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Abstrakt
Sjuksköterskor som vårdat personer har varit utsatt för risken att bli 
exponerad av smittat blod. Forskning visar att blodsmitta kommer att 
öka i världen och det gör sjukdomen till en viktig folkhälsofråga. 
Syftet med vår litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskans 
upplevelse vid omvårdnad av personer med blodsmitta. 
Litteraturstudien baserades på tretton vetenskapliga artiklar som har 
analyserats med en kvalitativ manifest innehållsanalys. Analysen 
resulterade i tre kategorier; Att bli berörd och känna sin otillräcklighet; 
att bristen på kunskap leder till rädsla vid omvårdnad av patienter; att 
få stöd och uppskattning. Resultatet visade att sjuksköterskor kände sig 
otillräckliga när de inte kunde ge sitt stöd till personer och deras 
anhöriga. Det framkom att sjuksköterskor behövde mer information 
om blodsmitta för att minska rädslan. När de fick stöd och 
uppskattning för den omvårdnad de gav kände de sig nöjda. För att 
förbättra situationen fordrades det mer stöd och handledning på 
arbetsplatsen. 

Nyckelord: Blodsmitta, sjuksköterska, kvalitativ innehållsanalys,
litteraturstudie, upplevelse.
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Varje dag sjuksköterskor vårdar personer löper de en risk att bli exponerad för smittat blod. 

Det skulle kunna leda till infektioner som HIV (humant immunbristvirus) eller hepatit B, C 

och D. Dessa exponeringar kan förhindras men ofta accepteras det som en del av jobbet. Att 

förebygga dessa skador är möjligt och nödvändigt för att tillhandahålla högkvalitativ vård 

(Wilburn, 2004).

Med blodburen smitta avses mikroorganismer som kan överföras till mottagarens blod via 

slemhinna, blod eller andra kroppsvätskor. Det överförda smittämnet kan ge en infektion med 

eller utan symptom hos den som blivit smittad. De vanligaste blodburna sjukdomarna är HIV, 

hepatit B, C, och D och de tillhör gruppen allmänfarliga sjukdomar (Socialstyrelsen, 2006, s. 

254). Dessa sjukdomar ska anmälas och smittspåras enligt smittskyddslagen (SOSF 

2004:168). Personer med blodburen smitta får förhållningsregler av sin behandlande läkare att 

förhindra smittspridning. Risken är störst att smittas via infusion av blod/blodprodukter, 

därefter kommer kanylstick, skärskada orsakad av blodigt föremål, blod på slemhinna eller 

skadad hud och sist kontakt med blodiga föremål. I Sverige är det sällsynt att smitta sprids via 

infusion då alla blodgivare testas mot HIV, Hepatit B och C vid varje blodgivning 

(Socialstyrelsen, 2006, s. 254-255). 

Hepatit B och C är ett virus som orsakar en inflammation i levern som kan leda till 

levercancer eller skrumplever. I Sverige har under det senaste året anmälts ungefär 2700 nya 

fall av hepatit B och C. Av hepatit C finns det ungefär 40000 diagnostiserade fall i Sverige

(Smittskyddsinstitutet, 2008). Smittskyddsinstitutet redovisar att 2008-08-22 finns ungefär 

4500 fall av HIV i Sverige. Enligt Socialstyrelsen, 2006, s. 264 har HIV en varierande 

sjukdomsbild och inkubationstid, om ingen behandling ges insjuknar patienten i AIDS 

(acquired immune deficiency syndrome) inom 10 år. När AIDS utvecklats har 

immunbristsyndrom uppstått, och patienten har en starkt ökad infektionsbenägenhet. 

170 miljoner människor beräknas 2003 vara smittade med hepatit C i hela världen, det gör 

sjukdomen till en viktig folkhälsofråga (Zickmund, Ho, Masuda, Ippolito & LaBrecque, 

2003). Välimäki et al. (2008) förutspår att antalet HIV smittade kommer att öka i Europa och 

den årliga ökningen av nyinsjuknade förväntas vara högre i Östeuropa än i Afrika. Största 

andelen av dem som drabbas är missbrukare som injicerar droger. 
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Personer med blodsmitta har ofta berättat att de har blivit diskriminerade i sjukvården. De har 

upplevt att personalen har stirrat på dem och haft en ovänlig attityd, och de har även känt sig 

ignorerade och blivit vägrade kontroller. Vidare beskrev de att sjukvårdspersonalen inte ville 

byta lakan eller skyddet på undersökningsbritsen utan överlät det till patienterna själva (Thi et 

al., 2008). Patienter beskriver även att sjuksköterskor inte ville ta dem i hand eller vidröra 

dem (Blake, Taylor, Reid & Kosowski, 2008; Thi et al. 2008). I Thi et al. (2008) studie menar 

personer som lever med blodsmitta att bristen på kunskap och rädslan att bli smittad bidrar till 

sjukvårdspersonalens nedsättande behandling, däremot inom specialistvården fick de ett bra 

bemötande med respekt och utan diskriminerande metoder. Personer med blodsmitta upplever 

en rädsla för att bli identifierad och utsatt för kränkande behandling, vilket påverkar deras liv. 

Vidare beskriver de att rädslan kan avskräcka en person från att testa sig, ta emot mediciner 

och få tillgång till läkarvård (Sayles, Ryan, Silver, Sarkisian & Cunningham, 2007). De 

förklarar stigmatisering med effekter som mentala och fysiska hälsotillstånd vilket kan 

utvecklas till stress, depressioner eller suicid. En oro över att bli utpekad leder till att personer 

försöker dölja sin sjukdom vilket i sin tur bidrar till ett risktagande beteende när det gäller 

sexuellt umgänge och injicerande drogmissbruk. Vidare förklarar de att en besvärande känsla 

infinner sig vid möten med sjukvårdspersonal. Känslor som rädsla, skuld, skam, skyldighet 

och ignorerade. De känner att sjukvårdspersonal dömer dem på grund av deras okunnighet 

och grymhet genom att skrämma dem med frågor om döden. Några fick höra att deras liv var 

över eller att livet förlorat sin mening eftersom de bar på en blodsmitta och de kommer att dö. 

