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Abstract

To be homosexual and affected of a fatal illness like HIV/AIDS is a frightening

experience. How the nurse encounter the patient then becomes very important. The aim of

this literature study was to illustrate factors that can be important in the encounter between

the nurses and the homosexuals with HIV/AIDS. The result showed that negative attitudes

are common among nurses and healthcare workers. The attitudes are created by prejudices,

misunderstandings and lack of knowledge. Lack of knowledge leads to unnecessary fear to

be caught by a contagion yourself. In the literature was also described that homosexuals

with HIV/AIDS need to be looked at as individuals, active and respected, involved in their

own care and  feel safety. In the future, nurses will meet this patient group in a larger

extension than before, because the illness will continue to grow globally. The conclusion is

that the nurses need more knowledge about HIV/AIDS and nursing care, to create good

encounters to homosexuals with HIV/AIDS.
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INLEDNING

I västvärlden är de som framförallt drabbas av Humant immunbristvirus (HIV) /Acqired

Immune Deficiency Syndrome (AIDS) homosexuella män. HIV/AIDS är en sexuellt

överförbar sjukdom och mycket fruktad för att det ännu inte finns någon bot för den.

Därför utsätts homosexuella för moraliska fördomar utav omvärlden, men även av

sjukvårdspersonal. De homosexuella får ofta skulden för att världen drabbats av denna

smittsamma sjukdom.

Forskare i USA upptäckte 1981 en ökning av ett sjukdomstillstånd som framförallt

drabbade yngre homosexuella män. De fick en speciell form av lunginflammation och

försvagat immunförsvar. 1982 upptäcktes det första AIDS fallet i Sverige (Asgeirsdottir

Håkansson & Carlsson, 1996).

 Drygt tjugo år senare fortsätter sjukdomen att öka. I praktiken innebär detta att

sjuksköterskor i vården kommer att möta dessa personer i en större utsträckning än

tidigare. Därför anser vi det intressant att belysa detta område.

Världshälsoorganisationen, World Health Organization, (WHO) beräknade att år 2000

var 40 miljoner människor i världen HIV-smittade, därav 10 miljoner barn . Det är

möjligt att HIV-smitta kan ha funnits i århundraden fast kanske avgränsat geografiskt

eller som ett mindre allvarligt virus. Mycket tyder dock på att HIV funnits i mellan 40

och 60 år bland människor (Moberg, 1996). Enligt WHO fanns i december 2002 42

miljoner HIV/AIDS smittade runt om i världen (Världshälsoorganisationen, 2002).

BAKGRUND

HIV/AIDS
Under stor del av 1980-talet har samhället via medierna konfronterats med budskap och

bilder av HIV/AIDS. Budskapen har varit en blandning av fakta och fördomar och har

ofta visat sjukdomen från dess mest skrämmande sida. Både budskapen och bilderna
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bidrog till att skapa en panikstämning i Sverige runt mitten av 80-talet. Paniken som

uppstod kring HIV/AIDS var och är fortfarande till stor del  en moralisk panik.

Genom den nära kopplingen mellan sjukdomen och homosexuella lyftes en annorlunda,

främmande och omoralisk sexualitet fram. HIV/AIDS förändrades till ett hot, inte bara

mot den egna hälsan utan mot samhällets dominerande värderingar och normer, i

synnerhet föreställningarna om den heterosexuella sexualitetens och familjebildningens

självklarhet. Sjukdomar så som HIV/AIDS där orsakerna är oklara och där ingen

effektiv behandling finns, skapar ofta en mängd fantasier. Bisarra teorier utvecklades

om möjliga och omöjliga smittvägar (Månsson & Hilte, 1990). Moberg (1996) menar

att genom förståelse och respekt för människors olika behov kan ett samhälle skapas

som motverkar rädsla och isolering bland människor. Det kan på så sätt bli lite lättare

för personer med problem att leva vidare.

Smittan sprids genom oskyddat sex, intravenöst missbruk, genom blod, vid

transplantationer av organ, från mor till sitt ofödda barn, vid förlossning samt genom

bröstmjölk efter födseln (Asgeirsdottir Håkansson & Carlsson, 1996). Ericson och

Ericson (2000) menar att HIV-smitta finns i infekterade människors blod, sädesvätska,

slidsekret, likvor, nervvävnad och möjligen i saliv. Smittsamheten hos HIV-virus är

dock låg, lägre än för de flesta andra humanpatogena virus. HIV/AIDS smittar inte vid

sociala kontakter.

Trots att forskningen nu har visat att man kan leva med sjukdomen i flera år finns det

fortfarande stora svårigheter för de smittade. Ingen har blivit botad från HIV/AIDS och

det finns ingen behandling som kan stoppa förloppet. Även om rädslan och paniken är

mindre i dag så går döden inte att undvika för någon av oss, ett faktum som blir extra

påtagligt för den som har fått ett besked om en dödlig sjukdom. Närheten till döden

präglar hela sjukdomsförloppet och speciellt den sista tiden. Existentiella och

psykologiska frågor som alltid uppstår vid livets slut är i stort sett de samma för den

som är  döende i HIV/AIDS (Månsson & Hilte, 1990)
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Homosexualitet
Att vara homosexuell innebär att känna kärlek och sexuell attraktion till någon av

samma kön, så som heterosexuella känner kärlek och sexuell attraktion till någon av

motsatt kön (Skansgård, Svendsen, Aanrud & Aars, 1998). Många forskare utgår från

den normativa uppfattningen att homosexualitet statistiskt sett är onormal och måste

därmed förklaras. Det finns inga specifika förklaringar till varför vissa människor

utvecklar en homosexuell läggning medan andra utvecklar en heterosexuell (Cullberg,

2000). Detta är ett mycket omdiskuterat problem och många försök har gjorts för att

hitta orsaker till en homosexuell identitet. Olika teorier har studerats utan att en entydig

förklaring har framkommit om varför personer blir homosexuella. Troligtvis är det ett

samspel mellan olika faktorer, en del biologiska och andra miljöbetingade (Skansgård,

m.fl., 1998).

Skansgård, m.fl. (1998) menar att synen på homosexuella har förändrats till det bättre.

Fram till 1944 var homosexuella handlingar förbjudna och ända fram till 1979 fanns

homosexualitet upptaget i Socialstyrelsens register som ett sjukdomstillstånd. Idag är

det allt fler människor som väljer att visa sin homosexualitet öppet. Många väljer att

leva i parförhållande som kan jämställas med äktenskap. Partnerskapslagen infördes

1995. I februari 2003 ändrades lagen så att homosexuella har rätt att prövas som

adoptivföräldrar.

