
Jon Bergman & Malin Morén

Sjuksköterskeprogrammet 180 hp, Institutionen för vårdvetenskap

Vetenskaplig metod och examensarbete, 22hp, V61, HT 2012

Grundnivå

Handledare: Görel Hansebo 

Examinator: Vera Dahlqvist 

Att vårda patienter med HIV/AIDS

- en litteraturöversikt över attityder hos vårdpersonal

Caring for patients with HIV/AIDS

- a litterature review of nurses' attitudes



Sammanfattning

Bakgrund:

Omkring 30 miljoner människor har genom åren dött på grund av HIV/AIDS. 

Det är idag en pandemi där Afrika är värst drabbat. HIV/AIDS ställer stora 

krav på hälso- och sjukvården och studier pekar på att negativa attityder är 

vanligt inom hälso- och vården gentemot patienter som är bärare av 

HIV/AIDS. 

Syfte: Att beskriva attityder hos vårdpersonal inför att vårda patienter som är bärare 

av HIV/AIDS.

Metod: Arbetet är utformat som en litteraturöversikt där problemet beskrivs. En 

litteratursökning har genomförts via databaser och 13 artiklar som svarat på 

vårt syfte har analyserats och studiernas resultat sorterades in i kategorier.

Resultat: Resultatet sorterades in i kategorier vilka bestod av; vårdpersonals attityder 

inför att vårda personer som lever med HIV/AIDS, kunskap relaterat till 

HIV/AIDS, smittorisker och nationella riktlinjer. Resultatet visar att det inom 

hälso- och sjukvården finns negativa attityder till patienter med HIV/AIDS 

som har samband med stora brister i kunskap angående sjukdomen. 

Kunskapsbristen är stor i områden som har hög prevalens av HIV/AIDS, så 

som i Afrika. Positiva attityder påverkades bland annat av hög utbildningsnivå 

och erfarenhet att vårda patienter med HIV/AIDS.

Diskussion: Det är viktigt att vårdpersonal världen över utbildas inom HIV/AIDS för att 

höja kunskapsnivån och på så sätt minska de negativa attityderna som idag 

förkommer gentemot personer som lever med HIV/AIDS. Upprättande av 

stödgrupper är viktigt så att vårdpersonal kan träffas och diskutera sina känslor 

och erfarenheter genom så kallad handledning. Alla patienter ska behandlas 

lika i syfte att stärka deras värdighet som annars kränks genom negativa 

attityder. 

Nyckelord: HIV/AIDS, attityder, omvårdnad.



Abstract

Background:

Approximately 30 million people have died over the years due to HIV/AIDS. 

HIV/AIDS is recognized as a pandemic and statistics show that Africa is one 

of the most affected continents. HIV/AIDS puts on great demands on health 

care and studies indicate that negative attitudes against HIV/AIDS patients 

are common in health care settings.

Aim: To describe the attitudes of health professionals caring for patients with 

HIV/AIDS.

Methods: The study is a literature review. A literature search was done in databases 

which resulted in 13 articles that related to our aim. The articles were 

analyzed and sorted into categories.

Results: The result was divided into categories; caregivers attitudes towards people 

living with HIV/AIDS, knowledge related to HIV/AIDS, risk of infection and 

universal precautions. The results show that it exists negative attitudes in 

health care settings towards people living with HIV/AIDS which correlates 

with the large knowledge gap about the disease. The lack of knowledge is 

great in areas with high prevalence of HIV/AIDS, such as Africa. Positive 

attitudes were associated with high educational qualifications and experience 

from caring for patients with HIV/AIDS.

Discussions: It is important that caregivers are trained about HIV/AIDS to raise awareness 

and thereby eliminate the negative attitudes which today exist against people 

living with HIV/AIDS. Establishment of support groups is important so that 

health professionals can meet and discuss their feelings and experiences 

through so-called counselling. All patients should be treated equally in order 

to strengthen their dignity which otherwise gets violated by negative attitudes.

Keywords: HIV/AIDS, attitudes, nursing care.
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1. Inledning

I sitt dagliga arbete kan sjuksköterskor möta personer i behov av vård som är bärare av 

HIV/AIDS. Under våra verksamhetsförlagda utbildningar ute på vårdavdelningar har vi erfarit 

att många sjuksköterskor känner en osäkerhet inför att vårda dessa patienter, framförallt när 

det kommer till situationer där blodexponering ingår. Våra upplevelser talar för att 

sjuksköterskor behandlar patienter med HIV/AIDS annorlunda jämfört med andra patienter, 

bland annat används handskar och förkläde i mycket större utsträckning. Basala hygienrutiner 

ska gälla för alla patienter, dock upplever vi att så inte är fallet. Några sjuksköterskor säger 

ifrån sig omvårdnaden av patienter med sjukdomen och det är oftast de äldre och mer erfarna 

sjuksköterskorna som vårdar dessa patienter. Denna ovilja inför att vårda patienterna tror vi 

leder till en sämre vård där patienten kan känna sig särbehandlad och utpekad samt uppleva 

omvårdnaden som negativ och oprofessionell. 

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, 1982:763) säger att målet för hälso- och sjukvården är en 

god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vår uppfattning är att detta inte 

stämmer då vi sett att sjuksköterskor har en annan attityd och att det finns en ovilja inför att 

vårda patienter med HIV/AIDS. Vi har därför valt att i en litteraturöversikt undersöka om 

våra observationer stämmer.

2. Bakgrund

2.1 HIV/AIDS

År 2011 levde 34,2 miljoner människor med HIV i världen, 2,5 miljoner människor smittades 

med HIV samma år. 2011 dog 1,7 miljoner människor av AIDS (WHO, 2012). HIV betecknas 

idag som en pandemi och har genom åren skördat nästan 30 miljoner människoliv. Värst 

drabbat är Afrika. I Sverige lever ungefär 6000 människor med HIV, 500 nya fall rapporteras 

varje år (Smittskyddsinstitutet, 2012). 

AIDS, Acquired ImmunoDeficiency Syndrome, beskrevs första gången 1981 i USA och 

1982 bekräftades det första AIDS-fallet i Sverige. AIDS är ingen sjukdom i sig utan ett 

förvärvat immunbristsyndrom där ett antal olika infektioner och cancerformer uppstår på 

grund av att tillräckligt många T4-lymfocyter har förstörts. Förstadiet till AIDS heter HIV, 

Humant ImmunbristVirus. HIV är ett långsamt verkande virus som bryter ned kroppens 

immunförsvar genom att infektera en grupp lymfocyter (T4-celler). T4-celler spelar en viktig 

roll i immunförsvaret och om de förstörs leder det till många allvarliga sjukdomar. Därav 
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övergår HIV till slut in i AIDS-fasen då dessa allvarliga sjukdomar uppträder och patienten 

dör till följd av dem (Tørseth-Andreassen, Hægeland & Wilhelmsen, 2002, s. 1104-1109).

Sjukdomen sprids vanligast genom samlag eller blodexponering. Många människor vet inte 

att de bär på viruset och sprider detta vidare omedvetet. HIV smittar inte vid vanliga sociala 

kontakter (Vårdguiden, 2012).        

2.2 Blodsmitta och blodexponering

Vid känd blodburen smitta skriver Vårdhandboken (2012a) att de basala hygienrutinerna ska 

tillämpas samt vårdavdelningars lokala anvisningar vid märkning av provrör och remisser. 

Patienten behöver endast enkelrum om han eller hon blöder och vid spill av blod eller 

kroppsvätskor och vid kontaminering av instrument och andra föremål ska dessa 

desinfekteras. Desinfektion definieras som en reduktion av mikroorganismer till en nivå som 

inte innebär risk för smitta eller överföring av smitta. Detta kan göras med fysikaliska eller 

kemiska metoder samt genom värmedesinfektion. 

Vid exponering av blod eller blodtillblandade kroppsvätskor där det finns en risk för 

blodburen smitta ska desinfektion ske omedelbart. Vid exponering av blod på hud eller 

slemhinna ska området sköljas rikligt med vad som finns tillgängligt, till exempel vatten, 

handdesinfektionsmedel eller klorhexidinsprit. Arbetsledaren ska kontaktas så att adekvata 

åtgärder vidtas. Vid risk för HIV-smitta ska infektionsläkare kontaktas omedelbart och 

profylax med antivirala läkemedel ska helst påbörjas inom två timmar, dock senast inom 24 

timmar. En arbetsskadeanmälan och en avvikelserapportering ska genomföras tillsammans 

med arbetsledaren (Vårdhandboken, 2012b).    

Tidigare studier inom ämnesområdet har visat att det finns skillnader i attityd inför att 

vårda patienter med en blodsmitta respektive patienter utan en diagnostiserad sådan. Kagan, 

Lee Ovadia & Kaneti (2009) redovisar i sin studie att en majoritet (77,3 %) av de tillfrågade 

sjusköterskorna undviker kontakt med patienter som bär på en blodsmitta eller som misstänkts 

bära på en blodsmitta. 5,7 % av dessa rapporterade att de undviker kontakten vid nästan alla 

tillfällen. Vidare rapporterar studien om att det finns indikationer på intolerans hos 

sjuksköterskor mot patienter med en blodsmitta vilket kan ha en negativ inverkan på 

vårdkvalitén. 

I en kvalitativ artikel, skriven av Lymer, Richt & Isaksson (2003), undersöks hur 

vårdpersonal agerar i situationer som innefattar risk för blodexponering. Artikelförfattarna 

upptäckte att vårdpersonal ofta bedömer risken för att patienter bär på en blodsmitta genom 
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att granska deras utseende. Patienter som följer normen klädmässigt och språkmässigt och 

som inte uppvisar tecken på beroende bedöms som ofarliga.

2.3 HIV/AIDS patienters upplevelse av stigmatisering

Stigmatisering är ett stort globalt problem som handlar om attityd, kunskap och beteende. Det 

handlar om att personer med ett problem avskräcks från att söka hjälp av rädsla för att bli 

stämplade och utskämda. Detta leder till minskat självförtroende, ett för tidigt avslutande av 

medicinsk behandling och social isolering. En patient som är utsatt för stigmatisering anses 

vara mindre värd en viss behandling än andra patienter (Serafini et al. 2011.) I en annan studie 

menar Coretta och Brewer (2010) att stigmatisering är en process för att identifiera 

kännetecken på en person eller grupp och associera detta med en stereotyp bild av denna 

person eller grupp på ett negativt sätt. Den hälsorelaterade stigmatiseringen handlar om en 

form av nedskrivning av omdömet och dåligt socialt omdöme för individer med ett 

hälsorelaterat tillstånd. Enligt författarna är hälsorelaterat stigma ett ökande problem som 

behöver uppmärksammas. Stigmatisering ökar bördan både för patient och anhöriga. En 

stigmatisering ger negativa attityder och känslor, vilket resulterar i diskriminering av den som 

blir utsatt. Vårdrelaterad stigmatisering kan ha en effekt på patientens livslängd.

Rutledge, Abell, Padmore & McCann (2009) skriver i sin artikel att personer som jobbar 

inom hälso- och sjukvården i Grenada och Trinidad & Tobago, vilka båda är starkt religiösa 

länder, har en negativ attityd till patienter med HIV/AIDS. Författarna har gjort en kvalitativ 

undersökning bland patienter som vårdats av personal inom hälso- och sjukvården. 

