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Sammanfattning 
 
HIV/AIDS är en världsomfattande pandemi och orsaken till att många människor avlider. 
Antalet bärare av HIV/AIDS ökar trots medicinska framsteg och ökad medvetenhet om 
sjukdomen (Herlitz, 2008). Vårdpersonal kommer med stor sannolikhet att möta patienter som 
är bärare av HIV/AIDS i sitt dagliga arbete. Då HIV är en kronisk, obotlig och smittsam 
sjukdom kan detta påverka vårdpersonals inställning till patienter med HIV/AIDS. 
Vårdpersonals inställning och attityd i bemötandet av dessa patienter är betydande för att 
skapa en god vård. Syftet är att beskriva vårdpersonals upplevelser av att vårda patienter med 
HIV/AIDS. Metoden som används är en systematisk litteraturstudie med en kvalitativ ansats. 
Data analyserades i denna studie genom Evans (2002) beskrivande analysmetod. För att 
säkerställa att artiklarna var vetenskapliga granskades dessa med hjälp av Fribergs (2006) 
modell. Resultatet utgörs av fem teman som beskriver vårdpersonals upplevelser av att vårda 
patienter med HIV/AIDS. Vårdpersonal har både en positiv och en negativ inställning till att 
vårda dessa patienter. Denna inställning påverkas av vårdpersonals grad av medkänsla, 
engagemang, trygghet, rädsla, fördomar, kunskap, psykiska och fysiska hälsa samt 
upplevelser av vilja och ovilja till att vårda patienter med HIV/AIDS. 
 
Nyckelord: HIV/AIDS, inställning, upplevelser, vårda, vårdpersonal. 
 
Abstract 
 
HIV/AIDS is a worldwide pandemic and the reason why many people decease. The number 
of HIV/AIDS- carriers is increasing despite medical progress and increasing awareness of the 
disease (Herlitz, 2008). Therefore nursing staff are more likely to meet patients with 
HIV/AIDS in their daily work. The fact that HIV is a chronic, incurable and contagious 
disease can influence the attitude of nursing staff towards patients with HIV/AIDS. The 
approach and attitude of nursing staff towards these patients is significant to accomplish a 
high quality of care. The aim of this study is to describe nursing staff’s experiences of caring 
for patients with HIV/AIDS. The method is a systematic literature review with a qualitative 
approach. Data was analyzed in this study by Evans (2002) descriptive synthesis method. To 
assure the scientific quality of the articles they were reviewed by Fribergs (2006) model. The 
findings constitute of five themes which describes nursing staff’s experiences of caring for 
patients with HIV/AIDS. Nursing staff has both a negative and a positive attitude towards 
caring for these patients. This approach is influenced by nursing staff’s degree of compassion, 
engagement, safety, fear, prejudice, knowledge, physical and mentally health and the 
experience of willingness or unwillingness to care for patients with HIV/AIDS. 
 
Key words: attitude, caring, experiences, HIV/AIDS, nursing staff. 
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Inledning 
 
Human immunodeficiency virus (HIV) och Acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) är 
en av de infektionssjukdomar som är orsaken till att många människor avlider. Antalet bärare 
av HIV/AIDS ökar i västvärlden och i Sverige. Att möta patienter med HIV/AIDS kommer 
troligen att bli mer vanligt för vårdpersonal i sitt dagliga arbete. Vårdpersonal förväntas ha ett 
professionellt förhållningssätt till alla människor och ge vård på lika villkor oberoende av 
patientens sjukdom. Att HIV är en kronisk, obotlig och smittsam sjukdom kan påverka 
vårdpersonals inställning till att vårda patienter med HIV/AIDS. Känslor som rädsla över att 
själv bli smittad, oro inför döden och fördomar kan inverka på hur vårdpersonal bemöter 
patienter med HIV/AIDS.  
 
Det är viktigt att vårdpersonal blir medvetna om deras egen inställning och attityd till 
sjukdomen och därefter kunna reflektera över hur detta påverkar vårdandet av patienter med 
HIV/AIDS. Som blivande sjuksköterskor kommer vi med stor sannolikhet att möta patienter 
med HIV/AIDS i arbetslivet. Då detta är ett examensarbete i vårdvetenskap sågs ett behov av 
att undersöka hur vårdpersonal upplever vårdandet av patienter med HIV/AIDS, då 
bemötandet av dessa patienter bör utgå från en humanistisk människosyn och med respekt för 
den hela människan, vilket är grunden för att skapa en god vård. 
 
2. Bakgrund 
                     
Bakgrunden innehåller definitioner, en kort beskrivning av infektionssjukdomen HIV/AIDS 
samt lagar, författningar och tidigare forskning som är relevant presenteras. Därefter beskrivs 
även studiens teoretiska perspektiv.   
 
2.1 Definitioner 
 
Med vårdpersonal avser författarna till denna studie innefatta sjuksköterskor, undersköterskor, 
sjuksköterskestudenter, undersköterskestudenter och vårdbiträden. I denna studie definieras 
orden inställning och attityd med hjälp av Nationalencyklopedin (2008a) som definierar 
inställning som en uppfattning eller värdering som styr någons uppträdande i viss fråga i 
förhållande till andra personer. Nationalencyklopedin (2000b) definierar attityd som en 
inställning till viss person/företeelse.  
 
2.2 Epidemiologi 
 
HIV har sedan början av 80-talet utvecklats till att bli en världsomfattande pandemi och trots 
framgångsrik forskning finns ännu inget botemedel. År 2006 levde 39,5 miljoner människor 
med HIV, ungefär 2/3 av dessa lever i Afrika. Samma år dog 2,9 miljoner människor i AIDS 
och 4,3 miljoner människor beräknas ha blivit smittade av HIV (Herlitz, 2008). Sverige har en 
relativt låg förekomst av HIV men spridningen har under 2007 ökat med 20 procent jämfört 
med 2006. Denna ökning har skett främst bland intravenösa missbrukare samt mellan 
homosexuella män. Trots detta är de flesta bärare av HIV i Sverige heterosexuella 
(Smittskyddsinstitutet, 2008a). Fram till 2007 har över 7700 fall av människor som drabbats 
av HIV rapporterats i Sverige, idag lever cirka 4000 av dem (Smittskyddsinstitutet, 2008b).  
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2.3 Patogenes 
 
Det finns två typer av HIV, typ 1 är den mest förekommande och typ 2 förekommer 
framförallt i Västafrika, båda formerna orsakar AIDS. HIV är ett virus som infekterar vita 
blodkroppar och en del celler i nervsystemet. HIV bryter ner människans immunförsvar och 
sjukdomsförloppet är i regel långsamt. De vita blodkroppar som drabbas finns främst i celler i 
människans lymfkörtlar, slemhinnor, i blodbanan och i de flesta organ (Nationalencyklopedin, 
2008c). 
 
2.4 Smittspridning, sjukdomsbild och behandling 
 
HIV smittar genom sexuell kontakt, genom blod och från mor till barn. Spridningen sker 
främst genom sexuell kontakt. HIV kan överföras från en smittad person till en annan då 
viruset kommer i kontakt med celler som kan infekteras, dessa finns främst i våra slemhinnor. 
När en person blivit bärare av viruset är denna smittsam för resten av livet. Efter ett par 
veckor från smittotillfället uppstår en primär infektion som kan ge feber, svullna lymfkörtlar 
halsont, huvudvärk och hudutslag (Statens folkhälsoinstitut, 2008; Nationalencyklopedin, 
2008c). År 1987 introducerades det första läkemedlet mot HIV i Sverige men först 1996 när 
kombinationsbehandling blev tillgänglig blev behandlingen effektivare och dödligheten 
minskade. Denna behandling innebar att sjukdomsförloppet gick från att ha en dödlig utgång 
till att bli en kronisk sjukdom (Nationalencyklopedin, 2008c; Riksförbundet för hivpositiva, 
2008). 
 
2.5 Lagar och författningar   
 
Hälso- och sjukvårdslagen (2008) har som mål att skapa en god hälsa och vård på lika villkor 
för alla människor. Vården skall ges med respekt och värdighet för människan. Hälso- och 
sjukvården skall uppfylla kraven på en god vård vilket innefattar att vården är av god kvalitet 
och tillgodose patienters behov av trygghet samtidigt som den goda kontakten mellan 
patienter och vårdpersonal skall främjas. Hälso- och sjukvården måste alltid respektera 
patienters självbestämmanderätt och integritet.  
 
HIV är en samhällsfarlig sjukdom som står under Smittskyddslagen (2008) och är 
anmälningspliktig. Den som smittats av HIV är skyldig att lämna uppgifter till behandlande 
läkare om den troliga smittkällan samt ange eventuella personer smittade av samma 
smittkälla. Det är sedan läkarens skyldighet att anmäla detta till smittskyddsläkaren och 
smittskyddsinstitutet. HIV är en av de samhällsfarliga sjukdomar där uppgift om smittbäraren 
måste lämnas till myndighet för att förhindra att sjukdomen sprids bland människor.  
 
2.6 Tidigare forskning 
 
Att antalet bärare av HIV/AIDS ökar medför att vårdpersonal i större utsträckning än andra 
arbetsgrupper kommer att träffa människor med HIV/AIDS. En positiv attityd från 
vårdpersonal är därför en grundläggande faktor för att uppnå en god vård (Pita-Fernández, 
Rodríges-Vazquez & Pertega-Diaz, 2004). Att vårda patienter med HIV/AIDS är både 
psykiskt och fysiskt krävande, detta medför stress i arbetet och bidrar till en ökad risk för 
utbrändhet. Ett stressmoment i arbetet är rädsla över att bli smittad genom nålstick eller 
kroppsvätskor, detta medför att vårdpersonal i vissa fall undviker situationer där risk att bli 
smittad finns (Kalichman Gueritault-Chalvin & Demi, 2000). Risken för att bli smittad i 
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arbetet är dock väldigt liten, vid nålstick är risken mellan 0,2 % och 0,5 % och vid kontakt 
med saliv är risken 0.03 % (Pita-Fernández m.fl., 2004).  
 
Diskriminering och stigmatisering av människor med HIV/AIDS är ett problem, de får ofta 
erfara att de blir dömda och beskyllda över sin sjukdom på grund av deras sexuella läggning 
och livsstil (McCann & Sharkey, 1998; Lohrmann, Välimäki, Souminen, Muinonen, Dassen 
& Peate, 2000). Tidigare forskning beskriver erfarenhet och kunskap som betydande faktorer 
för att minska fördomar och negativa attityder till HIV/AIDS vilket leder till en bättre vård av 
dessa patienter. Det finns dock forskning som påvisar motsatsen, att det ej finns något 
samband mellan ökad kunskap och attityder. Trots hög förekomst av information i samhället 
finns negativa attityder. Beroende på vilken information och varifrån informationen kommer 
modifieras attityden hos allmänheten (Pita-Fernández m.fl., 2004; Herlitz, 2008). Dagens 
forskning påvisar dock att det sker en positiv utveckling gällande attityder och inställningar 
till HIV/AIDS i allmänhet (Herlitz, 2008).  
 
McCann och Sharkeys (1998) studie påvisar att vårdpersonal i ett stort antal länder i 
västvärlden är motvilliga att vårda patienter med HIV/AIDS. Detta på grund av deras oro över 
att ej ha tillräcklig kunskap och utbildning, samt rädslan över att bli smittad och på grund av 
deras homofobi. Röndahl, Innala och Carlsson (2003) beskriver att det finns ett samband 
mellan rädsla över att bli smittad och viljan att vårda patienter med HIV/AIDS hos 
vårdpersonal. En intolerant attityd mot HIV/AIDS kan ha en betydande inverkan på kvalitén 
av vården samt oviljan att vårda denna patientgrupp. Lohrmann m.fl., (2000) påvisar att det 
finns mycket forskning som har undersökt attityder och kunskaper om HIV/AIDS i samhället 
dock har få studier gjorts ur vårdpersonals perspektiv.  
 
2.7 Teoretiskt perspektiv 
 
Denna studie har utgångspunkt i Erikssons (1994; 2000; 2001) caringteori som har sin grund i 
vårdvetenskapens åtta ontologiska grundantaganden (se bilaga 1). Eriksson (2000) beskriver 
att den andres existens bekräftas i vårdandet, att vårdandet är en kärleksgärning som ligger i 
människans natur. Att få ta emot och kunna ge kärlek ger människan kraft att utvecklas och 
växa. Författaren menar att det som bekräftar människan som människa är omtanke och 
kärlek. Det är av betydelse att vårdpersonal ser människan som en helhet och inte bara 
sjukdomen. Författaren menar att det är betydelsefullt för patienter att bli bemötta av 
vårdpersonal med värme, lugn, respekt, närvaro och öppenhet för att kunna skapa det goda 
mötet.  
 