De beskrev också att de var mål för ett rent förakt och förlöjligande. Beteendet från 

sjukvårdspersonalen upplevs obehagligt och upprörande (Rintamaki, Scott, Kosenko & 

Jensen, 2006). Personer med hepatit C berättar enligt Zickmund et al. (2003) att de blir 

jämförda med dem som har HIV/AIDS. De känner också en misstänksamhet bland 

vårdpersonal som upplevs kränkande och menar att de blir missförstådda för att hepatit 

förknippas med mångsidigt sexuellt umgänge och drogmissbruk. 

I socialstyrelsens allmänna råd (SOFS 1993:17) beskrivs syftet med omvårdnad är att stärka 

hälsa, förebygga sjukdom och ohälsa, återställa och bevara hälsa utifrån patientens 

individuella möjligheter och behov, minska lidande och ge möjlighet till en värdig död. 

Därför är det också viktigt för sjuksköterskor att ha ett helhetsperspektiv i omvårdnaden, att se 

hela patienten. Enligt socialstyrelsen (2005) i kompetensbeskrivningen för legitimerad 

sjuksköterska ska det etiska förhållningssättet genomsyra hela sjuksköterskans 

kompetensområde. Till grund för arbetet ska de humanistiska värderingarna visas genom 
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omsorg och respekt för patientens autonomi, integritet, värdighet och tillämpa gällande 

forskningsetiska konventioner. I hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) är ett av kraven att 

främja goda kontakter mellan patienter och sjuksköterskor. De är också skyldiga att ge en 

omsorgsfull vård i samråd med patienter.

När AIDS-epidemin bröt ut på 1980- talet kände många sjuksköterskor rädsla vid vård av 

HIV smittade personer. Det största hindret i den effektiva och goda omvårdnaden var just 

fruktan för blodsmitta och alla fördomar och okunnighet inom ämnet. Därför är det viktigt att 

sjuksköterskor som arbetar med blodsmitta har utbildning och kunskap om hur dessa personer 

upplever sin sjukdom och att de förstår hur dessa patienter bäst vill bli bemötta. Dessa 

blodsmittade personer vill bli berörda fysiskt, blir tilltittade och sedda, och att sjuksköterskan 

ger en känsla av ett vänligt omhändertagande. Hur sjuksköterskan bemöter patienter är det 

viktigaste vid omvårdnaden (Surlis & Hyde, 2001). 

Syfte

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskors upplevelse vid omvårdnad 

av personer med blodsmitta.

Metod

Litteratursökningen utfördes i olika databaser via sökning på internet. Enligt Polit och Beck 

(2004, s. 92) var CINAHL den bästa databasen för sjuksköterskor. Där fanns referenser som 

hänvisade till nästan alla engelskspråkiga sjukskötersketidskrifter, examensarbeten och 

avhandlingar. Förutom CINAHL som Polit och Beck (2004) rekommenderade använde vi 

databaserna PubMed och Academic Search Elite. Sökorden som vi använde var: Attitudes, 

perception, empathy, nursingstaff, challenges, service, patient, willingness, stress, caregiving, 

feeling, closeness, relation nursing, nurse, bloodborne pathogens, bloodborne, HIV/AIDS, 

hepatitis, experience, caring, narrative, coping. För att kontrollera om sökorden var korrekta 

granskades dess definition i databasens uppslagsverk. Vi använde oss av MeSH som 

säkerställde att den engelska översättningen blev korrekt. Enligt Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2006, s. 63, 66, 81, 94) kunde vi kombinera ihop sökorden med booleska 

sökoperatorer som OR, AND och NOT för att ringa in så mycket som möjligt av de relevanta 

artiklar samt att vi riktade sökningen till ett avgränsat område. Vi sökte artiklar som var peer 

review. Kvalitetsgranskningen av de kvalitativa och kvantitativa artiklarna utfördes med ett 

granskningsprotokoll enligt bilaga H eller G från Willman et al. (2006, s. 96, 154-157). 
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Svaren granskades utefter de frågor som fanns i protokollet, om syftet fanns väl beskrivet. 

Artiklarna graderades genom en subjektiv bedömning som angav kvalitén. Bedömningen gav 

en poängsumma som räknades om till procent av den totala poängsumman. De graderades 

hög 80-100%, medel 70-79%  och låg 60-69%. Artikelsökning presenteras i tabell 1.  

Tabell 1. Översikt över artikelsökning
Syftet med sökningen: upplevelsen av att ge omvårdnad till patienter med blodsmitta

Academic Search Elite 2008 09 04

Söknr *) Söktermer Antal ref. Använda

1

2

3

4

5

6

7

FT

FT

FT

FT 

FT

FT

FT

Attitude OR feelings AND caring AND HIV 
OR AIDS

Perception AND nursing AND HIV OR AIDS

Attitude AND HIV OR AIDS, coping OR 
nursing OR narrative

Empathy AND nursing AND HIV/AIDS

Nursing staff AND attitude AND HIV

Caring AND attitudes OR feelings AND 
HIV/AIDS

HIV AND challenges AND service AND nurse

Caring AND attitudes OR feelings AND 
HIV/AIDS AND Hepatitis

45

23

170

4

35

14

6

2

1

0

1

1

1

1

CHINAL 2008 09 04
Söknr *) Söktermer Antal ref. Använda

1

2

3

FT

TSH

FT

Bloodborne OR blood borne

Nurse patients relations

Bloodborne AND coping OR nursing OR 
narratives

1131

5613

137

0

0

2

PubMed 2008 09 05
Söknr *) Söktermer Antal ref. Använda
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1

2

3

4

5

6

FT

FT

MSH

FT

FT

FT

HIV OR AIDS OR hepatitis

Willingness to care

Caring OR coping OR narratives AND 
willingness to care

1 AND 2 AND willingness

experiences AND stress AND caregiving AND 
nurse

closeness AND HIV/AIDS

822

235

615

31

15

7

0

0

0

2

1

1

* MSH- Mesh termer i databasen PubMed, TSH – thesaurustermer i databasen CHINAL, FT – fritextsökning.

