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Abstrakt 

Bakgrund: Blodsmitta finns över hela världen, de vanligaste är HIV, hepatit B 

och hepatit C. I världen lever omkring 320 miljoner människor med hepatit B 

eller C och cirka 30 miljoner med HIV. Sjuksköterskor ska alltid använda 

skyddsutrustning när det finns risk för kontakt med kroppsvätskor, för 

sjuksköterskan vet inte alltid om patienten har en blodsmitta eller inte. Vid all 

vård bör sjuksköterskan bemöta och vårda patienter jämlikt. 

Syfte: Belysa sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med 

blodsmitta. 

Metod: En litteraturstudie, där tio vetenskapliga artiklar kvalitetsgranskades 

och analyserades. 

Resultat: Resultaten av analysen delades in i tre kategorier: Kunskap och 

färdighet, Förhållningssätt samt Hälsa och säkerhet. I resultatet framkom det 

att sjuksköterskors kunskap om blodsmitta varierade. Resultatet visade även att 

sjuksköterskorna hade brister i bemötandet och agerade diskriminerande mot 

patienter som har blodsmitta. Trots skyddsåtgärder undvek sjuksköterskor 

patienter med blodsmitta för att de var rädda för att bli smittade. 

Slutsats: Sjuksköterskor saknar kunskap som behövs för att ge bästa möjliga vård 

till patienter med blodsmitta, vilket leder till att patienter diskrimineras. Detta kan 

leda till att patienter med blodsmitta inte vill uppsöka vård. Sjuksköterskan behöver 

mer utbildning och kunskap om blodsmitta. 

Nyckelord 

Blodsmitta, Erfarenheter, Kunskap, Sjuksköterska, Vårda 

Tack 

Vi vill framföra ett varmt tack alla som stöttat oss i vårt arbete med denna uppsats 

och ett extra stort tack till Carina Persson som handlett oss under tidens gång. 
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1 Inledning 

Enligt WHO (2017) finns det 257 miljoner människor med kronisk 

hepatit B infektion och 71 miljoner människor med en kronisk hepatit C 

infektion runt om i världen. Det beräknas finnas ca 6500 personer i 

Sverige som lever med HIV, och ca 30–35 miljoner i hela världen 

(Folkhälsomyndigheten, 2015). Personal inom hälso- och sjukvården 

löper risk att exponeras för blodsmitta och brist på erfarenhet har visat 

sig öka risken för blodsmitta hos sjuksköterskor. Under 2013 - 2014 

granskades inrapporteringen av exponering för blodsmitta under två 

perioder och sammanlagt under dessa två perioder rapporterades 359 

exponeringar för blodsmitta. Den yrkesroll som rapporterade högsta 

antalet exponeringar för blodsmitta under båda perioderna var 

sjuksköterskor. Det visade sig även att det var vanligt med 

underrapportering bland sjuksköterskor och anledningar till detta visade 

sig vara tidsbrist och att andra arbetsuppgifter gick före (Bush, Schmid, 

Rupp, Watanabe-Galloway, Wolford & Sandkovsky, 2017). Vi har 

erfarit att det finns negativa attityder hos sjuksköterskor mot patienter på 

grund av sin blodsmitta. Detta skapade ett gemensamt intresse i att 

fördjupa oss i ämnet, med avsikt att belysa sjuksköterskors erfarenhet av 

att vårda patienter med blodsmitta. 

 

2 Bakgrund 

2.1 Blodsmitta 

Blodsmitta är när ett smittämne överförs till individer genom blod, 

antingen direkt eller via slemhinna. Smittämnet kan ge upphov till en 

infektion hos mottagaren. Hepatit B, hepatit C och humant 
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immunbristvirus (HIV) är exempel på blodsmitta (Socialstyrelsen, 

2006). I Sverige omfattas dessa av smittskyddslagen och ska anmälas av 

behandlande läkare. Smittskyddslagen innebär att den som bär eller 

misstänker att hen har en smittsam sjukdom är skyldig att vidta åtgärder 

för att skydda andra mot smittrisk. Målet med lagen är att tillgodose 

befolkningen ett skydd mot spridning av smittsamma sjukdomar 

(Smittskyddslagen, SFS 2004:168). 

 

2.1.1 HIV 

Enligt Folkhälsomyndigheten, (2015) orsakas HIV-infektionen av ett s.k. 

retrovirus, viruset har en relativt låg smittsamhet förutom första 

veckorna och i slutskedet när aids utvecklas. Retroviruset lagras i 

kroppens arvsmassa och läker därmed inte ut, utan den som blir smittad 

bär med sig viruset resten av livet. HIV-viruset har en lång 

inkubationstid, oftast upp till flera år, innan symtom på sjukdom 

eventuellt utvecklas. Sannolikt är den smittade smittförande under hela 

denna tiden. HIV angriper och bryter ner immunförsvaret och då drabbas 

kroppen av andra infektionssjukdomar som i sin tur ger symtom. En del 

av dem som smittats med HIV kan efter några veckor få symtom som är 

lindriga och försvinner snabbt, och en del märker ingenting. Symtomen 

kan till exempel vara feber, ont i halsen, svullna lymfkörtlar och även 

ibland utslag (Folkhälsomyndigheten, 2015). I dagsläget finns det inget 

botemedel mot HIV, men det finns antivirala läkemedel som gör att 

patienter med HIV kan leva ett relativt normalt liv. De antivirala 

läkemedel som finns är cirka 30 stycken och verkar genom att bromsa 

virus-produktionen i blodet, vilket leder till att immunförsvaret kan 

återhämta sig och risken för att överföra smittan minskar (Hivportalen, 

2018). HIV som har en lägre smittsamhet än hepatit B men 
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konsekvenserna av den här infektionen är mycket allvarligare och 

därmed viktigt att följa skyddsåtgärderna (Folkhälsomyndigheten, 2015). 

  

2.1.2 Hepatit B och C 

Enligt Folkhälsomyndigheten (2013a) orsakar hepatitviruset en 

inflammation i levern. Blod med hepatit B-virus har högre smittsamhet 

än till exempel HIV. Hepatit B har en lång inkubationstid, från sex 

veckor upp till sex månader. Viruset kan överleva i intorkat blod under 

lång tid, därmed kan det vara svårt att veta exakt när smittotillfället var. 

Hepatit C har en inkubationstid på en till fyra månader. Hepatit C är inte 

lika smittsamt som hepatit B, men det är vanligare att det utvecklas till 

en kronisk leverinflammation. Enligt Folkhälsomyndigheten (2013b) 

märker inte en del patienter som smittats av hepatit B och/eller C av 

infektionen, däremot upplever många trötthet och dålig matlust. 

Patienten kan drabbas av en kraftig leverinflammation som då leder till 

att huden blir gul på grund av hepatit B-viruset. Vanligtvis kan 

infektionen läka utan större bestående men, men cirka 5% av vuxna 

patienter utvecklar en kronisk leverinflammation 

(Folkhälsomyndigheten, 2013b). Av hepatit C drabbas mer än hälften av 

patienterna med kronisk leverinflammation och en del av dem utvecklar 

även skrumplever eller levercancer (Folkhälsomyndigheten, 2013a). 

Antiviral behandling ges vid kronisk infektion (Folkhälsomyndigheten, 

2013b). 

  

2.2 Stick- och skärskador 

Enligt Suntarbetsliv (u.å.) är stick- och skärskador vanliga inom hälso- 

och sjukvård i Sverige och andra EU-länder, den är den vanligaste 

skadan att exponeras för blod och drabbas av blodsmitta. Mellan 2005 - 



 

4 

 

2009 rapporterades ca 540 arbetsolyckor in till Arbetsmiljöverket som 

handlade om “kontakt med vass, spetsig, hård eller skrovlig yttre faktor” 

som gav sår/skador och resulterade i sjukfrånvaro. Man uppskattar att 

mellan 5 000 - 10 000 stick- och skärskador sker årligen bland 

vårdpersonal i Sverige. Tyvärr rapporteras inte alla skador in så 

sannolikt inträffar fler (Suntarbetsliv, u.å.). De flesta sjuksköterskor 

löper risk för blodsmitta genom stick- och skärskador och i en studie av 

Pattnaik, Pattnaik och Rout (2012) rapporterade att av 139 deltagande 

sjuksköterskor hade 94 stycken stuckit sig på kanyler under ett år. Av 

dessa 94 sjuksköterskor var det endast 43% som anmälde sin skada. 