Trots att många homosexuella upplever  att synen på homosexualitet förändrats  är det

svårt att vara öppen gentemot andra om sin läggning. Många är rädda för det annorlunda

och detta kan visa sig i form av avvisande och/eller fientlighet. När rädslan är stark

kallas det homofobi (Skansgård, m.fl., 1998). Homofobi innebär en irrationell avsky för

homosexualitet och homosexuella. Många homosexuella har blivit misshandlade,

hotade och förnedrade till följd av sin sexuella läggning och detta kan vara en förklaring

till varför många är rädda att visa sin homosexualitet öppet. Fortfarande dödas personer

enbart av anledningen att de är homosexuella (Bohman, 1995). Det hävdas att homofobi

är ett försvar gentemot den egna rädslan för den splittring personen själv känner i sin

sexuella läggning (Skansgård, m.fl., 1998).
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Bemötande
Inom all vård är ett värdigt bemötande ett grundläggande krav. Som grund måste

sjuksköterskan ha en vilja  att hjälpa sin nästa. I ett värdigt bemötande av patienten

ingår att visa respekt, ge patienten stöd att bevara sin integritet och sitt

självbestämmande och att hjälpa patienten till ett meningsfullt innehåll i vardagen (SoS,

1997:17).

Edlund (1994) talar om två olika dimensioner när det gäller värdighet, en absolut  och

en relativ . Den absoluta värdigheten har människan bara genom att vara människa. Det

innebär att människan är fri. Denna frihet innebär dock ett ansvar. I detta ansvar ingår

respekt och aktning, respekt för människan och de mänskliga rättigheterna.

Människovärdet är absolut och oberoende av andra värden så som ekonomiska,

samhällsnyttiga eller affektiva. Människans egenvärde och värdighet kan aldrig

ifrågasättas eller tas ifrån människan.

Den relativa värdigheten har sitt ursprung i kulturen människan lever i. Här kan

värdigheten förändras, raseras och återupprättas. I den relativa värdigheten spelar

upplevelsen och medvetandet en central roll. Den relativa värdigheten kan delas in i en

yttre och inre. I den  yttre värdigheten visar människan vem hon är genom handlingar

och sitt sätt att vara. Den inre värdigheten är vägledande genom handlandet mot andra

människor och också mot sig själv. Här ryms också normer och moral.

Ett gott bemötande är inte alltid bara medfött utan går att lära. Särskilt inom vården är

det personen själv som är det viktigaste instrumentet. För att kunna lära sig ett värdigt

bemötande krävs utbildning i bemötandefrågor som stimulerar den personliga

utvecklingen. Frågor om etik och moral bör också lyftas fram och ges betydligt högre

status än de har idag (SoS,1997:17).

Kris
En kort tid efter att personen blivit smittad kan influensaliknade symptom uppträda.

Därefter kan det ta flera år innan personen insjuknar i HIV/AIDS, för att tillslut dö av

sjukdomen. Att få reda på att man smittats med denna dödliga sjukdom kan  innebära att
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personen drabbas av en traumatisk kris. Sjuksköterskan bör kunna bemöta en sådan

person på ett professionellt, värdigt och medmänskligt sätt. Sjuksköterskan har en

person i svår kris framför sig och bemötandet kan bli avgörande för hur personen i

framtiden kommer att hantera sin sjukdom och livssituation (Cullberg, 2000).

Vid en traumatisk kris upplevs den fysiska existensen, sociala identiteten, tryggheten

och andra livsmål som allvarligt hotade . Krisen kan indelas i fyra olika faser. Den akuta

fasen kan innebära att personen utåt sett verkar oberörd. Bakom fasaden är dock hela

tillvaron ett kaos, vilket kan innebära att personen reagerar med panik och aggressivitet.

Denna fas kan vara i någon timme upp till ett dygn. I reaktionsfasen bryter smärtan

igenom. Sömnstörningar, aptitlöshet, kroppsliga reaktioner, ångest och depression kan

uppträda. Denna fas varar några veckor upp till månader. Bearbetningsfasen pågår olika

länge hos olika individer, kanske ända upp till ett år. Nyorienteringsfasen innebär att

situationen kan hanteras. Smärtan behöver inte vara borta, men kan kontrolleras.

Cullberg (2000) anser att om HIV/AIDS fört något positivt med sig så är det att man

idag talar mer öppet om frågor som rör sexualitet, bland annat homosexualitet.

Professionell omvårdnad
I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) står att vården skall ges med respekt för

alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet.

Grundläggande för omvårdnad är ett respektfullt bemötande. 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. Det är också viktigt att all personal ser människan i ett helhetsperspektiv

och inte enbart inriktar sina insatser på sjukdomstillståndet. Sjuksköterskan har

dessutom en kvalificerad utbildning i specifik omvårdnad som kräver kunskap inte bara

om människans normala funktioner utan även om den aktuella sjukdomen och dess

behandling (SOSFS 1993:17).

Skansgård, m.fl. (1998) skriver att de som arbetar i sjukvården utgör ett tvärsnitt av den

svenska befolkningen, med därmed följande möjligheter och begränsningar.
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Begränsningarna kan bestå i fördomar, värderingar och attityder gentemot den

homosexuella personen. Enligt Jonsson (1995) känner många sjuksköterskor och övrig

personal rädsla för att vårda en person som har HIV/AIDS. Det finns många

känslomässiga reaktioner inför denna sjukdom som gör att personen inte blir bemött på

ett professionellt sätt. Genom att bearbeta de egna känslorna kan sjuksköterskan

emellertid få en möjlighet att ta kontroll över situationen.

Sjuksköterskan förmedlar handlingar och värderingar genom tal och kroppsspråk. Det är

därför en plikt att reflektera över sitt eget beteende gentemot patienten. Genom

reflektion kan man ändra på ett icke önskvärt förhållningssätt (Arlebrink, 1996).

Omvårdnad baseras på en känsla av att vilja bry sig. Detta är en grund för att

omvårdnaden skall bli professionell. Sjuksköterskan har i sin utbildning grundläggande

kunskaper och värderingar i omvårdnad och bör därför styras av ett humanistiskt

perspektiv och en helhetssyn på människan (SOSFS 1993:17).

PLISSIT-modellen
Många med HIV/AIDS som söker hjälp behöver inte avancerad läkarhjälp. Det räcker

ofta med rådgivning och stöd från en sjuksköterska. Även om sjuksköterskan har

begränsad kunskap om patienters sexuella problem kan sjuksköterskan ge god hjälp

bara genom att lyssna och ge tillåtelse till samtal. Genom att lyssna får sjuksköterskan

bättre insikt i andra människors livssituation och kan därmed bli bättre på att hjälpa

(Annon 1976).

 PLISSIT-modellen kan vara användbar när det rör frågor om sexualitet. P-LI-SS-IT är

en förkortning av ”Permission, Limited Information, Specific Suggestions, and

Intensive Therapy” (tillåtelse, begränsad information, specifika förslag och intensiv

terapi). Genom att följa PLISSIT-modellen kan således hjälp ges utifrån fyra nivåer där

första nivån är tillåtelse. Många kan få tillräcklig hjälp av att bara få tala om sin

sexualitet och ta upp sexuella frågor utan att sjuksköterskan kommer med råd. Andra

nivån är begränsad information. Här krävs att sjuksköterskan besitter viss kunskap om

sexualitet, som patienten inte har. Begränsad information kan innebära att ge enkel och
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saklig information. Det kan även innebära att klargöra situationen eller klara upp

missförstånd. Informationen kan ges skriftligt eller muntligt. Sjuksköterskan måste

förvissa sig om att patienten förstått informationen rätt. Tredje nivån är specifika

förslag. Sjuksköterskan kan på denna nivån komma med rådgivning eller ge förslag på

olika organisationer och föreningar som känner till liknande problem som patienten har.

