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Abstrakt

Sjuksköterskor kommer i sitt arbete i kontakt med personer som har 
smittsamma sjukdomar. Syftet med litteraturstudien var att beskriva 
sjuksköterskors upplevelser vid omvårdnaden av personer med 
smittsamma sjukdomar. Litteraturstudien baserades på elva 
vetenskapliga artiklar som har analyserats med en kvalitativ 
innehållsanalys. Analysen resulterade i fyra kategorier; Att visa 
medmänsklighet och empati; Att vara trött, hjälplös, konfliktfylld 
och stigmatiserad; Att ha kunskap ger trygghet; Att utvecklas i 
arbetet och livet. Resultatet av litteraturstudien visade att 
sjuksköterskor har en humanistisk människosyn vid omvårdnaden 
av personer med smittsamma sjukdomar. En känslomässigt präglad 
konflikt upplevdes mellan den professionella skyldigheten att vårda 
personer och hotet mot sin egen och sin familjs hälsa, vilket skapade 
känslor av skuld, ångest och frustration. Sjuksköterskor upplevde att 
brist på kunskap ledde till otrygghet. Reflektion gav möjlighet för 
sjuksköterskor att utvecklas både personligt och i sin professionella 
roll.

Nyckelord: sjuksköterska, litteraturstudie, smittsamma sjukdomar, 

kvalitativ innehållsanalys, upplevelser.
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En humanistisk människosyn innebär enligt Bråkenhielm, Grenholm, Koskinen och Thorsén

(1998) att alla människor är unika och har lika värde utifrån sitt liv och inte enbart utifrån sin 

funktion, samt att människovärdet är okränkbart. Människor har rätt att utöva autonomi och 

det måste respekteras. Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2000) bygger vården på en 

värdegrund där mänskliga rättigheter och värdigheter respekteras. En god omvårdnad ska ges 

till alla oavsett kön, sjukdom eller sexuell läggning. Sjuksköterskan ska ha en humanistisk 

helhetssyn samt ett etiskt förhållningssätt i sitt arbete, vilket innebär att sjuksköterskan ska ha 

förmåga att känna empati och respektera människans självbestämmande, liv och integritet. 

Johansson, Oléni och Fridlund (2002) beskriver att sjuksköterskor har huvudansvar över att ge 

en holistisk omvårdnad till patienter, vilket innebär att patienter sätts i centrum, 

sjuksköterskor bör möta och tillgodose patienters omvårdnadsbehov såsom deras fysiska, 

psykologiska, sociala och spirituella behov.

Sjuksköterskor är den grupp som är mest utsatt när det gäller att komma i kontakt med 

smittsamma sjukdomar som överförs via bland annat blod och kroppsvätskor inom vården 

(Stone, Clarke, Cimiotti & Correa-de-Araujo, 2004). Enligt Hsin och Macer (2004) ska 

sjukvårdpersonal vara beredd att ta en livshotande risk vid svår pandemi och det är 

oacceptabelt att överge patienter. Det är viktigt att sjuksköterskor är uppmärksamma på 

patienternas känslor och upplevelser kring sina sjukdomar oavsett vilken sjukdom de har. 

Socialstyrelsens (2008) definition av smittsamma sjukdomar är sjukdomar som kan överföras 

mellan människor, från djuren eller från miljön. Smittsamma sjukdomar omfattar bland annat 

humant immunbristvirus (HIV) och acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) och 

tuberkulos (TBC), vilka definieras som allmänfarliga sjukdomar och severe acute respiratory 

syndrom(SARS) som definieras som en samhällsfarlig sjukdom. Med allmänfarliga 

sjukdomar menas smittsamma sjukdomar vilka kan vara livshotande, innebära långvarig 

sjukdom eller svårt lidande eller medföra andra allvarliga konsekvenser samt där det finns 

möjlighet att förebygga smittspridning genom åtgärder som riktas till den smittade. Med 

samhällsfarliga sjukdomar menas allmänfarliga sjukdomar vilka kan få spridning i samhället 

som innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga 

samhällsfunktioner och som kräver extraordinära smittskyddsåtgärder. Dessa grupper av 

sjukdomar ska anmälas och smittspåras enligt smittskyddslagen (SOSFS 2004:168).
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Sjukdomen HIV och AIDS orsakas av humant immunbristvirus, ett så kallat retrovirus med 

relativt låg smittsamhet. Man kan smittas om man får i sig blod eller annan vävnad från en 

smittad person som till exempel vid stickskador. Smittrisker vid vårdarbetet sker vid stick och 

skärskador i samband med kontakt med blod, serum eller blodtillblandade kroppsvätskor.

Sjukdomen TBC är en bortglömd sjukdom i Sverige och hur situationen ser ut i Sverige idag

berörs inte ofta i media. Sjukdomen TBC är en av världens allvarligaste infektionssjukdomar

som sprids genom luftvägarna. Det innebär att sjukdomen smittar främst lungor genom

upphostningar från en person med TBC. Sjukdomen SARS orsakas av ett tidigare helt okänt 

coronavirus som sprids via droppsmitta och direktkontakt med luftvägssekret. Sjukdomen 

överförs via tät kontakt mellan en virusutsöndrande sjuk person och andra människor i dennes 

omgivning. Det finns inte någon effektiv specifik terapi utan behandlingen inriktas på 

symtomlindring. Sjukdomen SARS klassas som samhällsfarlig och är anmälningspliktig 

(Smittskyddsinstitutet, 2008). Enligt WHO (2003) är SARS den första allvarliga och lätt 

överförbara nya sjukdomen som uppstått under tjugohundratalet. Fortfarande är mycket okänt

om sjukdomen och den är ett mysterium för hela världen. Sjukdomen har dock 

uppmärksammats inom vården och det har utformats en handlingsplan för 

infektionskontroller. 

Holzemer (2008) menar att hälso- och sjukvårdspersonal runt om i världen är i riskzonen för 

exponering för HIV-virus. Det visar att den faktiska smittrisken för HIV infektion är mycket 

låg i länder med hög vårdhygienisk standard, eftersom hälso- och sjukvårdspersonal i dessa 

länder har bra hygienisk kunskap och tillgång till profylaktisk behandling om de skadas av en 

nål med HIV-smittat blod. Cobelens et al. (2000) menar att den enda riskfaktorn för hälso-

och sjukvårdspersonal att bli smittad av TBC är när de har arbetat i patientnära vård i ett 

område med hög TBC förekomst.