Ungefär 13% av dem tyckte att det tar för mycket tid att rapportera och 

därför valde de att inte anmäla skadan. Var fjärde sjuksköterska menade 

att de hade stuckit sig på grund av trötthet eller brist på skicklighet. 

  

2.3 Basala hygienrutiner 

Enligt Socialstyrelsen, (2015) ska den som är verksam eller under 

utbildning inom vård- och omsorg följa de basala hygienrutinerna i 

situationer där risk för överföring av smittämnen finns. Handhygien 

anses vara den viktigaste åtgärden för att förhindra smitta inom vården. 

Personal ska använda arbetskläder på sitt arbete som ska bytas dagligen 

eller så fort de blir förorenade. Rutinerna finns för att skydda både 

personal och patienter. Om det finns risk att komma i kontakt med 

kroppsvätskor ska förkläde och handskar användas och dessa ska bytas 

mellan varje patient. Enligt Ion och Elston (2015) visade sjuksköterskor 

sin rädsla för HIV även vid möten som ej innebar smittrisk, vilket fick 

patienterna att känna att sjuksköterskorna hade bristande kunskap om 

HIV-överföring.  
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Socialstyrelsen (2015) skriver att personal inte får använda smycken, 

naglar ska hållas korta och vara fria från nagellack. Desinfektion av 

händer ska göras innan och efter varje vårdmoment, om misstanke finns 

att händerna är smutsiga ska de tvättas med tvål och vatten innan 

desinfektion (Socialstyrelsen, 2015). 

  

2.4 Vårdande 

Swenurse (2016) beskriver hur evidensbaserad vård innebär att 

sjuksköterskan utifrån sin expertis ska väga samman varje unik 

patientens förutsättningar med bästa möjliga vetenskapliga bevis när 

man utformar vården. Det är sjuksköterskans ansvar att hålla sig 

uppdaterad i kunskapsutvecklingen vilket kan bli en utmaning för 

sjuksköterskan. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) söker människor 

vård när deras hälsa störs av sjukdom eller lidande i hopp om att återfå 

god hälsa. Således är människors hälsa vårdandets övergripande mål. 

Vårdandets uppgift är att hjälpa patienter få så god hälsa som är möjligt. 

Hälsa ett tillstånd som rör hela människan och en slags upplevelse att 

vara i jämvikt. Vårdande skall innebära att sjukdom eller annan ohälsa 

behandlas och samtidigt se till att individens livskraft stärks så att dem 

själva kan hantera sin situation. Det är viktigt att göra patienter delaktiga 

i sina hälso- och vårdprocesser för att öka deras möjlighet att göra 

hälsofrämjande val. 

  

2.5 Jämlik vård 

I vården finns målet att göra gott för andra människor och 

sjuksköterskan kan ställas inför situationer där normer och etiska värden 

testas. Öka välbefinnande, respektera självbestämmande och behandla 

människor rättvist är exempel på sådana situationer (Sandman & 
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Kjellström, 2018). Dahlborg-Lyckhage et al., (2015) menar att det är hur 

människan ser på världen, medmänniskor och sig själva som påverkar 

hur människan förhåller sig i hälso- och sjukvården. Därmed finns det en 

koppling mellan jämlik vård och den egna synen på vad som är normalt, 

privilegier och diskriminering. Vidare skriver Dahlborg-Lyckhage et al., 

(2015) att medvetenheten är en förutsättning att kunna tillgodose kraven 

på jämlik vård och även kunna göra vårdsökande personer delaktiga i sin 

egen vård och behandling. Ion och Elston (2015) beskrev hur 17 

patienter med HIV ansåg att de alla hade någon gång blivit dåligt 

bemötta inom sjukvården vilket fick dem att känna sig som skamliga. 

 

Att patienter blir sämre behandlade än någon annan i samma situation, 

kan ses som diskriminerande och avsaknad av rätten till jämlik vård 

(Dahlborg-Lyckhage et al., 2015). I Sverige finns en Diskrimineringslag, 

(SFS 2008:567) som har till ändamål att motverka diskriminering. Lagen 

ska bidra till bland annat lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, 

etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Det 

innebär att en person ska behandlas på ett likvärdigt sätt som någon 

annan i en liknande situation har behandlats, skulle ha behandlats eller 

kommer att bli behandlad (Riksdagen, 2017). Diskriminering 

härstammar från latinska ordet discri’mino och betyder avskilja. Att 

särbehandling av individer eller grupper sker innebär en avvikelse från 

principen att lika fall ska behandlas lika (Nationalencyklopedin, u.å). 

 

2.6 Sjuksköterskans etiska kod 

Inom många yrkesgrupper har man en etisk kod och en etisk kod är ett 

av kriterierna för att ett yrke ska räknas som en profession. Yrkets 

professionalism stärks av en etisk kod och tydliggör värden som är 

centrala i professionen. Den etiska koden kan ses som ett löfte till 
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patienten om hur de kan förvänta sig att bli bemötta och behandlade 

(Silén, 2018). Swenurse (2012) beskriver att sjuksköterskan har fyra 

grundläggande ansvarsområden som är att främja hälsa, förebygga 

sjukdom, lindra lidande och återställa hälsa. Omvårdnads ska ges med 

respekt oavsett ålder, hudfärg, tro, nationalitet, etnisk eller kulturell 

bakgrund, funktionsnedsättning, sjukdom, politiska åsikter, social 

ställning, kön eller sexuell läggning (Swenurse, 2012). Bova, Ogawa och 

Sullivan-Bolyai (2010) beskriver att patienter med blodsmitta upplever 

att relationen med sjuksköterskan var viktig för att patienten skulle 

acceptera och klara den behandling som krävdes. Patienterna beskrev 

även hur sjuksköterskorna inte endast gav dem kunskap men även tröst 

som ledde till att patienterna kände acceptans till behandlingen. 

 

Sjuksköterskans arbete kännetecknas av ett etiskt förhållningssätt, där 

det förutsätter att sjuksköterskan vid all omvårdnad visar respekt för 

patientens rättigheter, värderingar och integritet (Swenurse, 2017). 

  

3 Teoretisk referensram 

Sjuksköterskan kan på en individuell nivå bära med sig diskriminerade 

normer och värderingar som påverkar hens bemötande, tilltal och 

behandlingsalternativ som i sin tur leder till att patientens rätt till vård 

begränsas. Normer kan hindra en människa eller grupp från att få 

medverka i olika sammanhang, som då leder till diskriminering. 

Diskriminering kan ske på olika nivåer, som individuell eller strukturell 

diskriminering. Individuell diskriminering handlar ofta om handlingar 

som utförts av enskilda individer ur en grupp, som medvetet agerar på ett 

sätt som separerar människor i andra grupper. Den strukturella 

diskrimineringen normaliserar indirekta former av negativ särbehandling 
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av “de andra” (Dahlborg-Lyckhage et al. 2015). Regeringen (2011) 

skriver om att en stor del av världens länder har anslutits sig till FN-

konventionen, som innebär bland annat ett gemensamt arbete för 

mänskliga rättigheter. I den allmänna förklaringen om mänskliga 

rättigheter står det bland annat att alla människor är födda fria och lika i 

värde och rättigheter. Att människan har utrustats med förnuft och 

samvete och därför bör behandla andra i en anda av gemenskap. Alla är 

lika inför lagen och är berättigade till samma skydd av lagen utan 

diskriminering av något slag (Regeringen, 2011). När sjuksköterskan 

vårdar patienter ska inte diskriminering ske, utan sjuksköterskans 

förhållningssätt och agerande har en betydande roll för att vårdandet ska 

bli så värdigt, jämlikt och patientsäkert som möjligt. Av denna anledning 

har vi valt begreppet diskriminering som teoretisk referensram till denna 

litteraturstudie. 

4 Problemformulering 

Idag beräknas ca 30–35 miljoner människor leva med HIV och ca 330 

miljoner med Hepatit B och C i världen. I sjuksköterskans yrkesutövning 

finns det många arbetsuppgifter som kan innebära en risk för blodsmitta. 

