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Sammanfattning  

 

Syftet med denna studie var att undersöka sjuksköterskors kunskap och attityd gentemot 

HIV/AIDS smittade personer världen över. En beskrivande litteraturstudie genomfördes 

baserad på vetenskapliga artiklar från databaserna PubMed och Cinahl. En granskning 

av de metodologiska aspekterna urval och bortfall genomfördes även. Resultatet visade 

att attityden till att vårda HIV patienter skiljde sig mellan länderna. Attityden 

påverkades av flera olika faktorer såsom erfarenhet, rädsla, kunskap/utbildning samt 

sjuksköterskors vilja att vårda denna patientgrupp. Sjuksköterskorna upplevde att det 

var känslosamt att vårda HIV patienter och att arbetsbördan tyngdes ytterligare av att de 

blev emotionellt berörda. De var också oroliga över att bli smittade av HIV då det inte 

fanns tillräckligt med adekvat utrustning på sjukhusen. Sjuksköterskorna uppvisade 

brister i kunskapen om HIV/AIDS och studierna fann ett samband mellan kunskap och 

utbildningsmängd. Sjuksköterskorna uttryckte även en frustration gentemot samhällets 

diskriminering och stigmatisering av denna patientgrupp. Författarna har dragit 

slutsatsen att det krävs mer utbildning om HIV/AIDS för att öka sjuksköterskors 

kunskap så att de kan ge en adekvat vård till denna patientgrupp.   

 

Nyckelord: Sjuksköterskor, attityd, kunskap, HIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Abstract 

 

The aim of this study was to examine nurses knowledge and attitude towards HIV/AIDS 

patients over the world. A descriptive literature study has been made based on scientific 

articles from the databases PubMed and Cinahl. The authors have examined the 

sampling and the falling off of the articles. The result shows that the attitude towards 

HIV patients is different from one country to another. The attitude was affected by 

several of factors such as experience, fear, knowledge/education and the nurses attitude 

and willingness to care for these patients. The nurses expressed being very emotionally 

affected in caring for these HIV patients, which added to the work burden. They also 

expressed worry of being caught by HIV themselves due to lack of proper equipment at 

the hospital. The nurses exposed lack of knowledge regarding HIV/AIDS and the 

studies identified a correlation between knowledge and amount of education. The nurses 

also expressed a frustration regarding discrimination and stigmatizing of these patients 

from the society. The authors have drawn the conclusion that underlines the importance 

of education regarding HIV/AIDS, in order to increase the nurses knowledge so that 

they can give adequate care to the patients in question.   
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1 Introduktion 
 
HIV (Human immunodefiency virus) är ett virus som angriper kroppens immunförsvar 

och sänker motståndskraften gentemot infektionssjukdomar. AIDS (Acquired immune 

defiency syndrome) är ett allvarligt immunsviktstillstånd som kan utvecklas vid 

obehandlad HIV. Viruset kan överföras via sexuellt umgänge, blod och från gravida 

kvinnor till deras foster (Sand et al. 2007 ). Det kan ta 10-15 år för en obehandlad HIV - 

smittad person att utveckla AIDS (Världshälsoorganisationen [WHO] 2011). I dagsläget 

finns det inget botemedel mot HIV/AIDS utan den behandling som finns tillgänglig 

syftar till att lindra symtom, bromsa sjukdomsförloppet och förlänga överlevnadstiden 

(Ericson & Ericson 2008). Det första fallet av HIV upptäcktes 1981 i USA 

(Världshälsoorganisationen [WHO] 2004) och HIV är idag den av världens 

infektionssjukdomar som har högst mortalitet. År 2010 uppskattades det att 34 miljoner 

människor levde med HIV världen över. Två tredjedelar av alla smittade lever söder om 

Sahara (Världshälsoorganisationen [WHO] 2011). År 2010 anmäldes 465 nya fall av 

HIV i Sverige och uppskattningsvis lever idag drygt 5300 personer med HIV i Sverige 

(Smittskyddsinstitutet 2010). 

 

1:1 Lagar och författningar 
Enligt Hälso– och sjukvårdslagen ska vård av patienter utövas på ett sådant sätt så att 

den uppfyller de krav som ställs på en god och säker vård. Vården ska bygga på respekt 

för patientens integritet och självbestämmande samt främja kontakt mellan patienter och 

sjukvårdspersonal. Vård och behandling av patienter ska så långt som det går utformas 

och genomföras tillsammans med patienten. Målet hos sjukvården skall vara att ge 

befolkningen vård på lika villkor, för att främja god hälsa (SFS 1982:763). Vetenskap 

och beprövad erfarenhet ska ligga som grund för hälso- och sjukvårdspersonals arbete. 

En patient ska ges korrekt och omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller dessa 

krav och patienten ska visas omtanke och respekt (SFS 2010:659). Sjuksköterskan skall 

i sitt arbete kommunicera på ett empatiskt, respektfullt och lyhört sätt med patienter, 

närstående och personal. Genom kommunikation med patienter och anhöriga ska 

sjuksköterskan möjliggöra delaktighet och förståelse för vård och behandlingar samt 

försäkra sig om att den information som framförts har förståtts. Sjuksköterskan ska även 

undervisa och stödja patienter och anhöriga för att främja hälsa samt förhindra ohälsa 

(Socialstyrelsen 2005).  
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Enligt smittskyddslagen klassas HIV som en allmänfarlig sjukdom och alla inträffade 

fall skall anmälas till smittskyddsläkaren i landstinget och till Smittskyddsinstitutet. 