Röndahl, Innala och Carlsson (2002) visar att både sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter 

har en empatisk attityd gentemot patienter som har sjukdomen HIV oberoende hur patienten 

har smittats av HIV virus. Rädslan för att bli smittad av HIV är låg hos både sjuksköterskor 

och sjuksköterskestudenter. Trots den låga rädslan skulle enligt Röndahl, Innala och Carlsson 

(2001) 36 % i gruppen med sjuksköterskor och 26 % i gruppen med sjuksköterskestudenter

avstå från att vårda om det var möjligt. Anledningen till dessa siffror förklaras med att 

sjuksköterskor lägger sina egna värderingar i omvårdnaden och sjuksköterskestudenter känner 

osäkerhet på grund av bristande kunskaper.
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Holzemer (2008) och Röndahl, Innala och Carlsson (2002) visar att både osäkerhet, rädsla, 

egna värderingar och bristande kunskap kan skapa ett hinder i omvårdnaden och det kan leda

till att patienter med smittsamma sjukdomar får en försämrad omvårdnad. Attree (2000) 

menar att patienter och närstående upplever god omvårdnad när personalen visar omsorg och 

respekt för deras rättigheter, värdighet och integritet. Att bli bemött på ett vänligt och 

empatiskt sätt uppskattar både patienter och närstående. Därför har sjuksköterskan ett eget 

ansvar för att upprätthålla en positiv attityd både verbalt samt icke-verbalt gentemot patienten. 

Alla människor har rätt till lika behandling, därför är det viktigt att sjuksköterskor har 

kunskap och rätt attityd vid omvårdnad av personer med smittsamma sjukdomar. Holst, 

Sparrman och Berglund (2003) menar att det är viktigt att sjuksköterskor i möte med patienter 

har ett professionellt förhållningssätt med helhetssyn, vilket innebär att ha viljan att ta reda på 

patienters behov och tillgodose det. Om inte alla sjuksköterskor har ett gemensamt 

förhållningssätt kan det leda till att omvårdnaden försämras. 

I denna litteraturstudie har vi valt att utgå från smittsamma sjukdomar såsom HIV, TBC och 

SARS för att de är globalt utbredda och smittar människor emellan. Sjukdomen HIV är 

fortfarande omdiskuterad, TBC är en bortglömd sjukdom och SARS är en relativ ny sjukdom. 

Vi anser därför att det skulle vara intressant att undersöka hur sjuksköterskor upplever 

omvårdnaden av dessa tre smittsamma sjukdomar. Sjuksköterskors upplevelser vid 

omvårdnad av personer med smittsamma sjukdomar har en stor betydelse i 

omvårdnadsprocessen eftersom de oundvikligt påverkar den sjuka personen. Sjuksköterskor 

utför omvårdnadsarbete och skapar relationer med personer som baseras på deras inställning 

och upplevelser av smittrisken. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva 

sjuksköterskors upplevelser vid omvårdnad av personer med smittsamma sjukdomar.

Metod

Litteratursökning 

En systematisk litteratursökning utfördes som datainsamlingsmetod till vår litteraturstudie. 

Referensdatabaserna Cinahl, Academic Search Elite och PubMed användes till 

litteratursökningen. Sökorden kontrollerades mot Swedish MeSH som säkerställde att den 

engelska översättningen blev korrekt. Artikelsökningar gjordes som fritextsökningar. Av de 

utvalda sökorden gjordes databassökningar i olika kombinationer. De sökord som valdes att 

användas var: tuberculosis, HIV och AIDS, SARS, nurses, health care, experiences, 
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perceptions, interviews, nursing, qualitative study. Inklusionskriterierna innefattade att 

sjuksköterskor skulle vårda personer med tuberkulos, HIV/AIDS och SARS, kvalitativa

vetenskapliga artiklar som skulle beskriva ett inifrånperspektiv, det vill säga sjuksköterskors 

upplevelser. Artiklarna skulle vara publicerade mellan 1998-2008, skrivna på engelska och 

vetenskapligt granskade. Vid granskningen av referenslistor lästes alla abstrakt igenom på alla

funna artiklar för att få en kort beskrivning av vad artiklarna handlade om (jmf. Polit & Beck, 

2004, s.97). Urvalet av artiklar gjordes i första hand utifrån titel och abstrakt med syftet i 

åtanke. En översikt av den systematiska litteratursökningen presenteras i tabell 1.

Tabell 1. Översikt av litteratursökningen
Syftet med sökningen: sjuksköterskors upplevelser vid omvårdnad av personer med smittsamma 
sjukdomar
Academic search 2009 01 13
Söknr. *) Söktermer Antal ref. Valda artiklar
1. FT HIV/AIDS and nurses 52 1
2. FT HIV/AIDS and nursing 139 0
3. FT HIV/AIDS and nurses and perceptions 121 2
4. FT HIV/AIDS and experiences and health care 251 0
5. FT HIV/AIDS and qualitative study 82 0
6. FT Tuberculosis and nurses 2671 0
7. FT Tuberculosis and interviews 126 0
8. FT Tuberculosis and qualitative study 269 0
9. FT Tuberculosis and nurses and interviews 777 0
10. FT SARS and nurses 111 0
11. FT SARS and qualitative study 4 2
12. FT SARS and interviews 9 0
Cinahl 2009 01 13
Söknr. *) Söktermer Antal ref. Valda artiklar

1. FT HIV/AIDS and nurses 28 0
2. FT HIV/AIDS and nursing 325 0
3. FT HIV/AIDS and nurses and perceptions 88 0
4. FT HIV/AIDS and experiences and health care 175 0
5. FT HIV/AIDS and qualitative study 62 0
6. FT Tuberculosis and nurses 80 0
7. FT Tuberculosis and interviews 124 0
8. FT Tuberculosis and qualitative study 16 0
9. FT Tuberculosis and nurses and interviews 28 0
10. FT SARS and nurses 51 0
11. FT SARS and qualitative study 4 0
12. FT SARS and interviews 45 0
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Forts. Tabell 1. Översikt av litteratursökningen
Pubmed 2009 01 13
Söknr. *) Söktermer Antal ref. Valda artiklar