Författarna kommer fram till att det är många patienter som upplever att personalen ser deras 

sjukdom som ett straff, att den patient som har HIV/AIDS på något sätt ådragit sig sjukdomen 

genom att leva ett liv som inte är förenligt med religionen. Patienterna i undersökningen 

känner sig dömda av personalen, de känner att de inte får den vård som andra människor får. 

Bland de patienter som varit med i undersökningen finns bland annat homosexuella män och 

kvinnor som säljer sex. 

I en studie från Tanzania (Dlamini et al. 2007) kallas människor som lever med HIV/AIDS 

för klagande lik och att de förväntas att dö. Dessa människor blir brännmärkta och uteslutna 

ur samhället. Det är också vanligt att de blir psykiskt misshandlade. Detta var visserligen inte 

vanligt inom vården men att segregera dessa patienter och isolera dem på särskilda salar kan 

även det betecknas som psykisk misshandel. I Tanzania ses sjukdomen som ett straff av Gud. 

Detta betyder att en smittad människa inte har levt enligt den rätta tron. Dessa patienter visar 
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en rädsla för att avslöja att man har sjukdomen. Personer med HIV/AIDS kan bli utsatta för 

misshandel i samhället, därför bör sjuksköterskor vara restriktiva med att avslöja sjukdomen 

för andra.

2.4 Definition av attityd 

I föreliggande arbete kommer fokus vara på vårdpersonals attityder gentemot personer som är 

bärare av HIV/AIDS. 

I Nationalencyklopedin (2012) definieras ordet attityd som bland annat inställning och 

förhållningssätt. En attityd består av tre olika komponenter; kognitiva, affektiva och 

intentionella. Den kognitiva komponenten innebär att en person tror sig veta något. Dock är 

kunskapen begränsad inom det område personen tror sig veta något. Endast en liten del är 

belyst och efter denna del skapar individen en uppfattning. Detta innebär att endast en liten av 

det en person vet skapar en attityd. Det man vet är bara en liten del av den information som 

finns i ett ämne. Mängden information och kunskap styr hur attityden påverkas. Den affektiva 

komponenten innebär hur personen med en attityd ställer sig till objektet som är aktuellt. 

Denna komponent belyser om personen ser positivt eller negativt på objektet. Den sista 

komponenten, den internationella, innebär hur pass individen är benägen att handla när det 

gäller objektet. Ett exempel: En sjuksköterskas kognitiva komponent kan vara att HIV/AIDS 

är oerhört smittsamt vid vardaglig kontakt, kunskapen är begränsad. Den affektiva 

komponenten kan bli att viljan att vårda en patient med HIV/AIDS är reducerad. Den 

internationella komponenten är då om sjuksköterskan är benägen att följa sin attityd.

Angelöw och Jonsson (2000, s. 171-172) hävdar att en viss attityd kan bottna i 

vanföreställningar om ett objekt, situation eller individ. Dessa vanföreställningar bygger ofta 

på myter. Myter kan vara svåra att få bort. Det bästa sättet att bli av med en myt är med hjälp 

av information. En attityd hjälper oss människor att tolka händelser som sker i vår omgivning. 

Ofta har en attityd skapats genom tidigare erfarenheter. Människan har tidigare lärt sig vilken 

handling som belönas respektive bestraffas. Målet är att bli belönad och undvika straff. 

Självkänslan kan bevaras genom vår attityd, att stå mot kritik. Attityden visar omvärlden vilka 

värderingar människan har. 

Stenbock-Hult (2004, s. 45) skriver om den kritiska attityden eller den kritiska andan vilka 

båda är nödvändiga för kritiskt tänkande. Attityden en person har gäller också attityden till 

den kunskap han/hon har, vilket är det som skiljer en kritisk tänkare från en person som 

endast har eller äger kunskap, till exempel en person som är tränad eller skolad. Den kritiska 
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tänkaren med den kritiska attityden reflekterar över styrkan och begränsningarna i sin egen 

kunskap.

2.5 Vårdvetenskapligt perspektiv

Svensk sjuksköterskeförening (2010) beskriver att personcentrerad vård strävar efter att 

synliggöra hela personen och prioriterar att tillgodose andliga, existentiella, sociala och 

psykiska behov lika mycket som fysiska behov. Personens upplevelse och tolkning av ohälsa 

och sjukdom ska bekräftas och respekteras och arbetet ska utgå ifrån denna tolkning för att 

främja hälsa med utgångspunkt i vad hälsa betyder för just denna enskilda person. En 

personcentrerad vård innebär också att personens unika perspektiv ges likvärdig giltighet som 

det professionella perspektivet. Ett grundantagande inom personcentrerad vård är att alla är 

personer som kan råka ut för ohälsa genom till exempel sjukdom, och att man inte blir sin 

sjukdom eller sitt symtom. Inom personcentrerad vård ses inte människan enbart som en 

individ i behov av individfokuserad vård utan finns och är beroende av sitt sociala 

sammanhang, sina närstående, sin partner eller betydelsefulla andra. Dessa inkluderas i 

begreppet personcentrerad vård då ohälsa och sjukdom sällan enbart påverkar individen utan 

även det sociala nätverket runt omkring som bidrar till att göra personen till vad han/hon är. 

För sjuksköterskan innebär personcentrerad vård att personen sätts framför sin sjukdom 

och de behov som personen formulerar har lika stor betydelse som de behov professionell 

personal identifierar. Att understödja detta kräver kunskap, handling, förutsättningar och 

uppföljning. Det krävs en god kunskap om personen, dess behov, synsätt, intressen, vanor, 

prioriteringar och andra betydelsefulla platser och saker. Sjuksköterskan måste ge 

förutsättningar för personen att göra prioriteringar och fatta beslut samt behålla intressen och 

vanor (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). 

Edvardsson, Winblad och Sandman (2008) skriver att en personcentrerad vård definieras 

som att stödja rättigheterna, värderingarna och trosuppfattningar hos individen. Personen ska 

involveras och personen ska uppmärksammas i en positiv anda. Sjuksköterskan ska träda in i 

personens värld och anta att det finns en mening bakom varje beteende, även om det är svårt 

att tyda. Varje persons potential ska maximeras och beslutfattandet ska delas.

Vårdvetenskapen innebär att det alltid är patientens perspektiv som har företräde och måste 

beaktas särskilt. I ett möte är det viktigt att vara så förutsättningslös som möjligt, och vara 

medveten om att människan inte är helt förutsättningslös, därför att han/hon alltid har någon 

form av förförståelse. Tidigare kunskap och viljan att bekräfta det man redan vet kan minska 
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möjligheten att fånga upp ”nya” saker i mötet med patienten. Vårdaren måste ha en öppen 

hållning i mötet med patienten och detta förutsätter att vårdaren reflekterar över och försöker 

förstå sin egen förförståelse samt tyglar den så att den inte får ett okontrollerat inflytande 

(Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003, s. 17, 26-27).  

2.5 Teoretisk referensram

Patienter som lever med HIV/AIDS känner sig stigmatiserade och diskriminerade. Många av 

dessa patienter känner sig förmodligen kränkta. Vi har därför valt att använda oss av 

begreppet värdighet som teoretisk referensram. Svensk sjuksköterskeförening (2010) skriver 

att värdighet handlar om att alla människor har lika värde och bara genom att vara människa 

har personen rätt till sin absoluta värdighet. Alla människor har rätt att göra vad de vill med 

sitt liv och de har rätt att bli bekräftade för den person de är. Oavsett vem personen är så ska 

personen behandlas med värdighet. 

Eriksson (1994) menar att lidande kränker människans värdighet och att kränka en 

människas värdighet skapar ett lidande. En kränkt människa undviker att prata om sitt 

lidande. Otillfredsställda vårdbehov kränker patientens värdighet. Därför är det viktigt att 

vårda alla människor på samma sätt. Genom att lindra lidandet och inte kränka patientens 

värdighet, inte döma någon på förhand eller missbruka sin ställning så skapas en bättre vård. 

Alla människor har samma värde men har en egen uppfattning om sin värdighet. Den absoluta 

värdigheten får alla människor men de som upplever absolut värdighet är de som finns till för 

andra människor (Eriksson, 1994). 

I en avhandling försöker Edlund (2002) tydliggöra begreppet värdighet. Författaren menar 

att värdighet bör vara ett grundbegrepp inom vårdvetenskapen, att vårdvetenskapens ethos 

innebär att värna om människans värdighet. Upplevelse av värdighet är viktigt för människans 

välbefinnande. Dock menar författaren att begreppet inte är tydligt beskrivet i den 

vårdvetenskapliga forskningen. Människan ses ur ett vårdvetenskapligt perspektiv som unik 

och om människan inte får utleva sina unika egenskaper kränks dennes värdighet. En patient 

är en människa i en sårbar situation. Det bemötande patienten erhåller kan antingen stärka 

eller kränka värdigheten. Patientens värdighet är något som uppmärksammas i media då 

äldres värdighet har diskuterats mycket de senaste åren (Edlund, 2002 s. 1-4.) 

Edlund (2002 s. 17) menar att värdighet inte har en entydig förklaring inom 

vårdvetenskapen. Begreppet används som ett kvalitetsord i syfte att förstärka vård i en positiv 
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mening, såsom värdig vård och värdig död. Edlund belyser en strävan av att presentera en 

beskrivning av begreppet i vårdvetenskaplig forskning. 

Edlund (2002, s. 106-107) skiljer på absolut och relativ värdighet. Värdighet är ett begrepp 

som endast kan användas på människan. Absolut värdighet innebär en värdighet som alla 

människor har, värdigheten av att vara människa. Detta kan inte tas ifrån någon människa och 

kan heller inte kränkas. Värden såsom människovärde, frihet och ett tjänande som 

förverkligas genom människans ämbete innefattas i absolut värdighet. Den relativa 

värdigheten delas mellan inre och yttre etisk värdighet. Den relativa värdigheten är unik för 

varje människa och formas utifrån kultur och situation. När den relativa värdigheten uppträder 

i upplevelser och handlingar ger det människan en känsla av värdighet eller kränkt värdighet.

I mötet med patienten är målet med vården att patienten ska öka sitt välbefinnande. I 

vårdandet är värdighet ett bärande begrepp, utan värdighet försvinner vårdandet. 

Vårdvetenskapens ethos betyder att vårda patienten med högaktning för dennes värdighet och 

helighet. Människan är en helhet av olika enheter och när någon enhet är skör så är människan 

mer mottaglig för kränkning. Den absoluta värdigheten är något som alla människor har 

genom att vara människa. Hälsa är något som eftersträvas, att vara hel som människa, detta 

visas i en känsla av välbefinnande. Välbefinnande upplevs då människans värdighet 

respekteras. Vårdandets idé är att hjälpa patienten till ett ökat välbefinnande vilket 

förverkligas då patientens värdighet kan upprätthållas. Vårdarens ansvar är att se till detta 

genom en caritativ vård (Edlund, 2002 s. 124-125). 

3. Problemformulering

HIV betraktas idag som en pandemi och miljoner människor smittas årligen av viruset. 