Analys

Enligt Downe-Wamboldt (1992) används en kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats 

för att komma fram till intressant och teoretisk kunskap som gav minimal förlust av 

information från de ursprungliga texterna. Den kvalitativa innehållsanalysen är en 

forskningsmetod som står för ett systematiskt och objektivt sätt att göra meningsfulla 

slutsatser för att beskriva ett specifikt ämne. Målet med innehållsanalys är att öka slutsatsens 

kvalité av resultatet genom att sätta samman kategorierna till kontext som är exklusivt för den 

gruppen. Graneheim och Lundman (2003) menar att skapa kategorier är den centrala 

funktionen av en kvalitativ innehållsanalys. 

Analysmetoden vi använde oss av i vårt arbete var den Granheim och Lundman (2003) 

beskrev. För att få ett sammanhang läste vi igenom valda artiklar. Därefter extraherade vi de 

textenheter som svarade mot syftet, dessa kodades med bokstäver och sidhänvisning till 

artiklarna och de skrevs in i en tabell. Vi gjorde en ren översättning från engelska till svenska 

innan vi började kondensera textenheterna. Vid kondenseringen kortades textenheterna ner 

och endast det som handlade om sjuksköterskans upplevelse behölls. Vi förde ihop de 

kondenserade textenheterna till kategorier som byggde på liknande upplevelser och de 

kodades med färger. Kategoriseringen gjordes i flera steg tills de utifrån sitt innehåll med 

liknande upplevelser blev färre och bredare. Slutkategorierna beskrev resultatet av de 

upplevelser som svarade mot syftet. För att kontrollera giltigheten skriver Downe-Wamboldt 

(1992) att man kan gå tillbaka till originaltexten för att verifiera ämnets trovärdighet. I tabell 

två presenteras artiklarna som ingick i analysen.
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Tabell 2. Översikt över artiklar som ingår i analysen (n=13).
Författare, 
publicerings 
år

Typ av studie Deltagare Datainsamling och 
analysmetod

Huvudfynd Kvalitet

Breault & 
Polifroni, 1992

Kvalitativ 16 sjuksköterskor 
på tre olika 
akutvårdsenheter

Semistrukturerade 
intervjuer. 
Fenomenologiskt 
tillvägagångssätt 

Resultatet identifierades i 
sex teman: Rädsla, ilska, 
sympati, självförbättring, 
trötthet och hjälplöshet. 

Medel

Dieleman et al.,
2007

Tvärsnittsstu
die 
Kvalitativ & 
Kvantitativ 

237 sjuksköterskor 44 semistrukturerade 
intervjuer och 25 
deltagare i 
fokusgrupper. Statistisk 
analys.

Sjuksköterskor tyckte att 
arbetsbördan ökat och de 
var rädda för att infekteras 
på jobbet. De upplevde 
bristande kontroll och 
medvetenhet.

Hög

Hodgson, 2006 Kvalitativ 31 sjuksköterskor. Semistrukturerade 
intervjuer. Etnografisk 
dataanalysmetod 
användes.

Det framkom att 
sjuksköterskorna hade en 
generell positiv och 
empatisk inställning till 
patienterna. 

Hög

Lymer & 
Isaksson, 2003

Kvalitativ 9 sjuksköterskor 
och 6 
undersköterskor. 
13 kvinnor och 2 
män. Endast 
upplevelser från 
sjuksköterskor är 
använd i 
litteraturstudien.

Semistrukturerade 
intervjuer. Grounded 
theory användes. 

Sjuksköterskor upplevde 
att det fanns en konflikt 
mellan olika krav. Dessa 
var: Att skydda patientens 
integritet, skydda sig själv 
från att bli smittad och 
respekt från avdelningens 
normer.

Hög

Lymer & 
Isaksson, 2004

Kvalitativ 9 sjuksköterskor 
och 6 
undersköterskor. 
Endast upplevelser 
från sjuksköterskor 
är använd i 
litteraturstudien.

Semistrukturerade 
intervjuer. Grounded 
theory användes. 

En god säkerhet vid vård, 
typ av arbete, utrustning 
och händelser. Säkerheten 
med blodkontakt är 
potentiellt viktigt enligt 
sjuksköterskorna.

Medel

McCann, 1997 Kvalitativ & 
Kvantitativ

265 deltagare 
svarade på 
frågeformuläret. 
2/3 delar var 
sjuksköterskor och 
1/3 doktorer. De 
som blev 
intervjuade var 10 
doktorer och 20 
sjuksköterskor. 
Endast upplevelser 
från sjuksköterskor 
är använd i 
litteraturstudien.

Frågeformulär och 
semistrukturerade 
intervjuer. 
Statistiska 
analysmetoder och 
textanalys.

Det framkom att 
sjuksköterskor tyckte det 
var givande att vårda 
dessa patienter och att 
accepterade dem. 
Samtidigt var det viktigt 
att iaktta försiktighet. 
Familjen och 
arbetskollegornas stöd 
ansågs vara betydelsefullt.

Medel

Olivier & 
Dykeman, 
2003

Kvalitativ & 
Kvantitativ

70 sjuksköterskor 
och 122 av övriga 
vårdpersonalen 
svarade på ett 
frågeformulär. 
Endast upplevelser 
från sjuksköterskor 
är använd i 
litteraturstudien.

Statistisk dataanalys. Studiens resultat visar att 
mötet med HIV/AIDS 
smittade patienter leder till 
rädsla för att smittas, 
känsla av hjälplöshet, 
problem med att få aktuell 
information, sorg och 
otillräckliga resurser. 

Medel

Röndahl, 
Innala & 
Carlsson, 2003

Kvantitativ 
med en 
deskriptiv 
jämförande 
design.

48 sjuksköterskor, 
37 undersköterskor 
och 165 SSK 
studenter deltog. 
Endast upplevelser 
från sjuksköterskor 

Ett frågeformulär 
speciellt framtagen för
studiens syfte användes. 

