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Denne doktorgradsavhandlingen belyser utfordringer ved det offentlige 
behandlingsprogrammet for HIV-positive pasienter i Eastern Cape provins i Sør-Afrika.  
 
Sør-Afrika er det landet i verden med høyest antall HIV-positive mennesker (ca 5,6 
millioner). Sykepleiere og assistenter får stadig utvidede ansvarsområder som følge av det 
enorme behovet for HIV-behandling (antiretrovirale midler), uten at dette følges opp med 
nødvendig opplæring. Avhandlingen viser at helsepersonell som er involvert i behandling av 
HIV-pasienter opplever en stor arbeidsbelastning som følge av mangel på personell, 
utilstrekkelig opplæring og et stadig økende antall pasienter.  
 
Behandling av HIV pasienter er komplisert, og mangel på kompetanse hos behandlende 
personell kan få svært alvorlige konsevenser for pasienten. To av studiene påpeker spesielt 
svakheter ved håndtering av mulige bivirkninger, hvor helsepersonell uttrykker at de er 
usikre i rollen sin. De har også problemer med å skille mellom symptomer de kan håndtere 
selv og symptomer som krever henvisning til lege. Det påpekes spesielt at kompetanse på 
bivirkningsproblematikk er svært viktig i møte med pasientene, siden frykt for bivirkninger 
er en viktig årsak til at de lar være å ta sine HIV-medisiner. Helsepersonell selv uttrykker et 
behov for mer opplæring om HIV generelt, samt om antiretroviral behandling. En av 
studiene avdekker også områder hvor det forekommer alvorlige misforståelser blant 
helsepersonell. Eksempelvis er det kun 60 % av de spurte som oppgir antiretrovirale 
legemidler som den eneste effektive behandlingen av HIV, mens de resterende er av den 
oppfatning at også næringsrik mat kan behandle HIV. Noen vil også fraråde pasientene å ta 
sine HIV-medisiner dersom de ikke har noe mat tilgjengelig som de kan ta medisinene 
sammen med. 
 
Avhandlingen viser at helsepersonell strekker seg langt for å hjelpe pasienter ved blant 
annet å foreta hjemmebesøk etter arbeidstid, og å hjelpe de som oppsøker dem privat. 
Mangel på kunnskap en imidlertid en stor begrensning i deres arbeid. For å tilby adekvat 
oppfølging av HIV-pasienter og bedre muligheten for at livstruende komplikasjoner 
oppdages i tide, kreves det et standardisert og obligatorisk opplæringstilbud for involvert 
helsepersonell. 
 