2.7.1 Hälsa 
 
      Människan är hel  

      hälsan är hel  

      en hel människa är hälsa. (Eriksson, 1987, s.60) 
 
Människans upplevelse av att vara hälsa utgörs enligt Eriksson (1994, 2000) av en helhet av 
kropp, själ och ande. Eriksson (2000) beskriver att hälsan är relativ och varierar mellan 
människor och kulturer, därför går den inte att mäta. Hälsan är personlig, individuell och 
upplevelsen av den optimala hälsan skiljer sig människor emellan. Författaren beskriver 
vidare hur olika faktorer som kan påverka hälsan negativt, dessa kan vara något hos  
 



4 

 

människan själv eller i dennes omgivning, den största faktorn är relationer människor  
emellan (Eriksson, 2000). Enligt Eriksson (1994) kan hälsa vara förenligt med lidandet om 
människan upplever lidandet som uthärdligt.  
 
2.7.2 Lidande 
 
      Lidandet kan ge hälsan en  

      mening likväl som det kan 

      beröva livet en mening. (Eriksson, 1994, s.63) 
 
Eriksson (1994) beskriver lidandeprocessen i tre steg, att den lidande människan ses och 
bekräftas, ges tid och rum att lida ut för att sedan kunna försonas med sitt lidande. Vidare 
beskriver författaren tre former av lidande. Dessa är livslidande, sjukdomslidande och 
vårdlidande. Livslidandet är det som formar oss som människor och är relaterat till livet 
omkring oss. Sjukdomslidande upplevs genom människans sjukdom och behandling och kan 
ge uttryck både kroppsligt, själsligt och andligt. I relation till människans sjukdom och 
behandling kan känslor som förnedring, skam och skuld skapa själsligt och andligt lidande. 
Dessa känslor kan förorsakas av människan själv eller av fördömande attityder inom 
sjukvården och från samhället. Vårdlidande orsakas inom vården genom kränkning av 
patienters värdighet, att de ej får bekräftelse och blir sedda, genom fördömelse och straff, 
maktutövning och utebliven vård.  
 
2.7.3 Den vårdande relationen 
 
      Delandet förutsätter en helhet 

      att vara hel innebär att kunna dela… (Eriksson, 1987, s.39) 
 
Eriksson (1987) beskriver vårdandet som ett delande mellan två människor, vårdare och 
patient, att de är delaktiga i samma helhet. Vårdrelationen som Eriksson (2000) beskriver den 
utgör grunden i den goda vården. Eriksson (1994) menar att förutsättningarna för att skapa en 
god vårdrelation är att patienten känner sig välkommen, respekterad och får uppleva rätten 
och utrymmet att få vara patient. För att en god vårdrelation skall uppstå krävs en äkta 
inbjudan och ett sant möte mellan patient och vårdare. Vårdrelationen utgör mer än bara 
behandling och åtgärder, den innebär att lindra den andres lidande, att vilja väl och att 
patienten ges utrymme att uttrycka sina begär, behov och problem. Författaren menar att 
vårdrelationen bygger på ömsesidighet och att det är i denna relation äkta kärlek kan 
förmedlas mellan människor. 
 
3. Problemformulering 
 
HIV/AIDS är en världsomfattande pandemi och orsaken till att många människor avlider. 
Trots medicinska framsteg och ökad medvetenhet om sjukdomen ökar antalet bärare av 
HIV/AIDS. Idag ses HIV som en kronisk sjukdom då det går att leva ett långt och 
meningsfullt liv tack vare bra fungerande bromsmediciner. Diskriminering och stigmatisering 
av människor med HIV/AIDS är dock ett problem. Patienter med HIV/AIDS får ofta erfara att 
de blir dömda och beskyllda över sin sjukdom trots hög förekomst av information om 
HIV/AIDS (McCann & Sharkey, 1998; Herlitz, 2008). Då antalet bärare av HIV/AIDS ökar 
kommer vårdpersonal med stor sannolikhet att möta patienter med HIV/AIDS i sitt dagliga 
arbete. Det är viktigt att vårdpersonal är medvetna om och reflekterar över deras egen 
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inställning och attityd till patienter med HIV/AIDS samt hur detta påverkar vårdandet. Detta 
för att skapa en god vård, då vård skall ges på lika villkor oberoende av patienters sjukdom. 
 
4. Syfte 
 
Syftet är att beskriva vårdpersonalens upplevelser av att vårda patienter med HIV/AIDS. 
 
5. Metod 
 
Metoden redogör studiens design, hur data samlats in, vilken analysmetod som använts samt 
hur data analyserats. I metoden beskrivs även vilka etiska överväganden som tagits i 
beaktande.     
 
5.1 Design 
 
Studien är en systematisk litteraturstudie av kvalitativa artiklar. En systematisk litteraturstudie 
görs enligt Forsberg och Wengström (2003) i flera steg genom att söka, kritiskt granska och 
sammanställa litteratur inom ett valt område. Det valda området definieras genom en tydlig 
problemformulering och ett klart syfte. Litteraturen som analyseras bör vara aktuell och 
relevant för det valda området. En systematisk litteraturstudie innebär att sammanställa och 
analysera reslutat från tidigare forskning för att besvara studiens syfte och 
problemformulering. 
 
5.2 Datainsamling 
 
Inledningsvis valdes ett problemområde och utifrån detta utformades problemformulering och 
syfte. Litteratursökningen begränsades till att använda vissa sökord. Dessa var: nurs*, 

attitudes, caring, HIV, patient, attitude, nursing, perceptions, professionals, knowledge, staff, 

AIDS och nurses. De databaser som användes var Cinahl och PubMed, även sökmotorn 
ELIN@Mälardalen användes. Hemsidor som använts för att söka ytterligare information är 
Socialstyrelsen, Riksdagen, Smittskyddsinstitutet, Nationalencyklopedin, Riksförbundet för 
HIV-positiva och Statens folkhälsoinstitut. En översikt över litteratursökningens 
genomförande upprättades (se bilaga 2). Den redovisar sökord, databaser/sökmotor, antal 
träffar, urval, antal utvalda artiklar och datum. För att få en begränsad sökning har sökorden 
använts i flera olika fält vilka är nyckelord (kw), titel (ti), alla fält (all) och major subject 
headings (mj). När sökning gjordes i Cinahl användes avgränsningen peer-reviewed för att 
utesluta icke vetenskapliga artiklar. Under databassökningen valdes de artiklar där titel och 
sammanfattning var relevant för problemområdet ut. Därefter lästes artiklarna igenom och 
med hjälp av studiens inklusions- och exklusionskriterier valdes de artiklar som var relevanta 
för studiens syfte ut. 
 
Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle utgå från vårdpersonals perspektiv, att de var 
kvalitativa samt att de var relevanta för studiens syfte. Artiklarna skulle vara vetenskapliga i 
enlighet med Fribergs (2006) granskningsmodell. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska, 
ha en logisk struktur och ett bra språk. Artiklarna skulle innefatta någon av yrkesgrupperna 
sjuksköterskor, undersköterskor, sjuksköterskestudenter, undersköterskestudenter eller 
vårdbiträden. Artiklarna skulle vara skrivna från år 1998 och framåt. Exklusionskriterierna var 
att artiklarna ej skulle vara kvantitativa eller utgå ur ett patient- eller anhörigperspektiv då 
detta ej var relevant för studiens syfte. Artiklarna fick ej vara mer än 10 år gamla, dock valdes 
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tre artiklar ut som var äldre. Artiklar som undersökte andra yrkesgrupper utöver de 
inkluderade, till exempel läkare, terapeuter och barnmorskor valdes bort.  
 
För att säkerställa att artiklarna var vetenskapliga granskades dessa med hjälp av Fribergs 
(2006) modell. Enligt författaren skall en vetenskaplig artikel ha en tydlig 
problemformulering som leder fram till syftet. Syftet skall vara klart och tydligt utformat. 
Metoden skall vara väl beskriven där dataanalys och datainsamling finns redovisat. Etiska 
överväganden skall förekomma och resultatet skall vara framställt på ett begripligt sätt och 
besvara syftet. En metoddiskussion bör förekomma och vara tydligt presenterad. En matris 
sammanställdes för att få en översikt av utvald litteratur. I denna matris fick varje artikel ett 
nummer från ett till 11 för att underlätta det fortsatta analysarbetet (se bilaga 3). 
Kvalitetsgranskningen av artiklarna sammanställdes i ytterligare en matris (se bilaga 4). 
 
5.3 Analys 
 
Data analyserades i denna studie genom Evans (2002) beskrivande analysmetod. Analysen av 
artiklarna utfördes genom att de lästes flera gånger av båda författarna med fokus på resultatet 
för att få en tydlig bild av artiklarnas innehåll. Under den fortsatta analysen lyftes 
nyckelfynden, kärnan i resultaten, fram ur varje artikel. Nyckelfynden bestod av hela eller 
delar av meningar från de numrerade artiklarna och skiljdes åt med hjälp av bokstäver. De 
nyckelfynd som lyftes fram var relaterade till studiens problem och syfte. Teman och 
subteman lyftes fram genom att jämföra likheter och olikheter mellan nyckelfynden. Under 
analysarbetet identifierades fem teman vilka resulterade i 16 subteman som kom att bli 
grunden för resultatet. En matris sammanställdes över nyckelfynd, teman och subteman för att 
skapa en översikt över materialet och underlätta det fortsatta analysarbetet (se bilaga 5). 
Tabell 1 visar ett utdrag ur analysmatrisen. 
 
Tabell 1. Utdrag ur analysmatrisen 

 
Av de teman och subteman som framkom i analysen gjordes en sammanställning från detalj 
till helhet och resultatet växte fram. Analysarbetet präglades av studiens teoretiska perspektiv 
genom att författarna reflekterade över och diskuterade hur det teoretiska perspektivet kunde 
tillämpas på resultatet. Resultatet beskrevs i en löpande text där de fem teman som 
framkommit i analysen utgjorde grunden och stärktes genom citat från artiklarna (Evans, 
2002). 
 
5.4 Etiska överväganden 
 
De data som används har behandlats objektivt och med respekt för artikelförfattarna. 
Litteraturen har ej förvrängts eller plagierats (Forsman, 1997). För att i möjligaste mån ej 
förvanska data används artiklarnas originalspråk engelska i valda citat. När nyckelfynden 
översattes från engelska till svenska gjorde författarna gemensamt en så textnära tolkning som 
möjligt. 

Nyckelfynd Tema Subtema 
4d) Vårdpersonal kände medlidande gentemot HIV/AIDS 
patienter. 

Vårdpersonals 
upplevelser av 

medkänsla, 
engagemang och ett 

förstärkt jag. 

Sorg och 
medlidande. 8d) Vårdpersonal uttryckte känslor som sorg och 

medlidande relaterat till HIV/AIDS patienters smärta och 
lidande. 
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6. Resultat 
 
Resultatet presenteras utifrån de fem teman som framkom i analysen. Dessa är: vårdpersonals 

ovilja och vilja till att vårda patienter med HIV/AIDS, vårdpersonals upplevelser av 

medkänsla, engagemang och ett förstärkt jag, vårdpersonals upplevelser av stress och 

utmattning, vårdpersonals upplevelser av fördomar, kunskap och okunskap och dess inverkan 

på varandra samt vårdpersonals upplevelser av rädsla och trygghet. Tabell 2 visar hur ett 
tema resulterar i flera subteman. För varje avsnitt tydliggörs genom figur 1-5 vilka teman och 
subteman resultatet bygger på. Citat används för att styrka resultatet. Avslutningsvis 
sammanfattas resultatet. 
 
Tabell 2. Översikt över teman och subteman 
Tema Subtema 

1. Vårdpersonals ovilja och vilja 
till att vårda patienter med 

HIV/AIDS 

Ovilja och vägran att vårda  
 
Skyldighet att vårda 
 

2. Vårdpersonals upplevelser av 
medkänsla, engagemang och ett 

förstärkt jag 
 

Empati, sympati och tillgivenhet 
 
Sorg och medlidande 
 
Ett starkt begär av och engagemang i att vårda 
 
En stärkt självkänsla och en känsla av självförverkligande 
 

3. Vårdpersonals upplevelser av 
stress och utmattning 

Psykisk och fysisk utmattning 
 
Psykisk och fysisk stress 
 

4. Vårdpersonals upplevelser av 
fördomar, kunskap och okunskap 

och dess inverkan på varandra 
 

Otillräcklighet och okunnighet 
 
Ökad kunskap ger god vård 
 
Fördomsfulla inställningar och negativa attityder 
 
Ilska och frustation 
 

5. Vårdpersonals upplevelser av 
rädsla och trygghet 

 

Oro, osäkerhet och obehag 
 
Mod krävdes för att handskas med rädslan 
 
Rädsla 
 
Stark och orädd 
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6.1 Ovilja och vilja till att vårda 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Tema 1 
 
I analysen framkom att vårdpersonal upplevde en ovilja inför att vårda patienter med 
HIV/AIDS, denna ovilja påverkades av olika faktorer (Van Wissen & Woodman, 1994; 
Tierney, 1995; Robinson, 1998; Välimäki, Suominen & Peate, 1998). Oviljan att vårda beror 
enligt Robinson (1998) på negativa attityder gentemot HIV/AIDS vilket kan resultera i att 
vården av dessa patienter blir lidande. Tierney (1995) beskriver dock rädsla som den största 
bidragande faktorn till vårdpersonals ovilja att vårda. Vidare beskrivs att patienters sexuella 
läggning, livsstil och vårdpersonals kunskapsnivå påverkar viljan att vårda. Robinson (1998) 
beskriver hur vårdpersonals tro och värderingar påverkar deras attityder och därigenom viljan 
att vårda.  
 