Fjärde nivån är intensiv terapi. Sjuksköterskan behöver på denna nivå grundliga

kunskaper i psykoterapi och sexologi. Detta för att kunna stödja och bistå personer som

har sexuella  problem av en djupare karaktär. Av de personer som söker vård är det få

som behöver denna djupare terapi.

Christiansen (1998) anser att det kan vara svårt att diskutera frågor som rör sexualitet

både för sjuksköterskor och patienter. Att då använda sig av PLISSIT-modellen kan

underlätta för båda parter. Modellen konstruerades av Annon (1976), är enkel att lära

sig och att använda sig av.

SYFTE
Syftet med studien var att belysa faktorer som kan vara av betydelse för sjuksköterskors

bemötande av homosexuella med HIV/AIDS.

Frågeställningar
Hur påverkas sjuksköterskan av egna värderingar, attityder och fördomar i bemötandet

av en homosexuell patient med HIV/AIDS ?

Hur påverkar rädslan för HIV/AIDS-smitta sjuksköterskans bemötande av patienten?

Hur upplever patienten sjuksköterskans bemötande i vården?

METOD

Litteratursökning och urval
Detta arbete har genomförts som en litteraturstudie. Litteratur har sökts manuellt på

högskolebiblioteket i Vänersborg, biblioteket i Lilla Edet och Tanumshede. Systematisk

sökning har gjorts via högskolebibliotekets katalog Sofia. Databaser som artiklar sökts i

är SweMed+, SweMed, PubMed och Cinahl (se tabell 1 nedan).
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Tabell 1. Sökord och träffar genom sökning i databaser.

Databaser Sökord Träffar

SweMed+ HIV/AIDS 882

SweMed Homosexuell läggning 67

PubMed Homosexual 12 469

Cinahl HIV 12 385

Cinahl AIDS 15 342

Cinahl Homosexuella 659

Cinahl HIV+AIDS+homosexuella 466

Cinahl Nursing 176 207

Cinahl Journal of 58 440

Cinahl HIV+AIDS+homosexuella+nursing+journal of 188

Utifrån de 188 träffarna på Cinahl lästes titeln på artiklarna och en kontroll om de var

vetenskapliga gjordes det vill säga refereebedömda. Sammanföll detta så lästes

abstractet. Var abstractet  relevant utifrån vårt syfte beställdes artikeln genom

högskolebiblioteket. Utifrån de 67 träffarna på SweMed hittades en avhandling som

sammanföll med arbetets syfte. 17 artiklar och en avhandling beställdes. Sökning

gjordes också manuellt i vetenskapliga tidskrifter på högskolebiblioteket och 2 artiklar

kopierades. Utifrån referenslistor har ytterligare 5 artiklar hittats och beställts. De

sammanlagt 24 funna artiklarna och avhandlingen  delades upp mellan författarna och

lästes igenom. 15 artiklar  valdes bort eftersom de inte var relevanta för vårt arbetes

syfte och frågeställningar. Dessa artiklar handlade om enbart unga homosexuella

personer, attityder hos psykoterapeuter, HIV/AIDS hos drogmissbrukare och några

artiklar visade sig vara för gamla för att anses som relevanta, eftersom synen på

homosexuella  har förändrats genom åren. De 9 artiklar och avhandlingen som slutligen

valdes redovisas i Tabell 2 (se sid 9). Litteraturen som använts är i huvudsak ifrån 1990

och framåt på grund utav att nyare forskningsrön ger en bild av hur sjuksköterskor idag

upplever homosexuella med HIV/AIDS. Telefonkontakt har också tagits med

Riksförbundet För Sexuellt Likaberättigande (RFSL) och hudmottagningen på

Sahlgrenska Universitets sjukhus som har ett HIV/AIDS-team. Broschyrer erhölls, men

var ej användbara i arbetet.
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Tabell 2. Översikt av analyserad litteratur, författare, år, metod och syfte.

Författare År Metod Syfte
Beedham&Wilson-
Barnett

1995 Intervjuer av personer med
HIV/AIDS på klinik eller i
hemmet.

Att undersöka sociala behov och
hälsa hos personer med
HIV/AIDS och deras syn på
service gentemot dem.

Cederfjäll 2002 Intervjuer av patienter med
HIV/AIDS. Gjord i USA
och Sverige.

Att beskriva och analysera
erfarenheten av vården till en
grupp HIV-infekterade
homosexuella män och en
förståelse för vården från ett
patientperspektiv.

McCann 1997 Kvantitativ med
frågeformulär och kvalitativ
med semistrukturerade
intervjuer.

Att ta reda på vad som inverkar
på läkare och sjuksköterskors
villighet att ge vård och
behandla personer med
HIV/AIDS.

O´Hare,Williams&
Ezoviski

1996 Kvalitativ. Intervjuer. Att undersöka hur stark AIDS
och homofobi är hos college
studenter.

Robinson 1998 Litteraturstudie. Syftet är att undersöka attityder
mellan sjuksköterskor och
patienter och hur det kan
påverka kvaliten på vården.

Siminoff, Erlen&Lidz 1991 Litteraturstudie. Att undersöka  sjuksköterskors
attityder och uppförande
gentemot  HIV/AIDS- patienter.

Snowden 1997 Kvalitativ. Intervjuer. Att se om studenters kännedom
och attityder efter avslutat
treårigt program har ändrats
sedan de började skolan.
Kännedom, attityder, tro och
beteende var knutet till
HIV/AIDS.

Steele&Melby 1995 Av kvantitativ art.
Frågeformulär.

Att undersöka kunskap,
värderingar och uppfattningar
hos sjuksköterskan när det
gäller HIV/AIDS.

Stewart 1999 Kvantitativ studie.
Frågeformulär.

Att se om attityderna till
HIV/AIDS ändrades hos de
sjuksköterskestuderande under
en treårsperiod. Om attityder
ändrades som ett resultat av
teoretisk och praktisk
erfarenhet.

Välimäki,Suominen
&Peate

1998 Litteraturstudie. Att presentera dokumenterade
bevis när det gäller attityder till
HIV/AIDS och personer med
denna sjukdom, dels att
sammanställa forskning som
gjorts angående attityderna hos
vårdpersonal, studenter och
allmänheten när det gäller detta
område.
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Analys
Enligt Patel och Davidsson (1994) är målet med analysen att urskilja mönster, teman

och kategorier. Om det i samband med analysen görs en strukturering av materialet kan

detta underlätta analysen (Backman 1998). De 9 utvalda artiklarna och avhandlingen

delades upp mellan oss två författare. Utifrån arbetets syfte och frågeställningar

analyserades artiklarna. Artiklarna analyserades i flera steg. Först lästes artikeln och det

som var relevant för vårt arbete markerades. Det markerade lästes igenom ytterligare en

gång och olika kategorier framkom som överensstämde med frågeställningarna. Dessa

kategorier markerades med olika färger, en färg för varje frågeställning. Detta

textmaterial sammanställdes och översattes. Under arbetets gång skapades

underrubriker, som texten sedan sorterades in under. Därefter skrevs det in i

resultatdelen.