Sjuksköterskor visade 
empati för patienterna 
samt att det fanns en liten 
rädsla för att bli smittad 
36% skulle avstå från vård 
av HIV smittade patienter 

Hög
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är använd i 
litteraturstudien.

om möjlighet fanns.

Sherman, 
2000a

Kvalitativ 15 sjuksköterskor Semistrukturerade 
intervjuer och 
observations studier. 
Textanalys. 

Resultatet ger en inblick i 
vården mellan 
sjuksköterskor och 
patienter. 
Sjuksköterskorna 
uttrycker tankar och 
känslor som uppstår i 
vården av AIDS patienter.

Medel

Sherman, 
2000b

Kvalitativ 12 sjuksköterskor Semistrukturerade 
intervjuer och 
observations studier. 
Textanalys.

Studien visar psykisk 
stress i AIDS vården, vara 
medveten om riskerna. 
Det framgår att ta risker 
och skydda sig själv. 
Emotionell stress, coping 
strategier och andliga 
perspektiv belyses. 

Medel

Smit, 2005 Kvalitativ 35 sjuksköterskor Djupgående 
semistrukturerande 
intervjuer. Analysen 
gjordes med tematisk 
analysmetod av 
intervjuerna.

Sju teman identifierades: 
Hjälplöshet, emotionell 
stress och trötthet, rädsla, 
ilska och frustration, 
arbetsterapeutrelaterade 
frågor, empati och 
självförverkligande.

Hög

Talashek et al., 
2007

Kvalitativ 9 intervjuer och 22 
fokusgrupper med 
totalt 200 läkare, 
sjuksköterskor och 
undersköterskor. 
Endast upplevelser 
från sjuksköterskor 
är använd i 
litteraturstudien.

Blandad metod med 
individuella intervjuer, 
fokusgrupper och 
ostrukturerade 
observationer gjordes. 
Enkäter. Tematisk 
analys.

Resultatet visade att 
individuella hinder 
identifierats som 
hopplöshet, stigmatiserade 
attityder, brist på kunskap 
och riskfyllda beteenden. 
En vilja att effektivisera 
insatser som hälsa och 
HIV prevention. 

Medel

van Wissen & 
Woodman, 
1994

Kvalitativ 29 sjuksköterskor, 
barnmorskor och 
undersköterskor.
Endast upplevelser 
från sjuksköterskor 
är använd i 
litteraturstudien.

Standardiserade frågor 
och fokusgrupper. 
Textanalys.

Sjuksköterskans 
inställning till HIV/AIDS 
patienter var varierande 
beroende på sociala och 
personliga erfarenheter 
och tidigare kunskaper om 
HIV/AIDS.

Medel

Resultat

Analysen resulterade i tre kategorier som presenteras med brödtext och citat i efterföljande 

text. I tabell tre presenteras kategorierna.

Tabell 3. Översikt av kategorierna (n=3).
Kategorier

Att bli berörd och känna sin otillräcklighet

Att bristen på kunskap leder till rädsla vid omvårdnad av patienter 

Att få stöd och uppskattning
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Att bli berörd och känna sin otillräcklighet

Sjuksköterskor som vårdade blodsmittade personer blev beskrev att de blev mer 

känslomässigt berörda och deras livsperspektiv förändrades, livet togs inte längre för givet 

(Sherman, 2000a). De ville skydda personer från att bli utpekade av vårdpersonal och andra 

patienter, ingen skulle döma dem för deras tidigare liv, hur de såg ut, deras sätt att leva eller 

hur de fått sjukdomen (Hodgson, 2006; McCann, 1997; Olivier & Dykeman, 2003; Röndahl, 

Innala & Carlsson, 2003). 

‘‘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, 
2000a, s. 118).

I studien av Sherman (2000a) beskrev sjuksköterskor att de blev berörda och kände oro för 

kvinnor som förnekade sin sjukdom och deras svårigheter att ta hand om barnen. 

Sjuksköterskor var själva föräldrar och uttryckte en stor oro för dessa barns utvecklig och 

fortsatta liv. Med stor sorg förklarade en del sjuksköterskor att de hade en önskan att kunna gå 

tillbaka i tiden och rädda kvinnornas liv från att bli smittade av en annan person som bar på 

blodsmitta. Sjuksköterskor i studien av Sherman (2000b) beskrev att vårda döende personer 

och stötta deras familjer gav en känsla av otillräcklighet då bristen på tid gjorde att de inte 

kunde ge tröst åt familjerna vid patientens dödsfall. 

”It broke my heart when the kids came to visit their mother. 
The little girl would stand by her mother’s side crying, 
“Mommy don’t die.” (Sherman, 2000a, s. 119).

I studien av Dieleman (2007) beskrev sjuksköterskor att patienter med blodsmitta som 

behövde mycket vård och omsorg blev accepterade som vilka personer som helst. 

Sjuksköterskor blev berörda periodvis med känslor som frustration, sorgsenhet och 

depression. De hade svårt att hantera stress men försökte ändå göra sitt bästa och accepterade 

situationen när de inte kunde hjälpa. Enligt Smith (2005) beskrev sjuksköterskor både en 

fysisk och psykisk utmattning och kände sig otillräckliga på grund av att det inte fanns något 

botemedel mot sjukdomen. I studien av Talashek (2007) beskrev sjuksköterskor att bristen på 

personal och tid gjorde det svårare att följa de riktlinjer som fanns och att ge personer med 

blodsmitta en högkvalitativ vård. 
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“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).

Att bristen på kunskap leder till rädsla vid omvårdnad av patienter

I studier av Olivier och Dykemans (2003) och Talashek (2007) beskrev sjuksköterskor oro 

över brist på medvetenhet och utbildning. De önskade mer kunskap om blodsmitta i 

grundutbildningen och fortsatt information om forskning och uppdatering om blodsmitta. I 

studien av Talashek (2007) beskrev sjuksköterskor att bristen på kunskap gjorde att de inte 

ville prata med patienter på grund av rädsla för att få frågor som de inte kunde svara på. Dessa 

frågor kunde missförstås på grund av kunskapsbrist. 