”Med allmänfarliga sjukdomar avses smittsamma sjukdomar som kan vara livshotande, 

innebära långvarig sjukdom eller svårt lidande eller medföra andra allvarliga 

konsekvenser och där det finns möjlighet att förebygga smittspridning genom åtgärder 

som riktas till den smittade” (Smittskyddslagen 2004:168 kap 1). Sverige har en 

särskild lagstiftning om diskriminering som inkluderar HIV patienter 

(Smittskyddsinstitutet 2010). Smittskyddsinstitutets menar att: “Varken statliga, 

regionala, kommunala eller privata verksamheter och organisationer får utestänga 

personer med HIV eller neka dem vård, annan omsorg, skola eller utbildning. De får 

inte heller neka en hivpositiv person att köpa en tjänst eller vara” 

(Smittskyddsinstitutet 2010 sid 30).   

Ärenden om diskriminering kan anmälas till distriktsombudsmannen som är ett ombud 

som arbetar mot diskriminering och för lika rättigheter och möjligheter för alla i 

Sverige. Den nationella strategin trycker på vikten av åtgärder mot diskriminering och 

stigmatisering av HIV smittade personer. Enligt svensk lag är diskriminering av 

personer med HIV förbjuden (Smittskyddsinstitutet 2010).  

 

1:2 Attityder och stigmatisering 
Sjuksköterskans attityd är viktig i relationen med patienter. Det är sjuksköterskan som 

ansvarar för sin attityd gentemot sina patienter och även om hon i sitt möte med 

patienter blir osäker ska hon undvika att visa det och uppträda lugnt. En förutsättning 

för en tillräcklig situation och människokunskap är sjuksköterskans medvetenhet om sin 

icke verbala kommunikation och sitt beteende (Kristoffersen et al. 2005). I en svensk 

studie gjord på sjuksköterskor beträffande patienters värdighet framkom det att det 

fanns delade meningar gällande detta. Vissa sjuksköterskor försökte bevara patientens 

värdighet och såg dem som medmänniskor. Dessa sjuksköterskor tog sig tid att prata 

med patienterna, lät dem komma till tals samt stod upp för sina patienter gentemot andra 

kollegor. Andra sjuksköterskor såg på sina patienter objektivt och lät avdelningens 

rutiner gå före patientens behov (Heijkenskjöld et al. 2010). 
 

Ett begrepp som nämns i samband med vård av HIV positiva patienter är stigmatisering. 

Definitionen av stigmatisering är enligt nationalencyklopedin en term för social 

stämpling (Nationalencyklopedin 2012). I Holzemer et al. (2007) har författarna 

undersökt stigmatiseringens process, beteende, typ och utfall. Denna studie visade att 

processen triggas igång av att en person till exempel får en diagnos. Detta leder i sin tur 

till att den diagnostiserade personen blir utfryst och exkluderad. Studien visade också att 
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finns tre typer av stigmatisering. Dels den stigmatisering en person mottar från andra, 

den som en person kan åsamka sig själv genom negativa tankar och uppfattningar, samt 

den associerade typen (Holzemer et al. 2007).  

 

Att vårda patienter med HIV/AIDS är utmanande på grund av sjukdomens 

tvärvetenskapliga natur, komplexa medicinering, fysiska symtom samt patientens 

ständiga behov av infektionskontroller. Patienters välbefinnande är ett viktigt mått på 

vårdens kvalité. Många personer med HIV/AIDS blir socialt stämplade av samhället 

och löper då en ökad risk att bli missförstådda inom vården på grund av homofobi. En 

del personer med HIV/AIDS har dessutom dålig tillgång till vård på grund av dåliga 

sociala och ekonomiska förhållanden (Robinson 1998). 

 

I en svensk studie av Saunamäki et al. (2010) undersöktes vilken attityd sjuksköterskor 

hade till att diskutera sexualitet med sina patienter. Författarna ville också se om det 

fanns några samband mellan sjuksköterskornas attityd, ålder och antal arbetade år. I 

studien undersöktes det om högre utbildning hade någon inverkan på sjuksköterskans 

attityd. Det framkom att två tredjedelar av sjuksköterskorna kände sig bekväma med att 

diskutera sexualitet med sina patienter samt ansåg att det var sjuksköterskans ansvar att 

uppmuntra patienterna till att diskutera sexualitet om de kände oro över detta. Dock 

tyckte många sjuksköterskor att det var svårt att ta sig tid till att prata med patienterna 

och många kände sig osäkra på sin egen förmåga att hantera patienters sexuella 

problem. När det kom till samband mellan sjuksköterskors attityd, ålder och antal 

arbetade år framkom det att äldre sjuksköterskor kände sig säkrare när det kom till att 

hantera patienters sexuella problem. Det framkom också att äldre sjuksköterskor samt 

de sjuksköterskor som hade högre utbildning hade en mer positiv attityd gentemot att 

diskutera sexualitet. Det fanns också ett samband mellan antalet arbetade år som 

sjuksköterska och attityd, de mest erfarna sjuksköterskorna var mer bekväma att prata 

om dessa frågor och de var även säkrare på sin förmåga att stötta dessa patienter. 

(Saunamäki et al. 2010) 

 

1:3 Utbildning och Kunskap 

I Andersson och Edberg 2010 tar sjuksköterskorna upp vikten av vetenskapligt baserad 

kunskap som grund för den vård som utövas. I studien beskriver sjuksköterskorna den 

användning de har haft av den vetenskapliga kunskapsgrund de fick genom 

sjuksköterskeutbildningen. De anser nu att det är lättare att kritiskt granska och 

ifrågasätta ny information. Sjuksköterskorna tycker att utbildningen har hjälpt dem på 

det sätt att de nu vet var de kan söka efter vetenskaplig information. Deltagarna ansåg 
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att den vetenskapliga kunskapen var en förutsättning för att de skulle kunna delta och 

utveckla vårdkvaliteten på avdelningarna. De menade att den vetenskapliga kunskapen 

hade påverkat dem till att kunna tänka mera kritiskt och att de vågade ifrågasätta 

avdelningarnas rutiner (Andersson & Edberg 2010). Även i Skår (2010) och Mullins 

(2009) betonas vikten av adekvat kunskap hos sjuksköterskan. Sjuksköterskorna i Skår 