Såväl Van Wissen och Woodman (1994) som Välimäki m.fl., (1998) påvisar att det finns ett 
samband mellan kunskap och vilja att vårda. Välimäki m.fl., (1998) beskriver att vårdpersonal 
med mer kunskap om HIV/AIDS upplevde större vilja att vårda medan Van Wissen och 
Woodman (1994) påvisar att okunskap förenat med oerfarenhet minskade vårdpersonals 
självförtroende och därigenom deras vilja att vårda. 
 
I Van Wissen och Woodmans (1994) studie framkom att en del vårdpersonal ansåg att de 
själva bör ha rätten att bestämma om de skulle vårda patienter med HIV/AIDS eller ej. Såväl 
Breault och Polifroni (1992) som Van Wissen och Woodman (1994) beskriver hur 
vårdpersonal upplevde att de hade ett jobb de var åtagna att utföra oavsett patientens sjukdom. 
Att vårda patienter med HIV/AIDS, ansågs av vårdpersonal vara en del av deras arbete vilket 
styrks av citatet nedan. 
 
      It goes hand in hand, you know if you go into nursing to take care of the sick it´s like all       

      disease entities – it´s the oath – taking care of patients in the hospital environment. You    

      can´t take care of one person and not the other. (Breault & Polifroni 1992, s.24) 
 
Citatet styrks i Robinsons (1998) studie där det framkommer att vårdpersonal som upplever 
vårdandet som en del av deras jobb, deras skyldighet, var mer villiga att vårda patienter med 
HIV/AIDS. Författaren beskriver vidare en faktor som påverkar vårdpersonals inställning till 
att vilja vårda är att de får stöd från familj och kollegor. 
 
 
 
 
 
 

Vårdpersonals ovilja och vilja till 
att vårda patienter med HIV/AIDS 

Ovilja och vägran att vårda  Skyldighet att vårda 
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6.2 Upplevelse av medkänsla, engagemang och ett förstärkt jag 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figur 2. Tema 2 
 
Känslor som empati och medkänsla upplevdes hos vårdpersonal gentemot patienter med 
HIV/AIDS (Smit, 2005; Hodgson, 2006). Breault och Polifroni (1992) och Smit (2005) 
beskriver liknande sympatiska känslor, som medlidande och sorg hos vårdpersonal i samband 
med att vårda patienter med HIV/AIDS. Empatiska känslor bidrog enligt Hodgson (2006) till 
att en stark relation utvecklades mellan patienter och vårdpersonal. Vårdpersonal upplevde att 
de var fördomsfria och ville skydda sina patienter från att känna sig stigmatiserade. I Madumo 
och Peus (2006) studie uttrycktes även upplevelser av känslor av sorg och medlidande bland 
vårdpersonal till patienter med HIV/AIDS. De medgav dock att på grund av stigmatiseringen 
av denna patientgrupp påverkades vården negativt och vården blev diskriminerande och 
orättvis.  
 
Sherman (2000b) beskriver hur vårdpersonal utvecklade en form av tillgivenhet till patienter 
med HIV/AIDS, som behövde deras vård och konsultation i medicinska frågor. Citatet nedan 
beskriver hur en sjuksköterska upplevde relationen till en patient. 
 
      Joey would call me at home before any procedure. He said he couldn’t go through it  

      without me. He trusted me. In fact, I became very attached to him. I became his family.  

      (Sherman 2000b, s.120) 
 
Känslor som sorg och medlidande upplevdes hos vårdpersonal i samband med att patienter 
med HIV/AIDS hade ont och led på grund av sin sjukdom. Dessa känslor var riktade till både 
dessa patienter och till deras anhöriga. Då vårdpersonal kände medkänsla och empati för deras 
patienter upplevde vårdpersonal att de i större grad kunde utgöra ett stöd för dessa patienter 
(Smit, 2005). 
 
Känslor som medlidande och sorg upplevdes enligt Breault och Polifroni (1992) som starkast 
hos vårdpersonal då de vårdade unga, svårt sjuka patienter och även vid tanken på den 
tragiska död som de associerade till AIDS. Graden av medkänsla var direkt associerad till om 
patienten var homosexuell eller intravenös drogmissbrukare. Homosexuella patienter ansågs 
vara mer värdiga av sympatiska och empatiska känslor än intravenösa drogmissbrukare. Då 
vårdpersonal kände medlidande förändrades deras beteende gentemot dessa patienter. 
Vårdpersonal tillbringade mer tid, hade mer tålamod och utvecklade en familjär relation till 
dessa patienter (Breault & Polifroni, 1992). 
 
 

Vårdpersonals upplevelser av medkänsla, 
engagemang och ett förstärkt jag 

Empati, sympati 
och tillgivenhet 

Sorg och 
medlidande 

Ett starkt begär av 
och engagemang i 
att vårda 

En stärkt självkänsla och 
en känsla av 
självförverkligande 
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Ett starkt engagemang, en hängivenhet och en känsla av plikt upplevdes hos vårdpersonal 
inför att vårda patienter med HIV/AIDS. Det starka engagemang vårdpersonal kände kunde  
leda till utbrändhet, vilket i sin tur hade en negativ inverkan på vården (Robinson, 1998 & 
Sherman, 2000a). Sherman (2000a) beskriver även hur ett starkt engagemang från 
vårdpersonal kunde leda till ett en god relation uppstod mellan patienter och vårdpersonal. 
Genom denna relation kan vårdpersonals känsla av stress minska och deras spirituella och 
professionella utveckling stärkas. Det framkommer även i studien vikten av att förstå att en 
god relation ej kan uppstå med alla patienter, då alla är olika. Viktigt är dock att alltid känna 
medmänsklighet till alla patienter, att ha en öppen kommunikation, att vara en god lyssnare, 
behandla alla människor lika och ej låta vårdandet gå på rutin.  
 
Ett begär av att vårda patienter med HIV/AIDS upplevdes av vårdpersonal i Shermans 
(2000b) studie. I vårdandet utvecklade vårdpersonal en mening och ett engagemang till dessa 
patienter. Det framkom att de genom vårdandet blev mer mänskliga, ömsinta, tålmodiga och 
öppensinniga. Engagemanget de kände för dessa patienter gav dem en ny syn på livet, de 
kände sig emotionellt starkare och mer självsäkra, de upplevde att de växte både på en 
personlig- och professionell nivå. 
 
Vårdpersonal som vårdar patienter med HIV/AIDS upplever enligt Smit (2005) det som 
självförvekligande trots att det är fysiskt och psykiskt uttröttande. Vårdpersonal kände sig 
värdefulla genom att patienter visade uppskattning av vården de fick. Självförverkligandet de 
upplevde relaterades till att de gav en vård av hög standard, att de fick patienter att känna sig 
bekväma samt genom att kunna stödja dem känslomässigt. Vårdpersonal betonade att de var 
moraliskt skyldiga att ge en fördomsfri och ej diskriminerande vård. 
 
I Breault och Polifronis (1992) studie framkommer att vårdpersonal upplevde en ökad 
självkänsla i samband med att vårda patienter med HIV/AIDS. Självkänslan ökade genom att 
de kände sig uppskattade, genom att få patienter att känna sig bekväma, genom att se dem bli 
utskrivna eller genom att hjälpa dem att dö med värdighet. Vårdpersonal kände en djup 
personlig tillfredsställelse i att ge en fördomsfri vård och acceptera en patientgrupp som har 
blivit lidande till följd av stigmatisering.  
 
6.3 Upplevelse av stress och utmattning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Tema 3 
 
Att vårda patienter med HIV/AIDS är psykiskt och fysiskt utmattande (Robinson, 1998 & 
Smit, 2005). I vården av dessa patienter upplevdes starka känslor som psykisk stress och 
ensamhet. Vårdpersonal upplevde det som smärtsamt att se på när unga patienter försämrades 
och avled (Robinson, 1998). Att vårda patienter med HIV/AIDS upplevdes som mer 

Vårdpersonals upplevelser av 
stress och utmattning 

Psykisk och fysisk 
utmattning 

Psykisk och fysisk stress 
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påfrestande än att vårda andra patientgrupper. Vårdpersonal oroade sig i större grad över att 
bli psykiskt utmattade än över deras fysiska hälsa. Hur patienter hanterade deras eget lidande 
samt hur de bearbetade tankar kring döden, upplevdes av vårdpersonal som extremt 
emotionellt uttömmande och exemplifieras genom citatet nedan (Smit, 2005). 
 
      I try to leave my work at the hospital when I go home, but emotions aren´t that easy to  

      control. I worry about the patients that I know are dying and I can´t help but to cry… it  

      leaves me with an empty, heavy feeling inside. (Smit 2005, s.25) 
 
Breault och Polifroni (1992) beskriver på liknande sätt hur vårdpersonal upplever psykisk 
utmattning. Detta till följd av att hantera patienters emotionella behov i samband med att de är 
döende. Upplevelser av utmattning hos vårdpersonal var till följd av de fysiska och psykiska 
krav som ställdes i vården av patienter med HIV/AIDS. Denna patientgrupp upplevdes som 
krävande och otacksamma att vårda och var därför psykiskt utmattande för vårdpersonal och 
var en bidragande orsak till varför vårdpersonal ej valde att arbeta med dessa patienter. 
 
Psykisk stress beskrivs av Sherman (2000a) som ett resultat av en oförmåga hos vårdpersonal 
till att utveckla en relation till patienter med HIV/AIDS. När vårdpersonal kände en stark 
tillgivenhet till dessa patienter upplevdes känslor som psykisk stress och smärta, på grund av 
patientens svåra sjukdom eller bortgång. Trots att vårdpersonal upplevde patienters bortgång 
som psykiskt påfrestande hade de lärt sig att hantera dessa känslor. I Azwihangwisi, 
Mavhandu-Mudzusi, Vhonani, Nethandama och Mashudu Davhana- Maseleseles (2007) 
studie beskrev vårdpersonal att stress påverkade dem psykiskt och socialt. Stressen upplevdes 
som starkast då vårdpersonal såg patienter med HIV/AIDS försämras och vid patienters 
bortgång, speciellt då de var unga eller hade små barn.  
 
6.4 Upplevelse av fördomar, kunskap och okunskap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4. Tema 4 
 
I analysen framkom att vårdpersonal har en fördomsfull inställning gentemot patienter med 
HIV/AIDS beroende på deras sexuella läggning, livsstil och kön (Van Wissen & Woodman, 
1994; Robinson, 1998; Välimäki m.fl., 1998; Sherman, 2000b). Fördomar från vårdpersonal 
är enligt Robinson (1998) ett problem i vården av denna patientgrupp. Såväl Van Wissen och  
Woodman (1994) som Robinson (1998) beskriver att vårdpersonal öppet uttryckte att deras 
fördomar gentemot homosexuella män och intravenösa drogmissbrukare med HIV påverkade 
vården de utförde.  
 

Vårdpersonals upplevelser av fördomar, kunskap 
och okunskap och dess inverkan på varandra 

Otillräcklighet och 
okunnighet 

Ökad 
kunskap ger 
god vård 

Fördomsfulla 
inställningar och 
negativa attityder 

Ilska och frustation 
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I Shermans (2000b) studie uttryckte vårdpersonal negativa känslor mot homosexuella. Dock 
påvisades att deras inställning förändrades med tiden och blev mer positiv till följd av att de 
började se dessa patienter som individer. Denna förändring av inställningen hos vårdpersonal 
exemplifieras genom citaten nedan. 
 
      It took me a while to be comfortable caring for them, but once I got to know and  

      understand them, I treated them the same as everyone else. I no longer judge them, but  

      accept them for who they are. (Sherman 2000b, s.118) 
 
Patienter som var intravenösa drogmissbrukare upplevdes av vårdpersonal enligt Sherman 
(2000b) som utmanande, manipulativa, hotfulla, aggressiva och krävande. Trots dessa känslor 
försökte vårdpersonal att se bortom patientens personlighet och försöka skapa en förståelse av 
dennes livshistoria och därigenom en relation. Majoriteten av kvinnlig vårdpersonal hade inga 
fördomar mot och upplevde att de kunde identifiera sig med kvinnliga patienter med 
HIV/AIDS. Kvinnliga patienter upplevdes som mer sårbara och lättare att förstå. 
 