Sjuksköterskor i studien av Berault och Polifroni (1992) beskrev att de ofta var missnöjda 

med personer som var missbrukare och prostituerade eller homosexuella för att deras 

levnadssätt var förknippat med personlighet och uppträdande. Blodsmitta som sjukdom 

ansågs som oväsentlig. Sjuksköterskor kände mer rädsla mot dem som var missbrukare och 

prostituerade än de som var homosexuella. De klassades som dåliga, manipulativa, 

utmanande, fientliga, krävande, aggressiva och inte samarbetsvilliga (Berault & Polifroni, 

1992; Sherman, 2000a; Röndahl et al. 2003). I studien av Sherman (2000a) berättade 

sjuksköterskor att homosexuella personer var mycket sällskapliga och öppna. De beskrev 

också att de fick en möjlighet att få kunskap och lära sig mer om deras liv som homosexuella 

och de ledde till en god relation. Somliga sjuksköterskor tolkade blodsmittade personer som 

perversa eller syndare och fick dem att tro att de fått sjukdomen som ett straff från gud.

“I really try to care for these patients but when they are returning for
hospital care time after time and you know that they still live their
homosexual life and so on. You don’t want to care for them and I
don’t pity them.”(Röndahl et al., 2003 s. 459)

I studier som Lymer, Richt och Isaksson (2003, 2004) ansåg sjuksköterskor att handskar är 

det mest viktiga skyddet från att bli smittad men de användes sällan för att de tyckte att 

handskarna var svåra att ta blodprover med. Många kände att arbetet blev en rutin och de inte 

längre tänkte på riskerna, synen på att bli smittad i stort sett försvann. Känslan av risk kom 

och gick. Sjuksköterskor i studien av McCann (1997) upplevde att följa försiktighetsåtgärder 

och få mer kunskap om sjukdomen fick de en att känna sig bekväm i sitt arbete.
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“Bloodinfektion is always lurking behind your back in some way, and 
it might happen that you get blood on yourself, whitout being
prepared” (Lymer et al. 2003 s. 664).

Sjuksköterskor upplevde rädsla för att bli smittad på arbetet. Det visade sig med ångest, 

fruktan och oro vid vård av infekterade personer (Breault & Polifroni, 1992; Lymer et al., 

2003; Talashek, 2007; van Wissen & Woodman, 1994). I studien av Lymer et al. (2004) 

beskrev sjuksköterskor att när en del blev utsatta för blodexponering orsakade det en 

långvarig ångest för att de visste om riskerna med smittvägarna. Den första reaktionen blev 

panikartad medan den långvariga reaktionen var ångestfylld. I studien av Dieleman et al. 

(2007) beskrev sjuksköterskor att de undvek arbetsuppgifter och tog avstånd från patienter 

med HIV på grund av rädsla. Trots att de flesta i studien tyckte att de hade tillräckligt med 

adekvat skyddsmaterial och kunskap fanns det ändå rädsla hos dem att bli smittade.

”We use the gloves, these masks, gumboots and aprons. But we still
 feel we are not secure. We use 2–3 gloves and we end up using
a lot of gloves, more than the required amount”(Dieleman et 
al., 2007, s. 8).

“We have never been trained[about HIV/AIDS]; we get information on 
AIDS from the radio.” (Talashek, 2007 s. 45).

Sjuksköterskor i studien av Lymer et. al (2004) upplevde att arbetet var stressfullt och det 

påverkade arbetet negativt. Arbetet var tvunget att gå snabbt och de fanns inte tid till 

förfogande för att förbereda sig för vissa uppgifter och risken ökade för att en olycka skulle 

inträffa. De var inte alltid rädda men det fanns en ständig medvetenhet att de befann sig i 

riskzonen. Rädslan ökade över den personliga säkerheten när de arbetade med patienter som 

var aggressiva eller narkotika missbrukare. De som arbetade med dessa patienter kände oro 

för att själva bli smittade genom nålstick vilket kunde orsaka deras bortgång (Olivier & 

Dykeman, 2003). En rädsla fanns också för personer med blodsmitta som insjuknat i en 

demenssjukdom. De kunde bitas och dra ut perifera venkatetrar som kunde leda till kontakt 

med blod. Vid omvårdnad av dessa personer arbetade de ofta i par för att öka säkerheten och 

ge varandra fysiskt stöd (Sherman, 2000b). I studien av Olivier och Dykeman (2003) uttryckte 

många sjuksköterskor en önskan om att ha rätt att veta och få möjligheten att utföra 
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provtagning på en person om de blev stuckna av en nål, vilket inte alltid personerna gav sitt 

medgivande till.

Att få stöd och uppskattning

Familjens stöd hade ett viktigt inflytande i viljan att vårda personer med blodsmitta. Om 

sjuksköterskor inte fick stöd från sin familj så åtföljdes arbetet med olust och vägran, och de 

kunde inte ge personer vård och behandling som de var berättigade till (McCann, 1997). 

Nästan alla sjuksköterskor uttryckte att det fanns ett behov av andligt stöd och de hade en tro 

på högre makt och bad om styrka genom sina böner. En del sjuksköterskor upplevde 

emotionell stress på grund av att familjen inte gav dem sitt stöd. De uttryckte tydligt för sina 

familjer om deras önskan att ta hand om blodsmittade personer, utan hänsyn till att familjerna 

kände oro för valet av arbete (Sherman, 2000a, 2000b). De tyckte också att det kändes 

obekvämt med omgivningens negativa åsikter angående arbetet med dessa personer. Dessa 

uppfattningar var ofta förknippade med en naiv förståelse gällande blodsmitta (Hodgson, 

2006).

”I pray every day before I come to work for strength.”(Sherman, 2000b, s. 
1506).

“I don’t tell [people] I work with HIV, I just say that I work in
infectious diseases, because that’s what I did before, so I don’t sort of
go broadcasting…because I think you get a bad reaction from people.” 
(Hodgson, 2006, s. 286).