(2010) menade att de fick anpassa sig till nya situationer kontinuerligt eftersom den 

medicinska och tekniska tekniken ständigt utvecklades. Sjuksköterskorna noterade även 

att kunskap inte alltid fungerar som vägledning utan att det kunde användas på olika sätt 

beroende på situationen. De menade också att det är viktigt att ha en teoretisk bakgrund 

som stödjer de beslut de tar i sitt dagliga arbete. Deltagarna uttryckte även ett behov av 

en mer fördjupad kunskap utöver den baskunskap som de hade fått under 

sjuksköterskeutbildningen. Dessa sjuksköterskor tyckte att de kliniska studierna under 

utbildningen behövde förbättras (Skår 2010). Sjuksköterskan har ett personligt ansvar 

för sitt sätt att utöva sin yrkesroll och det krävs ett livslångt lärande för att kunna 

behålla sin yrkeskompetens. Det krävs också att sjuksköterskan är aktiv när det gäller 

att utveckla omvårdnaden som ska vila på evidensbaserad kunskapsgrund  

(Svensk sjuksköterskeförening 2007). 

 

1:4 Problemformulering 

Kunskap om sjukdomar är en förutsättning för att sjuksköterskan ska kunna tillämpa sin 

yrkesroll världen över. HIV/AIDS är en sjukdom som medför rädsla och ångest hos 

många och därför är det viktigt att sjuksköterskor har kunskap om smittvägar, orsak och 

sjukdomens följder. Detta för att kunna ge en så adekvat och rättvis vård som möjligt 

samt för att minska rädslan och oron i mötet med dessa patienter. Som 

allmänsjuksköterska är det hög sannolikhet att någon gång under yrkeslivet möta 

HIV/AIDS smittade personer och därför är det viktigt att belysa om sjuksköterskors 

kunskap och attityder gentemot denna patientgrupp.  

 

1:5 Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka sjuksköterskors kunskap och attityd 

gentemot HIV och AIDS smittade personer världen över. Syftet var även att granska 

kvalitén på valda artiklar. 

 

1:6 Frågeställningar 

- Vilka attityder har sjuksköterskor gentemot HIV/AIDS patienter? 

- Påverkar kunskap attityden hos sjuksköterskor i sitt möte med HIV/AIDS 

patienter? 
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- Hur är den vetenskapliga kvaliteten på valda artiklar utifrån de metodologiska 

aspekterna urval och bortfall? 
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2 Metod 

 

2:1 Design 

Föreliggande studie är en litteraturstudie med beskrivande design vilket innebär en 

sammanställning av redan existerande forskningsresultat. En litteraturstudie kan även 

benämnas som litteraturöversikt eller litteraturgenomgång (Forsberg & Wengström 

2008).  

 

2:2 Databaser 

Vid biblioteket på Högskolan i Gävle användes databaserna Cinahl och PubMed för 

artikelsökningen. Anledningen till att dessa databaser användes var för att få stor bredd i 

sökningen samt för att hitta de mest relevanta artiklarna. Databaserna innehåller 

vetenskapligt granskade artiklar som är relevanta för omvårdnadsområdet. 

 

2:3 Sökord  

Författarna valde ut sökorden nurses, attitude, knowledge och HIV. I PubMed försökte 

författarna söka med MESH-termer på alla fyra sökorden. Det gick att söka med 

MESH-termer på de fyra olika sökorden var och en för sig, men när sökorden sedan 

kombinerades blev resultatet endast en respektive noll träffar. På grund av detta valde 

författarna att göra en fritextsökning i både PubMed och Cinahl. De olika 

kombinationerna som användes i respektive databas var nurses AND attitude AND HIV 

samt nurses AND knowledge AND HIV. Författarna använde sig av den booleska 

operatören AND för att endast artiklar som innehöll alla tre sökord skulle komma upp 

(Polit & Beck 2012). Utfall av valda artiklar presenteras i Tabell 1. 

 

2:4 Urvalskriterier 

För denna litteraturstudie var inklusionskriterierna i PubMed att artiklarna skulle vara 

linked full text, innehålla sammanfattning, vara skrivna på engelska samt publicerade 

under de senaste 10 åren. I Cinahl användes samma inklusionskriterier som i PubMed 

men ytterligare två inklusionskriterier lades till. Dessa var att artiklarna skulle innehålla 

referenser samt att de skulle vara peer reviewed. I Cinahl söktes artiklar som var 

publicerade mellan 2001-2011. Ett inklusionskriterie för respektive databas var även att 

artiklarnas titel och sammanfattning skulle svara mot studiens syfte och frågeställningar 

samt att studierna skulle vara gjorda på legitimerade sjuksköterskor över 18 år. 

Exklusionskriterierna var om artiklar inte svarade mot studiens syfte samt om de inte 
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uppfyllde de krav vi ställt som inklusionskrieterier. De artiklar som var litteraturstudier 

samt de som inte hade free full text exkluderades. 