Vårdpersonals attityd gentemot patienter med HIV/AIDS varierar beroende på hur de blivit 
smittade och attityden var mer negativ gentemot homosexuella och drogmissbrukare. 
Vårdpersonal ansåg att drogmissbrukare med HIV/AIDS hade sig själva att skylla (Tierney, 
1995). I Van Wissen och Woodmans (1994) studie framkom att vårdpersonals fördomar 
varierade beroende på hur patienter blivit smittade av viruset. Vårdpersonal upplevde att de 
var mer villiga att vårda homosexuella med HIV/AIDS än intravenösa drogmissbrukare. Det 
var svårare att acceptera och vårda patienter som var intravenösa drogmissbrukare då de 
ansågs leva ett mer riskfyllt liv. Homofobi och ogillande av intravenösa drogmissbrukare 
uttrycktes bland vårdpersonal i Välimäki m.fl., (1998) studie. Vårdpersonal hade ambivalenta 
känslor och negativa attityder gentemot patienter med HIV/AIDS beroende på deras livsstil 
och sexuella läggning dock framkom att erfarenhet av att vårda denna patientgrupp och 
utbildning minskade fördomarna och hade en positiv inverkan på attityden hos vårdpersonal. 
 
Vårdpersonal uttryckte att de kände obehag, upprördhet och klandrade patienter med 
HIV/AIDS beroende av deras livsstil dock var dessa känslor var mer associerade till 
patientens personlighet och beteende än till själva sjukdomen. Vårdpersonal skiljde på bra och 
dåliga patienter. Intravenösa drogmissbrukare ansågs vara dåliga patienter och upplevdes som 
omedgörliga, ej samarbetsvilliga, manipulativa och svåra. Bra patienter, de homosexuella, var 
medgörliga, samarbetsvilliga och trevliga. Vårdpersonal upplevde att de hade en mer 
fördomsfull inställning gentemot intravenösa drogmissbrukare, som ansågs vara oansvariga 
och delvis ha sig själva att skylla över att ha blivit smittade, vilket styrks av citatet nedan 
(Breault & Polifroni, 1992). 
 

      This is awful … sometimes my feeling against IV drug abusers are like, you know,  

      sometimes they deserve it. (Breault & Polifroni, 1992, s.24) 
 
De homosexuella upplevdes som mer ansvarsfulla och beskylldes ej över sin sjukdom. På 
grund av detta skiljde sig vården genom att vårdpersonal distanserade sig både psykiskt och 
fysiskt till intravenösa drogmissbrukare men ej till homosexuella (Breault & Polifroni, 1992). 
Vårdpersonal upplevde enligt Sherman (2000a) att de hade svårt att acceptera patienter 
beroende på deras bakgrund, värderingar och deras sexuella läggning. Dock måste 
vårdpersonal kunna acceptera dessa patienter och se förbi deras egen fördömande attityd för 
att kunna ge en god vård. 
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Vårdpersonal med god kunskap och utbildning om HIV/AIDS hade en mer positiv och 
omsorgsfull attityd gentemot denna patientgrupp (Tierney, 1995; Robinson, 1998; Välimäki 
m.fl., 1998) Hos vårdpersonal finns en brist på kunskap om HIV/AIDS. Graden av kunskap 
och utbildning ger en ökad förståelse för sjukdomen och har betydelse för kvalitén av vården 
(Robinson, 1998). Att vårdpersonal ej hade adekvat kunskap om behandling av patienter med 
HIV/AIDS samt de eventuella konsekvenser som sjukdomen medför ansågs av vårdpersonal 
vara ett problem (Azwihangwisi m.fl., 2007).  
 
Brist på kunskap om HIV/AIDS menar Madumo och Peu (2006) ger en känsla av 
otillräcklighet och okunnighet hos vårdpersonal. Detta bidrog till att de kände sig otillräckligt 
förberedda inför att möta patienter med denna sjukdom i arbetslivet. Kunskap om sjukdomen 
är en betydande faktor för att kunna acceptera patienter med HIV/AIDS samt för att kunna ge 
vård av hög kvalité. Författarna beskriver vikten av att vårdpersonal har uppdaterad kunskap 
om HIV/AIDS. Detta behövs för att minska negativa attityder mot och diskrimination av 
denna patientgrupp. 
 
Hos vårdpersonal finns otillräcklig kunskap om HIV/AIDS och ett ökat behov av kunskap 
inom detta område behövs. God kunskap och erfarenhet har en positiv effekt på vårdpersonals 
fördomar, attityder och viljan att vårda patienter med HIV/AIDS (Tierney, 1995). I Van 
Wissen och Woodmans (1994) studie uttrycker vårdpersonal ett behov av ökad kunskap om 
HIV/AIDS då bristen på kunskap och erfarenheter inom detta område minskade vårdpersonals 
självförtroende i att vårda denna patientgrupp. De medgav dock att kunskapen fanns 
tillgänglig men att de ej tog till vara på denna. Vårdpersonal med mer kunskap och utbildning 
är enligt Välimäki m.fl., (1998) studie mer villiga att vårda patienter med HIV/AIDS och hade 
en positivare attityd. Författarna lyfter fram vikten av att vårdpersonal kontinuerligt söker ny 
kunskap inom detta ämne för att kunna ge en god vård. 
 
6.5 Upplevelse av rädsla och trygghet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5. Tema 5 
 
I analysen framkom att vårdpersonal upplevde blandade känslor som oro, obehag, rädsla och 
osäkerhet inför att vårda patienter med HIV/AIDS (Robinson, 1998; Madumo & Peu, 2006; 
Azwihangwisi m.fl., 2007). Att vårdpersonal upplevde obehag berodde enligt Madumo och  
Peu (2006) på bristande förberedelser inför att vårda dessa patienter. Kvalitén på vården 
påverkades av graden av trygghet vårdpersonal upplevde inför att vårda patienter med 
HIV/AIDS. Upplevelsen av oro och obehag påverkades enligt Robinson (1998) av 
vårdpersonals kunskap och erfarenheter samt av patienters behov av vård.  

Vårdpersonals upplevelser av 
rädsla och trygghet 

Oro, osäkerhet 
och obehag 

Mod krävdes för att 
handskas med 
rädslan 

Rädsla Stark och orädd 
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Vårdpersonal upplevde dessa känslor som starkare i samband med patienters ökade behov av 
vård. Dessa känslor i samband med stress, rädsla inför döden och hög arbetsbelastning 
påverkade vården negativt (Robinson, 1998). I Azwihangwisi m.fl., (2007) studie upplevdes 
känslor som osäkerhet och obehag hos vårdpersonal i samband med att vårda unga patienter 
med HIV/AIDS. Dessa känslor i samband med sorg, sjukdomens oförutsägbara förlopp samt 
känslor i samband med patienters bortgång, upplevdes av vårdpersonal som psykiskt 
påfrestande. 
 
I analysen framkom att vårdpersonal upplevde rädsla inför att vårda patienter med HIV/AIDS. 
Vidare framkom att okunskap och oerfarenhet var en bidragande orsak till upplevelsen av 
rädsla (Breault & Polifroni, 1992; Van Wissen & Woodman, 1994; Välimäki m.fl., 1998). 
Vårdpersonals upplevelser av rädsla inför att vårda skiljde sig beroende på deras erfarenheter 
och kunskap. Rädslan resulterade i att vårdpersonal vidtog onödigt stora försiktighetsåtgärder, 
de undvek fysisk kontakt samt förträngde sina känslor gällande HIV/AIDS i vården av dessa 
patienter. Dock medgav vårdpersonal att risken för smittspridning var minimal då adekvata 
försiktighetsåtgärder vidtogs (Breault & Polifroni, 1992).  
 
Vårdpersonal upplevde rädsla inför att bli smittade av HIV i vårdandet, rädsla över att sprida 
smittan vidare till andra patienter och till deras egen familj. Vårdpersonal medgav att rädslan 
påverkade deras förmåga att vårda med passion. Studien visar dock att utbildning och stöd 
minskar upplevelsen av rädsla i vårdandet av patienter med HIV/AIDS (Madumo & Peu, 
2006). I Van Wissen och Woodmans (1994) studie talade vårdpersonal öppet om deras 
upplevelser av rädsla inför att vårda patienter med HIV/AIDS. Okunskap och oerfarenhet var 
en bidragande orsak till rädslan. Upplevelsen av dessa känslor resulterade i att vårdpersonal 
kände minskat självförtroende i vårdandet av denna patientgrupp och de ansåg att det var en 
stor risk för smittspridning mellan patienter och vårdpersonal.  
 
För att kunna hantera rädslan över att bli smittad av HIV/AIDS beskriver såväl Sherman 
(2000a) som Sherman (2000b) att det krävdes mod från vårdpersonal. Sherman (2000b) 
påvisade dock att en del vårdpersonal upplevde att de kände sig starka, orädda och självsäkra 
på grund av att de följde basala hygienrutiner samt att de såg patienter som individer som 
behövde deras vård. Sherman (2000a) beskriver på liknande sätt att vårdpersonal som var 
medvetna om de fysiska riskerna i vården av dessa patienter upplevde att de kände mindre 
rädsla och betonade vikten av att följa basala hygienrutiner för att förhindra smittspridning.  
 
I Hodgsons (2006) studie påvisades att vårdpersonal ej upplevde rädsla över att vårda 
patienter med HIV/AIDS. Avsaknaden av rädsla gav en positiv inverkan på attityden hos 
vårdpersonal. Vårdpersonal som följde basala hygienrutiner och behandlade alla patienter som 
potentiella smittbärare upplevde avsaknad av rädsla vilket exemplifieras i citatet som följer. 
 
      … I don´t see that I´m at risk. As long as I follow procedure, I don´t see that there is a  

      problem, and I don´t see it as any different from anything else. (Hodgson, 2006, s.287) 
 
Majoriteten av vårdpersonal gav inga uttryck för rädsla eller oro inför att vårda patienter med 
HIV/AIDS. Detta till en följd av att de hade fått genomgå en utbildning om HIV/AIDS. I 
studien framkom att vårdpersonal var väl medvetna om vilka basala hygienrutiner som bör 
vidtas för att förhindra smittspridning. Vissa uttryckte dock ett fortsatt behov av utbildning 
inom detta ämne (Smit, 2005). 
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6.6 Resultatsammanfattning 
 
I analysen framkom att det finns en ovilja bland vårdpersonal att vårda patienter med 
HIV/AIDS och att denna ovilja påverkades av olika faktorer (Van Wissen & Woodman, 1994; 
Tierney, 1995; Robinson, 1998; Välimäki m.fl., 1998). Resultatet visade att känslor som 
empati, sympati, medkänsla, medlidande och sorg upplevdes hos vårdpersonal i vården av 
patienter med HIV/AIDS (Breault & Polifroni, 1992; Smit, 2005; Hodgson, 2006). Resultatet 
påvisade även att vårdpersonal upplevde ett starkt engagemang, en hängivenhet och en känsla 
av plikt inför att vårda patienter med HIV/AIDS. Det starka engagemang vårdpersonal 
upplevde kunde leda till utbrändhet, vilket i sin tur hade en negativ inverkan på vården 
(Robinson, 1998; Sherman, 2000a). Resultatet tydliggjorde att vårdpersonal upplevde 
vårdandet av patienter med HIV/AIDS som psykiskt och fysiskt utmattande (Robinson, 1998; 
Smit, 2005). 
 
I analysen framkom att vårdpersonal har en fördomsfull inställning gentemot patienter med 
HIV/AIDS beroende på deras sexuella läggning, livsstil och kön (Van Wissen & Woodman, 
1994; Robinson, 1998; Välimäki m.fl., 1998; Sherman, 2000b). Dock framkom även i 
resultatet att vårdpersonal med god kunskap och utbildning hade en mer positiv och 
omsorgsfull attityd (Tierney, 1995; Robinson, 1998; Välimäki m.fl., 1998). Resultatet 
tydliggjorde att vårdpersonal upplevde blandade känslor som oro, obehag, rädsla och 
osäkerhet inför att vårda patienter med HIV/AIDS (Robinson, 1998; Madumo & Peu, 2006; 
Azwihangwisi m.fl., 2007). Vidare framkom att okunskap och oerfarenhet var en bidragande 
orsak till upplevelsen av rädsla (Breault & Polifroni, 1992; Van Wissen & Woodman, 1994; 
Välimäki m.fl., 1998). 
 
7. Diskussion 
 
Diskussionen utgörs av en metoddiskussion, resultatdiskussion, praktiska implikationer 
förslag till fortsatt forskning samt en etikdiskussion. I resultatdiskussionen diskuteras studiens 
viktigaste fynd i förhållande till studiens bakgrund, tidigare forskning och mot det teoretiska 
perspektivet.     
 
7.1 Metoddiskussion 
 
Studien syfte var till en början begränsat till sjuksköterskans perspektiv. Under 
artikelsökningen framkom dock att det ej fanns tillräckligt med kvalitativ forskning ur detta 
perspektiv. Därför breddades studiens syfte till att innefatta sjuksköterskor, undersköterskor, 
sjuksköterskestudenter, undersköterskestudenter och vårdbiträden, vilka definieras som 
vårdpersonal i denna studie. Att studiens syfte breddades till att innefatta alla dessa 
yrkesgrupper kan ha påverkat studiens trovärdighet, dessa yrkesgrupper kan skilja sig både i 
fråga om utbildning och erfarenheter. Artikelsökningen var till en början inriktad mot att finna 
kvalitativa artiklar från norden. Endast en användbar artikel hittades varvid sökningen 
breddades. Artiklarna som slutligen användes i resultatet var gjorda i Finland, Nya Zeeland, 
USA, Storbritannien och Sydafrika. Trots att artiklarna var genomförda i olika länder där 
kunskap, kultur och förekomsten av HIV/AIDS eventuellt kan skiljas åt, framkom liknande 
resultat i artiklarna oberoende av varandra. Därför ansågs artiklarna kunna appliceras till den 
svenska sjukvården.  
 



