health services 

in Kenya: A 

qualitative 

study. 

2013, 

Kenya 

BMC Health 

Services 

Research 

Syftet var att 

undersöka hälso- 

och 
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design. 
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sjuksköterskor. 

Datainsamling: 
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transkriberades och 
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Sjuksköterskan upplevde att kunskap var en 

viktig förutsättning för att kunna vårda patienter 
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påverkade vårdandet, exempelvis bristen på 

läkemedel ledde till att sjuksköterskan inte 

kunde utföra den vård som behövdes. 
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E. Bam, & 

Joanne R. 
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Nurses 
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palliative care 
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2014, 
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Curationis 

Syftet var att 

undersöka 

erfarenheten hos 

sjuksköterskor som 

har hand om 

patienter med HIV i 

ett palliativt skede. 

Metod: kvalitativ 

design. 

Urval: tio sjuksköterskor 

Datainsamling: enskilda 

intervjuer.  

Sjuksköterskor som tidigare vårdat patienter med 

HIV hade erfarenhet av att det psykologiska 

stödet, i form av samtal, var viktigt hos patienter 

med HIV. Utifrån att ha vårdat patienter med 

HIV tidigare upplevde sjuksköterskorna att det 

fanns en stark vilja samt medkänsla för 

patienterna i vårdandet.  
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five steps-metod. 

Wanjiku 

Nderitu, E., 

Mill, J., & 

Richter, S. 

The experience 

of Ugandan 

nurses in the 

practice of 
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2015 
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Journal of 

the 

Association 

of Nurses in 

AIDS Care, 

East Africa 

Syftet var att 

utforska  

sjuksköterskors 

erfarenheter av att 

vårda patienter med 

HIV, och vilka 

försiktighetsåtgärder 

som fanns.  

Metod: Kvalitativ 

design 

Urval : 16 

sjuksköterskor i Uganda 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

inspelade intervjuer. 

Analys: Intervjuerna 

analyserades genom 

NVivo program.  

Sjuksköterskors erfarenhet var att brist på 

skyddsutrustning kunde leda till risk att komma i 

kontakt med kroppsvätskor i vårdandet av 

patienter med HIV. Sjuksköterskor som inte 

hade tillräckligt med kunskap om sjukdomen 

upplevde en rädsla att bli smittad i vårdandet. De 

menade att rädslan handlade om tanken av att få 

en kronisk sjukdom.  