Studier påvisar att det finns brister i kunskap och attityder gentemot HIV, personer som lever 

med HIV samt dess smittovägar. Dessutom följer inte alla sjuksköterskor de nationella 

riktlinjerna som utformats för att stoppa smittspridningen av HIV och vårda patienter så att 

värdighet bibehålls. Patienter som lever med viruset upplever en stigmatisering inom vården 

där attityderna gentemot dem frambringar en känsla av att bli dömd samt att de förtjänar att 

dö på grund av sina val i livet. De negativa attityderna, stigmatiseringen och diskrimineringen 

som förekommer inom hälso- och sjukvården bidrar till en sämre vård av patienter som lever 

med HIV/AIDS jämfört med andra patienter. Det är viktigt att studera attityder för att om 

möjligt kunna påverka dessa så att patienten kan erbjudas en god omvårdnad.      
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4. Syfte

Att beskriva attityder hos vårdpersonal inför att vårda patienter som är bärare av HIV/AIDS.

5. Metod

5.1 Val av metod

Tanken med en litteraturöversikt är att skapa en översikt över kunskapsläget gällande ett 

problem, i vårt fall ett omvårdnadsproblem (Friberg, 2012, s. 133). I föreliggande studie 

kommer både kvalitativ och kvantitativ forskning att användas och detta är något som Friberg 

(2012) hävdar är ett bra tillvägagångssätt vid litteraturstudier. En litteraturöversikt kan göras 

som ett fristående examensarbete. Detta för att skapa ny kunskap inför det problem som valts.

5.2 Datainsamling

Vi har använt oss av databaserna Cinahl, PubMed, Medline samt Academic search premier. 

Vid vår första sökning använde vi en hel rad olika sökord och gjorde inte särskilt mycket 

avgränsningar. Vi hade till avsikt att göra vad Östlundh (2012, s. 59) kallar för en inledande 

informationssökning. Syftet med detta är att få fram så mycket bakgrundsinformation som 

möjligt. Sökorden var för oprecisa för att svara på syftet och resulterade i för många träffar 

vilket gjorde att vi preciserade dem bättre. Vi kombinerade olika sökord vilka gav flera 

artiklar som svarade mot vårt syfte; HIV/AIDS, nursing care, attitudes och knowledge. Vi 

avgränsade oss till att söka på peer rewied, artiklar skrivna på svenska och engelska samt 

artiklar som skrivits på 2000-talet. Resultatartiklarna presenteras i bilaga 2. Anledningen till 

att få artiklar valdes från PubMed och Medline var dubbelträffar då vi redan valt artiklarna 

från Cinahl. För att få ytterligare artiklar gjordes en manuell sökning på valda artiklars 

referenslista. Vi fann då en artikel som passade till vårt syfte. 

5.3 Urval

Vi har använt oss av Friberg (2012, s. 137-138) metod för urval. Datainsamlingen gav träffar 

på artiklar som redovisas i bilaga 1. Samtliga artiklars titlar lästes igenom för att exkludera de 

som inte handlade om vårt syfte. Inklusionskriterierna var att artikeln skulle handla om 

sjuksköterskans attityd och/eller kunskap kring HIV/AIDS, artikeln skulle vara skriven på 

2000-talet och ha ett sjuksköterskeperspektiv. Abstract lästes igenom i de artiklar som valdes 

ut efter att ha studerat titeln för att avgöra om de stämde överens med vårt syfte och 
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kvalitetsgranskades utifrån Fribergs (2012, s. 138-139) kriterier. Alla studier vi har valt 

uppfyller, enligt oss, en adekvat vetenskaplig nivå. Tretton artiklar valdes för analys.

5.4 Analys

Vi har analyserat studierna enligt Fribergs (2012, s. 140-142) förslag. Till att börja med läste 

vi igenom de valda studierna flertalet gånger och använde överstrykningspenna för att plocka 

ut de delarna av resultatet som var relevant för vårt syfte, delar av resultaten i studierna har 

därmed utelämnats. Därefter översattes dessa delar och punktades upp i dokument. 

Dokumentet skrevs ut och därefter kategoriserades resultatet genom att markera ute i 

marginalen med olika färger. Sammanlagt identifierades 4 huvudkategorier. Efter detta lästes 

resultaten under respektive kategori och genom färgkodning av text som hade samma innehåll 

identifierades subkategorier. Efter kategoriindelningen i huvud- och subkategorier granskades 

dokumenten ännu en gång för att säkerställa resultatet. Vi har gjort en matris över de studier 

vi har med i vårt resultat i bilaga 2. Eftersom vi valt ett beskrivande förhållningssätt gör vi en 

allmän litteraturöversikt och har analyserat så textnära som möjligt.

5. 5 Forskningsetiska överväganden

Vårt mål är att tolka resultatartiklarna på ett sätt som beskriver deras faktiska resultat, dock 

blir det en egen tolkning då vi endast plockar ut vissa delar av artiklarnas resultat. Alla våra 

artiklar är skrivna på engelska. Vi har försökt att översätta resultatet på ett så korrekt sätt som 

möjligt genom att diskutera olika översättningar samt använda ordlexikon. Detta för att inte 

förvränga författarnas resultat. Sju av artiklarna diskuterar etiska frågor och överväganden 

och är godkända av en etisk kommitté. Fyra av studierna tar upp etiska överväganden men 

ingen framför huruvida de har blivit granskade. Tre av de valda artiklarna diskuterar varken 

etiska överväganden eller uppger att de är granskade. 

6. Resultat

Enligt Friberg (2012, s. 141) presenteras kvantitativa och kvalitativa studier i resultatet på 

olika sätt. Vi har valt att presentera vårt resultat genom att blanda kvalitativa och kvantitativa 

studier men vi gör det tydligt vilken studie som är kvalitativ respektive kvantitativ. Då 

majoriteten av studierna som använts i resultatet använder en kvantitativ ansats har vi för 

enkelhetens skull valt att tydligt skriva ut i resultatet då studierna använder en kvalitativ 
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ansats alternativt mixed method. Resterande artiklar använder med andra ord en kvantitativ 

ansats. För enkelhetens skull har vi förkortat patienter som lever med HIV/AIDS till PLHA.

Resultatet kommer att redovisas utifrån 4 huvudkategorier med tillhörande subkategorier. 

De 4 huvudkategorierna är; Vårdpersonals attityder inför att vårda PLHA, Kunskap relaterat  

till HIV/AIDS, Smittorisker och Nationella riktlinjer. 

6.1 Vårdpersonals attityder inför att vårda PLHA

Röndahl, Innala och Carlsson (2003) menar att 36 % av de tillfrågade sjuksköterskorna skulle 

avstå från att vårda PLHA om möjligheten fanns. Rädsla för att smittas av HIV/AIDS, 

stigmatisering och bristen på kunskap skapar en negativ attityd hos personalen vilket i sin tur 

gör att sjuksköterskor säger ifrån sig omvårdnaden av PLHA. Hassan och Wahsheh (2011) 

redovisar att kunskapen hos deltagarna gällande HIV/AIDS var låg och drar slutsatsen att en 

förändrad sjuksköterskeutbildning skulle resultera i en förbättrad vård av PLHA. För att skapa 

en ökad kunskap och en positiv attityd bör områden som patofysiologi, prevention, medicinsk 

behandling, patientens rättigheter, allmänna och specifika försiktighetsåtgärder samt 

sjuksköterskans roll behandlas . 

I en kvalitativ studie utförd av Pisal et al. (2007) märktes en skillnad i sjuksköterskans 

attityd efter att de genomgått en utbildning. Efteråt tyckte många sjuksköterskor att PLHA 

inte ska inkvarteras på särskilda salar, vilket de gjort tidigare. Innan utbildning fick PLHA 

skyltar på sina sängar där det stod Biologiskt hot. Dessa patienter placerades, om inte på en 

särskild sal, längst ner i korridoren på kliniken ifråga. Beteendet motiverades med att det var 

en kirurgisk avdelning och man ville inte ha någon spridning av infektioner.

6.1.1 Negativa attityder 

Souminen et al. (2010) redovisar i sitt resultat att flera års erfarenhet av sjusköterskeyrket 

inverkade negativt på attityden gentemot PLHA. Författarna konstaterade även att 

sjuksköterskornas attityd var påverkad av homofobi vilket även upptäcks i Preston, Forti, 

Kassab och Barthalow Koch (2000) och Bolanle Adebajo, Bamgbala och Oyedrian (2003) 

studier. Bolanle Adebajo et al. (2003) rapporterar om att 1/3 av vårdpersonalen uppfattade 

den sexuella läggningen som motbjudande och vulgär. Preston et al. (2000) skriver vidare att 

6,8 % av deltagarna var av uppfattningen att AIDS-patienter borde isoleras och denna attityd 

återfinns även i Bolanle et al. (2003), Mbanya, Zebaze, Kenge, Minkoulou, Awah och Beure 

(2001) kvalitativa studie och i Chen och Han (2010) resultat. 
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Preston et al. (2000) hävdar att sjusköterskans vilja att vårda PLHA var starkt influerad av 

make/makas och andras familjemedlemmars nivå av upprördhet. Hälften uppgav att personer i 

deras närhet skulle bli måttligt till extremt upprörda om de vårdade AIDS-patienter och de 

sjuksköterskor som upplevde att deras make/maka och andra familjemedlemmar skulle bli 

mindre upprörda hade mer positiva attityder inför och var mer villiga att vårda AIDS-

patienter. Omkring 60 % av deltagarna i denna studie ville veta HIV-statusen på patienten 

innan omvårdnad. 

Negativa attityder redovisas i Askarian, Hashemi, Jaafari och Assadian (2006) och Hassan 

och Wahsheh (2011) studie där 50 % respektive 84 % av deltagarna inte skulle vilja vårda 

PLHA eller till och med vägra att göra detta. Nästan hälften av deltagarna i Askarian et al. 

(2006) resultat höll starkt med om att de skulle vilja bli omplacerade till andra arbetsuppgifter 

om de tilldelades vård av patienter med HIV/AIDS. Ett antal av 116 personer trodde att det är 

möjligt att identifiera en HIV/AIDS-patient baserat på deras utseende även under de tidiga 

stadierna av sjukdomen. 

I Bolanle Adebajo et al. (2003) studie tyckte nästan 90 % att PLHA förtjänar att dö och 

hälften tyckte att de är personligt ansvariga för sin sjukdom. En betydligt mindre andel, men 

fortfarande några, uttryckte denna uppfattning även i Mbanya et al. (2001) mixed method 

studie och en minoritet av vårdpersonalen uppgav även att de skulle behandla PLHA med 

förakt. Bolanle Adebajo (2003) rapporterade vidare att HIV/AIDS sågs som ett straff från 

Gud som PLHA förtjänar då de levt ett hänsynslöst liv. Trots detta uttryckte nästan alla 

svaranden att HIV/AIDS-patienter förtjänar att bli behandlade med empati och förståelse samt 

ges bästa möjliga medicinska vård. Samma antal accepterade även att de är skyldiga att 

behandla alla sjuka personer oavsett deras HIV-status och var enade om att behandla personer 

med känd HIV-smitta. Andra negativa attityder framkom, så som att personer med HIV/AIDS 

borde bli relegerade från skolor och befriade från sina arbeten. Liknande uppfattning återfinns 

även i Preston et al. (2000) studie där lite mer än hälften av sjuksköterskorna var emot de 

lagar beträffande mänskliga rättigheter som ska skydda PLHA från arbets- och 

boendediskriminering.