Smittskyddslagen innebär att den som misstänker att hen bär på en 

smittsam sjukdom är skyldig att vidta åtgärder för att skydda andra mot 

smittrisk och målet med lagen är att tillgodose befolkningen ett skydd 

mot spridning av smittsamma sjukdomar. Dock finns det patienter som 

väljer att inte berätta om sin blodsmitta eller de patienter som inte vet om 

att dem har en pågående infektion i blodet. För sjuksköterskan är detta 

en risk i sin yrkesutövning, som kan leda till en kronisk sjukdom och i 

värsta fall cancer. För att minska risken för smittspridning ska 

sjuksköterskan alltid skydda sig mot kroppsvätskor och därför finns det 

basala hygienrutiner som ska skydda både patient och personal. Trots 
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skyddsåtgärder så sker det stick- och skärskador inom sjukvården. 

Sjuksköterskor ska arbeta utifrån att främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsan och lindra lidande. För detta krävs det ett professionellt 

förhållningssätt gentemot alla patienter. Patienter med blodsmitta 

upplever att de ofta får ett sämre bemötande av sjuksköterskor, vilket får 

dem att känna sig diskriminerade. Att sjuksköterskan agerar 

diskriminerande kan leda till ett vårdlidande för patienten. Det är ofta 

sjuksköterskans erfarenhet som präglar förhållningssättet gentemot 

blodsmittade patienter. Förhållningssättet kan ändra sig från 

professionellt till dåligt, speciellt när sjuksköterskan upplever en risk för 

sin egen hälsa. 

5 Syfte 

Belysa sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med 

blodsmitta. 

6 Metod 

Metoden som användes är en litteraturstudie, vilket Kristensson (2014) 

beskriver som en bra metod för att sammanställa relevant kunskap och 

sedan överföra kunskapen i praktiken. Inledningsvis ställs en specifik 

och avgränsad undersökningsfråga och därefter kan en systematisk 

sökning efter relevant litteratur genomföras. I nästa fas genomförs en 

kritisk värdering och en sammanställning av den funna litteraturen. 

  

6.1 Datainsamling 

För att identifiera relevant litteratur genomfördes en systematisk 

litteratursökning i databaserna CINAHL och PubMed. Författarna 
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arbetade fram relevanta sökord utifrån syftet och använde sig även av 

ämnesord för att hitta relevanta artiklar och undvika artiklar som inte var 

relevanta för denna litteraturstudie. I CINAHL kallas ämnesord för 

“Major Headings” (MH) och i PubMed kallas dem “MeSH” (Willman, 

Stoltz & Bahtsevani, 2016). Författarna tog kontakt med universitetets 

bibliotekarie för diskussion och vägledning kring sökord och 

tillvägagångssätt, som resulterade i en mer effektiv sökning. Sökord som 

har används i CINAHL är nurse attitude (MH), nursing knowledge 

(MH), bloodborne pathogen, HIV, hepatit*, car* och experience* (se 

bilaga 1). Författarna valde att trunkera vissa ord vilket innebär att man 

tar bort ändelsen på ordet så att stammen på ordet blir kvar, databasen 

söker då på ordet med alla tänkbara ändelser (Willman et al, 2016). 

Sökord som har används i PubMed är bloodborne pathogen, hiv, 

hepatitis, nursing care (MeSH) (se bilaga 2). De valda sökorden söktes 

på var för sig och därefter kombinerades de i olika block.  

 

6.2 Inklusion och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier valdes ut för att begränsa sökningen. Kristensson 

(2014) beskriver att väl strukturerade inklusion- och exklusionskriterier 

underlättar vid datainsamlingen, för utan inklusion- och 

exklusionskriterier kan det finnas en risk för otillräckligt sökresultat. 

Artiklarna skulle vara skrivna på engelska mellan åren 2008–2018 och 

peer-reviewed. Författarna satte inga geografiska avgränsningar vilket 

betyder studien har artiklar från olika delar av världen. Författarna valde 

också att inkludera både kvalitativa och kvantitativa artiklar. 

6.3 Urvalsförfarande 

Enligt Kristensson (2014) ska litteraturen som sökts fram undersökas 

noggrant under flera steg. Urvalsförfarandet i den här litteraturstudien 
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utfördes därför genom att sålla bort icke relevanta artiklar i olika steg. 

Det första steget var att läsa titlar och identifiera relevanta titlar, totalt 

lästes 240 titlar. I nästa steg lästes 165 abstrakt och av dem valdes 77 

artiklar ut som lästes av båda författarna i fulltext. De artiklar som 

exkluderades under de olika stegen, var på grund av att artikelns innehåll 

inte var relevant eller inte svarade gentemot studiens syfte. Efter 

exkluderingen återstod 15 artiklar som svarade på studiens syfte och som 

skulle kvalitetsgranskas. Där visade det sig att vissa artiklar var av låg 

kvalitet enligt Willman et al. (2016) granskningsmall och därmed 

exkluderades totalt fem artiklar. 

  

6.4 Kvalitetsgranskning 

I den här litteraturstudien ingår det artiklar med både kvantitativa och 

kvalitativa metoder och därmed behövs det olika granskningsmallar. 

Granskningen genomfördes genom speciella granskningsmallar där 

artikeln bedömdes utifrån ett antal frågor. Författarna till denna 

litteraturstudie valde att säkerhetsställa artiklarnas vetenskapliga kvalitet 

genom en mall för kvalitetsbedömning av Willman et al. (2016). Ett 

poäng gavs vid svar JA medan noll poäng gavs vid svar NEJ samt VET 

EJ. En totalsumma för kvalitativ mall var 14 poäng (se bilaga 3) medan 

totalsumman för kvantitativ mall var 17 poäng (se bilaga 4). Poängen för 

varje artikel omvandlades till procent som sedan låg till grund för vilken 

kvalitet artikeln bedömdes ha. Låg kvalitet innebar 0–59 %, medel 

kvalitet innebar 60–79 % samt hög kvalitet innebar 80–100 %. 

Artiklarna som användes i denna litteraturstudiens resultat hade medel 

till bra kvalitet. Artiklar med låg kvalitet valde författarna att inte 

inkludera i denna litteraturstudie. Kvaliteten på de inkluderade artiklar 

redovisas i artikelöversikten (se bilaga 5). 
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6.5 Analys 

Analysen till denna litteraturstudie inspirerades av Kristenssons (2014) 

innehållsanalys, vilket innebär att artiklarnas resultat delas in mindre 

delar som granskades och sedan sammanfogades i en ny helhet. 

Analysen till denna litteraturstudie började med att båda författarna läste 

igenom de inkluderade artiklarna. Författarna läste dem var för sig med 

ett induktivt tillvägagångssätt för att undersöka texten och hitta mönster, 

som sedan diskuterade och jämförde de meningsbärande enheterna som 

valts ut. Sedan valdes gemensamt de utsagorna som bedömdes vara 

relevanta till studien och dess syfte. I nästa steg översatte författarna 

sedan de meningsbärande enheterna noggrant så inte innehållet 

förändrades eller förlorades. De meningsbärande enheterna gav sedan en 

kod, som är en sammanfattning och består av ett eller några ord. Vidare 

läste författarna igenom koderna med fokus på att urskilja likheter eller 

skillnader. Likheterna eller skillnaderna utgjorde grund till 

kategoriseringen. Det sista steget var att läsa igenom artiklarna, ställa 

dem i relation till de kategorier som hade arbetats fram och hitta en 

huvudkategori (Kristenssons, 2014). Resultatet av analysen 

sammanfattades sedan i en tabell (Tabell 1). 
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Tabell 1: Analysprocess. Inspirerad av Kristensson (2014). Exempel på stegen från meningsbärande enheter, 

på både engelska och svenska, kod, subkategori till kategori och sist huvudkategori. 

 

Meningsbärande 

enhet 

 

Översättning 

 

Kod 

 

Underkategori 

 

Kategori 

 

Huvudkategori 

According to my 

knowledge, some 

professional nurses 

do discriminate 

against HIV-

positive patients. 

Enligt min 

kännedom, 

beter sig vissa 

sjuksköterskor 

diskriminerande 

mot patienter 

med HIV. 

Sjuksköterskor 

beter sig 

diskriminerande 

mot patienter 

med HIV. 

Diskriminerar 

patienter med 

HIV. 

Förhållningssätt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjuksköterskans 

profession 

…Respondents 

agreed that they 

used additional 

precautions when 

providing care for 

a person with 

known HCV. 

...Deltagarna 

erkände att de 

använde 

ytterligare 

skydd när de 

vårdade 

patienter med 

HCV. 

Extra skydd när 

de vårdar 

patienter med 

HCV. 

Arbetssättet 

påverkas. 

Hälsa & 

Säkerhet. 

33,2% of 

respondents 

identified that they 

had the knowledge 

and skills to care 

effectively for 

people with HCV. 