1. FT HIV/AIDS and nurses 511 0
2. FT HIV/AIDS and nursing 1210 0
3. FT HIV/AIDS and nurses and perceptions 42 1
4. FT HIV/AIDS and experiences and health care 265 0
5. FT HIV/AIDS and qualitative study 538 0
6. FT Tuberculosis and nurses 559 2
7. FT Tuberculosis and interviews 473 0
8. FT Tuberculosis and qualitative study 269 0
9. FT Tuberculosis and nurses and interviews 18 0
10. FT SARS and nurses 113 1
11. FT SARS and qualitative study 47 0
12. FT SARS and interviews and health care 42 1
13. FT SARS and nurses and experience 19 1
FT = fritextsökning Summa utvalda artiklar: 11

Kvalitetsgranskning av artiklar

Enligt Polit och Beck (2004, s. 246) ska trovärdighet kan kontrolleras genom att upprätta en 

plan för kvalitetsgranskning. Elva artiklar bedömdes och kvalitetsgranskades baserat på 

studiernas problemformulering, urval, metod för datainsamling, analys, etiskt resonemang och 

resultatredovisning i enlighet med Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006, s.94-97). Artiklarna 

poängbedömdes (tabell 2). Om artikeln hade hög kvalitet gav det 1 poäng och om artikeln 

hade låg kvalitet gav det 0 poäng. För att en artikel skulle få hög kvalitet krävdes att det fanns 

en tydlig beskrivning av syftet, urval, datainsamling och analys. Ett etiskt resonemang skulle 

vara beskrivet och resultatet skulle vara logiskt, begripligt och kommunicerbart beskrivet. 

Bedömningen gav sedan en poängsumma som vi räknade om till procent av den totala 

poängsumman. En översikt över de artiklar som har ingått i analysen presenteras i tabell 3.

Tabell 2. Procentindelning vid kvalitetsgradering

Procentindelning Kvalitetsbedömning

80-100% Hög

70-79% Medel

60-69% Låg

Analys

Syftet med en kvalitativ innehållsanalys är att få kunskap och förståelse av ett fenomen. 

Därför är denna analysmetod lämplig för forskning inom omvårdnad och för att få fram 

personliga upplevelser (Downe-Wamboldt, 1992). Kvalitativ innehållsanalys kan ha antigen 
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en manifest ansats eller latent ansats. Enligt Graneheim och Lundman (2004) innebär manifest 

ansats att forskaren analyserar vad som står i texten, det synliga innehållet. Med latent ansats 

innebär att forskaren analyserar den underliggande meningen i texten, tolkar och söker 

samband i vad texten handlar om. En textenhet består av ord eller fraser som relaterar till 

varandra i innehåll och kontext samt svarar mot syftet med studien. Kondensering innebär att 

man kortar ned textenheterna men behåller innehållet. Etiketten på textenheter kallas kod som 

gör det möjligt att kunna följa dessa genom hela processen. En kategori är en grupp 

kondenserade textenheter som i flera steg sammanförs till en slutkategori med en gemensam 

överskrift. Slutkategorierna ska vara varandra uteslutande till sist. Att kategorisera är kärnan i 

en kvalitativ innehållsanalys. Kategorierna avser främst en beskrivande nivå av innehållet av 

det manifesta innehållet i texten.

En kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats har använts i den här litteraturstudien

inspirerad av Graneheim och Lundman (2004). Analysarbetet började med att vi läste igenom 

de vetenskapliga artiklarna ett flertal gånger för att skapa en känsla och en helhetsbild vad 

artiklarna handlade om. Därefter identifierades textenheter som svarade mot syftet. Varje 

textenhet försågs med en unik kod som gjorde det möjligt att härleda den till originaltexten. 

Sedan översattes textenheterna till svenska, kondenserades och endast det som handlade om 

sjuksköterskors upplevelser behölls utan att förlora kärnan i varje textenhet. De kondenserade 

textenheterna var textnära, vilket innebar att inga egna ord lades in. Av de kondenserade 

textenheterna skapades preliminära kategorier utifrån textenheternas innehåll. 

Kategoriseringen gjordes i flera steg tills de utifrån sitt innehåll med liknande upplevelser 

blev färre och bredare med en gemensam överskrift. När inga fler kategorier kunde 

sammanföras och kategorierna var avskilda från varandra avslutades analysarbetet. De slutliga 

kategorierna redovisas med brödtext. 

Tabell 3. Översikt över artiklar som ingår i analysen (n= 11).
Författare, Typ av studie Deltagare Datainsamling och Huvudfynd Kvalitet
Publicerings analysmetod
År

Bensimon et al. Kvalitativ 67 deltagare totalt Djupgående Sjuksköterskor upplevde Medel
2007 13 sjuksköterskor semistrukturerade professionellt och moralisk

Endast upplevelser intervjuer. dilemma samt skyldighet
från sjuksköterskor Grounded-Theory. att vårda patienter och skydda
är använd i sin familj från att bli smittad 
litteraturstudien. av smittsamma sjukdomar.
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Forts. Tabell 3. Översikt över artiklar som ingår i analysen (n= 11).
Författare, Typ av studie Deltagare Datainsamling och Huvudfynd Kvalitet
Publicerings analysmetod
År

Chalco et al. Kvalitativ 7 sjuksköterskor Etnografisk metod Sjuksköterskors huvudupp- Hög
2006 deltagande gift var att ge emotionellt stöd 

observationer, till patienter med TBC och deras 
fokusgrupps- familjer.
diskussioner och 
intervjuer. Tematisk
innehållsanalys.

Chung et al. Kvalitativ 8 sjuksköterskor Ostrukturerade Sjuksköterskor upplevde Hög
2004 intervjuer. en variation av emotionella

Fenomenologisk känslor, osäkerhet och 
innehållsanalys förändring av sin livssyn
inspirerad av vid omvårdnaden av 
Colaizzi. SARS-patienter.