Martin & Bedimo (2000) rapporterar om en större negativitet gentemot PLHA som erhållit 

viruset genom intravenöst drogmissbruk jämfört med de som smittats via blodtransfusioner. 

Författarna redovisar att 49 % av vårdpersonalen är väldigt/ medelmåttigt obekväma med att 

vårda PLHA och karaktäristiska associerad med detta var kvinnligt kön, hög nivå av 

undvikande, inte sett några HIV-patienter det senaste året och/eller inte vetat hur många HIV-

patienter som vårdats. Vissa deltagare skulle vilja hänvisa bort all HIV/AIDS-vård och detta 
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associerades med lägre ålder, verksamma i glesbefolkade områden, inte sett några HIV/AIDS-

patienter det senaste året samt inte ha medverkat vid någon HIV-utbildning de senaste 3 åren.

De flesta negativa attityder mot PLHA beror, enligt Deetlefs, Greeff och Koen (2003) 

kvalitativa studie, på bristen av kunskap om sjukdomen. Bristen på kunskap och bristen att 

erhålla kunskap får konsekvensen att sjuksköterskor får negativa känslor om PLHA.  

6.1.2 Positiva attityder

Röndahl et al. (2003) har ett annorlunda resultat i sin undersökning då ingen skillnad kunde 

ses i attityden gentemot heterosexuella och homosexuella patienter. Även Martin & Bedimo 

(2000) kunde rapportera om en låg nivå av homofobi och undvikande samt en hög nivå av 

empati gentemot patienter med HIV/AIDS. Ungefär 30 % av deltagarna i Preston et al. (2000) 

studie upplevde att homosexualitet var en frisk del av samhället och de sjuksköterskor som 

hade en mer positiv inställning till homosexuella män och AIDS-vård hade även en större 

vilja att vårda.  

Majoriteten av deltagarna i Preston et al. (2000) och Martin och Bedimo (2000) uttryckte 

en vilja att vårda PLHA och uppgav att de skulle utföra omvårdnad, både HIV- och icke HIV-

relaterad. Att känna sig bekväm med att vårda PLHA samt en större vilja att vårda 

associerades i Martin och Bedimo (2000) studie med högre ålder, att besitta en masterexamen 

eller högre, vara verksamma i tätbefolkade områden, ha mött PLHA det senaste året samt ha 

medverkat vid någon HIV-utbildning de senaste 3 åren. Även Souminen et al. (2010) hävdar 

att erfarenhet av HIV/AIDS-vård i kombination med flera års utbildning samt att känna någon 

med HIV/AIDS inverkar positivt på attityden gentemot PLHA. Enligt Preston et al. (2000) är 

sjuksköterskor som känner sig mer förebredda att utföra AIDS-omvårdnad, har mer positiva 

attityder inför AIDS-vård samt en lägre total familjeinkomst mer villiga att vårda PLHA. 

Även i Delobelle, Rawlinson, Ntuli, Malatsi, Decock och Depoorter (2009) resultat 

redovisades höga attitydpoäng bland sjuksköterskorna vilket indikerar på en hög nivå av 

empati gentemot patienter med HIV/AIDS. Lite mer än 2/3 motsatte sig påståendet att 

HIV/AIDS-smittade personer har sig själva att skylla. Sjuksköterskans attityder var inte 

associerade med ålder, kön eller frekvens av vård utan istället med professionell rang, 

utbildningskvalifikationer, tidigare träning samt avdelningstillhörighet. Sjuksköterskorna 

argumenterade för att ingen person frivilligt blir smittad av HIV och deras attityder 

karaktäriserades av empati, medlidande, respekt och värdighet. 
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6.2 Kunskap relaterat till HIV/AIDS

6.2.1 Kunskap hos vårdpersonal

De sjuksköterskor som någon gång tidigare hade tagit hand om PLHA hade ett betydligt 

högre resultat i kunskap än de som inte gjort det liksom de sjuksköterskor som uppgav att de 

hade en vilja att vårda PLHA hade ett högre värde i kunskap (Suominen et al. 2010).

Kunskapen om HIV/AIDS var måttligt adekvat bland sjuksköterskorna i Delobelle et al. 

(2009) studie och brister återfanns i kunskapen kring HIV/AIDS smittovägar, 

preventionsarbete samt en hög upplevd risk för yrkesrelaterad smitta. HIV/AIDS-kunskapen 

var inte associerad med ålder, kön eller professionell erfarenhet utan med professionell rang, 

utbildningsnivå och tidigare HIV/AIDS-utbildning samt frekvens av HIV/AIDS-vård.  

Artikelförfattarna Walusimbi och Okonsky (2004) fann ett positivt förhållande mellan 

kunskapspoäng och attitydpoäng vilket indikerar att sjuksköterskor med högre kunskap har 

mer positiva attityder gentemot patienter med HIV/AIDS. Positiva attitydpoäng var högre 

bland de med formella utbildningsprogram om HIV/AIDS samt hos de som var intresserad av 

utbildningsprogram angående vård av patienter med HIV/AIDS. Liknande resultat återfinns i 

Souminen et al. (2010) som drar slutsatsen att utbildning har en stor inverkan på 

sjuksköterskans attityd gentemot PLHA.

Askarian et al. (2006) redovisar en mängd procentsiffror där vårdpersonal svarat på vilka 

kroppsvätskor som spelar en stor roll vid smittspridning av HIV. Nästan alla kunde identifiera 

virus som den orsakande organismen bakom HIV/AIDS och de flesta svarade rätt på frågan 

att blod, säd och slidsekret är speciellt viktiga vid smittspridningen av viruset. Även Bolanle 

Adebajo et al. (2003) rapporterar att deltagarna korrekt identifierande orsakerna bakom 

HIV/AIDS samt orsakerna bakom smittspridningen (heterosexuella samlag, blodtransfusion 

och vassa instrument). De andra kroppsvätskornas roll i smittspridningen överdrevs ofta i 

Askarian et al. (2006) studie. Nästan hälften svarade att de tycker att återanvändning av nålar 

är ett bra sätt att förhindra smittspridning av HIV i sjukvårdmiljöer.

Kunskapsnivån hos deltagarna i Bolanle Adebajo et al. (2003) studie påverkades inte direkt 

av ålder, yrke och religion. Få, men ändå några, trodde att HIV/AIDS smittar via insektsbett, 

genom kramar eller kroppskontakt, genom att dela toalett och köksredskap med en smittad 

person samt att AIDS kunde botas om behandling sattes in tidigt. Även Chen och Han (2010) 

redovisade resultat där majoriteten av deltagarna trodde att en person kan smittas av 

HIV/AIDS på en restaurang om kocken har HIV/AIDS, genom att simma i en pool där en 

smittad person simmar eller smittas via offentliga toaletter. I Bolanle Adebajo (2003) studie 
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identifierade deltagarna prostituerande, homosexuella och personer som har många 

sexpartners som tillhörande högriskgrupper för HIV/AIDS. Dock missade hälften av 

deltagarna att identifiera andra högriskgrupper så som ungdomar och missbrukare. Dessutom 

hade de även dålig kunskap om vilka människogrupper som löper minst risk att smittas av 

HIV. Nästan alla ansåg att HIV/AIDS är ett seriöst hot mot sjukvårdspersonal. 

Mbanya et al. (2001) fann i deras studie, utförd i Kamerun med hjälp av mixed method, ett 

antal missuppfattningar och/eller begränsningar angående kunskapen kring HIV/AIDS. En 

minoritet av deltagarna visste inte vad AIDS var, trodde att det var häxkraft som låg bakom 

sjukdomen och trodde att det var ärvt från föräldrar. Andra okunskaper handlade bland annat 

om att deltagarna inte kunde skilja HIV från AIDS, att sexuella sjukdomar sprids via avföring, 

myggbett och genom att dela toalett samt att det existerar speciella åldrar då HIV-infektion 

uppkommer. Nästan 4/5 av deltagarna återanvände nålar. 

6.2.2 Ju högre utbildning, desto högre kunskapsnivå

 I Preston et al. (2000) resultat påvisas att sjuksköterskor med högre utbildning och lägre total 

familjeinkomst är mer villiga att vårda patienter med HIV/AIDS. Denna vilja att vårda 

influeras även av deras känsla av att vara förberedda att vårda AIDS-patienter, på vilken nivå 

arbetsplatsen är förberedd, deras erfarenheter av AIDS-vård samt deras attityder gentemot 

homosexuella. Omkring 2/5 kände sig inte väl förberedda att vårda HIV/AIDS-patienter.

I Walusimbi och Okonsky (2004) studie fanns en skillnad mellan typ av genomförd 

omvårdnadsutbildning och kunskapspoäng, där sjuksköterskor med en kandidatexamen hade 

en högre nivå av HIV/AIDS-kunskap jämfört med resterande deltagare. Högre nivåer 

HIV/AIDS-kunskapspoäng hade män med en kandidatexamen, som tidigare vårdat 

HIV/AIDS-patienter samt var intresserade av gruppdiskussioner, yrkesutbildningar och 

stödgrupper. Detta stämmer överens med Askarian et al. (2006) och Bolanle Adebajo et al. 

(2003) resultat som båda rapporterar om att en högre nivå av formell utbildning och 

medverkan på utbildningsprogram och repetitionskurser är signifikant för en hög nivå av 

kunskap. Bolanle Adebajo et al. (2003) skriver också att vårdpersonal med lång 

yrkeserfarenhet har en högre nivå av kunskap och Askarian et al. (2006) hävdar att 

sjuksköteskor med en kandidatexamen eller en masterexamen har en högre nivå av kunskap 

än undersköterskor och sjuksköterskor med en masterexamen har en högre nivå av kunskap 

än både sjuksköterskor med en kandidatexamen och undersköterskor. Ungefär hälften av 

deltagarna i Bolanle Adebajo et al. (2003) studie hade förmånen att delta i repetitionskurser 
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angående HIV/AIDS och då de svarande tillfrågades uttryckte nästan alla en önskan om att 

delta i sådana kurser. 

I en kvalitativ studie (Pisal et al. 2007) hölls en utbildning för deltagarna som medverkade 

i studien. Efter att utbildningen genomförts kunde stora förbättringar mätas. Förståelsen för 

HIV, dess smittovägar och de nationella riktlinjerna ökade. 

6.2.3 Behovet av utbildning

Sjuksköterskor själva uttrycker i en kvalitativ studie att de är i behov av information och 

utbildning. De tycker att de ska få lära sig preventiva försiktighetsåtgärder, 

exponeringsåtgärder och hantering av smittat material (Pisal et al. 2007). Intresse för 

HIV/AIDS utbildningar bekostade av arbetsgivaren återfanns även bland deltagarna i 

Delobelle et al. (2009) studie där majoriteten efterfrågade detta.

Hassan och Wahsheh (2011) menar att sjuksköterskor tycker att den utbildning de har är 

otillräcklig i ämnet HIV/AIDS. Författarna till studien klassificerar sjuksköterskornas 

kunskapsnivå som låg, endast 33,87 % rätt svar. 