 
Tabell 1 - utfall av artikelsökning i PubMed och Cinahl 

Databas Söktermer Antal träffar Valda källor 

PubMed ”nurses” [Mesh] 9684  

PubMed ”attitude” [Mesh] 79020  

PubMed ”HIV” [Mesh] 27131  

PubMed ”Knowledge” [Mesh] 2533  

PubMed ”Nurses” [Mesh] 

AND ”Attitude” 

[Mesh] AND “HIV” 

[Mesh] 

1  

PubMed Nurses” [Mesh] AND 

”Knowledge” [Mesh] 

AND “HIV” [Mesh] 

0  

PubMed Nurses 43464  

PubMed Attitude 83329  

PubMed HIV 84621  

PubMed knowledge 187155  

PubMed Nurses AND HIV 

AND attitude 

239 4 

PubMed Nurses AND 

knowledge AND HIV 

194 2 

Cinahl Nurses 15685  

Cinahl Attitude 5356  

Cinahl HIV 1829  

Chinal Knowlege 
 

8765  

Cinahl Nurses AND attitude 

AND HIV 

51 3 

Cinahl Nurses AND 
knowledge AND HIV 

46 2 
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2:5 Dataanalys 

Författarna läste igenom titlarna på samtliga 530 artiklar som kom upp när sökorden 

kombinerades. Utifrån titlarna valdes de artiklar ut som ansågs relevanta och utifrån 

dessa artiklars sammanfattning valdes de artiklar ut som svarade mot studiens syfte. 

Därefter läste författarna igenom artiklarna på var sitt håll för att sedan tillsammans 

genomföra granskningsmallen, detta för att stärka tillförlitligheten och minska 

felmarginaler. En artikel som författarna använde sig av hade ingen sammanfattning 

men eftersom titeln på denna artikel lät intressant valde författarna att läsa hela artikeln 

och kom då fram till att den svarade mot studiens syfte och blev därmed inkluderad i 

studien. Under sammanställningen av resultatet valdes tre underkategorier ut som 

författarna sedan utgick från vid granskning och sammanställning av artiklarna. 

Granskning av artiklarnas metodologiska aspekter urval och bortfall genomfördes 

också. Eftersom ämnet som granskades i föreliggande studie är världsomspännande, 

kulturöverskridande och förekommer i alla samhällsklasser var det av intresse att välja 

artiklar med geografisk spridning.  

 

2:6 Forskningsetiska överväganden 

Etiska överväganden skall alltid göras i samband med en litteraturstudie (Forsberg & 

Wengström 2008). Författarna har under studiens gång diskuterat och reflekterat över 

innehållet i artiklarna för att undvika feltolkningar av materialet. Eftersom valda artiklar 

är publicerade i vetenskapliga databaser ansåg författarna att inget etiskt godkännande 

behövdes. 

 

3 Resultat 
Resultatet baseras på studier genomförda i Sverige, Sydafrika, Estland, Finland, 

Litauen, Kina, Taiwan, Uganda och Kamerun. Av de elva studier resultatet har baserats 

på var sju genomförda med kvantitativ metod, två med kvalitativ metod och de 

resterande två med både kvantitativ och kvalitativ metod. För att ge struktur åt resultatet 

delades det in i tre kategorier. Dessa kategorier var attityder och känslor, kunskap och 

utbildning samt yttre faktorer som påverkar omvårdnaden av HIV/AIDS patienter. I 

tabell 2 presenteras författarnas namn, publicerings år, titel, studiens design, 

undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod och dataanalysmetod. I Tabell 3:3 

presenteras artiklarnas författare, publicerings år, syfte och resultat. 
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Tabell 2 – granskningsmall av analyserade artiklar. 
 

Författare + 
publicerings år 

Titel Design Undersökni
ngsgrupp 

Datainsamlingsmetod Dataanalysmet
od 

Chen Wei-Ti & 
Han Mei, 2010 
Kina 

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

En beskrivande 
tvärsnitts-
studie med 
kvantitativ 
ansats. 

186 
sjuksköters
kor blev 
tillfrågade 
om att delta 
i studien 
varav 177 
deltog. 

Standardiserade enkäter 
innehållande 88 frågor. 

SPSS version 
15. 

Delobelle Peter, 
Rawlinson  
Jakes L, Ntuli 
Sam, Malatsi 
Inah, Decock  
Rika &  
Depoorter  Anne 
Marie 2009. 
Sydafrika 
 

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

Mixad design 
med 
tvärsnittsstudie 
som kvantitativ 
ansats och 
djupgående 
intervjuer som 
kvalitativ 
ansats.   

140 
sjuksköters
kor deltog 
varav 71 
från 
primärvårde
n och 69 
från 
sjukhusbela
gd 
verksamhet. 

De har använt sig av 
enkät bestående av 48 
frågor samt fokusgrupper 
och djupgående 
intervjuer. 

SPSS 15.0, 
ANOVA, t-
test, Kendall’s 
Tau-b 
korrelation 
koefficient.   

Fournier Bonnie, 
Kipp Wlater, 
Mill Judy & 
Walusimbi 
Miriam 2007. 
Uganda  
 

Nursing 
care of 
AIDS 
patients in 
Uganda. 

Longitudinell 
studie med 
beskrivande 
design och 
kvalitativ 
ansats. 

6 
sjuksköters
kor deltog i 
studien. 

Intervjuer, fokusgrupper 
och videoinspelningar. 

Intervjuerna 
och det som 
sades i 
fokusgruppern
a 
transkriberade
s ordagrant. 
För att säkra 
validiteten 
skrevs 
sammanfattnin
gar efter varje 
fokusgrupp 
och blev sedan 
granskat av en 
av 
fokusgruppsde
ltagarna. 

Juan Chi-Wen, 
Siebers Robert, 
Fu-Sheng Wu 
Francis, Wu 
Chia-Ju, Chang 
Yu-Jun & Chao 
Cindy, 2004. 
Taiwan 

The 
attitudes, 
concerns, 
gloving 
practices 
and 
knowledge 
of nurses in 
a 
Taiwanese 
hospital 
regarding 
AIDS and 
HIV. 

Beskrivande 
studie med 
kvantitativ 
ansats. 

1348 
sjuksköters
kor blev 
tillfrågade 
att vara 
med och 
1090 av 
dessa valde 
att delta. 

Den enkät som användes 
baserades på en tidigare 
statistisk validerad enkät 
som använts i 
Storbritannien. 

Pearson’s chi-
square test, 
Fisher’s 
exakta test. 