Escott & Kvalitativ 48 deltagare varav Djupgående semi- Sjuksköterskor upplevde Medel
Walley, 13 sjuksköterskor. strukturerade emotionell påfrestning
2005 Endast upplevelser intervjuer. men samtidigt hade de

från sjuksköterskor Textanalys inspirerad en vilja att ta hand om 
är använd i av Rithcie & Spencer. patienter med TBC.
litteraturstudien.

Hodgson, 2006 Kvalitativ 31 sjuksköterskor Semistrukturerade Sjuksköterskor upplevde Hög
intervjuer. Etnografisk en generellt positiv och
dataanalysmetod empatisk inställning
användes. vid omvårdnad av

AIDS-patienter.

Holroyd & Kvalitativ 7 sjuksköterskor Personliga reflektioner Sjuksköterskor upplevde Hög
McNaught, av sjuksköterskor från professionellt dilemma, rädsla,
2008 deras essäer. och förändring av sin livssyn

Narrativ innehålls- vid omvårdnad av SARS-
analys. patienter.

Robertson et al. Kvalitativ 10 deltagare totalt Semistrukturerade Sjuksköterskor upplevde Hög
2004 4 sjuksköterskor intervjuer. sig konfliktfyllda, rädda,

Endast upplevelser Grounded-Theory. arga, frustrerade samt
från sjuksköterskor brist på kontroll vid
är använd i omvårdnad av SARS-
litteraturstudien. patienter.

Shih et al. Kvalitativ 200 sjuksköterskor Semistrukturerade Sjuksköterskor upplevde Hög
2006 fokusgruppintervjuer. rädsla, brist på kontroll,

Frågeformulär. emotionellt stöd från
Tematisk innehålls- patienter och kollegor
analys. vid omvårdnad av SARS-

patienter.

Sherman, Kvalitativ 12 sjuksköterskor Semistrukturerade Sjuksköterskor upplevde Medel
2000a intervjuer och emotionell stress,

deltagande medvetenhet om riskerna
observationer. och ett nytt livssperspektiv 
Textanalys inspirerad vid omvårdnad av AIDS-
av Carini. patienter.

Sherman, Kvalitativ 15 sjuksköterskor Semistrukturerade Sjuksköterskor upplevde Medel
2000b intervjuer och olika känslor i relationen

deltagande vid omvårdnad av 
observationer. AIDS-patienter.
Textanalys inspirerad
av Carini.

Smit, 2005 Kvalitativ 35 sjuksköterskor Djupgående Sju teman identifierades: Hög
semistrukturerade hjälplöshet, trötthet, rädsla
intervjuer. Tematisk ilska och frustration,
innehållsanalys. empati och självförverkligande.
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Resultat

Analysarbetet resulterade i fyra kategorier (tabell 4) som presenteras med brödtext. Resultatet 

illustreras även med citat från analysartiklarna. 

Tabell 4. Översikt av kategorier (n = 4)

Kategorier

Att visa medmänsklighet och empati

Att vara trött, hjälplös, konfliktfylld och stigmatiserad

Att ha kunskap ger trygghet

Att utvecklas i arbetet och livet

Att visa medmänsklighet och empati 

I en studie av Sherman (2000b) tyckte sjuksköterskor att patienter med smittsamma 

sjukdomar inte var annorlunda än andra människor men att dessa patienter hade behandlats 

orättvist av samhället och omgivningen. De kände en vilja att hjälpa patienterna och ville lära 

känna patienterna och deras intressen för att skapa en värdefull relation. Hos patienter som 

hade svårt att öppna sig ville sjuksköterskor leta fram deras positiva egenskaper för att kunna 

förstå deras livsvärld. I en studie av Hodgson (2006) accepterade sjuksköterskor patienterna 

för vem de var och behandlade dem på samma sätt som alla andra. I omvårdnaden hade 

sjuksköterskor en medvetenhet om sårbarheten hos patienterna och de såg patienterna som 

individer vilka var i behov av vård. Ett flertal sjuksköterskor beskrev sitt arbete som ett kall, 

de hade blivit kallade till att minska lidandet. 

Caring for them is my life. (Sherman, 2000b, s.121)

I don’t think anybody has the right to judge other people, and I don’t think it 
necessarily matters how the person caught the disease – they have caught the 
disease and they need our help should mean it doesn’t matter.
(Hodgson, 2006, s.288)

Sjuksköterskor ansåg att deras yrkesroll innebar att vara lyhörd för andra människors behov 

samt möta deras behov så gott de kunde. De kände en vilja att hjälpa patienter få en bättre 

förståelse om sina sjukdomar genom att de gav information och stöd. Sjuksköterskor beskrev 

att de kände glädje och menade att de hade all tid i världen för patienter och inget problem var 

för stort eller för litet. Sjuksköterskor betonade vikten av att vara tillgängliga för patienter och 

närstående. De såg inte bara patienters behov utan även deras närståendes behov. 
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Sjuksköterskor gav omvårdnad till närstående genom att inge lugn och hjälpte dessa känna till 

och förstå patienternas tillstånd (Chalco et al., 2006; Chung, Wong, Suen & Chung, 2005; 

Sherman, 2000a). I en studie av Sherman (2000b) belyste sjuksköterskor behovet av att ge 

stöd till patienternas närstående och vikten av att ge vägledning i övergången till närstående 

eftersom det kunde hjälpa närstående acceptera döden. Sjuksköterskor i studier av Chung et 

al., (2005), Hodgson (2006) och Smit (2005) uttryckte känslor av empati och medkänsla för 

sina patienter. De engagerade sig och tyckte att patienter var mer som vänner än patienter. När 

sjuksköterskor vittnade patienters smärta och lidande kände sjuksköterskor sorg och 

medlidande för patienter och patienternas närstående. Sjuksköterskor tyckte det var 

deprimerande att patienter som lämnade sjukhusen fortfarande var sjuka. Sjuksköterskor

försökte sätta sig in i patienters situation och försökte att förstå vad de gick igenom.

I just empathize with a patient and try to put myself in his or her shoes or
try to think of how I would feel if it were one of my friends.