I studier av Breault och Polifroni (1992) och Sherman (2000a) beskrev sjuksköterskor att 

vikten av att ge personer med blodsmitta en känsla av kontroll över sin sjukdom. De ville visa 

respekt för deras liv och trots negativa känslor som aggressivitet och fientlighet från 

patienterna, så försökte sjuksköterskor gå igenom dessa negativa känslor tillsammans med 

dem. I samtalen framkom att de tidigare haft svårigheter med sina familjer, barndom och 

livshistoria och att de till slut inte litade på någon. Efter att sjuksköterskor tagit sig igenom 

individernas försvar så kände de sig uppskattade av personerna.

Sjuksköterskor kände sig stolta och nöjda med sitt utförande av tjänster i sin profession vid 

omvårdnaden. De kände att de hjälpt till mer på grund av att de hade mer förståelse för 

sjukdomen än andra (Olivier & Dykeman, 2003). Sjuksköterskor kände också att de fick 

belöning för sitt arbete när de vårdat personer så pass långt att de sjuka kände sig bekväma 
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och kunde åka hem från sjukhuset och dö med värdighet. När sjuksköterskor fick 

uppskattning för den omvårdnad de utförde så kände de att det fanns mer omsorg och 

vänlighet att ge (Breault & Polifroni, 1992).

Diskussion

Syftet med vår litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskans upplevelse vid omvårdnad av 

personer med blodsmitta. Vi har analyserat tretton vetenskapliga artiklar som resulterade i 

följande kategorier; Att bli berörd och känna sin otillräcklighet, att kunskap leder till mindre 

rädsla vid omvårdnad av patienter och att få stöd och uppskattning. Resultatet visade att 

sjuksköterskor upplevde en sorg för dessa personer och att de kände sig otillräckliga vid 

omvårdnaden då de inte hade den tid de önskade för patienterna. Bristen på kunskap gjorde att 

de kände en rädsla för hur de skulle bemöta dem. Sjuksköterskor tyckte att de behövde mer 

utbildning inom området blodsmitta. Genom att få stöd och uppskattning av familj, kollegor 

och patienter kände de sig mer uppskattade och värdefulla i arbetet.

I kategorin; att bli berörd och känna sin otillräcklighet, berättade sjuksköterskor att de fått en 

annan syn på livet och det togs inte längre förgivet. Patienternas livssituation påverkade 

sjuksköterskorna och de kände en frustration, sorgsenhet och depression för deras öde. I 

studien av Glasberg, Eriksson och Norberg (2008) beskrev sjuksköterskor en känsla av 

moralisk börda som en förmåga att känna patientens behov. Det innebar att de gjorde mer än 

de orkade och det kändes svårt att hantera sina känslor när en patient led. I studien av 

Olofsson, Bengtsson och Brink (2003) beskrev sjuksköterskor hur stress påverkade dem och 

det kunde visa sig genom att arbetet inte kunde utföras på ett korrekt sätt. Sjuksköterskor 

kunde ha svårt att minnas viktig information eller att arbetsuppgifterna blev för tunga. I vår 

litteraturstudie beskrev sjuksköterskor känslan av stress som en psykisk och fysisk 

utmattning. Dessa känslor var svåra att hantera och de kunde inte utföra den vård och 

behandling som personer var berättigade till. I jämförelse med studien av Billeter-Koponen 

och Fredén (2005) betonade sjuksköterskor att kontakten med patienter var viktig men att 

stress påverkade möjligheten till ett bra möte. Stress beskrevs av sjuksköterskor i studien av 

Juthberg, Eriksson, Norberg och Sundin (2008) som en konsekvens av ett plågat samvete. Det 

sågs främst som en varningssignal mot att skada andra människor. Sjuksköterskor berättade 

att de följde sitt samvete på arbetet, oavsett vad andra tyckte. Genom att försöka lindra sitt 

dåliga samvete gentemot patienterna beskrev de risken att bli utbränd för att de tog på sig för 
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mycket ansvar. Sjuksköterskor i studien av Strandmark (2004) beskrev att när de inte klarade 

av kraven var risken att bli utbränd stor.

I vår litteraturstudie beskrev sjuksköterskor en känsla av otillräcklighet och maktlöshet när de 

vårdade blodsmittade personer för att de visste att prognosen för dessa var dålig. I jämförelse 

med studien av Olofsson et al. (2003) beskrev sjuksköterskor att tiden inte räckte till och 

arbetsuppgifter blev inte klara till slutet av dagen. Känslan av skuld och frustration upplevdes 

när sjuksköterskor inte hann med patienterna, deras anhöriga och administrativa arbete. 

Otillräckligheten ledde till ett avståndstagande av patienter för att skydda sig själva. 

Sjuksköterskor i studien av Billeter-Koponen och Fredén (2005) beskrev maktlöshet som att 

de inte kunde ändra på sin egen situation. I jämförelse med studien av Strandmark (2004) 

beskrevs det som en negativ självbild genom att sjuksköterskor kände sig värdelösa vilket 

resulterade i ett lidande. Det innebar en sårbarhet som upplevdes med utanförskap, skam och 

skuld. De kände sig oförmögen att uppfylla de krav personer ställde på dem och kravet på sig 

själva. Sjuksköterskor i studien av Billeter-Koponen och Fredén (2005) talade om sina egna 

erfarenheter och det egna kravet som att utvecklas i arbetet och kunna lösa svåra situationer. 

De ville vara professionella och effektiva, att visa sig utmattad och sjuk ansågs vara 

oprofessionellt. Förväntningarna på sjuksköterskor var höga och bristen på tid och personal 

gjorde att de fick arbeta övertid utan någon löneökning. I studien av Enns och Gregory (2007) 

förklarade sjuksköterskor som arbetade på en kirurgisk vårdavdelning att tiden för varje 

patient har minskat i samma takt med att patientantalet ökade. 