Mbanya D.N, 
Zebaze R, 
Kengne A.P, 

Knowledge, 
attitudes 
and 

Beskrivande 
studie med 
kvantitativ och 

107 
sjuksköters
kor och 

Självadministrerade 
enkäter användes för 
sjuksköterskor och 

EPI INFO 6, 
SPSS 7,5 och 
ANOVA. 
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Minkoulou E.M, 
Awah P & 
Beure, 2001. 
Kamerun 

practices of 
nursing 
staff in a 
rural 
hospital of 
Cameroon: 
how much 
does the 
health care 
provider 
know about 
the human 
immunodefi
ency 
virus/acquir
ed immune 
deficiency 
syndrome. 

kvalitativ 
ansats. 

laboratorier 
tekniker 
samt 62 
patienter 
med AIDS 
deltog i 
studien.  

laboratorier tekniker. 
Patienterna intervjuades 
och en kortfattad 
strukturerad enkät gavs 
också till patienterna. 

Mockiene Vida, 
Suominen Tarja, 
Valimaki 
Maritta, 
Razbadauskas 
Arturas, 
Martinkenas 
Arvydas & 
Caplinskas 
Saulius 2011. 
Litauen 

The impact 
of an 
education 
intervention 
to change 
nurses’ 
HIV-related 
knowledge 
and 
Attitudes in 
Lithuania: 
A 
randomized 
controlled 
trial. 

Experimentell 
studie med 
kvantitativ 
ansats. 

206 
sjuksköters
kor deltog i 
studien. 

Enkät besvarad av tre 
olika fokusgrupper.   

SPSS 12.0, 
Student’s t-
test, Mann-
Whitney, U- 
Kruskal-
Wallis, t-test, 
Chi-square, 
Pearson’s, 
korrelations 
koefficient.  

Röndahl Gerd, 
Innala Sune & 
Carlsson 
Marianne, 2003 
Sverige 

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

Beskrivande 
och jämförande 
tvärsnittsstudie 
med kvantitativ 
ansats. 

33 
sjuksköters
kor, 23 
undersköter
skor 79 
sjuksköters
kestudenter 
och 86 
undersköter
skestudente
r deltog i 
studien.  

Demografisk 
datainsamling, AAS 
(AIDS attitude scale) 
samt en enkät.  

The StateView 
program och 
ANOVA.  
 

Smit Ria, 2005. 
Sydafrika 

HIV/AIDS 
and the 
workplace: 
perceptions 
of nurses in 
a public 
hospital in 
South 
Africa. 

En beskrivande 
studie med 
kvalitativ 
ansats. 

35 
sjuksköters
kor som 
arbetade på 
ett allmänt 
sjukhus 
deltog i 
studien. 

Semi strukturerade 
djupgående intervjuer. 

Tematiska 
analyser 
användes. 

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

Nurses’ 
knowledge 
and 
attitudes to 
HIV/AIDS 
– An 
internationa
l 

Jämförande 
studie med 
kvantitativ 
ansats. 

833 
sjuksköters
kor blev 
tillfrågade 
varav 322 
från 
Finland, 
191 från 

Enkäten var en 
modifierad version av 
New York at Buffalo 
School of Nursning 
AIDS Study 
Questionnary by Held. 

SPSS 14, 
beskrivande 
statistik, 
Crosstabulatio
n, x2-
test,Student’s 
t-test, Mann-
Withney U-
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Välimäki 
Maritta, 2010. 
Estland, Finland 
och Litauen 

comparison 
between 
Finland, 
Estonia and 
Lithuania. 

Estland och 
168 från 
Litauen 
medverkade
. 

test, Kruskall-
Wallis test, 
ANOVA, 
Spearman’s 
test. 

Välimäki 
Maritta, Pekka 
Makkonen, 
Blek-Vehkaluoto 
Mari, Mockiene 
Vida, Istomina 
Natalja, Raid 
Ulla, Vänskä 
Maj-Lis, 
Suominen Tarja, 
2008. 
Estland, Finland 
och Litauen 

Willingness 
to care for 
patients 
with 
HIV/AIDS. 

En beskrivande 
och jämförande 
studie med 
kvantitativ 
ansats. 

833 
sjuksköters
kor blev 
tillfrågade 
varav 322 
från 
Finland, 
119 från 
Estland och 
160 från 
Litauen 
medverkade
.  

Enkät, en modifierad 
version av den 
endimensionella skalan 
utvecklad av Dubbert et 
al. 

SPSS, 
beskrivande 
analys, 
Crosstabulatio
ns, chi-squared 
analys. 
Kolmogorov- 
Smirnov test, 
Mann- 
Whitney U-
test, Kruskall -
Wallis, 
Pearson’s 
korrelations 
koefficient 
samt Spearman 
korrelations 
koefficient.  

Williams Ann 
B., Wang 
Honghong, 
Burgess Jane, 
Wu Chenghui, 
Gong Yuxiu, & 
Li Yao, 2006.  
Kina 

Effectivene
ss of an 
HIV/AIDS 
educational 
programme 
for Chinese 
nurses. 

Experimentell 
studie med 
kvantitativ 
ansats. 

187 
sjuksköters
kor deltog. 

Enkät innehållande 24 
frågor. Enkäten delades 
ut både innan och efter 
workshopen. 

Epi Info 6.0, 
Pearson’s 
korrelations 
koeffficient, 
Spearman’ s 
Rho, T-test.  
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Tabell 3: Syfte och resultat från samtliga artiklar. 

Författare Syfte Resultat 

Chen Wei-Ti & Han Mei, 2010. Syftet var att bedöma 

sjuksköterskors kunskap, attityd 

och upplevd sårbarhet gällande 

HIV/AIDS samt vilka faktorer 

som påverkar detta. 

Sjuksköterskorna hade en 

bristfällig kunskap om 

HIV/AIDS samt en rädsla för att 

bli smittad. 