(Chung et al., 2005, s.513)

We’re in this together. When you hurt, I hurt. (Sherman, 2000a, s.1505)

Sjuksköterskor kände frustration och oro när patienter äventyrade sin egen hälsa genom att 

förneka sin sjukdom eller att vägra behandling. De kände även en radikal känsla av sorg och 

smärta för patienter som de vårdat under en längre tid avled. Sjuksköterskor önskade att de 

hade kunnat rädda patienters liv och sjuksköterskor var ledsna att patienter inte var kvar så de 

skulle kunna dra nytta av nya läkemedel. Sjuksköterskor insåg därför vikten av att hjälpa 

patienterna att leva fullt ut fram till döden (Sherman, 2000a; Sherman, 2000b). Sjuksköterskor 

kände att det var betydelsefullt när de kunde utföra små saker som till exempel köpa en 

tidning till patienter eller när de gav patienterna en möjlighet att prata med sin närstående. Det 

handlade om att gå utöver sina rutiner som beskrevs av sjuksköterskor i studien (Chung et al., 

2005).

I would ask if any patients in my cubicle would like to have some toiletries 
or hot food in the canteen… I think when I’m really caring the most for 
a patient is when I go above and beyond just the routine. 
(Chung et al., 2005, s.515)
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Att vara trött, hjälplös, konfliktfylld och stigmatiserad

Sjuksköterskor i studier av Escott och Walley (2005) och Smit (2005) upplevde 

känslomässiga påfrestningar i omvårdnaden av patienter med smittsamma sjukdomar. 

Sjuksköterskor kände sig trötta när de kom till arbetet och när de lämnade arbetet var de 

fortfarande trötta eftersom omvårdnaden var krävande. De kände både fysisk och psykisk 

fatigue när de såg hur patienter led. Hjälplöshet och maktlöshet var närvarande hos

sjuksköterskor när patienterna inte blev bättre. Sjuksköterskor tyckte att det var oerhört 

känslomässigt uttömmande när de såg hur deras patienter reagerade på sitt eget lidande och 

dödsprocessen. 

Sjuksköterskor i studier av Bensimon, Tracy, Bernstein, Shaul och Upshur (2007) och 

Robertson, Hershenfield, Grace och Stewart (2004) beskrev innebörden av att vara 

sjuksköterska som något som innebar ett accepterande av skyldigheter och åtaganden, vilket 

även innebar risk för smitta. Det ledde till att sjuksköterskor kände sig konfliktfyllda för de 

hade en plikt att vårda, men samtidigt hade de även en skyldighet att skydda sina familjer och 

sig själva. Sjuksköterskor kände skuld, ångest och frustration när de kämpade med sina 

personliga och yrkesmässiga åtaganden (Holroyd & McNaught, 2008) 

Although we were taught to be obligated to provide care for patients with 
different medical needs, we were in a dilemma to dedicate commitment to our 
profession or avoid bringing risks to ourselves and to our families.
(Holroyd & McNaught, 2008, s.31-32)

Sjuksköterskor kände egna tvivel och yttre press för att göra en uppoffring eftersom de kände 

skyldighet mot sina familjer, samtidigt som de kände en professionell skyldighet att vårda 

patienter. Det var ett svårt val för sjuksköterskor och de var tvungna att noga tänka efter om 

de var beredda att sätta sig i riskzonen och göra en uppoffring (Bensimon et al., 2007; Shih, 

2007). Sjuksköterskor var rädda och oroliga över den potentiella höga risken för sina sårbara 

familjer, kollegor och vänner som kunde bli smittade genom dem. De kände sig som 

smittkällor eftersom de arbetade på sjukhusen (Robertson et al., 2004; Shih et al., 2007). 

Sjuksköterskor kände att ångest och rädsla ökade när de såg sina kollegor drabbas. Tanken på

att de själva kunde bli smittade var hela tiden närvarande, vilket skapade en ständig känsla av 

oro (Chung et al., 2005; Robertson et al., 2004).
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I have my own family and also professional nursing role requirements. Facing 
this fatal disease, do I need to sacrifice myself even at the cost of losing all my
family? What about my children’s future? (Shih et al., 2007, s.174)

When you [went] to a patient, it was like going to a firing squad, cause… 
I’m going to do this, but I don’t know… if I’m going to catch this thing.
(Robertson et al., 2004, s.405)

I studier av Hodgson (2006), Robertson et al. (2004), Shih et al. (2007) och Smit (2005) 

kände sjuksköterskor sig obekväma och vågade inte berätta för sina familjer och vänner att de 

arbetade med patienter med smittsamma sjukdomar för att undvika negativa reaktioner. 

Sjuksköterskor avstod även från att berätta om sina arbetserfarenheter för sin omgivning 

eftersom de kände stigmatisering från dessa. Detta ledde till att de kände sig sårade och arga. 

Sjuksköterskor i studier av Bensimon et al. (2007) och Smit (2005) tyckte inte de hade fått 

tillräckligt med stöd och uppskattning från sin omgivning när de arbetade i denna riskfyllda

arbetsmiljö.  

Att ha kunskap ger trygghet

I en studie av Sherman (2000a) berättade sjuksköterskor att de kände trygghet när de var 

välinformerade om användning av skyddsutrustning. I studien av Smit (2005) beskrev

sjuksköterskor att de upplevde trygghet och kände ingen rädsla när de vårdade patienter efter

att de hade genomgått utbildning om smittsamma sjukdomar. Sjuksköterskor i en annan studie

av Sherman (2000a) berättade att de hade vetskap om hur smittan överfördes, därför kände de 

sig inte paralyserade av rädsla. Otillräcklig utbildning skapade mycket psykisk stress hos 

sjuksköterskor därför betonade de behovet av mer ingående och fortlöpande utbildning 

(Bensimon et al., 2007; Holroyd & McNaught, 2008; Smit, 2005). I en studie av Holroyd och 

McNaught (2008) berättade sjuksköterskor att bristen på kunskap för att hantera smittsamma 

sjukdomar, resulterade i att de kände osäkerhet vid omvårdnadsarbetet. Bensimon et al.

(2007) och Sherman (2000a) beskrev att sjuksköterskor hade kunskap om smittsamma 

sjukdomar samt att de var medvetna om att risken för smitta var låg därför kände de ingen

oro. Sjuksköterskor accepterade att det fanns en risk för smitta i omvårdnadsarbetet, men de

upplevde att deras arbete var som vilket arbete som helst eftersom de hade en ständig 

medvetenhet om att de befann sig i riskzonen. 