16 

 

Artikelsökningen begränsades till en början av att artiklarna ej fick vara mer än 10 år gamla 
då författarna eftersökte aktuell forskning vilket ansågs öka denna studies tillförlitlighet. Då 
det framkom att det fanns en otillräcklig mångfald av kvalitativa artiklar utökades sökningen. 
Tre artiklar som var äldre inkluderades då de ansågs vara aktuella för studiens syfte, 
författarna är dock medvetna om att detta kan ha påverkat studiens trovärdighet. Artiklarna 
som inkluderades i studien var skrivna på engelska, detta togs i beaktande i denna studie, då 
det fanns en språklig begränsning hos författarna. Detta kan ha påverkat studiens analys och 
resultat. I denna studie gjordes en kvalitetsgranskning av samtliga artiklar enligt Fribergs 
(2006) granskningsmodell. Dock framkom att somliga artiklar ej innehöll en tydlig 
metoddiskussion eller tydligt redovisat ett etiskt godkännande. Trots detta inkluderades dessa 
artiklar då författarna ansåg att både val av metod och etiska överväganden fanns diskuterat i 
löpande text, dock i begränsad form. Även då den vetenskapliga kvalitén på artiklarna 
varierade ansågs artiklarnas resultat vara betydande för denna studies syfte och kunde därför 
inkluderas. 
 
Utifrån studiens syfte ansåg författarna det lämpligt att göra en systematisk litteraturstudie av 
kvalitativa artiklar. Att göra en intervjustudie eller en kvantitativ studie valdes bort på grund 
av att författarna ansåg att detta var tidskrävande och ej genomförbart i relation till den 
begränsade tidsramen som var uppsatt. En kvantitativ metod valdes även bort då författarna ej 
behärskade eller hade tillräcklig kunskap om denna metod. En kvalitativ litteraturstudie 
valdes då författarna ville få en djupare förståelse för syftet och hade mer kunskap om denna 
metod. Evans (2002) beskrivande analysmetod ansågs lämplig att använda i studien då den 
utgår från att analysera redan bearbetade data och då författarna ansåg att de behärskade 
denna metod. Analysmetoden ansågs kunna ge en klar och tydlig bild av materialet genom 
dess struktur och uppbyggnad vilket underlättade analysarbetet. I den valda analysmetoden 
anser författarna att det kan finnas vissa svagheter. Det har tagits i beaktande att 
artikelförfattarnas förförståelse av de valda artiklarna kan ha påverkat artiklarnas resultat och 
därigenom präglat denna studies resultat.  
 
Under analysarbetet har författarna reflekterat över hur deras egen förförståelse kan ha 
påverkat analysarbetet och resultatet. Då denna studie har ett teoretiskt perspektiv har 
analysarbetet medvetet präglats utifrån detta. Begränsningar av förståelsen av det engelska 
språket kan ha påverkat tolkningen av text i analysarbetet, då vald analysmetod utgår från att 
göra en så minimal omtolkning av texten som möjligt ses detta som en svaghet. Författarna 
anser även att en svaghet med vald metod är att då nyckelfynd avskiljs från ursprunglig text 
kan detta medföra att väsentlig data går förlorad. Författarna är medvetna om att detta kan ha 
påverkat föreliggande studies resultat. Analysmetodens första steg är att de valda artiklarna 
läses igenom flera gånger med fokus på resultatet, vilket av författarna ansågs som positivt då 
det gav en djupare förståelse av artiklarnas innehåll. Artiklarna lästes enskilt igenom av båda 
författarna och ansågs därför ge ett mer tillförlitligt resultat då författarnas analys som regel 
överensstämde med varandra. En styrka i analysmetoden ansågs vara den helhetsbild över 
fenomenet som framkom då artiklarnas nyckelfynd jämfördes med varandra och likheter och 
skillnader framkom.  
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7.2 Resultatdiskussion 
 
Syftet med denna studie var att beskriva vårdpersonals upplevelser av att vårda patienter med 
HIV/AIDS och författarna anser att detta är besvarat. I analysen framkom fem teman som 
utgjorde grunden i resultatet. Resultatet beskriver vårdpersonals ovilja och vilja till att vårda 
patienter med HIV/AIDS, vårdpersonals upplevelser av medkänsla, engagemang och ett 
förstärkt jag, vårdpersonals upplevelser av stress och utmattning, vårdpersonals upplevelser 
av fördomar, kunskap och okunskap och dess inverkan på varandra samt vårdpersonals 
upplevelser av rädsla och trygghet.  
 
Genom analysarbetet framkom att det fanns en ovilja bland vårdpersonal att vårda patienter 
med HIV/AIDS. I resultatet påvisades flera faktorer som påverkar denna ovilja (Van Wissen 
& Woodman, 1994; Tierney, 1995; Robinson, 1998; Välimäki m.fl., 1998). Författarna hade i 
början av analysen en uppfattning om att det kunde finnas en ovilja bland vårdpersonal då 
detta har visats i tidigare forskning (McCann & Sharkey, 1998). En av de faktorer som 
påverkade viljan att vårda var brist på kunskap hos vårdpersonal vilket av författarna 
uppfattades som ett oväntat resultat. De flesta artiklar resultatet bygger på är gjorda i 
västerländska länder. Därför antog författarna att det fanns en god kunskap och utbildning om 
HIV/AIDS både bland vårdpersonal och bland allmänheten då tidigare forskning har visat att 
det finns en hög förekomst av information i samhället (Pita-Fernández m.fl., 2004; Herlitz, 
2008).  
 
I enlighet med vad som står i Hälso- och sjukvårdslagen (2008) anser författarna att vård skall 
ges på lika villkor till alla människor. Föreliggande studie påvisar dock att vårdpersonal 
upplevde att de själva borde ha rätten att avstå från att vårda patienter med HIV/AIDS (Van 
Wissen & Woodman, 1994). Denna inställning hos vårdpersonal har ej påvisats i tidigare 
forskning men lyfts i denna studies resultat fram som en del av den upplevda oviljan inför att 
vårda dessa patienter. Att vårdpersonal har denna inställning strider mot den humanistiska 
människosyn vårdvetenskapen bygger på. Erikssons (1994) caringteori belyser vikten av att 
vårdpersonal ser patienten som en helhet och ej endast ser sjukdomen.  
 
I föreliggande studie lyfts kunskap fram som en betydande faktor som påverkar kvalitén på 
vården (Robinson, 1998; Madumo & Peu, 2006). Ökad kunskap ger en ökad förståelse för 
sjukdomen vilket leder till att fördomar och negativa attityder till patienter med HIV/AIDS 
minskar. Att det framkom som en del av resultatet att graden av kunskap påverkade vården 
var av författarna ett förväntat resultat då detta påvisats i tidigare forskning (Pita-Fernández 
m.fl., 2004; Herlitz, 2008). Författarna anser att genom kunskap utvecklas människan och får 
en mer förstående och ödmjuk inställning till olika fenomen.  
 
Det framkom i analysen att beroende på livsstil, sexuell läggning och kön finns en 
fördomsfulls inställning och negativ attityd hos vårdpersonal gentemot patienter med 
HIV/AIDS (Van Wissen & Woodman, 1994; Robinson, 1998; Välimäki m.fl., 1998; 
Sherman, 2000b;). Då tidigare forskning påvisat att patienter med HIV/AIDS ofta blir dömda 
och beskyllda över sin sjukdom på grund av deras sexuella läggning och livsstil förväntade 
sig författarna att få ett liknande resultat (McCann & Sharkey, 1998; Lohrmann m.fl., 2000). 
Författarna anser att HIV/AIDS är ett laddat ämne på grund av att det är en dödlig sjukdom, 
att den drabbade är smittsam för resten av livet och för att det är en sexuellt överförbar 
sjukdom. Detta tror författarna bidrar till fördomar mot, diskriminering och stigmatisering av 
denna patientgrupp. En fördömande attityd från vårdpersonal kan enligt Eriksson (1994) 
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orsaka patienter ett sjukdomslidande. Känslor som förnedring, skam och skuld hos patienter 
skapar ett själsligt och andligt lidande vilket påverkar deras hälsa negativt (Eriksson, 1994). 
 
För att en god vårdrelation skall kunna uppstå krävs vissa förutsättningar som Eriksson (1994) 
beskriver. Då vårdpersonal upplevde att de hade svårt att acceptera patienter beroende på 
deras bakgrund anser författarna till denna studie att detta var ett hinder för att skapa en 
vårdrelation. Detta på grund av att en vårdrelation endast kan uppstå då en äkta inbjudan ges 
från både vårdpersonal och patient. Resultatet lyfte fram att vårdpersonal enligt Van Wissen 
och Woodman (1994) hade svårare att acceptera och vårda patienter med HIV/AIDS som var 
intravenösa drogmissbrukare och var mer villiga att vårda homosexuella. Detta visade sig 
genom att vårdpersonal distanserade sig från intravenösa drogmissbrukare både fysiskt och 
emotionellt. Homosexuella patienter sågs i Breault och Polifronis (1992) studie som mer 
värdiga av empatiska och sympatiska medkänslor och ett engagemang hos vårdpersonal 
utvecklades. Att denna inställning hos vårdpersonal var omfattande, var av författarna till 
föreliggande studie ett oväntat resultat, då detta ej framkommit i tidigare forskning. Denna 
inställning anser författarna kunna skapa ett vårdlidande. Då vårdlidande enligt Eriksson 
(1994) orsakas genom fördömelse, utebliven vård och genom att vårdpersonal ej bekräftar och 
ser patienten. 
 
Resultatet påvisar att vårdpersonal upplever vårdandet av patienter med HIV/AIDS som 
påfrestande vilket leder till att vårdpersonal känner sig psykiskt och fysiskt utmattade (Smit, 
2005).  Detta överensstämmer med tidigare forskningsresultat (Kalichman m.fl., 2000). Det 
framkom även att ett starkt engagemang i vården av patienter med HIV/AIDS kan leda till att 
vårdpersonal blir utbrända (Robinson, 1998; Sherman, 2000a). Vid psykisk och fysisk 
utmattning anser författarna till denna studie att vårdpersonal ej kan uppleva hälsa och 
därigenom är oförmögna att ge en god vård. Detta anser författarna kunna kopplas samman 
med Erikssons (1994, 2000) syn på hälsan, för att uppleva hälsa måste människan vara hel 
och integrerad till kropp, själ och ande. Om vårdpersonal ej upplever hälsa kan de ej bemöta 
patienter med värme, lugn, respekt, närvaro och öppenhet som Eriksson (2000) anser vara 
betydande faktorer för att skapa det goda mötet.  
 
Studiens resultat tyder på att den stress vårdpersonal upplever i samband med att vårda 
patienter med HIV/AIDS gör dem oförmögna att skapa en god relation till dessa patienter 
(Sherman 2000a). Författarna anser att detta kan leda till att vården blir lidande då vårdandet 
enligt Eriksson (1987) är ett delande mellan vårdare och patient, en delaktighet av samma 
helhet, vilken inte kan uppnås utan en god vårdrelation. Saknas en god vårdrelation anser 
författarna att det i sin tur kan leda till att patienters hälsa blir lidande då vårdpersonal ej kan 
främja deras hälsoutveckling. 
 
Föreliggande studie påvisar att vårdpersonal upplever rädsla inför att vårda patienter med 
HIV/AIDS (Breault & Polifroni, 1992; Van Wissen & Woodman, 1994; Välimäki m.fl., 1998; 
Madumo & Peu, 2006). Då HIV klassas som en samhällsfarlig sjukdom enligt 
Smittskyddslagen (2008) och enligt Nationalencyklopedin (2008d) är en obotlig virussjukdom 
som bryter ner människans immunförsvar förväntade författarna att en upplevd rädsla hos 
vårdpersonal skulle framkomma i analysen.  
 
I analysen framkom att vårdpersonal på grund av rädsla vidtog onödigt stora 
försiktighetsåtgärder och undvek fysisk kontakt med HIV/AIDS patienter (Breault & 
Polifroni, 1992). Tidigare forskning påvisar en liknande inställning hos vårdpersonal då de på 
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grund av rädsla undvek situationer där det fanns en risk att bli smittad (Kalichman m.fl., 
2000). Genom att vårdpersonal undvek fysisk kontakt med dessa patienter anser författarna av 
denna studie att dem gör sig skyldiga till att ha skapat det som Eriksson (1994) beskriver som 
ett vårdlidande. Rädsla utgör även ett hinder för att kunna skapa det goda mötet och för att en 
vårdrelation mellan vårdpersonal och patient skall kunna uppstå. Föreliggande studie visar att 
rädsla även påverkar vårdpersonals förmåga att vårda med passion (Madumo & Peu, 2006). 
Vilket anses kunna vara förenligt med Erikssons (2000) teori då författaren beskriver 
vårdandet som en kärleksgärning där omtanke och kärlek behövs för att bekräfta människan 
som en människa. 
 