33,2% av 

deltagarna 

kände att de 

hade tillräcklig 

kunskap och 

utbildning att 

vårda patienter 

med HCV. 

Cirka 33% 

ansåg att de 

hade tillräcklig 

kunskap att 

vårda HCV 

patienter bra. 

Tillräcklig 

kunskap om 

hepatit. 

Kunskap & 

Färdighet. 

 

 

6.6 Forskningsetiska aspekter 

Kristensson (2014) förklarar att uppsatser som skrivs på grundläggande nivå 

behöver inte genomgå någon etisk prövning, dock betyder inte detta att 

uppsatser kan vara fria från forskningsetiska ställningstaganden, 

forskningsetiska krav eller fria från granskning. All forskning bör präglas av 
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ett etiskt förhållningssätt och detta har författarna tagit hänsyn till då alla 

inkluderade artiklar är vetenskapliga och publicerade i tidskrifter med har 

etiskt tillstånd. Författarna ansåg också att det var viktigt att de valda 

artiklarna skulle följa Helsingforsdeklarationen som utvecklades 1964 och är 

riktad till forskning som involverar människor. Styrdokumentet handlar bl.a. 

om att bevara människors integritet, rätt till information och 

självbestämmande, att forskningens potentiella nytta ska vägas mot risken för 

skada och att forskningen ska följa lagstiftning (Kristensson, 2014). Att inte 

plagiera, stjäla, förfalska eller fabricera studier var viktiga forskningsetiska 

ställningstagande författarna tog för att inte skapa oredlighet i studien 

(Codex, 2018).  

 

7 Resultat 

Resultatet till den här litteraturstudien är baserat på tio vetenskapliga artiklar 

och resultatet av vår analys presenteras i följande kategorier: Kunskap och 

Färdighet, Förhållningssätt samt Hälsa och Säkerhet. 

  

7.1 Kunskap och färdighet 

I en interventionsstudie av Worthington, O’Brien, Mill, Caine, Solomon och 

Chaw-Kant, (2016) där effekten studerades av en HIV-utbildning, 

sjuksköterskor fick fylla i olika formulär innan och efter utbildningen. Det 

som skulle undersökas var om sjuksköterskornas attityder, kunskap och 

praxis ändrade sig gentemot patienter med HIV. Studien visade på positiva 

förändringar hos sjuksköterskorna, en sjuksköterska uttryckte att 

utbildningen hjälpte henne att få bredare kunskap och en annan sjuksköterska 

ansåg att hon fortfarande hade luckor i kunskapen men att kunskapen var 

bättre efter utbildningen. Vidare skriver Worthington et al. (2016) att en 
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sjuksköterska inte reflekterat över sina fördomar innan utbildningen men nu 

förstod sjuksköterskan att hon hade haft fördomar och detta på grund av 

kunskapsbrist (Worthington et al., 2016). 

  

Flera sjuksköterskor i två av studierna påtalade att de själva kände en brist i 

sin kunskap gentemot blodsmitta, de ansåg att de inte fått tillräcklig kunskap 

under sin sjuksköterskeutbildning och att det resulterade i att vårdandet till 

patienter med blodsmitta inte blev bra (Frazer, Glacken, Coughlan, Staines & 

Daly 2011, Worthington, et al., 2016). Endast en tredjedel av 

sjuksköterskorna ansåg de hade tillräcklig kunskap (Frazer et al., 2011). 

Erfarenhet av att vårda patienter med blodsmitta ökar kunskapen om ämnet 

för sjuksköterskan, i Finland där de sjuksköterskor som hade en släkting eller 

nära vän med blodsmitta eller att sjuksköterskorna hade vårdat patienter som 

var smittade, visade sig öka kunskapen (Suominen, Koponen, Mockiene, 

Raid, Istomina, Vänskä, Blek-Vehkaluoto & Välimäki, 2010). 

 

Waluyo, Culbert, Levy och Norr (2015) menar att kunskapsskillnader inom 

HIV kan bero på ålder, arbetserfarenhet och utbildning. Kunskap och 

erfarenhet bidrar till en ökad förståelse för patienter med blodsmitta 

(Souminen et al., 2010, Chen & Han, 2010, Worthington et al. 2016). 

Sjuksköterskor med mer kunskap om HIV var mindre rädda att bli smittade 

och många sjuksköterskor visade sig ha bristande kunskap samt utbildning 

om HIV och hur det överförs. Det fanns sjuksköterskor som trodde att HIV 

kunde smittas genom att äta på en restaurang där en anställd hade HIV eller 

att det kunde överföras genom att endast använda offentliga toaletter eller 

simbassänger (Chen & Han 2010). Sjuksköterskor behöver ökad kunskap om 

HIV och enligt Bam och Naidoo (2014) gjorde sjuksköterskorna allt de 

kunde för patienterna, genom att ge dem bättre livskvalitet och inte endast 

genom att vårda dem, utan även genom att utbilda dem om HIV. 
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Sjuksköterskorna belyste att det är viktigt att ha kunskap om HIV och 

därmed kunna anpassa vården efter patienten samt veta vad det innebär att 

leva med HIV (Bam och Naidoo, 2014) 

  

Sjuksköterskor uttryckte att det inte var stimulerande att vårda patienter med 

HIV, eftersom HIV var den sjukdom som de flesta patienter hade och 

därmed behövde alla patienter samma behandling. Sjuksköterskorna var inte 

vana att se andra sjukdomar, som i sin tur gjorde att de upplevde att deras 

akademiska utveckling blev begränsad på grund av bristen av mångfald i 

vårdverksamheten (Bam och Naidoo, 2014). 

  

Sjuksköterskorna ville belysa hur viktigt det är att lyssna på patienterna med 

HIV och även att se hur sjukdomen påverkar hela patienten socialt, psykiskt 

och andligt (Mill, Harrowing, Rae, Richter, Minnie, Mbalinda & Hepburn-

Brown, 2013, Worthington et al., 2016). Sjuksköterskor ville göra folk 

medvetna om att AIDS dödar och att människor fortfarande dör i AIDS (Bam 

& Naidoo, 2014). 

7.2 Förhållningssätt 

Många sjuksköterskor bemöter patienter med HIV illa och med dömande 

attityder (Manganye, Maluleke och Lebese, 2013, Hamama, Tartakovsky, 

Eroshina, Patrakov, Golubkova, Bogushevich & Shardina 2014, Chen & Han 

2010, Waluyo et al., 2015, Mill et al., 2013). Vissa sjuksköterskor ansåg att 

patienterna får skylla sig själva att de fått HIV för att de haft ett riskabelt 

beteende. (Manganye et al., 2013, Gama, Ferreira & Oliveira, 2015). Som 

kontrast till dessa studier skriver Frazer et al., (2011) att sjuksköterskor 

upplevde att de hade en central roll hos patienter med hepatit C, och att 

majoriteten av sjuksköterskorna uppgav att de gav vård till patienterna 

oavsett hur de fått blodsmittan (Frazer et al., 2011). Det fanns även 
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sjuksköterskor som hade varit bekymrade över bristen av vård de hade 

observerat för patienter med HIV (Mill et al., 2013). 

  

Som ett slags straff brukade sjuksköterskor antyda till läkarna att patienter 

med HIV borde bli utskrivna eller separerade från övriga patienter på 

avdelningen (Manganye et al., 2013). Sjuksköterskor uttryckte att patienter 

med HIV borde bli behandlade annorlunda på grund av blodsmittan (Mill et 

al., 2013). Enligt Chen och Han (2010) ansåg 44 % av sjuksköterskorna att 

patienter med HIV borde sitta i karantän på speciella avdelningar. Liknande 

resultat rapporterade även Mill et al. (2013) där placeringen av patienter 

skedde systematiskt, alla patienter med HIV skulle placeras längst bak på 

avdelningen. Skulle en patients HIV-diagnos bli känd när patienten redan var 

inlagd, skulle hen bli flyttad till den bakre delen av avdelningen. Detta 

medförde att sjuksköterskorna kunde identifiera patienterna som HIV-

positiva utifrån vart de var placerade och om det var försummelse av en 

patient kunde det snabbt visa på att hen som HIV-positiv. 

  

Att vårda HIV-patienter ansåg vissa sjuksköterskor var problematiskt och 

vissa av sjuksköterskorna vägrade eller undvek att ta blodprover på dem 

(Manganye et al., 2013, Mill et al., 2013, Suominen et al., 2010). 