As we learned more about the transmission of the disease, we realized that
we only needed protection from exposure to body fluids, not casual contact.

(Sherman, 2000a, s.1503)
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I en studie av Hodgson (2006) beskrev sjuksköterskor att de kände en trygghet eftersom de 

inte såg någon risk att arbeta med smittsamma sjukdomar så länge de följde riktlinjerna, och 

sjuksköterskor tyckte inte deras arbete var annorlunda än något annat arbete. I en studie av 

Smit (2005) beskrev sjuksköterskor att de var medvetna om att det fanns protokoll som 

användes vid olyckshändelse och att det fanns allmänna försiktighetsåtgärder för att 

förebygga risken för smitta. Sjuksköterskor i studien av Sherman (2000b) berättade att de 

upplevde trygghet av allmänna skyddsåtgärder. Bristen på tydliga riktlinjer ökade 

sjuksköterskors rädsla för att smitta sina närstående och de kände osäkerhet över 

infektionskontrollernas effektivitet (Holroyd & McNaught, 2008; Robertson et al., 2004).

Inadequate special training and time preparation for staff deployed to care
for the SARS cases also created much psychological stress. 

(Holroyd & McNaught, 2008, s.31)

Att utvecklas i arbetet och livet

Sjuksköterskor i studier av Sherman (2000b) kände att de hade fått en ny mening och ett nytt 

ändamål med arbetet och livet genom omvårdnadsarbetet. Sjuksköterskor uttryckte en känsla 

av personlig och yrkesmässig utveckling när de hade fått erfarenheter av svåra situationer. De

blev mer trygga i sig själva och känslomässigt starkare samt bättre människor genom 

omvårdnadsarbetet. Sjuksköterskor berättade att döden inte blev känslomässigt svår i och med 

att de hade lärt sig om processen. De kände sig tillfreds och hedrade när de fick vara med om

och bidrog till en värdig död för patienter. Sjuksköterskor ansåg sig vara aktiva och lyssna på

patienternas livsberättelser hjälpte sjuksköterskor att värdesätta glädjen i sina egna liv. 

Sjuksköterskor i studie av Sherman (2000a) övervann den känslomässiga stressen i 

omvårdnaden därför att de fann mening i sina roller, vilket även ökade deras eget 

välbefinnande och utveckling. Sjuksköterskor använde humor för att hålla stämningen uppe 

bland både patienter och kollegor. De hade lärt sig att acceptera sina känslosvängningar i 

omvårdnaden och såg det som en del av arbetet att utveckla omvårdnadsarbetet. Enligt Smit 

(2005) betonade sjuksköterskor vikten av att ge den bästa omvårdnaden till patienter genom 

att ha ett icke-dömande och icke-diskriminerande förhållningssätt. I en studie av Shih et al. 

(2007) beskrev sjuksköterskor att de uppmuntrade, uppskattade samt värderade stöd från 

kollegor. De delade med sig av sina framgångar, misslyckade erfarenheter och gav stöd till 

varandra, vilket ledde till att de utvecklades yrkesmässigt och deras självförtroende stärktes 

ännu mer. Sjuksköterskor kände sig värdefulla i omvårdnadsarbetet (Escott & Walley, 2005).
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Sjuksköterskor uttryckte att reflektioner och böner var möjligheter till självutveckling som 

gav dem emotionell styrka och kompetens. Sjuksköterskor hade utvecklat ett nytt perspektiv 

på livet som innebar att inte ta livet och relationer för givet, att leva livet fullt ut samt att ta 

ansvar för sin egen hälsa (Holroyd & NcNaught, 2008; Sherman, 2000a; Sherman, 2000b). 

I started to rethink the meanings of life, recognize the importance of family
and valued spending time with family and friends.
(Holroyd & McNaught, 2008, s.32)

Diskussion

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskors upplevelser vid omvårdnad 

av personer med smittsamma sjukdomar. Analysen resulterade i fyra kategorier: Att visa

medmänsklighet och empati; Att vara trött, hjälplös, konfliktfylld och stigmatiserad; Att ha 

kunskap ger trygghet; Att utvecklas i arbetet och livet.

I kategorin Att visa medmänsklighet och empati framkom att sjuksköterskor hade en holistisk 

människosyn, sjuksköterskor tyckte inte att patienter med smittsamma sjukdomar var

annorlunda än andra människor. Sjuksköterskor ville vårda dem eftersom de såg människan 

bakom sjukdomen och de hade förmågan att leva sig in i patienters situation. Det framkom i 

resultatet att sjuksköterskor tyckte det var viktigt att de fanns till hands för patienter och 

närstående. I likhet med vårt resultat framhåller McCann och Sharkey (1997) att 

sjuksköterskor visar medmänsklighet genom att de behandlar patienter med smittsamma 

sjukdomar lika som andra patienter oavsett vilken bakgrund, religion eller livsstil patienter 

har. Sjuksköterskor anser att dessa har blivit orättvist behandlad av sin omgivning. 

Sjuksköterskor har en altruistisk människosyn som gör att de har förmågan att inte döma 

patienter med smittsamma sjukdomar utan accepterar patienter som individer. O’Connell och 

Landers (2008) betonar att i omvårdnadsarbetet är det viktigt att sjuksköterskor visar respekt 

för patienter och bekräftar patienter som individer. I likhet med vårt resultat framhåller Lopez 

(2007) att sjuksköterskor har känslor av empati. De upplever hjälplöshet när de inte kan

underlätta patienters smärtor och sjuksköterskor känner att de vill gråta tillsammans med 

patienterna. Sjuksköterskor bygger upp en nära relation med patienter och när de avlider 

känner de sig förkrossade. Georges, Grypdonck och Diereckx de Casterle (2002) beskriver att 

sjuksköterskor vill vara tillgängliga och känsliga för patienters och närståendes uttalade och 
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outtalade behov. Genom att lyssna på patienter och närstående kan de få möjlighet att prata 

om sina bekymmer.