 I Walusimbi och Okonsky (2004) studie, utförd i Uganda, var i princip alla deltagare 

intresserade av stödgrupper för sjuksköterskor, gruppdiskussioner angående HIV/AIDS-vård 

samt att delta i yrkesrelaterade utbildningsprogram angående HIV/AIDS. Sjuksköterskornas 

kunskapspoäng på frågorna i enkäten visade att ju högre kunskapspoäng, desto mindre rädsla 

för att smittas av viruset i tjänst. Ungefär 80 % upplevde att resurserna bakom att ge dem 

aktuell information om HIV/AIDS var otillräckliga. Sjuksköterskorna uppgav att källan till 

information om HIV/AIDS var radio och seminarier. Hassan och Wahsheh (2011) rapporterar 

att sjuksköterskornas källa till information var internet samt vänner och kollegor. Ingen av de 

tillfrågade hade någon vetenskaplig källa till information. Detta kan skapa en missvisande 

förståelse för HIV/AIDS. Författarna menar att det är viktigt att sjuksköterskan har erforderlig 

kunskap om HIV/AIDS, vård och prevention av sjukdomen samt kunna sprida information. 

6.3 Smittorisker

I en kvalitativ studie uttrycker sjuksköterskor att de känner sig osäkra inför att vårda HIV-

positiva patienter. Ett fåtal kan till och med vägra att ge dessa patienter vård. Man känner 

rädsla, hjälplöshet och osäkerhet. Patienternas förnekelse av sjukdomen förargar många 

sjuksköterskor och de blir även upprörda då vissa patienter avsiktligen smittar andra 

människor (Deetlefs et al., 2003). 
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6.3.1 Rädsla för att smittas 

I gruppdiskussionerna i Pisal et al. (2007) kvalitativa studie uttryckte många sjuksköterskor 

att de var rädda att smittas av HIV. Detta motiverade de med att de utsattes för den högsta 

risken att smittas. Många vet inte hur de ska skydda sig själva och känner därför att det är 

jobbigt att vårda PLHA. Chen och Han (2010) beskriver att sjuksköterskor som regelbundet 

utsätts för nålstick och kroppsvätskor inte är uppmärksamma på den risk de utsätts för. Andra 

sjuksköterskor som någon enstaka gång utsätts för detta oroar sig mer för att smittas av 

HIV/AIDS.  

På en skala mellan 1 och 10 svarade 96,2 % av sjuksköterskorna i Hassan och Wahsheh 

(2011) studie att de skattade sin rädsla att få HIV/AIDS till 7 eller högre. Sjuksköterskorna 

svarade också att rädslan för att smittas av en dödlig sjukdom var den största anledningen till 

deras negativa inställning till PLHA i kombination med den sociala stigmatiseringen som 

smittan medför. Även Walusimbi och Okonsky (2004), Askarian et al. (2006) och Preston et 

al. (2000) fann i sina undersökningar att ungefär hälften av deltagarna rankade sin rädsla för 

att smittas av HIV/AIDS på höga nivåer vilket indikerade en stor rädsla. Omkring hälften av 

deltagarna i Preston et al. (2000) studie var besvärade av tanken att inte kunna skydda sig 

själva från att smittas och majoriteten av deltagarna i Delobelle et al. (2009) studie upplevde 

att HIV/AIDS är mycket smittsamt samt att risken för yrkesrelaterad smitta är hög bland 

sjukvårdspersonal. Mindre än 1 av 5 höll med om att de är oroliga för att de utsätter sin familj 

och vänner för en risk då de vårdar HIV/AIDS-patienter.

En majoritet av deltagarna i Bolanle Adebajo et al. (2003) studie hade uppfattningen att 

genom att vårda HIV/AIDS-patienter utsattes de för en ökad risk att bli smittade. Nästan lika 

många ansåg att HIV-smittade personer utgör en stor fara för andra.

6.3.2 Låg nivå av rädsla

Ett fåtal sjuksköterskor i Pisal et al. (2007) kvalitativa studie kände ingen rädsla inför att bli 

smittade av HIV/AIDS. Dessa sjuksköterskor var aktuella i ett projekt för prevention av HIV-

smitta från mor till barn. De har fått extra utbildning angående HIV/AIDS, dess smittovägar 

samt risken att bli smittad. Liknande skillnad kunde ses i en studie av Chen och Han (2010) 

där sjuksköterskor på högre positioner kände mindre rädsla inför att bli smittade än de 

sjuksköterskor som var relativt nyexaminerade. 
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Röndahl et al. (2003) har i sin studie använt sig av ett mätinstrument där sjuksköterskorna 

fått poängsätta sin rädsla. Höga poäng representerade låg rädsla och i resultatet redovisas just 

en låg rädsla inför att smittas av HIV/AIDS. Sjuksköterskorna i deras undersökning jobbar på 

en infektionsklinik på ett sjukhus i Sverige och 54 % hade någon gång vårdat en patient med 

HIV/AIDS. En individ uttryckte rädsla inför att patienten skulle blöda mycket och att på så 

sätt bli smittad. 

Pisal et al. (2007) kvalitativa studie kunde efter en omfattande utbildning redovisa en 

minskning av rädslan för att smittas med HIV/AIDS. Den minskade från 22 % till 6 %. 

Hassan och Wahsheh (2011) menar att en ökad kunskap om HIV/AIDS hos sjuksköterskor 

skulle minska rädslan för att bli smittad och på så sätt minska ångesten över att vårda PLHA.

6.4 Nationella riktlinjer

Följsamheten gentemot nationella riktlinjer var hög i Delobelle et al. (2009) studie. Tre av 

fyra påstod att de arbetade utefter riktlinjerna och följsamheten gentemot dessa associerades 

med professionell rang och avdelningstillhörighet medan oföljsamhet associerades med ålder. 

Utbildning, professionell erfarenhet och frekvens av vård av HIV/AIDS-patienter påverkade 

inte följsamheten. Vetskapen om de nationella riktlinjerna var hög även i Bolanle Adebajo et 

al. (2003) resultat där 81,9 % av vårdpersonalen var medvetna om och hade läst protokollen. 

Delobelle et al. (2009) rapporterar vidare i sin studie att majoriteten av deltagarna använde 

handskar senaste gången de tog ett blodprov. Dock erkände ungefär 1 av 3 att de återanvänt 

nålar. 

Delobelle et al. (2009) studie uppgav att 7 av 10 deltagare försökt förfoga 

postexponeringsprofylax efter en yrkesrelaterad stickskada. 1 av 3 uppgav dock att detta inte 

finns att tillgå på deras arbetsplats. Liknande siffror återfinns i Askarian et al. (2006) studie 

där enbart 26,6 % av deltagarna uppgav att det finns en policy på deras arbetsplats för 

postexponeringsprofylax. Artikelförfattarna fann även att 65 % trodde att det var en riskfull 

syssla att städa sjukhusgolv i bemärkelsen av spridningen av HIV/AIDS. Andra okunskaper 

fanns bakom bland annat proceduren som följer efter att en stickskada inträffat på arbetet, 

vårdslösheten angående användandet av sterila material, proceduren som följer efter att 

kroppsvätskor/blodspill hamnat på arbetsytor samt transporten av blod/kroppsvätskor runt 

sjukhuset. 
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7. Diskussion

7.1 Metoddiskussion 

I föreliggande arbete använde vi oss av litteraturöversikt som metod. Tanken med detta var att 

beskriva det aktuella forskningsläget kring vårt ämne. Enligt Friberg (2012, s. 134) kan det 

vara negativt att använda denna metod då det finns en begränsad mängd forskning att tillgå. 

Detta i sig kan skapa att vi som författare av översikten gör ett selektivt urval för att stödja 

vårt eget syfte vilket innebär att det är extra viktigt med ett kritiskt förhållningssätt vid urval, 

analys och skrivande. Det finns enligt oss en liten risk att vi gjort ett selektivt urval. I vår 

inledning ger vi exempel på hur vi upplevt vården av patienter som lever med HIV/AIDS. 

Dessa upplevelser var negativa. Våra upplevelser har präglat oss i vårt arbete, vilket kan ha 

gjort att vi har tolkat resultatet negativt. Vi har varit medvetna om vår egen inställning och 

försökt analysera resultatet på ett så objektivt sätt som möjligt.  

 I processen för att få fram våra sökord valde vi att ha med ordet kunskap. I detta ligger en 

värdering i att kunskap påverkar attityd. Om vi inte haft med kunskap som ett sökord hade vi 

kanske hittat andra resultatartiklar och på så sätt fått fram ett annat resultat. Vi anser att de 

studier vi använt oss av är relevanta för vårt syfte. Vi fick många träffar på våra sökord men 

många artiklar valdes bort då de inte överensstämde med våra inklusionskriterier. Dessa 

handlade till exempel om sjuksköterskestudenters attityder eller attityden gentemot mammor 

som smittar sina barn med HIV/AIDS.  Det hade varit intressant att studera 

sjuksköterskestudenters attityder ser ut och kanske jämföra dessa med den verksamma 

vårdpersonalens attityder. 

Vi gjorde en manuell sökning och valde en artikel som inkluderats i vårt resultat. 

Anledningen till att vi inte hittat denna i vår vanliga sökning tror vi har att göra med de 

sökord som fanns i artikeln. 

Vi har använt studier från olika delar av världen vilket kan skapa ett resultat som inte 

överensstämmer med problemet i Sverige. Vi kan dock se vissa likheter med västerländsk 

hälso- och sjukvård. Sverige är ett mångkulturellt land där vi i vården kan stöta på patienter 

från olika delar av världen och vi tror därför att det kan vara viktigt för en svensk 

sjuksköterska att ha en förståelse för patienter som inte är vana vid svensk sjukvård. PLHA 

från Afrika som får vård i Sverige kanske upplever vården på ett helt annat sätt än i sitt 

hemland. Det verkar inte som om det finns relevant forskning från Norden och vad detta kan 
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bero på kan vi endast spekulera i. En aspekt kan vara att detta var ett större problem i Sverige 

för 20-30 år sedan

I och med att vi i analysen gör en sammanfattning av resultatartiklarna medför detta att vi 

gör en direkt egen tolkning av vad som är relevant. Enligt Friberg (2012, s. 140) görs en 

sammanfattning för att vara säker på att allt uppfattats och dokumenterats. Vi har i och med 

detta uteslutit delar av resultatartiklarna som vi inte ansett varit relevant för vårt syfte. Någon 

annan person kanske hade tolkat och sammanfattat resultaten på ett annat sätt och då fått ett 

annorlunda resultat. 

En svaghet i vår uppsats är att alla våra resultatartiklar inte är granskade av en etisk 

kommitté. Tre av artiklarna diskuterar inte etiska överväganden. Vi beslutade oss för att ha 

med dessa tre studierna i resultatet ändå eftersom de svarade på vårt syfte och det inte fanns 

någon anledning till att misstänkta ett oetiskt tillvägagångssätt i studiernas metodbeskrivning. 

7.2 Resultatdiskussion

Vårt resultat har präglats av studier som är genomförda i mestadels Afrika och Asien. Synen 

på PLHA, fördomarna och de negativa attityderna gentemot dem är något som vårt resultat 

påvisar beror på den höga prevalensen av HIV/AIDS i dessa områden samt kunskapsbristen 

som råder. Synen på PLHA i Afrika och Asien är annorlunda jämfört med i Sverige då 

mycket har förändrats genom forskning i Sverige de senaste 20-30 åren. Vi tror och hoppas att 

det inte finns fördomar mot patienter med HIV/AIDS i lika stor utsträckning i Sverige idag 

som det gjorde förr och därför kanske det saknas aktuell forskning angående attityderna 

gentemot dem.