I artiklarna benämns patienter som vårdtagare, vårdkonsumenter, HIV-patienter eller

som AIDS-patienter. I detta arbete används HIV/AIDS-patienter. Vårdgivare,

vårdpersonal eller sjuksköterskor benämns i arbetet som sjuksköterskor oavsett vad som

står i litteraturen.

RESULTAT
Resultatet presenteras med underrubriker som belyser sjuksköterske- och

patientperspektivet inom HIV/AIDS vården.

Sjuksköterskans bemötande av patienten
Egna värderingar, attityder och fördomar
Steele och Melby (1995) anser i sin studie att när HIV/AIDS började breda ut sig fanns

det negativa attityder mot homosexuella män. Författaren anser det oroande att

sjuksköterskor tror att de har rätt att vägra vård till HIV/AIDS patienter. För många

sjuksköterskor är det ett emotionellt dilemma mellan skyldigheten att vårda och risken

att bli smittad när det gäller vård av dessa patienter. Studien jämför sjuksköterskor på

hospice, sjukhus och i samhället och deras kunskap och uppfattning när det gäller

HIV/AIDS. Sjuksköterskorna som var 15 stycken från varje grupp besvarade ett
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frågeformulär bestående av 24 punkter indelat i 5 olika sektioner. Det framkommer att

sjuksköterskor på hospice visar på mer kunskap och har en positivare inställning

gentemot HIV/AIDS-patienter. De visar också mindre fruktan än de två andra

grupperna. Alla grupperna av sjuksköterskor skaffar sig information genom media,

press och genom att läsa sjukskötersketidskrifter. Hospice-sjuksköterskor är dock mer

benägna att själva skaffa sig mer information. Av sjuksköterskorna känner cirka 35% att

de är tillräckligt tränade att vårda patienter med HIV/AIDS och majoriteten av dessa

sjuksköterskor var de som arbetade på hospice. Brist på tillgång till information och att

träna upp sin förmåga i vårdande  speciellt på sjukhus och i samhället gör dessa grupper

av sjuksköterskor dåligt förberedda på att vårda HIV/AIDS-patienter.

Stewart (1999) menar att rädslan för en AIDS epidemi i början av 1980-talet gjorde att

allmänheten och sjuksköterskor visade negativa attityder för högriskgrupper såsom

homosexuella. Homosexuella blev offer för fördomar och diskriminering.  Möjligen

håller nu detta på att vända till en mer positiv och tolerant syn. Sjuksköterskestuderande

har positiva attityder gentemot  homosexuella, men har mer fördomar mot patienter med

HIV/AIDS. Det visar sig att sjuksköterskestuderande har mer fördomar mot en patient

som har HIV/AIDS än en patient med leukemi.

Det framkommer att fruktan, missuppfattningar och negativa attityder till personer med

HIV/AIDS är vanligt bland sjuksköterskor, studenter och allmänhet. Dessa attityder har

varit svåra att ändra på. Det är viktigt att uppmuntra och stödja sjuksköterskor till att

överväga sina egna kunskaper och attityder. Sjuksköterskor och framförallt studenter är

rädda för HIV/AIDS-smitta. Därför är det av största vikt att öka människors kunskap.

Attityder skapas beroende på erfarenheter. Det visar sig att positiva attityder skapas av

kunskap och erfarenhet  av att vårda HIV/AIDS-patienter eller att känna någon person

som har HIV/AIDS. Attityder visar sig vara nära relaterat till nivån av kunskap,

könstillhörighet och kultur. Det finns ett fortlöpande behov av allmänna kampanjer för

att upprätthålla allmänhetens uppmärksamhet angående HIV/AIDS relaterade frågor,

men det måste också kompletteras med mer målinriktade programutbildningar

(Välimäki, Suominen & Peate, 1998).
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Robinson (1998) anser att negativa attityder förekommer bland läkare, sjuksköterskor

och övrig vårdpersonal gentemot patienter med HIV/AIDS. En del klarar arbetet genom

att undvika att arbeta med dessa patienter, medan några gör så gott de kan. Attityder och

andra spärrar bland personal inverkar negativt på kvaliteten av vården för personer med

HIV/AIDS. Fastän fruktan för HIV/AIDS minskar, ökar inte villigheten att ge vård till

denna patientgrupp. Ju mer homofobi sjuksköterskorna har desto mer ovilliga var de att

ge vård.

O´Hare, Williams och Ezoviski (1996) menar i sin studie att nivån på empati och

omsorg påverkas negativt av kännedom om att personen som vårdas är homosexuell

med HIV/AIDS. Studien visar också att män i allmänhet oftare har homofobi än kvinnor

när det gäller HIV/AIDS. Trots tillgången till allmän information om HIV/AIDS hade

många av studenterna i studien ändå fortfarande negativa känslor för homosexuella och

orimliga rädslor för att komma i kontakt med HIV/AIDS. Vidare framgår att

yrkesutövande sjuksköterskor som arbetar med högriskgrupper  troligtvis är mindre

rädda för att komma i kontakt med HIV/AIDS.

En studie gjordes för att undersöka om sjuksköterskestudenter ändrade sina attityder till

HIV/AIDS-smittade under sina tre år som studerande. Där jämfördes

sjuksköterskestudenterna med en liten kontrollgrupp av matematikstudenter. Studien

visade att sjuksköterskestudenterna hade förvånansvärt positiva attityder till HIV/AIDS.

Det framkom  att det inte var någon markant skillnad mellan första och tredje års

sjuksköterskestudenter. Men när sjuksköterskestudenterna jämfördes med

matematikstudenterna visade det sig att sjuksköterskestudenterna hade mer positiva

attityder än matematikstudenterna. Resultatet var inte förvånande eftersom det inte är

otänkbart att tänka sig att sjuksköterskestudenterna väljer att läsa sjuksköterskeprogram

för sitt intresse och vårdande attityd för människor. Resultatet visar också att lite har

gjorts för att ändra på eventuella negativa attityder i skolan (Snowden,1997).

Beedham och Wilson-Barnett (1995) har gjort en studie där 85 patienter från olika

grupper med HIV/AIDS ingår. Det var grupper av homo- och heterosexuella män,

kvinnor med och utan barn, drogmissbrukare och patienter från etniska minoriteter som

intervjuades. Det framkommer att det viktigaste för patienterna är personalens attityder,
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det är mer betydelsefullt än kompetens och effektiva behandlingar. 96% av patienterna i

studien menar att vänlighet och en avslappnad attityd visar att personalen bryr sig om

och visar förståelse. Detta gjorde att patienterna kände sig som individer och inte enbart

som en patienter med ett rumsnummer. Initialt efter diagnos såg patienterna sig själva

som dödsdömda. Sjuksköterskor som då visade positiva attityder och engagemang sågs

som en resurs tillsammans med adekvat information och effektiva behandlingar. Detta

gjorde det lättare för patienterna att hantera sin sjukdom. Homosexuella med HIV/AIDS

vill bli vårdade av sjuksköterskor med positiva attityder och med en god kunskap om

HIV/AIDS. Det är också viktigt för homosexuella HIV/AIDS-patienter att slippa

fördomar och negativa attityder till HIV/AIDS. I studien framgår att 45 av de

intervjuade patienterna vill ha vård på kliniker specialiserade på HIV/AIDS.