Att bli utbränd menade Sabo (2008) med att sjuksköterskor fick en känsla av främlingskap 

inför det egna jaget och svårigheter att utföra omvårdnadsarbete. Det gav en obalans av 

överbelastning, brist på kontroll, belöning, gemenskap och brist på rättvisa i arbetet. I vår 

litteraturstudie kom vi även fram till att sjuksköterskor upplevde en otillräcklighet vid sorg 

hos dessa personer. De kände att de inte räckte till att ge tröst åt dem och deras anhöriga. I 

studien av Dunniece och Slevin (2000) beskrev sjuksköterskor som vårdade cancersjuka 

personer att de att inte kunna hjälpa och trösta på ett kompetent sätt. Genom att finnas till för 

patienten förklarade sjuksköterskor i studien av Dunniece och Slevin (2000) med att det var 

viktigt att bara lyssna till patienten vilket gav dem en känsla av lättnad och otillräckligheten 

mildrades. 
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I studien av Blomberg och Sahlberg-Blom (2007) beskrev sjuksköterskor för att underlätta det 

dagliga arbetet var det viktigt att få stöd från sina kollegor och arbeta i ett lag. Det beskrevs 

som att ha en möjlighet att ventilera sina känslor med arbetskamraterna och be om hjälp i 

svåra situationer. Alla ansåg sig ha rätt att tala om vad de tyckte utan att någon annan såg ned 

på dem. Det gav sjuksköterskor en trygghet och de kände sig professionella. Genom att arbeta 

i lag kunde de underlätta varandras arbetsuppgifter och dela med sig av sina kunskaper. 

Förutsättningar för att arbetsgruppen skall ses som ett stöd och källa av säkerhet var att alla 

hade en öppen kommunikation och en gemensam strategi. När sjuksköterskor ansåg att stödet 

från kollegor inte räckte till så beskrev de att det fanns en möjlighet att få hjälp och stöd av 

deras chef eller psykolog. Detta gav en känsla av en stark sammanhållning i arbetsgruppen 

och det kändes meningsfullt vid hantering av svåra situationer. I studien av Khowaja, 

Merchant och Hirani (2005) beskrev sjuksköterskor att chefer som använde sig av ledarskap 

och vägledning ökade trivseln på avdelningen och produktiviteten ökade jämfört med de 

chefer som inte använde sig av vägledning vilket visade att risken för utbrändhet ökade. 

Enligt studien av Glasberg, Norberg och Söderberg (2007) beskrev chefer inom sjukvården att 

sjuksköterskor behöver stöd för att kunna reflektera över sitt beslutsfattande och att de insåg 

sin förmåga att arbeta professionellt på ett säkert sätt. I studien av Cronqvist, Lützén och 

Nyström (2006) beskrev sjuksköterskor att det organiserades stödgrupper som var frivilliga. 

Det ansågs som viktigt att vara med och för att tillgodogöra sig stödet skulle man delta på ett 

aktivt sätt med att lyssna och själv berätta om svåra situationer. Ledare för grupperna kunde 

vara enhetschef, kurator, socialarbetare, präst eller psykolog. Syftet med dessa grupper var att 

ventilera händelser, känslomässiga reaktioner och arbetsförhållanden. 

I kategorin att kunskap leder till mindre rädsla vid omvårdnad av patienter upplevde 

sjuksköterskor att det fanns en brist på medvetenhet och utbildning. De önskade kontinuerlig 

information om forskningens framsteg. Det framkom att sjuksköterskor som förstod 

sjukdomen och följde försiktighetsåtgärder kände sig bekväma i sitt arbete. I studien av 

Wallerstedt och Andershed (2007) beskrev sjuksköterskor att god kunskap krävdes för att 

uppfylla sina ambitioner. De berättade genom att vårda svårt sjuka personer krävdes inte bara 

utbildning utan också erfarenhet. I varje möte mellan en patient och dennes anhöriga gav det 

dem ny kunskap och erfarenhet som de tog med sig till andra patientsituationer, det gav dem 

en högre insikt och medvetenhet om livet. I en studie av Chevannes (2002) beskrev 

sjuksköterskor sina erfarenheter med att vårda personer från en annan kultur vilket gav dem 
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en förståelse för hur dessa personer upplevde vårdsituationen. Det minskade risken för 

stigmatisering och viljan att vårda ökade. 

Resultat i vår litteraturstudie visade också att sjuksköterskor var rädda för att komma i kontakt 

med blod. Rädslan gjorde att de tog avstånd från personer med blodsmitta trots att de använde 

skyddsmaterial. Sjuksköterskor i studien av Perry (2005) ville visa respekt, bekräfta och 

försvara värdet hos personen och hjälpa dem att finna en mening i sitt lidande. Om de inte 

blev bekräftade så kunde de uppleva hopplöshet, förtvivlan och förlust. Liknande resultat fann 

Chiang, Chen och Sue (2007) där beskrev sjuksköterskor som vårdade personer med SARS 

(Severe acute respiratory syndrome) att de upplevde en stor rädsla för den egna och familjens 

hälsa. Risken för att smittas var hög och rädslan återspeglade det personliga värdet av sin 

profession. Trots rädslan för att bli smittad hade sjuksköterskor ändå en vilja att hjälpa dessa 

personer för att de ansåg sig ha vara de enda som hade den rätta kunskapen. 

Genom att skaffa sig kunskap kände sjuksköterskor sig bekväma och trygga i omvårdnaden 

vilket gav en bättre förståelse för dem som levde med blodsmitta (Haile, Landrum, Kotarba & 

Trimble, 2002; Rajabiun, 2007). För att förbättra patientvården beskrev sjuksköterskor i 

studien av Richmond, Dunning och Desmond (2007) att de borde komplettera den medicinska 

utbildningen med personlig erfarenhet och berättelser av blodsmittade personer. När 

sjuksköterskor tog del av dessa berättelser gav det en ökad benägenhet att komma ihåg 

upplevelser, mer än siffror och fakta om sjukdomen. Detta fenomen blev mer verkligt och 

ökade därmed sjuksköterskans kunskap och de visade mer medkänsla och empati. I studien av 

Haile et al. (2002) berättade sjuksköterskor att de måste inse att det fanns tillfällen då de bara 

skulle lyssna och stödja personer istället för att försöka uppmuntra dem. Det tolkades som 

falskt eller okänsligt. Sjuksköterskor måste också respektera personer och acceptera när de 

inte ville svara på frågor som ansågs sårande vilket gav känslor som skuld och skam. 