 

7.2.1 Utbildningens påverkan på attityder

Vad resultatet indikerar är att det finns många negativa attityder gentemot PLHA samt en 

utbredd okunskap angående HIV/AIDS. Verksamma sjuksköterskor undviker att vårda denna 

patientgrupp och många tycker att dessa patienter ska bli isolerade och vårdade med förakt, 

fråntagna deras rättigheter i samhället samt att de förtjänar att dö. En större vilja att vårda 

uttrycktes främst hos sjuksköterskor som hade en positiv inställning till homosexuella och 

AIDS-vård i kombination med högre ålder, verksamma i tätbefolkade områden, högre 

utbildningskvalifikationer och mer erfarenhet av PLHA. Flertalet studier (Uwakwe, 2000, 

Ezedinachi, Ross, Meremiku, Essien, Edem, Ekure & Ita, 2002 & Carney, Werth & Martin, 

1999) redovisar resultat där vårdpersonals kunskapsnivå och attityder förbättrats efter att 



20 (28)

utbildningar genomförts. I studierna har frågeformulär fyllts i av deltagare innan och efter 

utbildning och utfallet påvisar ett positivt samband mellan kunskap och attityd. I och med 

detta är det tydligt att sjuksköterskors attityder påverkas av deras kunskapsnivå och genom 

utbildning kan negativa attityder successivt arbetas bort och en högre toleransnivå samt en 

större vilja att vårda erhållas. Det är viktigt att ta vara på dessa studiers resultat och 

implementera liknande utbildningar på andra sjukhus runt om i världen för att stärka 

sjuksköterskors professionella roll samt öka deras kunskap och därmed påverka deras 

attityder till det bättre. Rädslan för att vårda PLHA och följsamheten gentemot nationella 

riktlinjer kan också förbättras då sjuksköterskor genom kunskap får en ökad förståelse för hur 

sjukdomen fungerar, hur den sprids samt vad som är viktigt att tänka på vid vårdande av 

PLHA. Uwakwe (2000) redovisar i sitt resultat att färre sjuksköterskor, efter genomförd 

utbildning, uttryckte att de skulle undvika vård av PLHA. Även fast rädslan för att smittas 

inte minskade efter utbildningen så uttryckte ändå färre sjuksköterskor att PLHA borde 

totalisoleras, och om de skulle isoleras så var skälen bakom detta främst att skydda patienten 

från infektioner snarare än att sjuksköterskorna skulle skydda sig själva och andra patienter 

från smitta. Även i Ezedinachi et al. (2002) studie kunde en minskad rädsla identifieras efter 

genomförd utbildning och sjuksköterskorna erhöll även en större medkänsla gentemot PLHA. 

HIV/AIDS är främst ett stort problem i utvecklingsländer och här är även smittspridningen 

som värst. Dessa länder har inte samma utbildningsmöjligheter och resurser som andra mer 

utvecklade länder och detta är något som påverkar kunskapsnivån, attityderna och 

omvårdnaden av PLHA. Det är skrämmande att deltagarna i Askarian et al. (2006) ansåg att 

återanvändning av nålar är ett bra sätt att förhindra smittspridningen av HIV/AIDS i 

vårdmiljöer. Detta resultat kan enbart förklaras genom att det råder en stor okunskap 

angående smittovägar, preventionsarbete samt hur viktigt följsamheten är gentemot nationella 

riktlinjer för att skydda sig själv samt andra patienter från smitta. Skillnaden i kunskaps- och 

attitydnivå mellan utvecklingsländer och mer utvecklade länder påvisas i Bennett och Weale 

(1997) studie. Deras studie genomfördes i England och alla deras tre hypoteser, vilka 

baserades på tidigare studier där skillnader kunnat identifieras i sjuksköterskors kunskapsnivå 

och attityder gentemot PLHA före och efter utbildning, kunde slopas. Deltagarna i studien var 

barnmorskor som både före och efter utbildning hade höga kunskapspoäng och höga 

attitydpoäng. Detta resultat skulle kunna förklaras genom att England är ett mer välutvecklat 

land där utbildningen ser annorlunda ut samt att det där finns mer resurser att lägga på 

utbildning, uppföljning samt medicinsk utrustning som behövs för att utföra säker omvårdnad 

av PLHA. I och med att utbildningskvalifikationerna är högre i England medför detta 



21 (28)

troligtvis mer positiva attityder gentemot PLHA. Behovet av resurser och högre 

utbildningskvalifikationer är därför stort i utvecklingsländer för att smittspridningen av HIV i 

framtiden ska kunna minska. Stigmatiseringen kring sjukdomen måste bekämpas så att PLHA 

vågar berätta sin HIV-status för vårdpersonal så att adekvat och säker omvårdnad kan utföras.

7.2.2 Patientens värdighet och de negativa attityderna

Negativa attityder gentemot, samt stigmatisering och diskriminering av PLHA är något som 

vi anser kränker patientgruppens värdighet. Då vårdpersonal går in i mötet med PLHA med 

förutfattade meningar och negativa attityder uppnås inte målet med vården eftersom patienten 

inte kan öka sitt välbefinnande. Ett negativt bemötande får patienten att känna att dennes 

värdighet kränks (Edlund, 2002). Detta skapar ett lidande som leder till otillfredsställande 

vård där patienten undviker att prata om sitt lidande. Vårdpersonalen kränker patientens 

relativa värdighet. Edlund (2002) hävdar att den relativa värdigheten formas utifrån bland 

annat situationer och skiljer sig då från den absoluta värdigheten. Då den relativa värdigheten 

uppträder genom upplevelser och handlingar, är det omöjligt för PLHA att få en känsla av 

värdighet i mötet med vårdpersonal som diskriminerar dem. Att diskriminera och utnyttja sin 

ställning för att moralisera om hur PLHA levt sitt liv och att de förtjänar att dö går emot 

vårdvetenskapens ethos då patienten inte vårdas med högaktning för dennes värdighet och 

helighet. Dessutom respekteras inte axiomet att alla människor har lika värde samt har rätt att 

göra vad de vill med sina liv och bli bekräftade för den person de är. Vi tror att de negativa 

attityderna och stigmatiseringen medför att PLHA inte vågar tala om sin HIV-status för 

vårdpersonalen på grund av rädslan för den diskriminering detta medför. I resultatet redovisas 

att viruset kan spridas till andra patienter, speciellt på de sjukhus där vårdpersonal rapporterar 

att nålar återanvänds.

Serafini et al. (2011) menar att stigmatisering inom vården bland annat leder till minskat 

självförtroende och ett för tidigt avslutande av medicinsk behandling. En PLHA som är utsatt 

för stigmatisering anses vara mindre värd att få bra vård i jämförelse med andra patienter. Vi 

tror att stigmatiseringen skapar en rädsla att söka hjälp. Vi tror också att många patienter 

känner skam för sig själva och för att berätta för andra vilken sjukdom de bär på. Att känna 

skam för sig själv och sin sjukdom visar att hälso- och sjukvården har misslyckats. 

Coretta och Brewer (2010) menar att vårdrelaterad stigmatisering kan ha effekt på 

patientens livslängd. Vi tror att detta har att göra med att patientens värdighet kränks genom 

stigmatisering. En människa som befinner sig i en svår situation i form av sjukdom behöver 



22 (28)

allt stöd denne kan få. Patienten behöver motivation för att hantera sin livssituation. Vi tror att 

en patient som söker vård och blir bemött med negativa attityder och diskrimineras också kan 

tappa livsgnistan. En patient som inte har viljan att vårdas och motivation till vård tappar 

livsglädjen och kanske inte lever lika länge som en motiverad och uppskattad patient. 

7.2.3 Utbildning, stödgrupper och handledning

Vårt resultat har visat att vårdpersonal efterfrågar både utbildning och stödgrupper för att öka 

deras kunskaper inom ämnesområdet HIV/AIDS. Vi anser att vårdpersonal måste utbildas för 

att kunna sprida korrekt information om sjukdomen till patienter, annan vårdpersonal och 

samhället i stort. Då vårdpersonal utbildas och uppmuntras att arbeta vidare med 

informationsspridningen av HIV/AIDS krävs inga stora resurser utan de kan lära av varandra. 

Vi tror att det är viktigt att sjukhus världen över, där HIV/AIDS-patienter vårdas, utvecklar 

stödgrupper för debriefing där sjuksköterskor och annan vårdpersonal kan mötas och dela 

med sig av sina erfarenheter, rädslor och funderingar. 

Enligt Petersson (2010) är handledning en process där sjuksköterskor, genom att dela med 

sig av sina erfarenheter och förstå sitt agerande, kan öka sin professionella kompetens och 

lära sig eller finslipa sina kliniska resonemang, sitt beslutsfattande samt deras omdöme. 

Handledning ska även hjälpa sjuksköterskor att rama in och utforska sina känslor då detta 

bidrar till ett ökat lärande. Diskussion av och förståelse för sitt eget agerande kan bidra till 

annorlunda tänkande och agerande i framtida liknande situationer. Förhoppningsvis kan detta 

också påverka attityder som kränker patienters värdighet och stigmatisering. Coretta och 

Brewer (2010) menar att stigmatisering handlar om negativa stereotypa bilder av en person 

eller en grupp. För att få bort dessa negativa stereotypa bilder tror vi att det är viktigt att 

utbilda vårdpersonal inom vårdvetenskap och lära vårdpersonal att vara kritisk till sitt eget 

tänkande och skapa ett synsätt där den enskilda människan blir synlig istället för attityden till 

en sjukdom, vilket skapar en sämre vård. På detta sätt skapas en personcentrerad vård där 

hälsa baseras på patientens egen uppfattning om hälsa och hänsyn tas till andliga, 

existentiella, sociala och psykiska behov lika mycket som fysiska behov så att hela personen 

synliggörs. I personcentrerad vård är personen i fokus och detta medför att personen inte blir 

sin sjukdom eller sitt symtom. Detta tankesätt är en bra början för att bekämpa negativa 

stereotypa bilder och negativa attityder gentemot PLHA. Ambitionen måste vara att vårda 

personen och inte bara sjukdomen. 

Eriksson (1994) påvisar att otillfredsställd vård kränker patientens värdighet. Alla 

människor ska vårdas på samma sätt för att inte värdigheten ska kränkas. En kränkt värdighet 



23 (28)

kan skapa ett lidande hos patienten. Patienten ska heller inte dömas på förhand och 

vårdpersonal ska inte missbruka sin ställning. Vi har i vårt resultat påvisat många exempel där 

patienters värdighet kränks, hur otillfredsställande vård har utförts. Detta har med största 

sannolikhet skapat ett lidande hos PLHA. En lidande patient är något som motsäger 

vårdandets mål att lindra lidande och främja hälsa.