Delobelle Peter, Rawlinson Jakes L., 

Ntuli Sam, Malatsi Inah, Decock 

Rika & Depoorter Anne Marie, 2009. 

Att utforska HIV/AIDS relaterad 

kunskap, attityd, praxis och 

uppfattningar hos sjuksköterskor 

i Sydafrika. 

Den generella attityden gentemot 

HIV/AIDS patienter var positiv 

och det visade sig finnas ett 

samband mellan kunskapsnivå 

och attityd hos sjuksköterskorna. 

Fournier Bonnie, Kipp Wlater, Mill 

Judy & Walusimbi Miriam 2007. 

Att undersöka sjuksköterskor i 

Ugandas erfarenhet och 

perspektiv av att vårda patienter 

med HIV samt att undersöka 

vilka utmaningar och möjligheter 

dessa sjuksköterskor ser i sitt 

arbete. 

Sjuksköterskorna menade att 

utmaningarna med att jobba med 

HIV/AIDS positiva patienter var 

bl.a. fattigdom, otillräckliga 

resurser och personliga faktorer 

som t.ex. rädslan att bli smittad. 

Juan Chi-Wen, Siebers Robert, Fu-

Sheng Wu Francis, Wu Chia-Ju, 

Chang Yu-Jun & Chao Cindy, 2004. 

Att undersöka attityder, rädsla, 

praxis och kunskap om 

HIV/AIDS hos Taiwanesiska 

sjuksköterskor samt att 

undersöka användning av 

handskar vid hantering av HIV-

patienter. 

Studien resultat visar att 

sjuksköterskor från Taiwan visar 

en rädsla inför HIV/AIDS. 

Majoriteten av deltagarna 

använde handskar i hanteringen 

av dessa patienter.  

 
 
 

Mbanya D.N, Zebaze R, Kengne 

A.P, Minkoulou E.M, Awah P & 

Beure, 2001. 

Att undersöka hur mycket 

sjuksköterskor från Kamerun vet 

om HIV/AIDS samt faktorer som 

påverkar kunskap, attityder och 

praxis. 

Det framkom att det förekom 

missförstånd och oenigheter hos 

sjuksköterskorna vad gällde 

HIV/AIDS. De faktorer inom 

sjukvården som man tror 

påverkar kunskap, attityd och 

praxis är brist på adekvat 

information, brist på vilja att 

ändra sin attityd och praxis samt 

den ständiga rädslan för att bli 

smittad. 

Mockiene Vida, Suominen Tarja, 

Valimaki Maritta, Razbadauskas 

Arturas, Martinkenas Arvydas & 

Caplinskas Saulius 2011. 

Att beskriva effekten av hur 

HIV-relaterad utbildning 

påverkar sjuksköterskors 

kunskap och attityd i Litauen. 

Studiens resultat visar att 

sjuksköterskornas kunskap hade 

förbättrats efter utbildningen 

men att attityden inte hade 
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förändrats nämnvärt. 

Röndahl Gerd, Innala Sune & 

Carlsson Marianne, 2003. 

Att utreda skillnader i attityd 

gentemot HIV patienter mellan 

sjuksköterskor, undersköterskor, 

sjuksköterske-studenter och 

undersköterske-studenter.  

Författarna ville också undersöka 

rädslan för att bli smittad samt ta 

reda på om dessa grupper ville 

avstå att vårda HIV-patienter. 

Sjuksköterskorna kände empati 

för de HIV- smittade patienterna 

samt uttryckte liten rädsla för att 

bli smittad. 

Smit Ria, 2005. Att redogöra för sjuksköterskors 

uppfattningar och erfarenheter av 

att vårda HIV/AIDS patienter i 

Syd Afrika. 

Sjuksköterskorna kände sig 

hjälplösa och emotionellt berörda 

i sitt arbete med HIV patienter, 

de uttryckte även ilska och 

frustration. 

Suominen Tarja, Koponen Niina, 

Mockiene Vida, Raid Ulla, Istomina 

Natalja, Vänskä Maj-Lis, Blek-

Vehkaluoto Mari & Välimäki 

Maritta, 2010. 

Att beskriva och jämföra 

sjuksköterskor från Finland, 

Estland och Litauens kunskap 

och attityd mot HIV/AIDS 

patienter. 

Stora skillnader mellan länderna 

framkom, bland annat hade 

finska sjuksköterskor en högre 

kunskapsnivå och positivare 

attityd gentemot HIV/AIDS 

patienter än de andra länderna. 

Välimäki Maritta, Pekka Makkonen, 

Blek-Vehkaluoto Mari, Mockiene 

Vida, Istomina Natalja, Raid Ulla, 

Vänskä Maj-Lis, Suominen Tarja, 

2008. 

Att beskriva och jämföra 

sjuksköterskors vilja att ge vård 

till patienter med HIV/AIDS och 

vilka faktorer som påverkar detta 

inom dessa tre länder. 

Viljan att ge vård till patienter 

med HIV/AIDS varierade både 

mellan och inom länderna. 

Williams Ann B., Wang Honghong, 

Burgess Jane, Wu Chenghui, Gong 

Yuxiu, & Li Yao, 2006. 

Att redogöra för hur en 

mångfasetterad HIV/AIDS-

utbildning kan påverka kinesiska 

sjuksköterskors kunskap, attityd 

och vilja att vårda personer med 

HIV/AIDS. 

Efter HIV/AIDS utbildningen 

visade sjuksköterskorna en bättre 

attityd, kunskap samt en ökad 

vilja att vårda dessa patienter. 