I kategorin att få stöd och uppskattning visade resultatet att sjuksköterskor tyckte att familjens 

stöd hade stor betydelse för dem. Saknades stödet så följdes arbetet med olust och vägran. De 

hade en önskan om att familjerna skulle acceptera deras val av arbete. Familjen och 

omgivningens negativa åsikter var förknippade med en naiv förståelse om blodsmitta som 

upplevdes obekvämt.  I studien av Olofsson et al. (2003) beskrev sjuksköterskorna att bristen 

på stöd upplevdes som att inte bli bekräftad, inte bli sedd eller få respons på det arbete som 

man utfört. Sjuksköterskor i studien av Strandmark (2004) beskrev att när de kände sig 
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sårbara behövdes stöd från familj och arbetskamrater. Det stärkte självförtroendet och de 

negativa känslorna kompenserades. I studien av Billeter-Koponen och Fredén (2005) beskrevs 

socialt stöd som en viktig aspekt i det psykiska välbefinnande. Det var betydelsefullt och gav 

en känsla av att man gjorde någonting bra, fick ny energi och upplevde sig professionell i 

arbetet. I jämförelse med studien av Ekwall et al. (2003) beskrev personer med gynekologisk 

cancer att när de kom till en specialistavdelning kände de sig trygga för att de visste att 

sjuksköterskor var kompetenta och hade kunskap och erfarenhet inom ämnet. Personerna 

visste att de fick den bästa möjliga vård och upplevde att de var viktigt med en kontinuerlig 

kontakt med samma vårdpersonal. De hade byggt upp en god relation och kände förtroende 

för sjusköterskor.

Resultatet i vår litteraturstudie visade också att det andliga stödet och tron på en högre makt 

fick sjuksköterskor att be böner som gav dem styrka att gå till arbetet. I studien av Strandmark 

(2004) beskrevs det att den andliga tron ibland kunde hjälpa dem genom svåra situationer. Det 

kunde ge lidandet en mening i ett större sammanhang för den enskilde personen. Vårt resultat 

visade också att när personerna kände sig bekväma med den omvårdnad som de fick kände 

sjuksköterskor sig stolta och nöjda och upplevde att de fått belöning för sitt arbete. I studien 

av Wallerstedt och Andershed (2007) beskrev sjuksköterskor som vårdade patienter i livets 

slutskede en drivkraft att uppfylla patienternas önskemål. Det beskrevs som en 

tillfredsställelse av att fått utfört god vård och uppfyllt särskilda önskemål till personer som 

var allvarligt sjuka.

Metodkritik

Holloway och Wheeler (2002, s. 254-255) skriver om tillförlitlighet med avseenden som 

pålitlighet, trovärdighet, överförbarhet och bekräftelsebarhet. Pålitlighet handlar om hur 

forskaren gått tillväga för att komma fram till resultatet. I vår litteraturstudie har vi under 

analysens gång varit textnära och försökt undvika tolkningar. Vi har regelbundet kontrollerat 

texten med originaltexten i artiklarna. För att stärka pålitligheten har vi beskrivit hela 

tillvägagångssättet under analysarbetes gång och resultatet har vi styrkt med citat för att öka 

trovärdigheten. Holloway och Wheeler (2002, s. 254-255) beskriver att trovärdigheten i 

resultatet ska stämma överens med deltagarnas upplevelser och kan styrkas med citat. 

Överförbarhet innebär att resultatet ska kunna jämföras med liknande situationer upplevda av 

andra människor. Bekräftelsebarhet innebär att läsaren ska kunna spåra källan och kontrollera 
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fakta. Styrkan med vår litteraturstudie var att vi hela tiden samarbetade och vi har haft en 

regelbunden kontakt med våran handledare som granskat materialet. Under tidens gång har vi 

deltagit i seminarium för att andra personer ska ta del av vårat arbete och för att vi skall få 

hjälp. Detta stärker tillförlitligheten i vår litteraturstudie. Svagheten med vår litteraturstudie är 

vid översättningen från engelska till svenska där viktig information kan ha gått förlorad då 

engelska är vårt andraspråk. En annan svaghet i vårt arbete är att några artiklar vi använt oss 

av är gjorda i länder där blodsmitta är ett utbrett problem där det inte finns samma tillgång till 

skyddsmaterial och mediciner som det finns i västvärlden. 

Slutsats

Vår litteraturstudie har visat hur sjuksköterskor upplever att ge omvårdnad till personer med 

blodsmitta. Resultatet har visat att det behövs en större förståelse och mer kunskap hos 

sjusköterskor inom vården. Bristen på medvetenhet gjorde att sjuksköterskor var rädda vid 

mötet med blodsmittade personer. Det resulterade i fördomar och motvilja att vårda dessa 

patienter. Det påverkade patienterna på ett negativt sätt och de fick inte den vård och omsorg 

som de förtjänade. Diskriminering av personer med blodsmitta förekommer och för att 

förbättra situationen behöver problemet lyftas upp och sjuksköterskors kunskapsnivå 

utvecklas. När sjuksköterskor upplevde sig otillräckliga och stressade fanns risken att de 

skulle bli utbrända. För att de ska känna sig trygga på arbetsplatsen är det viktigt med stöd 

och hjälp från kollegor, familj och vänner för att kunna vidareutvecklas inom området. Det är 

viktigt att kunskapen kontinuerligt uppdateras med ny forskning eftersom blodsmittan ökar i 

världen och det är ett globalt problem. Med denna litteraturstudie önskar vi att sjuksköterskor

ska få en mer positiv inställning som är fri från fördomar och att patienterna ska få en bra 

omvårdnad. 
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