7.3 Slutsats

HIV/AIDS är idag en pandemi som skördar miljoner människoliv. Uppenbarligen ställer det 

stora krav på världens hälso- och sjukvård och på vårdpersonal. Vi har i vårt arbete kunnat se 

att det finns stora brister i vården av PLHA. I olika delar av världen är dessa patienter utsatta 

för negativa attityder, stigmatisering och fördomar från samhället i stort men också från 

vårdpersonal. Vi kan se stora brister i kunskap kring HIV/AIDS och hur detta påverkar 

vårdpersonalens attityd till att vårda PLHA. Detta är ett stort problem i världen, speciellt i 

utvecklingsländer där prevalensen är som högst. Vi tycker att det är skrämmande att se hur 

PLHA blir behandlade och ser därför det här området som ett problem som behöver förbättras 

och där framtida forskning är ett måste. Dels måste utvecklingsländer i Asien och Afrika få en 

ökad kunskap i hur de på ett säkert sätt ska vårda PLHA samt hur preventionsarbetet av 

HIV/AIDS ska fortlöpa.  Mer forskning måste också utföras för att få en god överblick och 

förståelse hur det ser ut i mer utvecklade länder som Sverige. Kanske är detta inte ett stort 

problem i Sverige men då måste forskning kunna visa det aktuella läget och kanske dra 

lärdom av det och visa andra delar av världen hur de ska gå tillväga. 
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Bilaga 1, Sökmatris

Databaser Sökord Antal träffar Valda artiklar

Medline HIV/AIDS AND 
nursing care AND 
attitudes AND 
knowledge

162 1

Cinahl HIV/AIDS AND 
nursing care AND 
attitudes AND 
knowledge

HIV/AIDS AND 
willingness to care 
AND attitudes

70

36

7

1

Pubmed HIV/AIDS AND 
nurses AND 
attitudes AND 
knowledge

177 2

Academic search 
premier

HIV/AIDS AND 
nurse attitudes

90 2
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Bilaga 2, Matris över urval av artiklar till resultat

Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod
(Urval och datainsamling, 
analys)

Resultat

Askarian,Mehrdad.
, Hashemi, Zohreh., 
Jaafari, Peyman  & 
Assadian, Ojan

Knowledge About 
HIV Infection and 
Attitude of 
Nursing Staff 
Toward Patients 
With AIDS in 
Iran.

2006, Iran, Infection 
Control and Hospital 
Epidemiology.  

Att fastställa kunskapen hos 
sjuksköterskor avseende 
HIV-infektion och deras 
attityder gentemot patienter 
med AIDS i Iran.   

Kvantitativ ansats. 
Frågeformulärsbaserad 
tvärsnittsstudie.
Urvalet bestod av 1098 
vårdpersonal (sjuksköterskor, 
barnmorskor och 
undersköterskor). Data 
registrerades i en elektronisk 
databas med hjälp av Epi Info 
2000. För att kunna jämföra 
kategoriska variabler 
tillämpades ett poängbaserat 
resultatsystem där 1 poäng 
tilldelades varje rätt svar och 0 
poäng tilldelades varje fel svar 
eller om frågan lämnats 
obesvarad.

Sjuksköterskor och barnmorskor hade 
signifikant högre kunskapsnivå om HIV-
infektion jämfört med undersköterskor. 50,7 
% av deltagarna hade tidigare vårdat patienter 
med HIV/AIDS och 54,3 % hade deltagit i 
utbildningsprogram angående HIV/AIDS. 
Trots detta uttryckte nästan hälften att de inte 
skulle vilja vårda patienter med HIV/AIDS 
och att de skulle be om att bli omförflyttade 
om de skulle bli tilldelade vård av en patient 
med HIV/AIDS. Kvinnor svarade i större 
utsträckning korrekt på frågan att det är 
omöjligt att identifiera en HIV-infekterad 
patient baserat på deras utseende under de 
tidiga stadierna av sjukdomen.   

Bolanle Adebajo, 
Sylvia., Bamgbala, 
Abisola O & 
Oyediran, Muriel A

Attitudes of 
Health Care 
Providers to 
Persons Living 
with HIV/AIDS in 
Lagos State, 
Nigeria.

2003, Nigeria, African 
Journal of Reproductive 
Health. 

Att fastställa nivån av 
kunskap, attityder och 
övertygelser hos 
sjuksköterskor och 
laboratoriepersonal gentemot 
HIV/AIDS smittade personer 
samt att rekommendera 
lämpliga åtgärder för att 
hantera de identifierade 
bristerna. 

Kvantitativ ansats. Deskriptiv 
tvärsnittsundersökning. 
300 sjuksköterskor och 
laboratoriepersonal erhöll ett 
välstrukturerat, 
självadministrerat 
frågeformulär. 254 returnerade 
formuläret. 
Frågeformulären räknades ut 
genom att utdela ett poäng för 
varje rätt svar på en uppsättning 
frågor. Sammanlagt kunde 16 
poäng erhållas och olika 
intervaller för kunskapsnivån 

De flesta svarande hade måttligt goda 
kunskaper om HIV/AIDS. Deras nivå av 
kunskap påverkades av nivån av formell 
utbildning, yrkeserfarenhet, kön samt 
medverkan på repetitionskurser angående 
HIV/AIDS. Attityderna gentemot personer 
som lever med HIV/AIDS var dåliga. 55,9 % 
tyckte att personer som lever med HIV/AIDS 
är ansvariga för deras sjukdom medan 35,4 % 
uttryckte att de förtjänade straffet att leva 
med HIV/AIDS på grund av deras dåliga 
sexuella uppförande.   
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upprättades (0-9 dålig kunskap, 
10-12 god kunskap, 13-16 
mycket god kunskap). 
Deltagarnas attityder gentemot 
personer som lever med 
HIV/AIDS räknades ut på 
liknande sätt.  

Chen, Wei-Ti & 
Han, Mei. 

Knowledge, 
attitudes, 
preceived 
vulnerability of 
Chinese nurses 
and their 
preferences for 
caring for HIV-
positive 
individuals: a 
cross-sectional 
survey. 

2010, Kina, Journal of 
Clinical Nursing.

Syftet är att undersöka 
sjuksköterskors kunskap 
attityd och deras upplevda 
sårberhet mot HIV/AIDS. 

Kvantitativ ansats. En 
beskrivande tvärsnittsstudie. De 
som svarade var sjuksköterskor 
på FAHJU sjukhuset. 
Deltagaren var tvungen att 
kunna läsa och skriva mandarin 
och vara över 18 år. 186 
tillfrågades och 177 svarade. 88 
frågor ställdes om attityd och 
kunskap. SPSS 15 användes för 
att analysera datan. 

Studien visar att sjuksköterskorna blir 
frekvent exponerade av kroppsvätskor och 
stickskador utan att förstå risken med detta. 
Det finns inga riktlinjer och rutiner för sådana 
händelser. Studien visar att sjuksköterskor 
som vårdar patienter med HIV/AIDS eller 
som tidigare har vårdat, har en attityd till att 
testa alla patienter för HIV/AIDS.  

Deetlefs, Estelle., 
Greeff, M & Koen, 
MP

The attitudes of 
nurses towards 
HIV positive 
patients. 

2003, Sydafrika, Health 
SA Gesondheid

Syftet är att utforska och 
beskriva sjuksköterskans 
attityd till HIV-positiva 
patienter och vad som kan 
göras för att förbättra vården 
av dessa patienter. 

Kvalitativ ansats. 7 
Semistrukturerade intervjuer 
genomfördes och 
fältanteckningar gjordes i 
samband med intervjuerna. 
Datan transkiberades i verbatim 
och kodades. En litteraturstudie 
gjordes innan intervjuerna. 

Resultatet är indelat i sex kategorier. 
Kognitiva komponenter, emotionella 
komponenter, beteende, försvarsmekanismer, 
coping strategier och värderingar. Författarna 
kommer fram till att de flesta attityder mot 
patienter med HIV är negativa och att dessa 
beror på bristande kunskap. 

Delobelle, Peter., 
Rawlinson, Jakes 
L., Ntuli, Sam., 
Malatsi, Inah., 
Decock, Rika  & 
Depoorter, Anne 
Marie

HIV/AIDS 
knowledge, 
attitudes, practices 
and perceptions of 
rural nurses in 
South Africa.

2009, Sydafrika, Journal 
of Advanced Nursing.

Att undersöka HIV/AIDS 
relaterad kunskap, attityder, 
praktiserande och 
upplevelser hos vårdpersonal 
i den övervägande svarta och 
glesbefolkade Limpopo 
provinsen i Sydafrika.

Kvantitativ ansats. 
Blandad metoddesign, främst 
med en kvantitativ ansats 
innehållande en 
tvärsnittsundersökning 
kompletterad med kvalitativa 
metoder inkluderande fokus 
grupp diskussioner och 
djupgående intervjuer. 
Efter ett slumpmässigt urval 
skickades en enkät ut till 71 

HIV/AIDS kunskapen var måttligt adekvat 
och associerad med professionell ranking 
samt frekvens av vård och träning. 
Attityderna gentemot patienter med 
HIV/AIDS var huvudsakligen positiva och 
stod i relation till HIV/AIDS kunskap och 
träning. 76,1 % av sjuksköterskorna uppgav 
att de tillämpade universella 
försiktighetsåtgärder, dock framkom rädsla 
för yrkesrelaterad HIV-smitta och en brist på 
säkra injektioner. Deltagarna rapporterade en 
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primärvårdssjuksköterskor och 
69 sjukhussjuksköterskor. 
För att analysera enkäterna 
användes SPSS 15.0 med chi-
square analys för att testa 
associationer bland 
undergrupper samt ANOVA 
och t test för att jämföra poäng.
Fokus grupp diskussionerna 
spelades in och transkriberades 
ord för ord vilka överfördes till 
en innehållsanalys med hjälp av 
tematisk kodning, analytisk 
induktion och konceptteknisk 
kartläggning. 

större arbetsbörda på grund av HIV/AIDS 
och att bristen på träning hade en negativ 
inverkan på deras arbete. Stigmatisering och 
delad sekretess påverkade dem emotionellt.

Hassan, Zeinab M., 
& Wahsheh, 
Moayad A. 

Knowledge and 
Attitudes of 
Jordanian Nurses 
towards Patients 
with HIV/AIDS: 
Findings from a 
Nationwide 
Survey

2011, Jordanien, Issues 
in Mental Health 
Nursing. 

Syftet med studien är att 
fastställa kunskapen om 
HIV/AIDS hos 
sjuksköterskor, Identifiera 
källan till kunskap och 
information om sjukdomen 
hos sjuksköterskor och deras 
rädsla att få HIV/AIDS samt 
att fastställa attityden 
gentemot patienter med 
HIV/AIDS. 

Kvantitativ ansats. En 
tvärsnittsundersökning 
skickades till 20 sjukhus i 
landet. Privata och publika 
sjukhus. Sjukhusen valdes 
slumpmässigt i hela landet. 
1260 bjöds in för att deltaga. 
Eckstein (1987) själv-
administrerade instrument 
användes. SPSS version 16 
användes för att analysera 
resultatet. 

922 av 1260 sjuksköterskor svarade på 
undersökningen. Sjuksköterskornas kunskap 
gällande HIV/AIDS var generellt låg. Till 
exempel svarade endast 32,1 % rätt om 
sjukdomen smittar vid vanlig kontakt. 
Sjuksköterskornas utbildning i HIV/AIDS var 
bristfällig, hälften svarade att deras 
information hämtats från internet. 
Sammantaget hade sjuksköterskorna en 
negativt inställd attityd till patienter med 
HIV/AIDS. 75 % var rädda för att bli 
smittade. 