Resultatet tyder på att den rädsla vårdpersonal upplevde är förenligt med bristande kunskap 
och erfarenheter vilket ej har påvisats i tidigare forskning (Breault & Polifroni, 1992; Van 
Wissen & Woodman, 1994; Välimäki m.fl., 1998). Tidigare forskning har påvisat att risken 
för vårdpersonal att bli smittad av HIV/AIDS i arbetet är väldigt liten (Pita-Fernández m.fl., 
2004). Trots detta visar föreliggande studie att vårdpersonal upplever rädsla för att bli 
smittade i vården och de upplevde en stor risk för smittspridning mellan vårdpersonal och 
patienter. Författarna anser att detta tyder på en brist på kunskap hos vårdpersonal.  
 
Föreliggande studie påvisade även att vårdpersonal ej upplevde någon rädsla inför att vårda 
patienter med HIV/AIDS vilket tidigare forskning ej har påvisat. Denna avsaknad av rädsla 
var förenlig med att vårdpersonal hade kunskap om och följde basala hygienrutiner (Sherman, 
2000a). Vårdpersonals attityder mot patienter med HIV/AIDS påverkades positivt då de ej 
upplevde rädsla, vilket författarna av denna studie anser kunna bidra till en bättre vård. Detta 
på grund av att tidigare forskning har påvisat att en positiv attityd hos vårdpersonal är en 
grundläggande faktor för att skapa en god vård (Pita-Fernández m.fl., 2004).  
 
Forskning påvisar att det sker en positiv utveckling i samhället gällande attityder och 
inställningar till HIV/AIDS (Herlitz, 2008). Författarna till föreliggande studie anser att denna 
utveckling kan påverka inställningen hos vårdpersonal positivt i mötet med patienter med 
HIV/AIDS i vården. Resultatet påvisar att vårdpersonal upplevde känslor som empati och 
medkänsla gentemot patienter med HIV/AIDS (Smit, 2005; Hodgson, 2006). Det fanns även 
ett starkt engagemang och en hängivenhet till att vårda dessa patienter (Robinson, 1998; 
Sherman, 2000a). Föreliggande resultat har ej framkommit i tidigare forskning vilket 
författarna anser styrka att den positiva utvecklingen som sker i samhället även påverkar 
vårdpersonal. 
 
Resultatet tyder på att empatiska känslor samt ett engagemang hos vårdpersonal kunde bidra 
till att en god vårdrelation uppstod (Sherman, 2000a; Hodgson, 2006). I likhet med Eriksson 
(1994) anser författarna att en god vårdrelation består av mer än bara behandling och åtgärder. 
Det innebär att vilja patienten väl, att lindra lidande och att patienten får uttrycka sina begär 
behov och problem. En god vårdrelation anser författarna är en förutsättning för att 
vårdpersonal skall kunna stödja patienten i lidandeprocessen. I likhet med vad Sherman 
(2000a) påvisar i föreliggande resultat anser författarna att en god vårdrelation ej kan uppstå 
med alla patienter, då alla är olika. Dock måste vårdpersonal alltid arbeta i enlighet med 
Hälso- och sjukvårdslagen (2008) som exempelvis beskriver att den goda kontakten mellan 
patienter och vårdpersonal alltid skall främjas. 
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7.2.1 Praktiska implikationer 
 
Att vårdpersonal har adekvat kunskap om HIV/AIDS anser författarna vara grunden för att 
kunna utföra en god vård. Därför ses ett behov av utbildning hos vårdpersonal. Författarna 
anser att utbildningen bör innehålla både medicinsk kunskap samt kunskap om att hantera 
fördomar, bemötande och hur patienter med HIV/AIDS upplever vården. Författarna anser 
även att vårdpersonal årligen skall erhålla uppdaterad information och utbildning i basala 
hygienrutiner. Detta anser författarna kunna skapa trygghet hos vårdpersonal i vårdandet av 
patienter med HIV/AIDS vilket i sin tur kan leda till en bättre vård. Schemalagda 
reflektionsträffar där vårdpersonal ges utrymme att uttrycka tankar och känslor kring 
vårdandet av patienter med HIV/AIDS anser författarna kunna bidra till att vårdpersonals 
psykiska hälsa kan stärkas. Genom dessa reflektionsträffar kan inställningen hos vårdpersonal 
till denna patientgrupp påverkas positivt. 
 
7.2.2 Förslag till fortsatt forskning 
 
Författarna anser att det finns ett behov av fortsatt forskning om och hur samhällets 
inställning och attityd till HIV/AIDS påverkar inställning hos vårdpersonal till patienter med 
HIV/AIDS. Vidare behövs fortsatt forskning om hur vårdpersonals engagemang upplevs av 
patienter. Det skulle även vara intressant att undersöka detta fenomen ur ett 
anhörigperspektiv, hur upplever anhöriga bemötandet från vårdpersonal?  
 
7.3 Etikdiskussion 
 
Författarna har reflekterat över att studiens resultat kunnat få en different utgång om 
analysarbetet endast hade utförts av en person. Trots att bearbetat material granskats så 
objektivt som möjligt är författarna medvetna om att en viss förförståelse kan ha präglat 
studiens analysarbete och resultat. Att föreliggande studie har två författare tros ha höjt den 
vetenskapliga kvalitén, trovärdigheten och minskat att förförståelsen satt sin prägel på 
analysarbetet. En del av de artiklar som använts i analysen utgörs av intervjuer som stärkts av 
citat. Då citat från dessa har används för att styrka föreliggande studies resultat har författarna 
reflekterat över huruvida detta är etiskt godtagbart eller ej, då informanterna ej givit sitt 
godkännande till denna studie.  
 
8. Slutsats 
 
Författarna ville med denna studie få en förståelse av vårdpersonals upplevelser av att vårda 
patienter med HIV/AIDS. Detta anses vara ett relevant ämne då inställning och attityd hos 
vårdpersonal påverkar vården. En ökad förståelse för detta fenomen anses kunna leda till en 
god vård. Resultatet påvisar att beroende av vårdpersonalens hälsa, kunskap, vilja och 
engagemang samt om de känner medkänsla, trygghet och har insikt om deras fördomar 
präglas deras inställning till att vårda patienter med HIV/AIDS. I studien framkom att 
vårdpersonal i allmänhet har en negativ inställning till att vårda patienter med HIV/AIDS. 
Dock framkom även ett oväntat resultat, att vårdpersonal upplever ett engagemang och 
medkänsla för dessa patienter vilket hade en positiv inverkan på vården. Författarna lyfter i 
studien fram både en positiv och en negativ inställning hos vårdpersonal och hur denna 
inställning påverkar vården. Detta anses kunna bidra till en ökad förståelse, minskade 
fördomar samt en kunskapsutveckling om HIV/AIDS hos vårdpersonal, som i sin tur kan 
resultera i en god vård. 
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Utifrån föreliggande resultat har författarna utformat en figur som speglar hur de viktigaste 
fynden integrerar med varandra och tillsammans utgör grunden för att en god vård skall kunna 
uppstå (se figur 6). En god vård anses ej kunna uppstå då en eller flera av dessa saknas. 
Exempelvis påvisar Van Wissen och Woodman (1994) i resultatet att bristande kunskap 
påverkar vårdpersonals vilja att vårda vilket författarna av denna studie anser resultera i att en 
god vård ej kan uppnås. Ytterligare ett exempel från föreliggande resultat är hur Hodgson 
(2006) beskriver att vårdpersonal som kände medkänsla för patienter med HIV/AIDS var 
fördomsfria vilket författarna anser resultera i en god vård. Författarna anser att denna figur 
kan generaliseras och tillämpas bland all vårdpersonal. De viktigaste fynden från föreliggande 
studies resultat som figuren påvisar, anser författarna att all vårdpersonal bör sträva efter att 
besitta för att kunna skapa en så god vård som möjligt. 
 
 
 

 
 
       Figur 6. Grunden till en god vård 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 

 

Referenser 
 
Azwihangwisi, H., Mavhandu-Mudzusi, M.A., Vhonani, O., Nethandama, D., & Mashudu  
          Davhana- Maselesele, D. (2007). Nurses’ experiences of delivering voluntary  
          counseling and testing services for people with HIV/AIDS in the Vhembe District,  
          Limpopo Province, South Africa. Nursing and Health sciences, 9, 254-262. 
 
Breault, A.J., & Polifroni, E.C. (1992). Caring for people with Aids: Nurses’ attitudes and  
          feelings. Journal of Advanced Nursing, 17, 21-27. 
 
Eriksson, K. (1987). Vårdandets idé. Stockholm: Almqvist och Wiksell. 
 
Eriksson, K. (1994). Den lidande människan. Arlöv: Berlings. 
 
Eriksson, K. (2000). Vårdprocessen. Stockholm: Liber.  
 
Eriksson, K. (2001). Vårdvetenskap som akademisk disciplin. Vasa: Åbo Akademi,  
          Institutionen för vårdvetenskap. 
 
Evans, D. (2002). Systematic reviews of interpretive research: interpretive data synthesis of 
          processed data. Australian Journal of Advanced Nursing, 20(2), 22 – 26. 
 
Forsberg, C., & Wengström, Y. (2003). Att göra systematiska litteraturstudier. Stockholm:           
          Natur och Kultur. 
 
Forsman, B. (1997). Forskningsetik – En introduktion. Lund: Studentlitteratur. 
 
Friberg, F. (red.). (2006). Dags för uppsats – vägledning för litteraturbaserade 

          examensarbeten. Lund: Studentlitteratur. 
 
Herlitz, C. (2008). HIV och AIDS i Sverige – Kunskaper, attityder och beteenden hos  

          allmänheten 1987-2007. Västerås: Socialstyrelsen. 
 
Hodgson, I. (2006). Empathy, inclusion and encalves: the culture of care of people with  
          HIV/AIDS and nursing implications. Journal of Advanced Nursing, 55(3), 283 - 290. 
 
Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). (2008). 
          http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1982:763  
          Hämtad: 2008-02-12. 
 
Kalichman, S.C., Gueritault-Chalvin, V., & Demi, A. (2000). Sources of Occupational Stress  
          and Coping Strategies Among Nurses Working in AIDS Care. Journal of the  

          Association of Nurses in AIDS Care, 11(3), 31-37. 
 
Lohrmann, C., Välimäki, M., Souminen, T., Muinonen, U., Dassen, T., & Peate, I. (2000).  
          German nursing students’ knowledge of and attitudes to HIV and AIDS: two decades  
           after the first AIDS cases. Journal of Advanced Nursing, 31(3), 696-703. 
 
 



23 

 

Madumo, M.M., & Peu, M.D. (2006). The views of undergraduate nursing students on caring  
          for patients with HIV/AIDS. Curationis, 29(3), 87-96. 
 
McCann, T.V., & Sharkey, R.J. (1998). Educational intervention with international nurses and  
          changes in knowledge, attitudes and willingness to provide care to patient with  
          HIV/AIDS. Journal of Advanced Nursing, 27, 267-273. 
 
Nationalencyklopedin. (2008a).  
          http://www.ne.se/artikel/O195645/O195645 
          Hämtad: 2008-10-27. 
 
Nationalencyklopedin. (2008b).  
          http://www.ne.se/artikel/O108581/O108581/attityd 
          Hämtad: 2008-10-27. 
 
Nationalencyklopedin. (2008c). 
          http://www.ne.se/artikel/203427 
          Hämtad: 2008-10-27. 
 
Pita-Fernández, S., Rodríges-Vazquez, B., & Pertega-Diaz, S. (2004). Attitudes of Nursing  
          and Auxiliary Hospital Staff Toward HIV Infection and AIDS in Spain. Journal of the  

          Association of Nurses in AIDS Care, 15(3), 62-69. 
 
Riksförbundet för hivpositiva. (2008) 
          http://www.rfhp.se/rfhpwww/main.nsf/page.items.www/6D7FB8C48CE4F700C12570     
          2D004ABE01?open 
          Hämtad: 2009-09-17. 
 
Robinson, N. (1998). People with HIV/AIDS: who cares? Journal of Advanced Nursing,  

          28(4), 771-778. 
 
Röndahl, G., Innala, S., & Carlsson, M. (2003). Nursing stuff and nursing students’ attitudes  
          towards HIV-infected and homosexual HIV-infected patients in Sweden and the wish to 
          refrain from nursing. Journal of Advanced Nursing, 41(5), 454-461. 
 
Sherman, D.W. (2000a). Experiences of AIDS-dedicated nurses in alleviating the stress of  
          AIDS caregiving. Journal of Advanced Nursing, 31(6), 1501-1508. 
 