Villighet och skyldighet att ge vård
I en studie av McCann (1997) undersöktes sjuksköterskors och läkares attityder

gentemot patienter med HIV/AIDS och deras villighet att ge vård åt denna grupp.

Studien genomfördes på tre större sjukhus i Australien varav två hade specialistenheter

för HIV/AIDS-vård.

 Sjuksköterskor och läkare som har ett professionellt perspektiv och delar uppfattningen

att ge vård och behandling är en skyldighet och inte något vilkorligt övervägande är mer

villiga att ge vård och behandling till patienter med HIV/AIDS. Skyldigheten att ge vård

och behandling skall vara objektiv, icke dömande och ej heller diskriminerande. Det är

av största vikt att patienten blir vårdad och behandlad utefter sina behov och sina

medicinska symtom och inte hålls ansvarig för på vilket sätt viruset har smittat

vederbörande med (McCann, 1997).

Villighet att ge vård och behandling till dessa patienter är ett viktigt personligt och

professionellt krav för sjuksköterskor och läkare som arbetar med patienter som har

denna sjukdom. Det är många olika faktorer som kan påverka attityderna bland

sjuksköterskor som ger vård och behandlar dessa patienter. En del faktorer kan vara den

interna arbetsplatsen eller i huvudsak bero på yttre påverkan. Generellt är det en liten



14

minoritet av sjuksköterskor som faktiskt vägrar ge vård och behandling åt patienter med

denna sjukdom ( McCann, 1997).

Det framkommer att ge vård och behandling till HIV/AIDS-sjuka är personligt och

professionellt givande för många sjuksköterskor. Det ses som en möjlighet att få ta del

av ny och omväxlande information från ett biomedicinskt och psykosocialt perspektiv.

Det ger sjuksköterskorna möjlighet till kontinuitet i vård och behandling och utvecklar

ett professionellt förhållande till patienten. Detta ses som en förmån som ger en

personlig och professionell tillfredsställelse.

Sjuksköterskor i studien framhåller också att det är av vikt att inte döma utan att

acceptera andra. Patienter skall inte bli dömda på grund av ras, hudfärg, religion,

sexualitet eller livsstil. Att acceptera patienter som är annorlunda ökar också villigheten

att ge vård och behandling till patienter med HIV/AIDS. Motvilja till att ha kontakt med

dessa patienter påverkas av kritik till patienternas livsstil eller arbetsrelaterade faktorer.

Detta väger tyngre än risken att bli smittad med HIV/AIDS. En sjuksköterska säger i

studien att … it was time for me to change from the previous area where I had worked a long time. I

had expressed interest in doing the (HIVAIDS) course…I don´t judge people on their sexuality, colour or

religion. I see all people as the same… (It was) A new opportunity, a challenge. (McCann, 1997, sid

1036).

Erfarenhet av HIV/AIDS vård
McCann (1997) anser att ha arbetat tidigare med, eller att ha social erfarenhet av

homosexuella eller av patienter med HIV/AIDS ökar villigheten till att ge vård och

behandling gentemot dessa patienter. Erfarenhet av att ge vård och behandling ger

möjlighet att utveckla positiva attityder och gör sinnet mer öppet för dessa patienter.

Tidigare erfarenheter av att observera  personal som behandlar HIV/AIDS-patienter på

ett diskriminerande sätt kan påverka sjuksköterskan till att utveckla positivare attityder

och den empatiska förmågan. When  I saw a gay male patient who had a severe chest infection and

was being treated as if he was HIV-positive, with the oxygen and barrier nurse bit, the patient started

losing control. It was just so sad. Later his test came back as negative… (sid1037, McCann, 1997).

Familjen till patienten och kollegors stöd upplevs som viktigt när det gäller att ge vård

och behandling åt HIV/AIDS-patienter. Genom att vara öppen och diskutera med
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familjemedlemmar angående vården av patienten så ökar förståelsen och den empatiska

förmågan hos de anhöriga. På så sätt får sjuksköterskan stöd för sitt arbete och kan då

fortsätta sitt arbete utifrån situationen.  Stöd från kolleger upplevs som värdefullt. Får

sjuksköterskan inte stöd från arbetskollegor kan detta skapa en omöjlig arbetsmiljö och

resultera i att sjuksköterskan byter avdelning eller lämnar sjukhuset. Det kan också

resultera i att sjuksköterskan börjar utveckla negativa attityder till patienter med

HIV/AIDS (McCann,1997).

Rädsla för att bli smittad
Steele och Melby (1995) skriver vidare i sin studie att cirka 7% av sjuksköterskorna i

studien säger att de berör patienter med HIV/AIDS mindre än de brukar göra på grund

av risk för smitta. 38% av sjuksköterskorna anser att vårda HIV/AIDS patienter utsätter

dem för större risk att smittas av HIV/AIDS. Andra sjuksköterskor tror att HIV/AIDS

kan smitta genom en nysning eller en puss på kinden. Sådana antagande gör det svårt

för vissa sjuksköterskor att arbeta nära HIV/AIDS patienter. Sjuksköterskorna tycker att

de bör uppmärksammas på om patienter har HIV/AIDS och att rutinmässiga prover

skall tas på patienter. Sjuksköterskorna tror att de utgör en risk för patienterna om de

själva är bärare av viruset.

Behov av kunskap
Steele och Melby (1995) anser att sjuksköterskor som lider av oro och rädsla för att ge

vård till HIV/AIDS-patienter också brister i kunskap, detta kan göra att

förutsättningarna för att ge en fördomsfri vård kompromissas bort. Trots att  skicklighet

och förutsättningar finns för att ge kompetent vård. Det är möjligt att kvaliteten på den

vård sjuksköterskorna ger till HIV/AIDS patienter påverkas kritiskt genom den negativa

stämpeln HIV/AIDS fört med sig. Sjuksköterskor kan känna obehag på grund av att de

är så djupt involverade med patienterna som ofta är unga och sjukdomsförloppet så

snabbt leder till försämring och död. Forskningen har varit begränsad när det gäller

sjuksköterskans vård till patienter med HIV/AIDS och dess konsekvenser avseende

praktik, utbildning och forskning. Sjuksköterskor måste reflektera över sina egna

personligheter likaväl som sina professionella värderingar och tro. Det finns behov för

sjuksköterskor att ställa sig frågan vårdar jag denna patient annorlunda än jag vårdar
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andra patienter. Om svaret blir ja måste man ta ställning till varför det är så.

Undersökningar visar att sjuksköterskor har kunskapsbrist när det gäller HIV/AIDS.