 Martin, Jane E. & 
Bedimo, Ariane 
Lisann

Nurse 
Practitioner, 
Nurse Midwife 
and Physician 
Attitudes and Care 
Practices Related 
to Persons with 
HIV/AIDS.

2000, USA, Journal of 
the American Academy 
of Nurse Practitioners.

Att beskriva attityderna hos 
framförallt sjuksköterskor 
gentemot personer som lever 
med HIV/AIDS för att 
fastställa deras vilja inför att 
vårda denna patientgrupp 
samt att utvärdera behandling 
och vårdutövandet relaterat 
till personer som lever med 
HIV/AIDS.

Kvantitativ ansats. 
En enkät skickades ut till 1291 
arbetare (1146 sjuksköterskor, 
51 certifierade barnmorskor 
och 94 läkarassistenter) 
registrerade i Louisiana, 
Arkansas och Mississippi.
AIDS Attitude Scale (AAS) 
användes för att mäta 
konstruktionerna av 
undvikande och empati. 

De svarande som uppgav sig vara mer 
bekväma med att vårda personer som lever 
med HIV/AIDS hade signifikant lägre 
undvikandepoäng samt högre empatipoäng 
jämfört med de svarande med lägre 
bekvämlighetsnivå att utföra omvårdnad. Mer 
än 80 % uppgav att de skulle vårda personer 
som lever med HIV/AIDS. Fler negativa 
attityder framkom gentemot personer som fått 
AIDS genom intravenöst drogmissbruk 
jämfört med personer som erhållit det genom 
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SPSS användes för analys och 
medelpoäng för undvikande 
och empati räknades ut. Även 
Cronbach alfa räknades ut för 
inre följdriktighet. T tester 
användes för att jämföra 
resultat mellan undergrupper.   

blodtransfusioner.

Mbanya, D.N., 
Zebaze, R., 
Kengne,A.P., 
Minkoulou,E.M., 
Awah, P. & Beure.

Knowledge, 
attitudes and 
practices of 
nursing staff in a 
rural hospital of 
Cameroon: how 
much does the 
health care 
provider know 
about the human 
immunodeficiency 
virus/aquired 
immune 
deficiency 
syndrome?

2001, Kamerun, 
International Council of 
Nurses.

Att bedöma den allmänna 
kunskapen hos 
sjuksköterskor inkluderande 
olika aspekter på HIV/AIDS 
samt att utvärdera svar eller 
attityder hos personalen 
gentemot infektionen och 
den infekterade patienten.

Kvalitativ och kvantitativ 
ansats.
Urvalet bestod av 107 vård- 
och laboratoriepersonal samt 62 
patienter med AIDS. 
Självadministrerade 
frågeformulär delades ut till 
sjuksköterskorna och 
patienterna med AIDS erhöll 
frågeformulär innehållande 
svarsalternativ till varje fråga. 
Fokus grupp diskussioner 
genomfördes med 
chefssjuksköterskor. 
EPI INFO 6 och SPSS 7,5 
användes för inskrivning av 
data och statistisk analys. 
Analysis of variance (ANOVA) 
användes för att räkna ut 
skillnader mellan 
genomsnittliga gruppoäng.

70,1 % av sjuksköterskorna fick höga poäng 
på kunskapsdelen jämfört med 50,5 % på 
attityd- och praktiserandedelen. Ett flertal 
missförstånd och felbehandlingar angående 
HIV/AIDS rapporterades i svaren. 
Attityderna gentemot patienter med 
HIV/AIDS var ofta relaterade till rädsla och 
även här fann artikelförfattarna vissa 
missförstånd.
15 % av patienterna upplevde att de blivit 
vårdade med tecken på avsky och/eller hat.

Pisal, Hemlata., 
Sutar, Savita., 
Sastry, Jayagowri., 
Kapadia-Kundu, 
Nandita., Joshi, 

Nurses Health 
Education 
Program in India 
Increases HIV 
Knowledge and 

2007, Indien, Journal of 
the associtation of 
Nurses in AIDS care

Syftet med artikeln är att 
undersöka faktorer som 
påverkar sjuksköterskors 
vård av patienter med 
HIV/AIDS, utbilda dessa 

Kvalitativ ansats med 
kvantitativa inslag. Studien 
delas upp i tre olika faser och 
genomfördes på ett sjukhus i 
Indien. I fas 1 samlades data av 

Tre teman identifierades i den första 
kvalitativa undersökningen. Rädsla att  
smittas av sjukdomen, konfide och stigma och 
diskriminering. I jämförelse mellan testet före 
utbildningen och testet efter famkom balnd 
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Aparna., Joshi, 
Mangala., Leslie, 
Jo., Scotti, Lisa., 
Bharucha, Kapila., 
Suryavanshi, 
Nishi., Phadke, 
Mrudula., 
Bollinger, Robert 
& Shankar, Anita 
V.

Reduces Fear gällande sjukdomen och 
sedan utvärdera om det blivit 
någon förändring av vård, 
kunskap och attityd.

diskussioner i fokusgrupper. 3 
grupper med 8-10 
sjuksköterskor i varje grupp. 
Diskussionerna spelades in och 
transkiberades till tre 
huvudområden. I fas två 
skapades en 4-dagars 
utbildning gällande HIV/AIDS. 
21 sjuksköterskor utbildade 26 
grupper med 18 deltagare i 
varje. I fas tre skapades ett test 
som delades ut innan utbildning 
och ett som delades ut efter 
utbildningen. 371 
sjuksköterskor svarade på båda 
testen och deltog i 
utbildningen. Datan 
analyseradees med hjälp av 
SPSS, 2004. 

annat att kunskap om smitta ökade från 13 % 
till 66%, rädsla att smittas minskade från 22 
% till 5,6 %. Andelen av de som tyckte att det 
ska placeras ut skyltar på de som är HIV-
smittade minskade från 56,1 % till 8 %. De 
som tyckte att AIDS är guds straff till de som 
är homosexuella minskade från 40,7 % till 
14,1 %.

Preston, Deborah 
Bray., Forti,  Esther 
M., Kassab, Cathy 
& Barthalow Koch, 
Patricia 

Personal and 
Social 
Determinants of 
Rural Nurses’ 
Willingness to 
Care for Persons 
with AIDS.

2000, USA, Research in 
Nursing and Health.

Att undersöka de individuella 
och sociala faktorerna hos 
sjuksköterskor i 
glesbefolkade områden som 
påverkar deras vilja att vårda 
personer med AIDS.  

Kvantitativ ansats. Svaren på 
ett frågeformulär från 615 
sjuksköterskor analyserades. 
Inklusionskriterierna var 
sjuksköterskor från enbart 
glesbefolkade områden i två 
nordöststater, Pennsylvania och 
New York. 

Individuella faktorer som påverkade 
sjuksköterskornas vilja att vårda personer 
med AIDS var sjuksköterskornas känslor av 
beredskap och gynnsamma attityder 
angående deras personliga säkerhet när de 
vårdar. Sociala faktorer var hur ledsna och 
upprörda sjuksköterskornas familjer var över 
att de vårdar personer med AIDS samt de 
svarandes gynnsamma attityder angående 
professionell och social oro relaterad till 
AIDS.        

Röndahl, Gerd., 
Innala, Sune & 
Carlsson, Marianne

Nursing staff and 
nursing students’ 
attitudes towards 
HIV-infected and
homosexual HIV-
infected patients 
in Sweden and the 
wish to refrain
from nursing

2003, Sverige, Issues 
and Innovations in 
Nursing Practice. 

Syftet var att undersöka 
skillnader mellan attityder 
hos sjuksköterskor, 
undersköterskor och 
stuudenter till HIV-positiva 
patienter och homosexuella 
HIV-positiva patienter. Att 
mäta rädslan för att bli 
smittad och deras vilja att 

Kvantitativ ansats. Alla 
svaranden var anonyma. En 
deskriptiv jämförande design. 
Alla som arbetade på en 
infektionsklinik på ett sjukhus i 
Sverige ombads att deltaga. 48 
sjuksköterskor och 37 
undersköterskor tillfrågades (Vi 
väljer att inte redovisa resultatet 

I resultatet kunde författarna inte se någon 
skillnad i attityd mot homosexuella patienter. 
Ingen större rädsla för att bli smittad av 
sjukdomen kunde heller inte mätas. 36 % av 
de tillfrågade skulle avstå att vårda en patient 
med HIV om möjligheten fanns. 
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vårda.  från studenterna) och 67 % 
svarade. AIDS Attitude Scale 
användes. StatView program 
användes för att analysera 
resultatet. 

Suominen, Tarja., 
Koponen, Niina., 
Mockiene, Vida., 
Raid, Ulla., 
Istomina, Natalja., 
Vänskä, Maj-Lis., 
Vehkaluoto, Mari- 
Blek & Välimäki, 
Maritta 

Nurses knowledge 
and attitudes to 
HIV/AIDS- An 
international 
comparison 
between Finland, 
Estonia and 
Lithuania

2010, Finland, Estland 
& Litauen, International 
Journal of Nursing 
Practice. 

Syftet är att undersöka 
sjuksköterskors kunskap om 
HIV/AIDS och attityden till 
patienter som har sjukdomen. 

Kvantitativ ansats. En 
internationell tvärsnittsstudie 
med 833 sjuksköterskor. Tre 
universitetssjukhus, ett i varje 
land, är med i undersökningen. 
Den sammanlagda 
svarsprocenten var 75 %. Helds 
undersökning modifierades och 
användes. Data analyserades 
med hjälp av SPSS 14

Kunskap om HIV/AIDS var av medelmåttig 
karaktär. 68 % svarade rätt på frågor om 
sjukdomen. Att ha erfarenhet av att vårda 
någon eller känna någon med HIV/AIDS 
visade sig höja kunskapsnivån. Likaså hade 
detta en positiv påverkan på sjuksköterskans 
attityd till att vårda någon med HIV/AIDS. 

Walusimbi, 
Mariam & 
Okonsky, Jennifer 
G.

Knowledge and 
Attitude of Nurses 
Caring for 
Patients with 
HIV/AIDS in 
Uganda.

2004, Uganda, Applied 
Nursing Research.

Att bedöma kunskaper och 
attityder hos sjuksköterskor 
gentemot patienter med 
HIV/AIDS verksamma på ett 
regionalt sjukhus I Uganda.

Deskriptiv tvär-snitts studie. 
Urvalet bestod av 477 
sjuksköterskor och 
barnmorskor som fick besvara 
en HIV/AIDS kunskap- och 
attitydenkät.
SPSS 10.1 användes för analys. 
Deskriptiv analys användes för 
att utvärdera data från alla tre 
delarna av enkäten samt 
undergrupperna till kunskap- 
och attitydskalorna.

De flesta hade vårdat patienter med 
HIV/AIDS och 86 % upplevde att resurserna 
är otillräckliga för att förse dem med 
information om HIV/AIDS. Nästan hälften av 
deltagarna upplevde en stor rädsla inför att 
smittas av HIV/AIDS. Ju mer kunskap 
deltagarna hade om HIV/AIDS, desto mindre 
rädda var det inför att smittas av viruset. 
Dessutom indikerade resultatet att ju mer 
kunskap deltagarna hade, desto positivare 
attityd gentemot patienter med HIV/AIDS.