Sherman, D.W. (2000b). AIDS-Dedicated Nurses: What Can Be Learned From Their  
          Perceptions and Experiences. Applied Nursing Research, 13(3), 115-124. 
 
Smit, R. (2005). HIV/AIDS and the workplace: perceptions of nurses in a public hospital in  
          South Africa. Journal of Advanced Nursing, 55(1), 22-29. 
 
Smittskyddsinstitutet. (2008a). Hiv ökar med 20 procent enligt preliminära siffror.  
          http://www.smittskyddsinstitutet.se/nyhetsarkiv/2008/hiv-okar-med-20-procent-enligt-      
          preliminara-siffror/.  
          Hämtad: 2008-02-06. 
 



24 

 

 
Smittskyddsinstitutet. (2008b). Statistik för hivinfektion.  

          http://www.smittskyddsinstitutet.se/statistik/hivinfektion/  
          Hämtad: 2008-02-06. 
 
Smittskyddslagen. (1988:1472). (2008). 
          http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1988:1472 
          Hämtad: 2008-01-31. 
 
Statens folkhälsoinstitut. (2008). 
          http://www.fhi.se/templates/Page____4267.aspx 
          Hämtad: 2008-09-17. 
 
Tierney, A.J. (1995).  HIV/AIDS knowledge, attitudes and education of nurses: a review of  
          the research. Journal of Clinical Nursing, 4, 13-21. 
 
Van Wissen, K., & Woodman, K. (1994). Nurses’ attitudes and concerns to HIV/AIDS: a  
          focus group approach. Journal of Advanced Nursing, 20, 1141-1147. 
 
Välimäki, M., Suominen, T., & Peate, I. (1998). Attitudes of professionals, students and the  
          general public to HIV/AIDS and people with HIV/AIDS: a review of the research.  
          Journal of Advanced Nursing, 27, 752-759.



 

 

Bilaga 1. 
 
Vårdvetenskapens ontologiska grundantaganden 
                                                                                                                    
 

1. Människan är i grunden enheten kropp, själ och ande.  
 

2. Människan är i grunden en religiös människa men alla människor har inte  
bejakat denna dimension. 

 
3. Människan är i grunden helig. Människans värdighet innebär att inneha  

det mänskliga ämbetet, att tjäna i kärlek och att finnas till för den andra. 
 

4. Hälsa innebär en rörelse i vardande, varande och görande mot enhet och  
helighet, vilket är förenligt med lidande. 

 
5. Vårdandets grundkategori är lidande. 

 
6. Vårdandets grundmotiv utgörs av lidande. 

 
7. Vårdandet är att i barmhärtighet, kärlek, tro och hopp lindra lidande. Det  

naturliga grundläggande vårdandet uttrycks genom att ansa, leka och lära. 
 

8. Vårdgemenskap utgör vårdandets meningssammanhang och har sitt  
ursprung i kärlekens, ansvarets och offrandets ethos, det vill säga en  
caritativ etik. 

                                                                                                                    
         (Eriksson 2001, s.14.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2.  
 
 Översikt över datainsamling 

 
 

 

 

 

Databas/ 
Sökmotor 

Sökord Antal 
träffar 

Urval Datum 

ELIN @ 
Mälardalen 

kw: nurs*, attitudes 
all: caring* 

36 1 20080828 

kw: HIV, patient*, attitude* 5 1 20080204 
 

kw: HIV, nursing  
all: perceptions 

7 1 20080204 

all: caring*, attitudes, HIV, 
nurs* 

42 1 20080828 

kw: attitude, HIV 
all: nursing 

19 1 20080828 

Cinahl mj: HIV 
all: professionals, nursing  

263 2 20080903 

ti: HIV 
mj: knowledge, nurs* 

71 1 20080902 

PubMed 
 

HIV, caring, staff, attitude 53 1 20080828 
 

Staff, attitude, HIV, caring 153 1 20080828 
 

AIDS, nurses, perceptions 110 1 20080903 
 



Bilaga 3. Artikelmatris 

1 

 

Författare 
Årtal 

Nr Titel  
Tidskrift 

Syfte Metod Resultat 

Azwihangwisi, 
H., Mavhandu-
Mudzusi, MA., 
Vhonani, O., 
Nethandama, 
D., & Mashudu 
Davhana-
Maselesele, D. 
(2007) 

1 Nurses’ experiences of 
delivering voluntary 
counseling and testing 
services for people with 
HIV/AIDS in the Vhembe 
District, Limpopo 
Province, South Africa. 
 
Nursing and Health 

sciences 

Att undersöka och beskriva 
upplevelser från 
sjuksköterskor som volontär 
arbetar med rådgivning och 
blodprovstagning i Vhembe 
distriktet i Limpopo 
provinsen, då det är svårt att 
kvarhålla dessa sjuksköterskor 
trots pågående utbildning. 

En kvalitativ, 
explorativ, 
deskriptiv studie 
som bygger på 
djupintervjuer.  
 

Resultatet påvisade att vårdpersonal kände frustration över att 
ej ha tillräcklig kunskap i vården av HIV/AIDS patienter. De 
upplevde även att de kände sig osäkra och obekväma med att 
vårda dessa patienter. Vårdpersonal upplevde också att de 
kände sig omotiverade i arbetet med HIV/AIDS patienter samt 
att de ville beskydda dessa patienter. 

Breault, A.J. & 
Polifroni, E.C. 
(1992) 

2 Caring for people with 
Aids: Nurses’ attitudes and 
feelings. 
 
Journal of Advanced 

Nursing. 

 

Att undersöka känslor och 
attityder hos sjuksköterskor 
som vårdar personer med 
AIDS. 

En kvalitativ, 
icke-explorativ 
studie med en 
fenomenologisk 
utgångspunkt som 
bygger på semi -
strukturerade 
intervjuer. 

Resultatet påvisade att det fanns en viss rädsla och risk bland 
sjuksköterskorna förenat med att vårda patienter med AIDS. 
Sjuksköterskorna upplevde känslor som ilska och obehag och 
klandrade patienterna pga. deras valda livsstil. 
Sjuksköterskorna upplevde även sympati i vårdandet av dessa 
patienter. Sjuksköterskorna kände sig utmattade och upplevde 
även en känsla av hjälplöshet i vårdandet av patienter med 
AIDS. Sjuksköterskorna fick en förstärkt självkänsla av att 
vårda dessa patienter och ansåg att de vårdade dessa patienter 
för att det var en del utav deras jobb. 

Hodgson, I. 
(2006) 
 

3 Empathy, inclusion and 
enclaves: the culture of 
care of people with  
HIV/AIDS and nursing 
implications.  
 
Journal of Advanced 

Nursing. 

Att undersöka hur 
vårdpersonal som arbetar med 
att vårda HIV-positiva 
upplever detta samt hur deras 
val av arbete påverkar deras 
vardag. 

En kvalitativ 
studie med en 
etnografisk 
utgångspunkt som 
bygger på 
observationer 
samt intervjuer. 

Resultatet påvisade en god arbetsmiljö och vårdpersonalen 
kände stark empati och engagemang för patienterna. 
Erfarenhet, kunskap och avsaknad av rädsla visade sig vara 
betydande för att minska fördomar och negativa attityder till 
HIV-positiva vilket leder till en bättre vård. 
 
 
 

Madumo, M.M. 
& Peu, MD. 
(2006) 

4 The views of 
undergraduate nursing 
students on caring for 
patients with HIV/AIDS. 
 
Curationis 

Att undersöka och beskriva 
sjuksköterskestudenters 
uppfattning av att vårda 
patienter med HIV/AIDS. 
 

En kvalitativ, 
explorativ, 
deskriptiv studie 
som bygger på 
intervjuer. 

Resultatet påvisade att sjuksköterskestudenterna uttryckte 
rädsla över att bli smittade och kände sig otillräckliga och 
okunniga i vårdandet av HIV/AIDS patienter. De kände även 
oro och obehag i vårdandet av dessa patienter samtidigt som de 
kände medlidande. 



Bilaga 3. Artikelmatris 

2 

 

Författare 
Årtal 

Nr  Titel 
Tidskrift 

Syfte Metod Resultat 

Robinson, N. 
(1998) 

5 People with HIV/AIDS: 
who cares? 
 
Journal of Advanced 

Nursing. 

 

Att undersöka vilken inverkan 
vårdandet av personer med 
HIV/AIDS har på 
vårdpersonal samt hur denna 
vård uppfattas av patienterna. 

En systematisk 
litteraturstudie. 

Resultatet påvisade att vårdpersonal upplevde ovilja, oro samt 
obehag inför att vårda personer med HIV/AIDS. En 
fördomsfull inställning påvisades gentemot dessa patienter pga. 
deras livsstil och sexualitet. Vårdpersonal som ansåg att vård 
och behandling var deras skyldighet att utföra var mer villiga 
att vårda och behandla patienter med HIV/AIDS. 

Sherman, D.W. 
(2000a) 

6 Experiences of AIDS-
dedicated nurses in 
alleviating the stress of 
AIDS caregiving. 
 
Journal of Advanced 

Nursing. 

 

Att undersöka hängivna 
sjuksköterskors uppfattning 
angående stressfaktorer inom 
AIDS vården och hur dessa 
faktorer kan minimeras och 
främja deras vilja att vårda. 
 

En kvalitativ 
studie som bygger 
på intervjuer och 
observationer. 

Resultatet påvisade att sjuksköterskorna uttryckte ett starkt 
engagemang för att vårda patienter med AIDS. De beskrev att 
det krävdes mod för att handskas med rädslan av att bli smittad 
av HIV samtidigt som de sjuksköterskor som var medvetna om 
riskerna i deras arbete ej upplevde rädsla. Fysisk och psykisk 
stress påverkade deras arbete och de beskrev svårigheter att 
acceptera AIDS patienternas livsstil och sexualitet, vilket gav 
uttryck i frustration 

Sherman, D.W. 
(2000b) 

7 AIDS-Dedicated Nurses: 
What Can Be Learned 
From Their Perceptions 
and Experiences. 
 
Applied Nursing Research. 

 

 

 

Att undersöka förhållandet 
mellan vårdpersonal och deras 
patienter med AIDS. 
 
 
 
 
 
 
 

En kvalitativ, 
explorativ, 
deskriptiv studie 
som bygger på 
intervjuer. 

Resultatet påvisade att AIDS patienternas livsstil, sexualitet 
och kön påverkade sjuksköterskornas inställning till dessa 
patienter. En känsla av tillgivenhet utvecklades till AIDS 
patienter som behövde deras vård samt konsultation i 
medicinska frågor och sjuksköterskorna kände sig starka och 
orädda i mötet med patienterna. Mod krävdes för att handskas 
med rädslan av att bli smittad. Sjuksköterskorna uttryckte även 
ett begär av och ett engagemang i att vårda patienter med AIDS 
och ansåg att deras arbete var meningsfullt. 

Smit, R. (2005) 
 

8 HIV/AIDS and the 
workplace: perceptions of 
nurses in a public hospital 
in South Africa.  
 
Journal of Advanced 

Nursing. 

 

Att undersöka Sydafrikanska 
allmänsjuksköterskors 
uppfattning och erfarenhet 
angående deras attityder till att 
vårda patienter med 
HIV/AIDS. 

En kvalitativ 
studie som bygger 
på djupintervjuer. 

Resultatet påvisade att hjälplöshet och känslan av att vara 
otillräcklig för patienterna upplevdes hos sjuksköterskorna. 
Psykisk och fysisk stress och utmattning var orosmoment i 
arbetet. Sjuksköterskorna upplevde även positiva känslor 
såsom empati och medkänsla för patienterna och 
tillfredsställelse med deras arbete. Majoriteten av 
sjuksköterskorna gav inga uttryck för rädsla eller oro inför att 
vårda patienter med HIV/AIDS. Deltagarna uttryckte känslor 
som sorg och medlidande relaterat till HIV/AIDS patienternas 
smärta och lidande.  



Bilaga 3. Artikelmatris 
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Författare 
Årtal 

Nr Titel 
Tidskrift 

Syfte Metod Resultat 

Tierney, A.J. 
(1995) 

9 HIV/AIDS knowledge, 
attitudes and education of 
nurses: a review of the 
research. 
 
Journal of Clinical 

Nursing 

Att granska tidigare forskning 
relaterad till kunskap, attityder 
och utbildning av 
sjuksköterskor. 

En systematisk 
litteraturstudie. 

Resultatet påvisade att sjuksköterskorna vägrade eller var 
ovilliga att vårda patienter med HIV/AIDS. Deras attityder mot 
dessa patienter varierade beroende på hur patienten blivit 
smittad av viruset. En fördomsfull inställning förekom bland 
sjuksköterskorna beroende på patientens livsstil och sexualitet. 
Rädsla var den största bidragande faktorn till att 
sjusköterskorna var ovilliga att vårda HIV/AIDS patienter. 
 

Van Wissen, K. 
& Woodman, 
K. (1994) 

10 Nurses’ attitudes and 
concerns to HIV/AIDS: a 
focus group approach. 
 
Journal of Advanced 

Nursing. 