Sjuksköterskor behöver uppmärksamma personalutveckling på arbetsplatsen och

kontinuerligt följa med i utbildningsprogram angående HIV/AIDS så att informationen

är exakt och aktuell eftersom denna  utgör grunden i patientvården (Siminoff, Erlen

&Lidz, 1991).

Enligt Steele och Melby (1995) har många sjuksköterskor inte uppmärksammat

införandet av HIV/AIDS-kurser och har därför en eftersatt kunskap. Vissa

sjuksköterskor hyser en annorlunda uppfattning när  det handlar om HIV/AIDS-smitta,

så interaktionen med patienterna blir återhållsam. I utbildningen av sjuksköterskor bör

man utveckla och träna  empatisk förmåga för att få en helhetssyn i vården av även

HIV/AIDS-sjuka patienter.

Patienters upplevelser av sjuksköterskans bemötande
Patientupplevelser
Cederfjäll (2002) beskriver de faktorer som är relaterade till patientens behov och

tillfredställelse. Dessa faktorer är att bli sedd som individ, att bli aktiv och delaktig  i de

beslut som vårdprocessen kräver. Dessutom bör det finnas sjuksköterskor som är

speciellt inriktade på HIV/AIDS-vård samt att patienten får  tillräckliga kunskaper för

att förstå vårdsystemet. Hur mycket vård som behövs är beroende på hur avancerad

infektionen är. Vården skall baseras på en nära relation mellan vårdteamet och

patienten. Det psykosociala stadiet  är det viktigaste som  första steg för att få patienten

att acceptera den nya situationen. HIV/AIDS är fortfarande ett område med många

tabun och känslor av skuld och skam. Eftersom rädslorna när det gäller HIV/AIDS och

homosexuallitet fortfarande existerar, upplever patienterna att de blir bemötta med

negativa attityder. Patienterna upplever att de på kliniker som var specialiserade på

HIV/AIDS-vård blir bemötta med förståelse och sympati. Atmosfären ger en känsla av

att vara integrerad i vården. På andra kliniker där vården inte är inriktad på HIV/AIDS-

vård upplever patienterna att de inte var integrerade i vården. Viskningar och blickar är

inte ovanliga från personalen. De känner sig inte accepterade som homosexuella eller

som en person med HIV i allmänhet. Många har erfarenhet av att känna sig övergivna.
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Patienterna kan ligga med hög feber i akutrummet i timmar utan att någon kommer för

att titta till dem och personalen ignorerar dem när de frågar efter hjälp. Alla patienterna

är nöjda med vården de fått på de specialiserade klinikerna de besökt. De tycker att det

behövs fler kliniker för att dessa ofta är fullbelagda.

Många patienter valde att hålla tyst om att de var HIV/AIDS-smittade för att de var

rädda att bli ratade av vänner, familj och samhället. De flesta ville inte att någon skulle

tycka synd om dem. De kvinnor i studien som valde att hålla tyst om sin diagnos

upplevde högre välbefinnande än de kvinnor som valde att vara öppna om sin sjukdom.

Om kvinnorna valde att inte berätta om sin diagnos behövde de nämligen inte vara

rädda för att bli stämplade som HIV/AIDS sjuka (Cederfjäll, 2002).

     Att bli sedd som individ
Att bli igenkänd som person var något som var viktigt för patienterna i Cederfjälls

(2002)  studie. När vårdpersonalen kom ihåg patienternas namn och tog sig tid att sitta

på sängen och prata en stund, kände de sig igenkända. Ibland kom sjuksköterskan bara

för att hålla patientens hand eller för att fråga om det var något hon kunde göra. Vissa

sjuksköterskor kom  och besökte dem när de var lediga och erbjöd sig att gå och handla

eller att hyra en film åt dem. Att bli vidrörd var något som de flesta tyckte var viktigt.

När sjuksköterskan rörde vid dem kände de sig igenkända och som unika människor.

Patienterna kände sig övergivna när de blev lämnade för sig själva i flera timmar i

akutrummet, utan att veta vad som skulle hända i framtiden. De kunde känna att

sjuksköterskorna var rädda för dem på grund av deras diagnos. En pojkvän till en av

patienterna berättar att han vid ett besök sett att patientens perifera venkateter låg på

golvet. Pojkvännen gick och hämtade sjuksköterskan som tog upp den från golvet och

ämnade föra in den förorenade perifera venkatetern i patienten. När pojkvännen frågade

varför sjuksköterskan inte tog en ny perifer venkateter svarade sjuksköterskan att

patienten har AIDS och skall ändå dö. Pojkvännen gick till översköterskan, men hon

hade samma attityd som sjuksköterskan. Även läkaren delade deras attityd (Cederfjäll,

2002).
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Att bli delaktig och respekterad
Cederfjäll (2002) menar att patienterna upplevde att en del av sjuksköterskorna hade

liten kännedom om HIV/AIDS och därför inte kunde ge en adekvat vård och

behandling. När patienterna kom till sjukhus förväntade de sig att  bli omhändertagna på

ett sätt som gav dem en känsla av trygghet. Enligt alla patienterna i Cederfjälls (2002)

avhandling var det lätt att se vilka av sjuksköterskorna som brydde sig och vilka som

inte gjorde det. Avhandlingen visar att skillnaderna mellan sjuksköterskornas

professionella attityd var stora. Vissa sjuksköterskor var verkligen närvarande och

visade stor empati medan andra inte brydde sig om deras behov. Patienterna upplevde

att de fick bekräftelse när de fick vara delaktiga i vården. När sjuksköterskorna visade

empati och förståelse gav de patienterna energi och entusiasm. Vissa sjuksköterskor

ville verkligen se att patienterna blev bättre och var oroliga för dem när de blev sämre

och gav dem närhet och kramar.

Alla patienterna i studien hade upplevt incidenter där sjuksköterskorna visat dem

bristande respekt genom att ignorera dem som individer. De beskrev att vissa av

sjuksköterskorna var överlägsna, trångsynta och ointresserade. Undvikande av

ögonkontakt och en alltför nonchalant attityd upplevdes opersonligt. Vissa av

patienterna ville inte kalla på sjuksköterskorna när de behövde hjälp för de kände att de

störde dem

Att känna trygghet
Ju mer patienterna visste om sin situation desto mer delaktiga kunde de vara i sin vård

och i  beslut om behandling. För att kunna känna sig säker måste patienten lita på nivån

av kompetens hos sjuksköterskorna. Patienterna tyckte att på de HIV/AIDS-

specialiserade klinikerna var de medicinska färdigheterna och den psykosociala vården

bättre än på andra icke specialiserade vårdenheter. Där kunde de lita på sjuksköterskan

och läkaren och kände att de själva kunde påverka sin vård. Patienterna visste att de när

som helst på dygnet kunde ringa till klinikerna för rådgivning. De beskriver känslan av

att helt vara i andra människors händer och lita på deras kunskap som något väldigt

skrämmande. Liten kännedom om HIV/AIDS hos sjuksköterskorna skapade osäkerhet

hos patienterna. Vissa av patienterna hade bytt sin husläkare mot specialistkliniker för



19

att de kände att de inte fick ta del av de senaste behandlingsmöjligheterna när det gällde

deras sjukdom. Att åka in akut till sjukhus gjorde att de kände sig osäkra på grund av

dåliga kunskaper om sjukdomen som en del läkare och sjuksköterskor har (Cederfjäll,

2002).