Sjuksköterskor med mer erfarenhet kunde lämna över patienter med HIV 

som var i behov av vård till vårdpersonal med mindre kunskap och erfarenhet 

bara för de inte ville vårda dem (Manganye et al., 2013). En del 

sjuksköterskor upplevde att den stora exponeringen för HIV och död gjorde 

vissa sjuksköterskor hårda, dem verkade bli så vana vid död att det 

uppfattades som en daglig rutin (Bam & Naidoo, 2014). 

 

Flera sjuksköterskor i studien av Mill et al. (2013) ansåg att de att det fanns 

olika aspekter av vård när en patient hade en känd eller misstänkt HIV-
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smitta. Sjuksköterskors erfarenhet av patienter med HIV var att de ville 

bemötas med stor sekretess eftersom HIV anses vara något mycket dåligt och 

stigmatiserat, men sjuksköterskorna blev ofta pressade av släktingar att ge ut 

diagnoser. Många av patienterna var inte redo att avslöja sin HIV-status och 

som resultatet kan inte sjuksköterskorna ge de rätta medicinerna och 

behandla dem rätt (Mill et al., 2013). 

  

I en studie beskrivs det hur sjuksköterskors bemötande av HIV-patienter har 

att göra med sjuksköterskeutbildningens längd, de som hade mer positiva 

attityder i bemötandet av HIV-patienter hade en längre utbildningstid 

(Suominen et al., 2010). Efter en HIV-utbildning upptäckte flera 

sjuksköterskor att de bemött patienter med HIV med dömande attityder utan 

att tänka på det och upplevde att deras bemötande hade blivit bättre sen de 

genomgått utbildningen (Worthington et al., 2016). 

  

Sjuksköterskor ansåg att patienter med HIV vara mindre värda och inte 

förtjäna kärlek, vård eller sympati (Manganye et al., 2013). Mer än hälften av 

sjuksköterskorna (64,4%) ansåg att patienter med HIV får möta fördomar i 

vårdandet och ungefär lika många (58,4%) upplevde att det var svårt att ge 

vård till patienter med HIV om de även var homosexuella (Gama et al., 

2015). 

  

Studierna visade att unga sjuksköterskor hade mer stigmatiserande attityder 

och sjuksköterskor med mer arbetserfarenhet hade betydligt mindre 

stigmatiserande attityder mot patienter med HIV än de sjuksköterskorna med 

mindre arbetserfarenhet (Suominen et al., 2010). Studierna visade även att 

sjuksköterskor från ett sjukhus med muslimsk anknytning hade mer 

stigmatiserande bemötande än sjuksköterskor från katolska och 

protestantiska anknutna sjukhus (Waluyo et al., 2015). Enligt Hamama et al. 

(2014) skiljer sig attityderna mot patienter med HIV beroende på var 
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sjuksköterskorna arbetade. Sjuksköterskorna arbetade antingen på ett 

HIV/AIDS-centra eller på en avdelning på ett sjukhus. För arbetade 

sjuksköterskan på HIV/AIDS-centrat där de mötte HIV-patienter flera gånger 

om dagen så hade de mindre undvikande attityder, än sjuksköterskorna på 

sjukhuset som mötte ett väldigt lågt antal patienter med HIV på avdelning 

där de arbetade (Hamama et al., 2014). 

  

Sjuksköterskor berättade om hur familjen och deras uppväxt hade format 

deras sätt att vårda patienter med HIV. Sjuksköterskorna tänkte att om dem 

själva i framtiden skulle lida, då skulle dem uppskatta vänlighet och bra 

omvårdnad (Bam & Naidoo, 2014). 

  

7.3 Hälsa och säkerhet 

Chen och Han (2010) rapporterade att sjuksköterskor upplever yrkesmässig 

exponering av blodsmitta, de flesta av dem (86%) hade stuckit sig på 

använda kanyler och mer än hälften av dem var rädda för att få HIV. 

Studierna visade att sjuksköterskorna ansåg att hygienrutinerna utgjorde en 

säkerhet (Frazer et al., 2011) och att de använde mer förebyggande åtgärder 

för att skydda sig själva mot blodsmitta (Mill et al., 2013). Med syfte att 

värna om sin hälsa och säkerhet så visade två av studierna att 

sjuksköterskorna överanvände eller använde extra skyddsutrustning 

(Manganye et al., 2013, Frazer et al., 2011, Mill et al., 2013). 

Sjuksköterskorna menade att om en patient med HIV var riktigt sjuk, med 

öppna sår eller till exempel skabb, så skulle de vara extra försiktiga och 

använda dubbla handskar och en dräkt (Mill et al., 2013). Överanvändningen 

kunde leda till att sjuksköterskor använde skyddsutrustning även när den inte 

behövdes, som när man gav patienter mat och medicin Manganye et al. 

(2013). Som kontrast till dessa studier visade Mill et al. (2013) att mer än 

hälften av sjuksköterskorna upplevde brist på skyddsutrustning för att utföra 
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en säker vård. För att skydda sig själva ansåg sjuksköterskorna att patienter 

med hepatit borde bli identifierade på grund av hälso- och säkerhetsskäl, 

dock tyckte de inte att patienter rutinmässigt borde kollas för hepatit (Frazer 

et al., 2011). 

8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

Författarna valde att göra en litteraturstudie, med induktiv ansats för att 

besvara syftet som var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att vårda 

patienter med blodsmitta. En litteraturstudie anser författarna ger en allmän 

översikt om kunskapsläget inom valt område, eftersom det finns en specifikt 

och avgränsat undersökningsfråga och att en systematisk sökning efter 

relevant litteratur genomförs.  

  

8.1.1 Inklusion- och exklusionskriterier 

Författarna ville ha så aktuell forskning som möjligt, de provade att söka 

artiklar som var publicerade mellan 2013–2018, men då fann författarna att 

det blev för få relevanta artiklar för studien. Istället valde författarna att söka 

artiklar från 2008 och framåt, vilket genererade i ett bredare sökresultat. 

Flera artiklar rapporterade resultat från olika hälso- och sjukvårdspersonal, 

och författarna valde bort studier där man inte kunde skilja på 

yrkeskategorierna samt artiklar med sjuksköterskestudenter. Författarna är 

medvetna om att det finns andra yrkesgrupper som vårdar patienter med 

blodsmitta men valde att endast inkludera sjuksköterskor. För att öka 

trovärdigheten på resultatet menar Willman et al., (2016) att det är viktigt att 

studiens inklusionskriterier är tydliga och att undersökningsgrupperna är lika. 

Därmed valde författarna bort artiklar med sjukskötestudenter och 
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begränsade inkluderingen till grundutbildade sjuksköterskor för att få en 

enighet och större trovärdighet. Trots detta vill författarna påpeka att alla 

yrkesgrupper ska bemöta patienten på ett värdigt sätt. 

  

Artiklar som inte var skrivna på engelska blev exkluderade. Eftersom 

författarnas modersmål inte är engelska och förståelse för det engelska 

språket kan ses som medelmåttigt, kan en korrekt översättning inte alltid 

skett då/eftersom artiklarna är skrivna på engelska. För att bevara ordens 

betydelse och artikelns budskap har författarna genom tolkning samt 

översättning gjorts efter författarnas förmåga samt med hjälp av elektroniska 

lexikon. Ytterligare ett krav som författarna hade på artiklarna var att dem 

skulle vara peer-reviewed vilket betyder att artikeln är kritiskt granskade av 

experter inom forskningsområdet och publicerade i en vetenskaplig tidskrift 

(Forsberg & Wengström, 2015). Eftersom alla artiklar i denna 

litteraturstudies resultat är peer-reviewed anser författarna att det ökar 

trovärdigheten för studiens resultat. 

  

8.1.2 Datainsamling 

Efter provsökningar i CINAHL och PubMed fann författarna att det fanns 

tillräckligt med information för att genomföra studien. Forsberg och 

Wengström (2015) skriver att databaserna CINAHL och PubMed har ett 

fokus på omvårdnad och bedömdes därför vara passande till vår 

litteraturstudie. Författarna har valt att begränsa sökningen till två databaser 

och detta kan ses som en svaghet för studien. Relevanta artiklar kan ha 

framkommit i andra databaser och har därmed utelämnats. Willman et al. 