 

Att vidare förvissa sig om 
vilken attityd och relation 
sjuksköterskor har gentemot 
HIV/AIDS. 

En kvalitativ 
studie som bygger 
på intervjuer. 

Resultatet påvisade att sjuksköterskorna talade öppet om deras 
rädsla inför att vårda HIV-positiva. De ansåg att det borde vara 
upp till dem själva att bestämma om de ville vårda HIV-
positiva eller ej. I allmänhet ansåg sjuksköterskorna att de hade 
ett jobb att utföra oavsett om patienten var HIV-positiv eller ej. 
En fördömande inställning gentemot patienterna påvisades 
beroende på hur de hade blivit smittade av viruset. 
 

Välimäki, M., 
Suominen, T. & 
Peate, I. (1998) 

11 Attitudes of professionals, 
students and the general 
public to HIV/AIDS and 
people with HIV/AIDS: a 
review of the research. 
 
Journal of Advanced 

Nursing. 

 
 

Att presentera vetenskapligt 
dokumenterad fakta angående 
attityder relaterat till 
HIV/AIDS och personer med 
HIV/AIDS, samt att 
undersöka vårdpersonals, 
studenters och allmänhetens 
attityder till HIV/AIDS och 
personer med HIV/AIDS. 

En systematisk 
litteraturstudie. 

Resultatet påvisade att homofobi, ogillande av intravenösa 
drogmissbrukare och rädsla för AIDS inte är obekanta känslor 
hos vårdpersonal. Sjuksköterskor visade en ovilja att vårda 
personer med AIDS och rädsla inför sjukdomen uttrycktes hos 
både sjukvårdspersonal och sjuksköterskestudenter. 
Viljan att vårda dessa patienter skiftade bland vårdpersonal och 
sjuksköterskestudenter beroende på deras tidigare erfarenheter. 
 



Bilaga 4. Kvalitetsbedömning 

 

 

 
Artikelnr. Problemområde Syfte Metod Resultat Diskussion Referenser 

1 Klart och tydligt 
beskrivet 
problemområde. 

Väl 
formulerat. 

Väl beskriven metod, lämplig för syftet. Etiskt 
godkännande finns. 

Besvarar syftet, tydligt presenterat.  
Resultatet stärks av citat. 

Metoddiskussion 
saknas.  

35 

2 Klart och tydligt 
beskrivet 
problemområde. 

Väl 
formulerat. 

Tydlig och väl beskriven metod, lämplig för 
syftet. Ej redovisat etiskt godkännande. 

Tydligt presenterat, besvarar syftet.  
Resultatet stärks av citat. 

Metoddiskussion 
saknas. 

17 

3 Klart och tydligt 
beskrivet 
problemområde. 

Väl 
formulerat 
och tydligt. 

Väl beskriven metod. Lämplig för syftet. 
Datainsamling och dataanalys finns detaljerat 
beskriven. Etiskt godkännande finns. 

Besvarar syftet, tydligt presenterat.  
Resultatet stärks av citat. 

Metoddiskussion 
finns. 

40 

4 Kort och tydligt 
problemområde. 

Klart och 
tydligt. 

Tydligt och väl beskriven, lämplig metod för 
syftet. Datainsamling och dataanalys finns 
detaljerat beskriven. Etiskt godkännande finns.  

Tydligt och väl presenterat.  
Resultatet stärks av tabeller. Svarar 
på syftet. 

Metoddiskussion 
finns. 

31 

5 Kort och tydligt 
problemområde. 
 

Väl 
formulerat 
och tydligt. 

Metoden är lämplig för syftet. Ej redovisat etiskt 
godkännande. 
 

Tydligt presenterat, besvarar syftet.  
 

Metoddiskussion 
saknas. 

64 

6 Finns beskrivet. 
 

Väl 
formulerat. 

Lämplig datainsamlingsmetod för att besvara 
syftet. Datainsamling samt dataanalys tydligt 
beskriven. Ej redovisat etiskt godkännande. 

Tydligt presenterat, besvarar syftet.  
Resultatet stärks av citat. 

Metoddiskussion 
saknas. 

29 

7 Klart och tydligt 
beskrivet 
problemområde. 

Väl 
formulerat. 

Tydlig och väl beskriven metod, lämplig för 
syftet. Datainsamling samt dataanalys detaljerat 
beskriven. Ej redovisat etiskt godkännande. 

Tydligt presenterat, besvarar syftet.  
Resultatet stärks av citat. 

Metoddiskussion 
saknas. 

16 

8 
 
 

Klart och tydligt 
beskrivet 
problemområde. 

Klart och 
tydligt. 

Tydlig och väl beskriven metod, lämplig för 
syftet. Datainsamling och dataanalys finns 
beskrivet. Etiskt godkännande finns. 

Tydligt presenterat, svarar på 
syftet. Resultatet stärks av citat. 

Metoddiskussion 
saknas. 

39 

9 Finns beskrivet, 
leder fram till 
syftet. 

Väl 
formulerat 
och tydligt. 

Kort och tydlig beskriven metod, lämplig för 
syftet. Ej redovisat etiskt godkännande. 
 

Besvarar syftet, tydligt presenterat.  
 

Metoddiskussion 
saknas. 

56 

10 Finns beskrivet, 
leder fram till 
syftet. 

Klart och 
tydligt. 

Tydlig, lämplig för syftet. Datainsamling och 
dataanalys finns beskrivet. Ej redovisat etiskt 
godkännande. 

Tydligt presenterat, svarar på 
syftet. Resultatet stärks av citat. 

Metoddiskussion 
finns. 

30 

11 Tydligt beskrivet 
problemområde, 
leder fram till 
syftet. 

Klart och 
tydligt. 

Väl beskriven metod, lämplig för syftet. Ej 
redovisat etiskt godkännande. 
 

Besvarar syftet, tydligt presenterat.  
Resultatet stärks av tabeller och 
diagram. 

Metoddiskussion 
saknas. 

67 
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Nyckelfynd Tema Subtema 
2c) Vårdpersonal upplevde sympati i vården av patienter med AIDS. 
 
 

Vårdpersonals upplevelser 
av medkänsla, engagemang 

och ett förstärkt jag. 

Empati, sympati och 
tillgivenhet. 

3b) Vårdpersonal upplevde empati för sina patienter. 
 
 
7b) Vårdpersonal utvecklade en känsla av tillgivenhet till patienter med AIDS som behövde deras vård samt 
konsultation i medicinska frågor. 
 
8c) Vårdpersonal uttryckte känslor som empati och medkänsla till patienter med HIV/AIDS. 
 
 
4d) Vårdpersonal kände medlidande gentemot HIV/AIDS patienter. 
 
 Sorg och medlidande. 
8d) Vårdpersonal uttryckte känslor som sorg och medlidande relaterat till HIV/AIDS patienters smärta och 
lidande. 
 
6a) Vårdpersonal uttryckte ett starkt engagemang för att vårda patienter med AIDS. 
 
 

Ett starkt begär av och 
engagemang i att vårda. 

7e) Vårdpersonal uttryckte ett begär av och ett engagemang i att vårda patienter med AIDS och ansåg att 
deras arbete var meningsfullt. 
 
 
5e) Vårdpersonal uttryckte ett starkt engagemang, hängivenhet och plikt att vårda patienter med HIV/AIDS. 
 
 
2f) En förstärkt självkänsla bland vårdpersonal upplevdes av att vårda patienter med AIDS. 
 
 
 

En stärkt självkänsla och en 
känsla av 

självförverkligande. 8e) Vårdpersonal upplevde att vården av patienter med HIV/AIDS var självförverkligande. 
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2d) Vårdpersonal upplevde sig utmattade i vården av patienter med AIDS. 
 
 

Vårdpersonals upplevelser 
av stress och utmattning. 

Psykisk och fysisk 
utmattning. 

5f) Att vårda patienter med HIV är mentalt och fysiskt uttröttande. 
 
 
8a) Vårdpersonal uttryckte en form utav fysisk och mental utmattning. 
 
 
6d) Vårdpersonal beskrev att de kände sig fysiskt och psykiskt stressade i deras arbete med AIDS patienter. 
 
 

Psykisk och fysisk stress. 1c) Vårdpersonal beskrev att stress påverkade dem psykiskt och socialt. 
 
 

5a) Vårdpersonal upplevde ovilja inför att vårda personer med HIV/AIDS. 
 
 

Vårdpersonals ovilja och 
vilja till att vårda patienter 

med HIV/AIDS. 

Ovilja och vägran att vårda. 

9a) Vårdpersonal vägrade eller var ovilliga att vårda patienter med HIV/AIDS. 
 
 
10b) Vårdpersonal ansåg att det borde vara upp till dem själva att bestämma om de ville vårda HIV-positiva 
eller inte. 
 
11b) Vårdpersonal visade en ovilja att vårda personer med AIDS. 
 
 
2g) Vårdpersonal ansåg att de vårdade AIDS patienter för att det var en del utav deras jobb. 
 
 

Skyldighet att vårda. 

5d) Vårdpersonal som ansåg att vård och behandling var deras skyldighet att utföra var mer villiga att vårda 
och behandla patienter med HIV/AIDS. 
 
10c) I allmänhet ansåg vårdpersonal att de hade ett jobb att utföra oavsett om patienter var HIV-positiva eller 
ej. 
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1a) Vårdpersonal kände frustration över att ej ha tillräcklig kunskap i vården av HIV/AIDS patienter. 
 

Vårdpersonals upplevelser 
av fördomar, kunskap och 

okunskap och dess inverkan 
på varandra. 

Otillräcklighet och 
okunnighet. 

 4b) Vårdpersonal kände sig otillräckliga och okunniga i vården av HIV/AIDS patienter. 
 
10e) Vårdpersonal kände ett behov av mer kunskap om HIV/AIDS. 
 
 

Ökad kunskap ger god vård. 
5g) För att kunna ge god vård krävs betydande kunskap om HIV/AIDS. 
 
11e) Ökad kunskap hos vårdpersonal påverkade attityden positivt till HIV/AIDS. 
 
9d) Erfarenheter påverkade vårdpersonals attityder positivt i vården av patienter med HIV/AIDS. 
 
5c) Vårdpersonal hade en fördomsfull inställning gentemot patienter med HIV/AIDS pga. deras livsstil och 
sexuella läggning. 
 

Fördomsfulla inställningar 
och negativa attityder. 

7a) AIDS patienters livsstil, sexuella läggning och kön påverkade vårdpersonals inställning till dessa 
patienter. 
 
9b) Vårdpersonals attityder mot HIV/AIDS patienter varierade beroende på hur patienter blivit smittade av 
viruset. 
 
9c) En fördomsfull inställning mot HIV/AIDS patienter förekom bland vårdpersonal beroende på patienters 
livsstil och sexuella läggning. 
 
10d) Vårdpersonal var fördömande gentemot patienter beroende på hur de hade blivit smittade av viruset. 
 
 

Ilska och frustation. 

11a) Homofobi och ogillande av intravenösa drogmissbrukare ej är obekanta känslor hos vårdpersonal. 
 
 
2b) Vårdpersonal upplevde känslor som ilska och obehag och klandrade patienter pga. deras valda livsstil. 
 
 
6e) Vårdpersonal beskrev svårigheter att acceptera AIDS patienters livsstil och sexuella läggning, vilket gav 
uttryck i frustration. 
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1b) Vårdpersonal upplevde att de kände sig osäkra och obekväma med att vårda unga patienter med 
HIV/AIDS. 
 

Vårdpersonals upplevelser 
av rädsla och trygghet. 

 

Oro, osäkerhet och obehag.  
4c) Vårdpersonal kände oro och obehag i vården av HIV/AIDS patienter. 
 
 
5b) Vårdpersonal upplevde oro samt obehag inför att vårda personer med HIV/AIDS. 
 
 
6b) Vårdpersonal beskrev att det krävdes mod för att handskas med rädslan av att bli smittad av HIV. 
 

Mod krävdes för att 
handskas med rädslan. 

7d) Det krävdes mod från vårdpersonal för att handskas med rädslan av att bli smittad. 
 
2a) En viss rädsla och risk upplevdes bland vårdpersonal förenat med att vårda patienter med AIDS.  
 
4a) Vårdpersonal uttryckte rädsla över att bli smittade i vårdandet av HIV/AIDS patienter. 
 

Rädsla. 
10a) Vårdpersonal talade öppet om deras rädsla inför att vårda HIV-positiva. 
 
11c) Rädsla inför HIV/AIDS uttrycktes hos vårdpersonal. 
 
 
3a) Vårdpersonal kände ingen rädsla över att vårda patienter med HIV/AIDS 
 
 

Stark och orädd. 

7c) Vårdpersonal kände sig starka och orädda i mötet med AIDS patienter.  
 
8b) Vårdpersonal gav inga uttryck för rädsla eller oro inför att vårda patienter med HIV/AIDS. 
 
6c) Vårdpersonal som var medvetna om riskerna i deras arbete med AIDS patienter upplevde ej rädsla för att 
bli smittade. 
 
 

 