HIV/AIDS vård
Cederfjälls (2002) studie är delvis gjord i USA och där fick patienter som hade en bra

försäkring  bättre vård och behandling, men patienterna var mycket medvetna om hur

svårt det var för dem som var mindre lyckligt lottade. De tyckte att situationen var

orättvis. Erfarenheter med överfulla väntrum, inte tillräckligt med tid för diskussioner

med sjuksköterskor och läkare och inte tillräckligt kunnig personal nämndes av alla i

studien.  Patienterna tyckte att mer HIV-specialiserade kliniker skulle byggas så att

vården skulle vara bättre förberedd. Dessa kliniker skulle vara tillgängliga för alla

HIV/AIDS-patienter oavsett vilken försäkring patienten har. Medicinerna skulle vara

billigare så att alla HIV-infekterade kunde ha råd med dem och det skulle vara lättare att

få tag på pågående forskning om läkemedel.

Miljön runt patienten skall bygga på tillit och öppenhet. Patienten skall få möjlighet att

få svar på alla sina frågor och måste därför få vara delaktig i alla beslut för situationen

skall bli så bra som möjligt. Partners, familjemedlemmar och vänner skall också bli

erbjudna hjälp om hur de skall kunna stödja patienterna hemma. När det gäller partnern

är det viktigt att tänka på att partnern också kan vara smittad. Om partnern inte är

smittad bör förebyggande metoder sättas in. Eftersom inget effektivt vaccin eller en

botande behandling finns mot HIV måste sjuksköterskor bli bättre på att ta hand om och

vårda de som bär på sjukdomen.

Många av patienterna hade valt att inte berätta om sin sjukdom. Männen i studien kände

att de inte var redo för det, de tyckte inte det var så viktigt, det var tillräckligt att de

själva var oroliga, rädsla för att bli utstötta men även behovet av att vara anonym på

grund av rädsla för att livskvaliteten skulle bli sämre. Kvinnorna i studien menade att de

inte kände tillit till andra människor och de tyckte inte att det var andras problem. De

var också rädda för att andra skulle prata bakom deras rygg. De som har drabbats av
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HIV/AIDS får konfronteras med många olika stressfaktorer , fysiologiska, psykologiska

och kulturella och dessutom ha en sjukdom som både är obotlig och smittsam. Detta kan

vara en förklaring till varför många väljer att inte berätta om sin sjukdom (Cederfjäll,

2002).

DISKUSSION

Metod
Syftet med denna litteraturstudie var att belysa faktorer som kan vara av betydelse för

sjuksköterskors bemötande av homosexuella med HIV/AIDS. Först hade författarna

bestämt sig för att bara belysa området från sjuksköterskeperspektiv, men eftersom

patientperspektivet är minst lika viktigt valdes båda perspektiven. Flera studier har varit

fokuserade på HIV/AIDS oavsett hur patienten fått sjukdomen. Författarna till detta

arbete valde däremot att enbart fokusera på homosexuella med HIV/AIDS, detta på

grund av att arbetet skulle annars bli för stort. Litteratur söktes utifrån olika perspektiv,

patientens och sjuksköterskans. Detta för att ge bredd åt arbetet och för att både

sjuksköterskors och patienters perspektiv är viktigt för att kunna förbättra vården till

homosexuella med HIV/AIDS.

I efterhand anser författarna att arbetet vunnit på om en empirisk studie gjorts, där

patienter med HIV/AIDS och sjuksköterskor intervjuats. Detta dels för att litteraturen

börjar bli något gammal och för att kunna få svar på de frågor som vi ansåg relevanta

för arbetet. Genom ett sådant förfaringssätt kunde öppna frågor ställts till både

sjuksköterskor och patienter och på så sätt fått fram sjuksköterskors och patienters

upplevelser av och känslor inför HIV/AIDS vården.

Det har även varit svårt att finna litteratur som berör den svenska sjukvården, vilket

kunde vara önskvärt för framtida svensk sjukvård. Litteraturen har genomgående varit

på engelska vilket kan vara en nackdel för korrekt översättning. Utifrån vårt syfte och

frågeställningar granskades artiklarnas syfte och abstract. Hade fler artiklar beställts

kunde dessa visat sig användbara i arbetet, men det var svårt att bedöma artikelns

innehåll enbart genom att läsa titel och abstract. Utifrån funna artiklars referenslistor har
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nya artiklar hittats och beställts genom högskolebiblioteket i Vänersborg. Dessa artiklar

har författarna ej kunnat finna i någon databas.

Under arbetet med denna litteraturstudie om HIV/AIDS har nya frågor ställts, bland

annat varför bedrivs så lite svensk omvårdnadsforskning? Anses ämnet uttömt? Eller är

ämnet lågprioriterat på grund av andra, av oss författare, okända orsaker?  Den senaste

svenska forskningen inom området som fåtts fram är Cederfjälls (2002) avhandling.

Därför ges större utrymme åt Cederfjälls (2002) avhandling i arbetet än åt övriga

författare.

Resultat
I resultatet framkommer tydligt att negativa attityder gentemot patienter med HIV/AIDS

är vanligt bland sjuksköterskor och vårdpersonal (Cederfjäll, 2002; Robinson, 1998;

Stewart, 1999; Välimäki, Suominen & Peate, 1998). Dessa attityder har varit mycket

svåra att ändra på. Attityderna skapas beroende på erfarenheter och är nära bundet till

nivån av kunskap. Det är av största vikt att sjuksköterskor uppmuntras till att reflektera

över sina kunskaper och attityder (Välimäki, Suominen & Peate, 1998).  Erfarenhet av

att ge vård och behandling ger möjlighet att utveckla positiva attityder. Tidigare

erfarenheter av att ha observerat personal som behandlat HIV/AIDS-patienter på ett

diskriminerande sätt kan påverka sjuksköterskan till att utveckla positiva attityder

(McCann, 1997).

Brist på kunskap och utbildning är de främsta orsakerna till att patienterna inte alltid får

det bemötande de har rätt till. Därför bör tyngdpunkten fokuseras på mer utbildning

inom detta område hos sjuksköterskor och övrig personal. Med mer kunskap om

sjukdomen och dess smittvägar kan sjuksköterskor och annan personal känna sig trygga

i sin yrkesroll och på så sätt bemöta patienter med HIV/AIDS på ett bättre sätt. Steele

och Melby (1995) anser att för många sjuksköterskor  är det ett emotionellt dilemma

beträffande skyldigheten att vårda och personliga risker när det gäller vård av dessa

patienter. Vissa sjuksköterskor i studien  tror felaktigt att HIV/AIDS kan smitta genom
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en nysning eller en puss på kinden. Genom ökad kunskap finns det möjlighet att komma

till rätta med sådana missuppfattningar.

Cederfjäll (2002) skriver att på de kliniker som var inriktade på HIV/AIDS-vård var de

medicinska färdigheterna och den psykosociala vården bättre än på de vårdenheter som

inte var inriktade på HIV/AIDS-vård. På HIV/AIDS- specialiserade kliniker upplevde

patienterna att de blev bemötta med mer förståelse och sympati.