(2016) anser att det är viktigt att utföra sökningar i flera databaser för att 

erhålla en bred sökning, dock anses CINAHL och PubMed vara de 

övervägande databaserna inom omvårdnad och av denna anledning bedömde 

författarna att dessa databaser var tillräckliga. I denna litteraturstudien finns 
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artiklar med mixed-, kvalitativ- och kvantitativ metod med och Forsberg och 

Wengström (2015) menar att då möjliggörs en belysning av fenomenet ur 

flera olika synvinklar. Övervägande delen av artiklarna som söktes fram var 

av kvantitativ design, som lägger stor vikt på mätningar och 

generaliserbarhet vilket kan vara en brist i resultat. Fler studier av kvalitativ 

design hade kunnat ge mer beskrivande förståelse i denna studiens resultat.  

 

Det fanns en önskan hos författarna att endast välja artiklar från Europa för 

att dessa ansågs vara mer överförbara för vården i Sverige, men detta kunde 

inte genomföras eftersom det inte fanns tillräckligt med relevanta artiklar för 

detta. Många av studierna författarna hittade genom den systematiska 

sökningen var från Afrika och Asien, vilket fick författarna att inse att 

problemet med blodsmitta kan vara större på dessa platser. En annan tanke 

hos författarna var att det kan skilja på utbildningslängden mellan länderna 

som i sin tur gör att sjuksköterskor får mer eller mindre kunskap om 

blodsmitta. En svaghet i denna litteraturstudie kan vara att många av de 

inkluderade artiklarna är från länder där blodsmitta är ett mer utbrett problem 

än i Europa, och det finns inte samma tillgång på skyddsmaterial eller 

mediciner. Författarna konstaterade att blodsmitta är ett globalt problem, 

vilket innebär en problematik för många sjuksköterskor runt om i hela 

världen. Liknande erfarenheter av att vårda blodsmittade återfanns hos 

sjuksköterskor i många olika länder, dock kunde man se att blodsmitta var 

större problem i vissa länder. Willman et al. (2016) menar att pålitligheten 

större när artiklar från olika länder har liknande resultat. Trovärdigheten ökar 

även när studierna är utförda i olika länder av olika forskargrupper.   

  

8.1.3 Urval 

Tio vetenskapliga artiklar söktes systematiskt fram i CINAHL och PubMed. 

De utvalda artiklarna har ursprung från flertalet länder samt världsdelar 
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vilket ger litteraturstudien ett mångkulturellt perspektiv och sjuksköterskors 

erfarenheter från hela världen undersöktes. Eftersom kultur, utveckling och 

religion skiljs åt skapades ett bredare perspektiv. Ingen artikel från Sverige 

påträffades i sökningarna, vilket kan påverka överförbarheten till Sverige. I 

urvalsprocessen exkluderades artiklar där det inte förekom ett etiskt 

resonemang, författarna ansåg att det var viktigt att det framkom ett etiskt 

resonemang för att garantera deltagarnas rättigheter. 

 

8.1.4 Kvalitetsgranskning 

Alla artiklar som valts ut för att bli studiens resultat blev kvalitetsgranskade 

enligt två mallar efter Willman et al. (2016). Mallen upplevdes som 

lättförståelig och enkel av båda författarna. Att artiklarna kvalitetsgranskas 

ökar pålitligheten av studien och artiklarna som ingick i denna litteraturstudie 

hade medel eller hög kvalitet. Artiklarna delades upp och granskades 

individuellt, vilket kan sänka studies pålitlighet. För att undvika olika 

bedömningar av kvaliteten på artiklarna valdes en artikel ut som granskades 

tillsammans för att försäkra oss om överensstämmelse och enighet i vår 

kvalitetsbedömning. 

  

Efter de systematiska sökningarna och kvalitetsgranskningen återstod 

mestadels artiklar som handlade om HIV/AIDS, trots detta användes 

begreppet blodsmitta eftersom författarna vill poängtera att HIV/AIDS är en 

blodsmitta. Författarna är medvetna om att studiens syfte inte helt besvarats 

på grund av detta och att det kan ha en betydelse för överförbarheten. 

Författarna anser i enlighet med Kristensson (2014) att det är upp till läsaren 

att avgöra huruvida resultatet är överförbart till annan kontext eller inte. 
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8.1.5 Analys 

Denna litteraturstudies analys inspirerades av Kristenssons (2014) 

innehållsanalys, som innebär att artiklarnas resultat delas in mindre delar 

som granskades och sedan sammanfogades i en ny helhet. Författarna 

analyserade artiklarna genom att meningsbärande enheter valdes ut som 

stämde överens med studiens syfte. De meningsbärande enheterna översattes 

noggrant av författarna. För att inte tolka resultatet fel, som nämns ovan la 

författarna stor vikt att översätta alla meningsbärande enheter noggrant och 

med hjälp av elektroniska lexikon för att inte ändra artiklarnas budskap. Alla 

meningsbärande enheter översattes, kondenserades, kodades och delades in i 

kategorier (Tabell 1). Detta gjordes genom en uppställning i en översikt för 

att kunna jämföra de enskilda studierna. På så sätt kunde författarna jämföra 

likheter och skillnader (Willman et al., 2016). Författarna ansåg att ett 

strukturerat analysförfarande var viktigt för att få ett trovärdigt resultat. Det 

var författarnas första gång att utföra en innehållsanalys vilket kan ha 

inverkan på resultatet. För att öka trovärdigheten i studien har författarna 

varit involverade i alla delar i processen och haft kontinuerlig kontakt med 

handledaren. Författarna har försökt att sätta sin förförståelse och egna 

föreställningar inom parentes genom hela litteraturstudien.   

  

8.2 Resultatdiskussion 

Syftet till denna litteraturstudie var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av 

att vårda patienter med blodsmitta. Följande kategorier är resultatet av 

analysen: Kunskap och färdighet, Förhållningssätt samt Hälsa och säkerhet. 

  

I resultatet framkom att sjuksköterskor har varierande kunskap av 

blodsmittor och dess överföringsvägar. Ion och Elston (2015) visade att 

sjuksköterskor uttryckte en rädsla inför att behöva vårda under patienters 
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förlossningar och där det skulle innebära en risk att bli smittad. 

Sjuksköterskorna var även rädda för att bli smittade under samtal med 

patienter med blodsmitta (Ion och Elston, 2015). Dahlborg Lyckhage (2015) 

skriver om hur normer hos sjuksköterskor kan vara svåra att upptäcka, att 

vissa ur en arbetsgrupp har makten att utesluta patienter. Förändringar i 

samhället bidrar till utmaningar för sjuksköterskor, då är det viktigt att 

arbetsplatsen är öppen för förändringar. Att sjuksköterskan har en helhetssyn 

på patienten är viktigt i och med det kan minimera risken för att se på hen 

som ”den andra” och kan leda till diskriminering. Resultatet visade att 

sjuksköterskor med mer kunskap om ämnet visade mer vilja att ge bästa 

möjliga vård till patienter med blodsmitta och att dessa kunskaper 

förvärvades bland annat genom erfarenheter av att behandla patienter med 

blodsmitta eller genom att sjuksköterskan kände någon med blodsmitta. 

Vårdandet blev bättre när sjuksköterskorna inte hade rädslor för patienterna 

utan att de kände sig säkra med att arbeta utifrån basala hygienrutiner. Enligt 

Socialstyrelsen, (2015) ska alla som arbetar inom vård- och omsorg följa de 

basala hygienrutinerna där det finns risk att smittämnen kan överföras. För 

finns det en risk att komma i kontakt med kroppsvätskor ska förkläde och 

handskar användas. Detta stärks av en studie där FitzSimons, François, De 

Carli, Shouval, Prüss-Ustün, Puro & Van Damme (2008) skriver att alla 

patienter ska behandlas som potentiella smittbärare och att sjuksköterskor 

alltid ska använda sig av basala hygienrutiner. Samtidigt visar studien av 

Kagan, Ovadia och Kaneti (2009) en motsättning till detta, då sjuksköterskor 

ansåg att alla patienter inte ska behandlas som potentiella smittbärare. 