 

 

3:1 Attityder och känslor  
Resultatet av studier gjorda i både Sverige och Sydafrika visade att den generella 

attityden gentemot HIV/AIDS patienter var positiv (Röndahl et al. 2003, Delobelle et 

al. 2009, Smit 2005). Sjuksköterskorna menade att denna patientgrupp ska bli 

behandlade med samma respekt och omtanke som alla andra patienter och det framkom 

inga samband mellan attityd och ålder, kön eller frekvens av att vårda denna 

patientgrupp (Delobelle et al. 2009). Sjuksköterskorna från en Sydafrikansk studie 

utryckte en känsla av melankoli när de såg dessa patienters smärta och lidande. En av 
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deltagarna beskriver det som: “My heart can´t help but go out to these patients. I think 

about their suffering, their eventual death. I look at these patients´ families with a 

feeling of sadness, you know?...sorrow “(Smit 2005 sid 26). Sjuksköterskorna uttryckte 

också känslor som hjälplöshet, maktlöshet och meningslöshet när det kom till att vårda 

dessa kroniskt sjuka patienter, mycket på grund av att det inte finns något botemedel 

mot sjukdomen (Smit 2005).  

 

I Delobelle et al. (2009) uttryckte sjuksköterskorna att de HIV- positiva patienterna 

bidrog till en ökad arbetsbörda. Sjuksköterskorna menade att detta berodde på att de 

blev personligt engagerade i sina patienter eftersom de ofta återkom till sjukhusen. 

Vänskapliga band skapades då mellan sjuksköterska och patient och sjuksköterskorna 

hade då svårt att hålla sin relation till patienten professionell (Delobelle et al. 2009). 

Samma resultat framkommer även i Smit (2005) där den emotionella tröttheten 

sjuksköterskorna kände i sitt arbete med HIV- positiva patienter diskuterades. 

 

I en jämförande studie gjord i Finland, Estland och Litauen undersökte författarna 

attityden till att vårda HIV- positiva patienter. Resultatet visade att det generellt sätt 

fanns en större vilja att vårda patienter med HIV/AIDS i Finland och Estland än det 

fanns i Litauen. Sjuksköterskor från Litauen visade dock en större vilja att vårda denna 

patientgrupp om de hade någon nära vän eller anhörig med HIV/AIDS. Vidare visade 

det sig att de äldre sjuksköterskorna var mindre villiga att vårda dessa patienter än de 

yngre (Välimäki et al. 2008). Resultat från en studie gjord i Kamerun skiljer sig från de 

resultat som framkom i Välimäki et al. (2008) eftersom det där visade sig vara de äldre 

sjuksköterskorna som hade bäst attityd gentemot denna patientgrupp (Mbanya et al. 

2001). I ytterligare en jämförande studie mellan de tre nordiska länderna Estland, 

Finland och Litauen ville författarna beskriva och jämföra sjuksköterskors kunskap och 

attityd gentemot HIV patienter. Där framgick det att de som ville vårda, tidigare vårdat 

eller hade någon anhörig eller nära vän med HIV/AIDS hade bättre attityd gentemot 

dessa patienter samt att högre utbildning bidrog till en positivare attityd. Mest negativ 

attityd sågs hos de sjuksköterskor som hade arbetat längst (Souminen et al. 2010). Detta 

kan kopplas till Välimäki et al. (2008) där viljan att vårda patienter med HIV/AIDS 

också var lägst hos de äldre sjuksköterskorna.  
 

Det fanns en stor oro bland sjuksköterskorna att bli smittade av viruset i sitt arbete med 

dessa patienter (Röhndahl et al. 2003, Delobelle et al. 2009, Fournier et al. 2007, Juan 

et al. 2004). I en svensk studie av Röhndal et al. (2003) uppgav 36 % av 

sjuksköterskorna att de skulle välja att avstå från att vårda HIV patienter om det själva 
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fick välja. Detta framkom även i Juan et al. (2004) där 19,3% av sjuksköterskor var så 

pass rädda för att bli smittade att övervägde att lämna sitt yrke på grund av rädslan. 

Deltagarna menade att de inte hade valt sjuksköterskeyrket om de hade vetat att de 

skulle jobba med HIV positiva kroppsvätskor (Juan et al. 2004). 

 

3:2 Kunskap och utbildning 
Enligt Souminen et al. (2010) hade de sjuksköterskor som tidigare varit i kontakt med 

HIV patienter, de som hade en anhörig eller nära vän med HIV en generellt hög 

kunskapsnivå. Även de sjuksköterskor som uttryckte en vilja att vårda samt de som 

tidigare vårdat patienter med HIV hade en bred kunskap inom området. Sämre kunskap 

sågs hos de som arbetat länge (Souminen et al. 2010). Detta stämmer överens med vad 

som framkom i Delobelle et al. (2009) där kunskapen hade ett samband med 

professionell ställning, utbildningsgrad samt hur ofta sjuksköterskorna hade vårdat HIV 

positiva patienter. Dock kunde kunskap inte relateras till varken ålder, kön eller 

erfarenhet (Delobelle et al. 2009).  

 

I Kamerun genomfördes en studie som visade att majoriteten av de tillfrågade hade 

mycket bra kunskap om HIV/AIDS. Sjuksköterskorna fick besvara en enkät med frågor 

om HIV och 70,1 % hade då alla rätt på frågorna. Däremot uppvisade de resterande 29,9 

% en bristande kunskap inom ämnet. Till exempel trodde sjuksköterskorna att häxkraft 

var en orsak till AIDS, de visste inte betydelsen av HIV/AIDS samt kunde inte särskilja 

HIV från AIDS. Det fanns också ett missförstånd om att viruset kunde smitta genom 

avföring, myggor, offentliga toaletter samt att HIV bara uppkom vid en viss ålder och 

att kondom gav ett 100 % skydd (Mbanya et al. 2001). Även i Williams et al. (2006) 

och Chen och Han (2010) trodde många av sjuksköterskorna att HIV var det samma 

som AIDS. Skrämmande nog trodde även många av sjuksköterskorna att man kunde bli 

smittad genom att äta på en restaurang där någon i personalen hade HIV. 