Vårt resultat visade att sjuksköterskor engagerade sig, visade intresse och lärde känna 

patienter, vilket innebar att de kunde skapa en tillitsfull relation. Sjuksköterskor gick utöver 

omvårdnaden för att de kände ett krav att göra gott för patienter. De hade kunskapen om 

fördelen av att följa behandlingen, vilket medförde att de blev ledsna och frustrerade när 

patienter inte följde behandlingen. Detta kan anknytas till Løgstrup (1994, s.41-43, 53, 75) 

som menar att det i varje möte mellan människor finns ett etiskt krav. Grunden i det etiska

kravet är att göra gott för den andre, människor är ömsesidigt beroende av varandra och att i 

varje möte med människan finns en naturlig tillit som är given. Att visa tillit innebär att man 

öppnar sig och därmed visar sin sårbarhet. Den person som visar tilliten har ett outtalat krav 

på att tilliten tas emot med samma hållning. Det etiska kravet är outtalat – radikalt, vilket 

innebär att man lyssnar till mer än vad som uttryckligen sägs, handlar osjälviskt och bedömer

vad som är bäst för den andre. 

I kategorin Att vara trött, hjälplös, konfliktfylld och stigmatiserad framkom det att

sjuksköterskor kände skuld och var konfliktfyllda. De kände konflikt mellan sin

professionella skyldighet att vårda patienter och hot mot sin egen och sin familjs hälsa.

Maunder et al. (2003) bekräftar att sjuksköterskor känner sig konfliktfyllda mellan sin roll 

som sjuksköterska och som förälder. De känner ett professionellt ansvar och altruism å ena 

sidan, å andra sidan känner sjuksköterskor rädsla och skuld över att ens egen familj blir utsatt 

för potentiell risk för smitta. Ruderman et al. (2006) bekräftar att sjuksköterskor bekymrar sig

om de kan skydda sig själva och sina familjer under en pandemi. De betonar att den etiska 

koden i deras profession förpliktar en skyldighet att vårda patienter oavsett sjukdom och att 

patienters välbefinnande alltid ska komma i första hand. Sjuksköterskor hamnar i en situation 

där de har en vilja att vårda patienter och en vilja att skydda sig och sin familj, vilket leder till 

att de känner samvetskval. Maunder et al. (2003) framhåller att sjuksköterskor som arbetar 

med SARS blir stigmatiserad från samhället när de berättar var de arbetar, vilket leder till 

känslor av ilska och frustration, därför undviker de att berätta var de arbetar. I resultatet i vår

litteraturstudie fann sjuksköterskor stöd från sina kollegor. De fick inget stöd från sin familj 

och kunde inte tala med dem om sina bekymmer som medförde att de kände sig 

stigmatiserade av sina familjer. Till skillnad mot vårt resultat framhåller Sørlie, Jansson och 

Norberg (2003) att sjuksköterskor känner sig ensam i arbetet när det inte finns någon öppen
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dialog mellan kollegor om sina funderingar kring liv och död. Sjuksköterskor vänder sig 

därför till sin familj för att få möjlighet att ventilera sina tankar. Tzeng och Yin (2006) 

betonar att både psykisk och emotionellt stöd från familj, vänner och kollegor är viktigt för 

sjuksköterskor som arbetar under en pandemi.

I kategorin Att ha kunskap ger trygghet framkom det att sjuksköterskor som hade kunskap om 

smittsamma sjukdomar kände sig bekväma och trygga i sitt arbete. Sjuksköterskor betonade 

att det fanns ett behov av kunskap och riktlinjer om smittsamma sjukdomar. Breault och 

Polifroni (1991) bekräftar att sjuksköterskor känner sig rädda när adekvat utbildning saknas 

och de är osäkra över skyddsutrustningens effektivitet. Blomberg och Sahlberg-Blom (2007) 

och Sørlie, Jansson och Norberg (2003) lyfter fram vikten av att ha kunskap i ämnet 

omvårdnad, både allmän kunskap och specifik kunskap. Sjuksköterskor tycker att utbildning 

är nödvändigt i omvårdnadsarbetet, eftersom det ger en känsla av trygghet. Van Wissen och 

Woodman (1994) framhåller att sjuksköterskor känner att utbildning och övning verkligen 

kan minska rädslan för att bli smittad. Sjuksköterskor påpekar att det finns brister i riktlinjer 

vad det gäller infektionskontroller vid HIV/AIDS. Tzeng och Yin (2006) menar att 

sjuksköterskors rädsla för att smittas av fågelinfluensa är en indikation på brist av förståelse 

och kunskap om sjukdomen. Blomberg och Sahlberg-Blom (2007) betonar att kunskap och 

utbildning är en möjlighet som värdesätts högt av sjuksköterskor för att hålla sig uppdaterad.

I kategori Att utvecklas i arbetet och livet framkom det att sjuksköterskor tyckte att erfarenhet 

och reflektion gav dem möjlighet till självutveckling. Sjuksköterskor värderade och 

uppskattade stöd från kollegor, vilket gjorde att deras självförtroende stärktes. Sjuksköterskor 

hämtade styrka genom sin religion och humor, vilket underlättade omvårdnadsarbetet. 

McCann och Sharkey (1997) bekräftar att erfarenhet i omvårdnaden ger möjligheter för 

sjuksköterskor att utveckla en mer positiv attityd och mer öppet sinne mot patienter, vilket 

leder till att de vill ta hand om patienter med HIV/AIDS. Holst, Sparrman och Berglund 

(2003) beskriver att reflektion, livserfarenhet och yrkeserfarenhet hjälper sjuksköterskor att 

självutvecklas och bli mer säkra i sin yrkesroll. Sjuksköterskor uppskattar spontana samtal 

mellan kollegor, vilket är det bästa, lätt tillgängliga och mest adekvata stöd som de behöver. 

Blomberg och Sahlberg-Blom (2007) betonar vidare att sjuksköterskor genom erfarenhet har 

utvecklat sin självkänsla och självinsikt, vilket är viktigt i arbetet med patienter och 

närstående för att kunna veta sina begränsningar. När det finns möjlighet för reflektion och 

vägledning är det till stor hjälp för sjuksköterskor så de kan hantera stressiga situationer.
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Sjuksköterskor uppskattar att det finns möjlighet att dela sin erfarenhet och kunskap med 

kollegor, vilket ger en känsla av trygghet, bekräftelse samt en känsla av samhörighet. 