  

Resultatet visade att kunskap genererar bättre vård för patienten, då det blev 

positiva förändringar i attityder och kunskap hos sjuksköterskor efter de gått 

en hiv-utbildning. Sjuksköterskor ska enligt Swenurse (2016) få genom 

allmän information om blodsmitta och genom att lyssna på egna upplevelser 

från patienter med blodsmitta öppnas sjuksköterskornas ögon. 
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Sjuksköterskan ska sträva att arbeta evidensbaserat, vilket betyder att hen ska 

hålla sig uppdaterad inom sitt kunskapsområde med bästa tillgängliga 

vetenskapliga bevis vid vårdande. Att hålla sig uppdaterad inom sitt 

kunskapsområde försäkrar patienten att bästa möjlig vård ges och när detta 

inte sker kan det vara skadligt för patienten (Swenurse, 2016). En 

överensstämmelse med resultatet redovisas av Nyamathi, Vatsa, Khakha, 

McNeese-Smith, Leake och Fahey (2008) där de visar hur stor skillnad det är 

i kunskap om HIV efter att sjuksköterskor fått utbildning inom ämnet. 

  

Det framkom även i resultatet att det fanns sjuksköterskor som erkände att de 

undvek kontakt med blodsmittade patienter eller patienter med misstänkt 

blodsmitta. Sjuksköterskor påpekade att det inte spelade någon roll att de 

hade bra kunskap om blodsmitta och hygienrutiner, de undvek gärna 

patienter med blodsmitta iallafall. Deras egna uppfattningar och attityder 

betydde mer än deras kunskap kring blodsmitta. Detta uppfattar författarna 

som att det bottnar i en viss bristande kunskap, men även att en dålig vana 

har blivit en dålig rutin. Dahlborg-Lyckhage et al. (2015) skriver att ett 

beteende som inte är menat att vara diskriminerande, det kan till exempel 

börja oskyldigt för att sedan övergå till en rutin som gör att beteendet blir 

diskriminerande. Författarna vill hänvisa till att i Sverige finns en 

Diskrimineringslag, (SFS 2008:567) som ska skydda patienter mot att bli 

diskriminerade och att patienter ska ha lika rättigheter (Riksdagen, 2017). 

  

Resultatet visade även att sjuksköterskor som arbetar på hiv- mottagningar 

visade sig ha mindre undvikande attityder gentemot patienter med 

blodsmitta, än de sjuksköterskor som jobbade på ett vanligt sjukhus. 

Sjuksköterskor som jobbade på hiv-mottagning mötte patienter med 

blodsmitta dagligen, medan sjuksköterskor på ett vanligt sjukhus mötte få 

patienter med blodsmitta. Författarna skulle vilja argumentera för att det kan 

tyda på att sjuksköterskor på hiv-mottagningar fick mer erfarenhet och 
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därmed mer kunskap samt färdighet om blodsmitta än sjuksköterskor på ett 

vanligt sjukhus som sällan fick erfara att vårda patienter med blodsmitta. Det 

beskrivs i mänskliga rättigheterna (Regeringen, 2011) att människor har ett 

lika värde och rätt till en jämlik vård. Resultatet visar att ökad kunskap och 

erfarenhet leder till mindre diskriminering och därmed en bättre vårdrelation. 

För patienter som blir diskriminerade kan istället välja att inte söka vård 

(Dahlborg-Lyckhage et al. 2015). 

  

I resultatet förekom det en ovilja att ge omvårdnad till patienter med 

blodsmitta, vilket grundades på bland annat att på patienters sexuella 

läggning och patienternas levnadssätt. Sjuksköterskor ansåg att patienten 

dragit på sig sjukdomen genom levnadsvanor och att patienten inte 

förtjänade rätt omvårdnad eller bra bemötande på grund av detta. Dåligt 

bemötande och bristande omvårdnad av patienter med blodsmitta kan 

leda till att patienterna inte vill uppsöka vården. Enligt Dahlborg-

Lyckhage et al., (2015) behöver normmedvetenhet utvecklas för att 

förhindra att vårdsökande och grupper diskrimineras. Med att arbeta 

normmedvetet betyder att sjuksköterskan bland annat vågar ifrågasätta 

sig själv och sina handlingar. Trots lagar och direktiv finns det dåligt 

bemötande och diskriminering inom vården, där menar Dahlborg-

Lyckhage et al. (2015) att det är på grund av normer och attityder hos de 

som arbetar inom vården och att det sker på rutin. En attityd eller ett 

beteende hos sjuksköterskorna som från början verka oskyldigt kan 

snabbt bli en rutin och en diskriminerande handling. Dahlborg-Lyckhage 

et al. (2015) skriver även om hur individuell diskriminering kan uppstå 

genom att enskilda personer i en grupp medvetet pekar ut personer ur 

andra grupper, på grund av något som gör att den personen sticker ut. 

Sjuksköterskornas agerande i resultatet kan ses som individuell 

diskriminering, då de indirekt pekar ut patienter med blodsmitta genom 

att vägra ge patienten den vård hen behöver. Strukturell diskriminering 
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kan ses när indirekta former av negativ särbehandling av “de andra” blir 

normalt eller legitimt. Även strukturell diskriminering framkom i 

resultatet, då sjuksköterskorna medvetet placerade patienterna med 

blodsmitta längst bak på avdelningen och därmed behandlade dem inte 

lika. Utifrån vart patienterna var placerade kunde sjuksköterskorna 

snabbt identifiera vilka patienter som hade blodsmitta (Dahlborg-

Lyckhage et al., 2015). 

  

I resultatet visade det även hur sjuksköterskorna upplevde att patienter 

med blodsmitta var riskabla att vårda och en följd till det var att 

sjuksköterskorna vägrade eller undvek att ta blodprover på patienterna 

med blodsmitta. Att sjuksköterskor upplever patienter med blodsmitta 

som problematiska, kan vara att patienten reagerar på makten som 

sjuksköterskor omedvetet avger. Detta kopplar författarna ihop med det 

Dahlborg-Lyckhage et al. (2015) skriver, hur patienter kan hantera en 

ojämlik maktutövning, där patienten kan välja att lyda eller utmana den 

med makt, i detta fall är det sjuksköterskan. 

  

För att sjuksköterskan ska kunna ge en så bra vård så måste hen ha 

adekvat kunskap och en förmåga att se hur det är för just den individen 

som vårdas, och kunna se vad välmående och hälsa är för varje individ 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Resultatet i denna litteraturstudie visade 

att flera sjuksköterskor erkände att de det fanns olika aspekter av vård 

när en patient hade en känd blodsmitta. Sjuksköterskor uttryckte att de 

kommer att behandla patienterna annorlunda på grund av sin blodsmitta. 

Silén (2018) menar att när en sjuksköterska inte arbetar för att ge jämlik 

vård, så strider det mot sjuksköterskans etiska kod, som påtalar att 

omvårdnad ska ges oavsett sjukdom och funktionsnedsättning (Silén, 

2018). Det strider även mot Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) där 

det står om direkt diskriminering, det vill säga att någon missgynnas 
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genom att behandlas sämre än hur någon annan behandlats i en 

jämförbar situation (SFS 2008:567). 

  

Sjuksköterskor i resultatet uttryckte att deras normer många gånger i 

vårdandet av palliativa med hiv, hade formats av deras familj. 

Sjuksköterskorna uttryckte även att om de i framtiden skulle bli sjuka, 

skulle de uppskatta vänlighet och god omvårdnad. Enligt Dahlberg och 

Segesten (2010) Sjuksköterskan måste vårda med livsvärlden som 

utgångspunkt, genom livsvärlden förstår vi oss själva, andra och världen. 

Denna värld delas med andra men är samtidigt väldigt personlig och 

unik för var och en. Livsvärlden är en välbekant vardagsbild och de 

vardagliga erfarenheterna innehåller aspekter som vi inte ofta reflekterar 

över utan helt enkelt tar för givet. Livsvärlden är en levd värld, en 

erfarenhetsvärld, som är given i all tanke, handling och erfarenhet. 

Erfarenheter kan vara både unika och gemensamma (Dahlberg & 

Segesten, 2010). 

 

I resultatet framkom det att sjuksköterskorna använde extra skyddsutrustning 

och mer förebyggande åtgärder för att skydda sig själva när patientens 

blodsmitta var känd. Det framkom även att skyddsutrustning används även 

när den inte behövdes på grund av rädslan för blodsmitta. Detta står i stark 

motsättning till resultat från en studie där 116 sjuksköterskor själva fick 

rapportera hur de följer de basala hygienrutinerna som visade att färre än en 

femtedel (17,4%) följde alla de basala hygienrutinerna. Dock använde 92% 

av dem alltid handskar (Powers, Armellino, Dolansky & Fitzpatrick, 2016). 