Beedham och Wilson-Barnett (1995) menar att det viktigaste för patienterna var

sjuksköterskornas och övrig personals attityder, detta var mycket mer betydelsefullt än

kompetens och effektiva behandlingar. Det tycker vi författare, kan förstås eftersom

sjukdomen trots allt leder till döden vare sig patienten får behandling eller ej. Att då bli

bekräftad som människa är mycket viktigare för patienten. Alla människor har ett behov

av att bli sedda, bekräftade och känna stöd i svåra situationer. Har patienten dessutom

diagnosen HIV/AIDS så kan sjuksköterskans bemötande bli avgörande för hur patienten

kommer att hantera sin situation i framtiden.

Det är inte helt otänkbart att homofobi och negativa attityder är något som alltid kanske

kommer att finnas i vården bland alla yrkeskategorier. Robinson (1998) anser att ju mer

homofobi sjuksköterskorna har desto mer ovilliga var de att ge vård. Steele och Melby

(1995) finner det oroande att så många sjuksköterskor tror att de kan vägra ge vård till

patienter med HIV/AIDS. McCann (1997) anser att tidigare ha arbetat med

homosexuella-patienter med HIV/AIDS ökar villigheten till att ge vård och behandling.

Sjuksköterskor och läkare som har uppfattningen att ge vård och behandling är en plikt

och inte något villkorligt övervägande är mer villiga att ge vård och behandling till

patienter med HIV/AIDS.

Stewart (1999) menar att sjuksköterskestuderande har en mer tolerant syn när det gäller

homosexuella än när det gäller HIV/AIDS. Detta anser vi  stämmer bra överens med

synen på homosexuella i samhället idag. Idag talas det mer öppet om olika sexuella

läggningar, särskilt bland ungdomar och kända personer. Det har näst intill blivit en

trend av kända personer att framträda i media och öppet erkänna sin homosexualitet.

HIV/AIDS är däremot en smittsam sjukdom  som ingen vill drabbas utav.
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Steele och Melby (1995) anser i sin studie att en del sjuksköterskor tycker att de ska

uppmärksammas på om patienterna har HIV/AIDS och att det skall tas rutinmässiga

prover på patienter. Vi författare anser dock att detta kan vara ett hot mot patienternas

integritet. Patienten bestämmer själv vad för prover som skall tas och vad

sjuksköterskan bör  veta i fråga om patientens hälsotillstånd. En patient som söker vård

för någon annan sjukdom skall inte vägras vård för att vederbörande inte vill HIV-

testas. Sjuksköterskan bör däremot alltid följa de säkerhetsrutiner som finns för att

undvika smitta.

Cederfjäll (2002) anser att eftersom sjukdomen yttrar sig på olika sätt hos olika

individer bör också behandlingen och vården vara individuell. Patientens egna

önskningar om behandlingsmetod och stöd från deras sociala nätverk bör också styra

vården. När HIV-infektionen är mer avancerad och behandling har påbörjats behövs en

närmare kontakt med sjukvården. Eftersom många olika organsystem är involverade i

sjukdomsbilden är det avgörande att det finns ett gott samarbete mellan medicinska

specialiteter. Andra specialiteter som kan vara inkluderade i vården är; primärvård,

gynekologi, onkologi, kirurgi, neurologi, öron-näsa-hals, psykiatri och tandläkare med

flera. Därför är det viktigt att veta att HIV/AIDS vården är uppdelad mellan olika

specialiteter. Sjuksköterskor som arbetar med HIV/AIDS har en stor och viktig roll för

de drabbade och deras anhöriga. Alla patienter som har en HIV-infektion bör få

möjlighet att gå till en psykolog och även en socialarbetare som kan hjälpa till med

praktiska saker.

Modellen vi presenterade i bakgrunden av Annon (1976) kan användas av

sjuksköterskor för att ge stöd för både sjuksköterska och patient. Genom att ge patienten

tillåtelse att tala om sin situation, ger sjuksköterskan bekräftelse åt patienten. Cederfjäll

(2002) menar i sin studie att detta är viktigt för homosexuella patienter med HIV/AIDS.

Cederfjäll (2002) menar i sin studie att om patienterna skall kunna bli delaktiga i sin

vård och behandling måste de känna till sin egna situation. Här kan sjuksköterskan

använda sig av Annons (1976) andra nivå, begränsad information. Vilket innebär att
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saklig och relevant information ges och att sjuksköterskan förvissar sig om att patienten

uppfattat informationen.

Cederfjäll (2002) anser vidare att sjuksköterskan har en betydande roll för patienterna

och de anhöriga. Här kan sjuksköterskan använda sig av Annons (1976) tredje nivå,

specifika förslag. Patienten kan få hjälp med att ta kontakt med andra mottagningar,

organisationer med mera om detta önskas.

Annon (1976) beskriver den fjärde nivån, intensiv terapi som psykoterapi och sexologi

på djupare nivå. Har inte sjuksköterskan denna kunskap kan psykologhjälp erbjudas.

Cederfjäll (2002) anser att alla patienter med en HIV/AIDS-diagnos bör erbjudas

möjligheten att få träffa en psykolog.

Att använda sig av PLISSIT -modellen ökar kunskapen, skickligheten och erfarenheten

bland professionell personal. Författarens bestämda åsikt är att det är oetiskt att erbjuda

långa och dyra behandlingsprogram utan att först ha försökt lösa problemen genom

samtalsterapi (Annon,1976).

Författarna till detta arbete tycker att modellen är lätt att lära sig, att komma ihåg och på

så sätt ha med sig överallt i sin yrkesroll. Det är möjligt att genom tillämpning av dessa

fyra nivåer i omvårdnaden av patienten, att patienten upplever bemötandet som gott.

Konklusion
Sammanfattningen av resultatet visar att mer kunskap, utbildning och erfarenhet behövs

bland sjuksköterskor för att kunna ge homosexuella-patienter med HIV/AIDS ett gott

bemötande. Detta kan sjuksköterskor åstadkomma genom att ta del av aktuell forskning

inom området, ta del av kurser som de olika klinikerna erbjuder och att söka sig inom

områden där HIV/AIDS är mer vanligt förekommande, för att få erfarenhet. Genom

detta kan sjuksköterskor utveckla sin självkännedom och sin empatiska förmåga. Som

resultatet i vår studie visar är det brist inom dessa områden hos sjuksköterskor, vilket

leder till ett dåligt bemötande, negativa attityder och rädsla för smitta till denna
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patientgrupp. Flertalet patienter upplever att sjuksköterskans bemötande  kunde vara

betydligt bättre än vad det är.

För att i framtiden kunna bemöta dessa patienters behov behövs mer empirisk forskning.

Detta för att kunna utveckla omvårdnaden efter patienters behov och önskningar. Då

denna patientgrupp kommer att öka i framtiden, ställs därmed större krav på

sjuksköterskor att kunna ge ett professionellt, respektfullt och värdigt bemötande.
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