Svantesson, Löfmark, Thorsén, Kallenberg och Ahlström (2008) beskriver vikten av att 

sjuksköterskor och deras kollegor kan reflektera och ventilera sina funderingar kring etiska 

problem tillsammans med en filosof som handledare, etisk rond. Sjuksköterskor upplever att 

den etiska ronden främjar en ömsesidig förståelse för varandras känslor, vilket leder till insikt 

och trygghet i liknande situationer i framtiden. Tzeng och Yin (2006) framhåller att genom sin 

religion kan sjuksköterskor hämta styrka för att underlätta sin emotionella stress. Vårt resultat 

visade att sjuksköterskor använde sin humor för att hålla stämningen uppe. Detta kan jämföras 

med Åstedt-Kurki och Isola (2001) som menar att sjuksköterskor använder humor som ett 

hjälpmedel när det gäller att tackla svåra situationer med både patienter och kollegor. Att 

skratta tillsammans med både patienter och kollegor kan göra stämningen trevligare och 

lättare. 

Metoddiskussion

Holloway och Wheeler (2002, s.254-255) beskriver att tillförlitlighet i en kvalitativ studie 

innebär att datainsamling ska ske på ett systematiskt och adekvat sätt. Tillförlitlighet består av 

pålitlighet, trovärdighet, överförbarhet och bekräftelsebarhet. Pålitlighet innebär vilket 

tillvägagångssätt forskarna har använt för att komma fram till resultatet. I vår litteraturstudie 

har vi noggrant beskrivit tillvägagångssättet av analysarbetet och datainsamling i detalj. De 

artiklar som har ingått i studien har presenterats i en översiktstabell som inkluderar författare, 

typ av studie, deltagare, resultat samt en kvalitetsgraderingstabell vilket har förstärkt 

pålitligheten. Vi har strävat efter att behålla kärnan i textenheterna och arbetat textnära under 

arbetsgången. För att undvika att misstolka textenheterna och inte förlorat kärnan i 

analysarbetet har vi gjort regelbundna kontroller mot originaltexterna i artiklarna. Vi har 

använt artiklar med både medel och hög kvalité för att öka tillförlitligheten.  

Trovärdighet innebär enligt Holloway och Wheeler (2002, s.254-255) att resultatet ska 

överensstämma med studiedeltagarnas upplevelser, vilket kan styrkas med citat. Graneheim 

och Lundman (2004) påpekar att det kan vara svårt att inte tolka textenheterna. I vår 

litteraturstudie har vi stärkt trovärdigheten genom att styrka texten med citat. Eftersom vi har 

varit två författare som arbetat med litteraturstudien har risken för att förlora information och 

nyansering av textenheterna minskat vilket ökar trovärdigheten. Överförbarhet innebär enligt 

Holloway och Wheeler (2002, s.254-255) att resultatet kan jämföras och överföras till en 
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liknande situation eller liknande deltagare. Vi anser att vår litteraturstudie kan överföras på 

sjuksköterskor i liknande situationer, även personer med andra yrkesroller som kommer i 

kontakt med personer med smittsamma sjukdomar. Enligt Polit & Beck (2004, s. 435) innebär 

bekräftelsebarhet att resultatet ska representera deltagarnas upplevelser och inte påverkas av 

forskarnas förutfattade meningar. Vi valde en kvalitativ innehållsanalysmetod med manifest 

ansats för vår litteraturstudie och detta innebar att vi skulle undvika att tolka texterna, vilket 

ökar bekräftelsebarheten. 

Styrkan med litteraturstudien är att vi har haft utbildning i artikelsökning med hjälp av 

bibliotekspersonal för att kunna använda adekvata sökord och finna relevanta artiklar. Vi har 

haft handledning och seminarium ett flertal gånger där vi diskuterat, kritiskt granskat och 

erhållit feedback till vår litteraturstudie. Svagheter med litteraturstudien är vår brist på 

erfarenheter av kvalitativ innehållsanalys. För att erhålla kunskap har vi diskuterat med vår 

handledare och även läst relevant litteratur och artiklar. Översättningen av textenheterna från 

engelska till svenska är också en svaghet eftersom engelska inte är vårt förstaspråk. För att 

minska risken att förlora kärnan i texterna använde vi översättningsprogram och ordbok. 

Slutsats

Vår litteraturstudie indikerar att sjuksköterskor har en humanistisk människosyn vid 

omvårdnaden av personer med smittsamma sjukdomar. Relationen mellan sjuksköterskor och 

patienter är grundläggande i omvårdnadsarbetet, utan medmänsklighet och empati går 

sjuksköterskor bara på rutin och kan inte se eller tillgodose patienters behov. Att 

sjuksköterskor har en positiv inställning och är fri från fördomar är en viktig förutsättning för 

att kunna främja ett gott möte och ge en god kvalitet i omvårdnadsarbetet. Resultatet har visat 

att sjuksköterskor behöver förbättra och ständigt uppdatera sin kunskap om smittsamma 

sjukdomar. Tryggheten hos sjuksköterskor växer i takt med kunskaps- och utbildningsnivån,

därför bör kontinuerlig utbildning vara tillgänglig. Sjuksköterskor bör ha möjlighet att 

reflektera över sin yrkesroll som sjuksköterska vid smittsamma sjukdomar för att vara 

förberedd på de känslomässiga påfrestningar det kan medföra. De bör även erbjudas 

handledning i form av etisk rond, där de kan medvetandegöra och diskutera sina inställningar 

samt negativa känslor, vilket hjälper sjuksköterskor att bemöta personer med smittsamma 

sjukdomar på ett holistiskt sätt. Det finns forskning om sjuksköterskors upplevelser vid 

smittsamma sjukdomar, däremot saknas det forskning om hur sjuksköterskor kan hantera de 

upplevelser som omvårdnadsarbetet medför vid smittsamma sjukdomar. Vi efterlyser mer
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forskning inom området för att detta kan hjälpa sjuksköterskor att kunna känna sig mer trygg i

sig själv och därmed bidra en bättre kvalitet av omvårdnad för personer med smittsamma 

sjukdomar.
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