Att det skiljer sig i hur sjuksköterskor använder sig av skyddsutrustning, tror 

författarna kan grunda sig i det som nämnts tidigare att sjuksköterskors 

kunskap är olika. I Powers et al. (2016) studie utgår dem från patienter med 

hepatit C och med eventuell brist på kunskap om blodsmittans smittvägar, 
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vilket gör att sjuksköterskor inte vet att hepatit till exempel kan överleva i 

intorkat blod en längre tid (Folkhälsomyndigheten, 2013b). Socialstyrelsen, 

(2015) skriver att när det finns risk för att sjuksköterskan kan komma i 

kontakt med kroppsvätskor ska sjuksköterskan följa basala hygienrutinerna, 

det är en säkerhet för både sjuksköterskan och patienten. 

  

9 Slutsats 

Vår litteraturstudie har visat sjuksköterskors erfarenheter av att vårda 

patienter med blodsmitta. Resultatet visade att kunskapen om blodsmitta 

bland sjuksköterskor var varierande. Brist på kunskap gjorde att 

sjuksköterskor var rädda för patienter med blodsmitta och patienter blev 

diskriminerade. Detta påverkar patienten negativt och de får inte den vård 

eller omsorg de behöver och förtjänar. Att diskriminering av patienter med 

blodsmitta förekommer behöver belysas och sjuksköterskans kunskap 

behöver utvecklas. Ökad kunskap skulle generera i ett bättre bemötande och 

vårdande av patienter med blodsmitta. Det ingår i sjuksköterskans arbete att 

arbeta evidensbaserat och stäva efter att ge varje patient bäst möjliga vård 

oavsett sjukdom. Kunskap om blodsmitta ger sjuksköterskor en bättre 

arbetsmiljö och trygghet på sin arbetsplats. Kunskapen bör därför 

kontinuerligt uppdateras med ny forskning eftersom blodsmitta är ett 

växande problem runt om i världen. 

 

Med vår litteraturstudie hoppas vi att alla sjuksköterskor kommer att ha en 

positiv inställning mot patienter med blodsmitta för att undvika 

diskriminering. Denna studie kan vara bra för andra sjuksköterskestudenter 

för att öka medvetenheten om diskriminering och vikten av kunskap. 

Kunskap är grunden för att ge god vård till patienter och för att 

sjuksköterskor ska känna sig trygga med att vårda patienter med blodsmitta. 
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Hög 
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5 

Gama, A. S. M., 

Ferreira, D. S., 

Oliveira, D. C., 

Gonçalves, M. J. 

F. (2016).  

Mexico & 

Central/ 

Sydamerika 

 

Journal of Nursing.  

THE DIMENSIONS OF 

NURSING CARE 

PROVIDED TO 

INDIVIDUALS LIVING 

WITH ACQUIRED 

IMMUNODEFICIENCY 

SYNDROME 

Syftet var att beskriva 

utsträckningen av vården 

som krävs för individerna 

som lever med 

HIV/AIDS. 

Tillvägagångssättet var 

kvantitativt med en 

undersökande 

tvärsnittsstudie. Det var 

126 stycken 

sjuksköterskor som blev 

tillfrågade och 78 

stycken fullföljde 

studien. 

Resultatet visar på viktiga 

skillnader vid vårdandet till 

patienter med HIV/AIDS, det 

som stod ut mest var bland 

annat stigmatisering och rädsla 

för att bli smittade 

Hög 

 

6 

Hamama, L., 

Tartakovsky, E., 

Eroshina, K., 

Patrakov, E., 

Golubkova, A., 

Bogushevich, 

J., & Shardina, 

L. (2013). 

Storbritannien 

International Nursing 

Review.  

Nurse’s job satisfaction 

and attitudes towards 

people living with 

HIV/AIDS in Russia. 

Denna studie fokuserade 

på hur sjuksköterskorna 

trivs på arbetet och deras 

attityder mot människor 

som lever med HIV/AIDS 

på mottagningar där 

sjuksköterskor 

regelbundet behandlar 

dessa patienter och på ett 

allmänt sjukhus där 

sjuksköterskor sällan 

behandlar sådana 

patienter. 

Det delades ut tre 

frågeformulär. Det var 

frivilligt och 

konfidentiellt. Det var 

69 sjuksköterskor från 

sex olika HIV/AIDS-

mottagningar och 66 

stycken från ett stort 

sjukhus i Ryssland 

deltog i studien. 

Resultatet visade att 

sjuksköterskor som arbetar på 

HIV/AIDS- mottagningar 

visade på mindre undvikande 

attityder än sjuksköterskorna 

på sjukhuset. 

Medel 

 

7 

Suominen, T., 

Koponen, N., 

Mockiene, V., 

Raid, U., 

Istomina, N., 

Vänskä, M-L., 

Blek- 

Vehkaluoto, M., 

& Välimäki, M. 

(2010). Finland. 

International Journal of 

Nursing Practice. Nurses' 

knowledge and attitudes 

to HIV/AIDS—An 

international comparison 

between Finland, Estonia 

and Lithuania. 

Syftet var att beskriva och 

jämföra sjuksköterskors 

kunskaper om HIV/AIDS 

och attityder gentemot 

patienter som lever med 

HIV i tre länder; Finland, 

Estland och Litauen. 

Kvantitativ studie med 

ett bekvämlighetsurval.  

Totalt var det 833 

sjuksköterskor som 

tillfrågades och 681 

stycken fullföljde, total 

svarsfrekvens var 82%. 

 

Sjuksköterskors vilja att vårda 

patienter med HIV skilde sig 

från länderna, 81% av 

sjuksköterskorna i Finland 

uttryckte sin vilja, 54% av de 

estländska sjuksköterskorna 

var villiga och endast 9% av 

de litauiska sjuksköterskorna 

uttryckte att de var villiga att 

vårda patienter med HIV. 

Hög 
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8 

Chen, W-T., & 

Han, M. (2010). 

Storbritannien & 

Irland. 

Journal of Clinical 

Nursing.  

Knowledge, attitudes, 

perceived vulnerability of 

Chinese nurses and their 

preferences for caring for 

HIV-positive 

individuals:a cross- 

sectional survey 

Syftet med studien var att 

bedöma HIV/AIDS 

kunskap, attityder och 

upplevd sårbarhet med 

potentiella faktorer. 

En beskrivande, 

tvärsnittsstudie med 

enkätundersökning. Av 

186 sjuksköterskor 

svarade 177 stycken, 

95% svarsfrekvens. I 

enkäten fanns det 88 

frågor. 

Sjuksköterskor rapporterade 

om upplevda risker för 

yrkesmässig exponering. Det 

visade på brister hos 

sjuksköterskorna på kunskap 

och utbildning inom 

infektionssjukdomar. 

Medel 

 

9 

Mill, J., 

Harrowing, J., 

Rae, T., Richter, 

S., Minnie, K., 

Mbalinda, S., & 

Hepburn- 

Brown, C. 

(2013). USA 

Qualitative Health 

Research.  

Stigma in AIDS Nursing 

Care in Sub-Saharan 

Africa and the Caribbean 

Att utforska/undersöka 

hur stigma påverkar 

vårdandet av patienter 

som lever med HIV/AIDS 

och sjuksköterskors 

engagemang i 

utvecklingen av HIV-

politiken i fyra låg- och 

medelinkomstländer. 

Kvalitativ studie med 

intervjuer och 

fokusgrupper. Det var 

84 stycken 

medverkande.  

Stigma och diskriminering var 

viktiga faktorer som påverkar 

sjuksköterskors förmåga att 

vårda patienter som lever med 

HIV. När patienten har hiv tar 

sjuksköterskor extra 

försiktighetsåtgärder för att 

skydda sig själva. 

Medel 

 

10 

Waluyo, A., 

Culbert, G. J., 

Levy, J., & 

Norr, K. F. 

(2015). USA 

Journal of the Association 

of Nurses in AIDS Care.  

Understanding HIV-

related Stigma Among 

Indonesian Nurses 

Syftet med studien var att 

beskriva faktorer som 

associeras med 

sjuksköterskans 

stigmatiserande attityder 

gentemot patienter som 

lever med HIV. 

Tvärsnittsstudie. Det var 

396 sjuksköterskor 

rekryterades från fyra 

olika sjukhus.  

Bland annat såg man 

signifikanta skillnader i HIV-

kunskap efter ålder, 

arbetserfarenhet (år), 

utbildning och uppfattad 

kompetens. Yngre 

sjuksköterskor (<35 år) hade 

betydligt högre medelvärde av 

stigmatiserande attityder. 

Hög 

 

 