 

I Williams et al. (2006) lät författarna deltagarna delta i en workshop. Sjuksköterskorna 

fick besvara ett frågeformulär både innan och efter workshopen för att författarna skulle 

kunna avgöra om sjuksköterskornas kunskap, attityd och vilja att vårda dessa patienter 

förändrats efter att de deltagit vid workshopen. Empati, vilja att vårda samt den 

generella attityden hade förbättrats efter workshopen. Författarna hittade inga samband 

mellan antalet arbetade år och kunskap om HIV/AIDS, dvs. att kunskapen hos erfarna 

sjuksköterskor inte var bättre än hos de mindre erfarna sjuksköterskorna. Det framkom 

inte heller något samband mellan hur många HIV/AIDS patienter sjuksköterskorna 

tidigare vårdat och viljan att vårda dessa patienter (Williams et al. 2006). 
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Sjuksköterskor med högre utbildning visade sig ha bäst kunskap om HIV/AIDS medan 

bristande kunskap sågs hos de som hade arbetat längst (Souminen et al. 2010).  

 
I studien som gjordes i Kamerun använde sig författarna av fokusgrupper. Något som 

diskuterades under dessa fokusgrupper var bristen på adekvat kunskap om HIV hos 

personalen. Sjuksköterskorna menade att kunskapsbristen berodde på bristande 

utbildning om HIV (Mbanya et al. 2001). Detta resultat skiljer sig från de resultat som 

framkom av studien som genomfördes i Taiwan där majoriteten av sjuksköterskorna 

ansåg motsatsen, det vill säga att utbildning om HIV/AIDS var tillräcklig (Juan et al. 

2004).  I Taiwan diskuterades det också om att sjuksköterskorna saknade engagemang 

för att ändra sin attityd gentemot dessa patienter. Vissa sjuksköterskor tog upp rädslan 

de kände för att bli smittade samt att den dåliga lönen påverkade vården negativt 

(Mbanya et al. 2001). I Mockiene et al. (2011) undersöktes det hur utbildning 

påverkade sjuksköterskors kunskap och attityd. Sjuksköterskorna delades slumpmässigt 

in i tre olika grupper där en grupp fick både skriftlig information och en tvådagars 

workshop, en grupp fick bara skriftlig information och den sista gruppen fick ingen 

information alls. Studiens resultat visade att den grupp sjuksköterskor som fick både 

skriftlig information och workshop hade förbättrat sin kunskap markant men att 

attityden inte hade förändrats nämnvärt. I den grupp som enbart hade fått skriftlig 

information hade vare sig kunskapsnivån eller attityden förbättrats (Mockiene et al. 

2011).  
 

3:3 Yttre faktorer som påverkar omvårdnaden av HIV/AIDS patienter 
I en Sydafrikans studie uttryckte sjuksköterskorna en frustration gentemot regeringens 

bemötande och hantering av HIV frågor, de upplevde även att samhällets stigmatisering 

och diskriminering av denna patientgrupp var stressande (Delobelle et al. 2009). Detta 

beskrivs även i Smit (2005) där vissa av sjuksköterskorna uttryckte en känsla av att 

samhället behandlade dem med förakt för att de vårdade dessa patienter (Smit 2005). I 

både Smit (2005) och Fournier et al. (2007) uttryckte sjuksköterskorna en oro om brist 

på medicinsk utrustning och bemanning av personal på sjukhusen. Det saknades ofta 

handskar, förkläden, munskydd och inkontinensskydd vilket försvårade omvårdnaden 

avsevärt. I Fournier et al. (2007) beskrivs även en bristande tillgång av isolations rum 

med nödvändig utrustning. Sjuksköterskorna menade att de riskerade att bli smittade 

och att de inte kunde skydda sig själva på grund av den otillräckliga mängden 

utrustning. De menade att detta resulterade i att dessa patienter inte fick den vård de var 

i behov av (Fournier et al. 2007). Många sjuksköterskor menade även att strukturen i 

arbetet med dessa patienter var dålig. De hade önskat att samma personal skulle vårdade 
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dessa patienter så att det blev en kontinuitet i vården vilket de trodde skulle gynna både 

patienter och vårdpersonal (Delobelle et al. 2009). Enligt Fournier et al. (2007) 

upplevde även sjuksköterskorna att det fanns för lite medicin, mat och sängkläder. Detta 

skapade en komplex situation där det blev patientens anhörigas uppgift att bistå med 

mat och mediciner. Sjuksköterskorna försökte lära de anhöriga olika omvårdnadssysslor 

så att de kunde hjälpa sina anhöriga med sånt sjuksköterskorna inte hann med. Eftersom 

avdelningarna var underbemannade ansåg sjuksköterskorna att det var bättre att 

patienterna blev vårdade av en anhörig än ingen alls. Sjuksköterskorna i Uganda 

upplevde även en svårighet med att ge patienterna avskildhet och värdighet eftersom 

sjukhussängarna stod nära varandra och saknade fördragningsgardiner. Detta menade 

sjuksköterskorna berodde på sjukhusets riktlinjer. Eftersom de arbetade på ett 

regeringssjukhus var de tvungna att ta emot alla patienter som hade remiss vilket 

resulterade i överfulla avdelningar samt att bristen på sängar medförde att många 

patienter fick ligga på golvet (Fournier et al. 2007). Detta beskrivs även i Smit (2005) 

och Delobelle et al. (2009) där sjuksköterskorna ansåg att vård av HIV patienter hade 

ökat deras arbetsbörda vilket i sin tur bidrog till sämre vård för deras andra patienter. 

 

3:4 Urval och bortfall 
I Chen och Han (2010) tillfrågades 186 sjuksköterskor som arbetade på ett 

universitetssjukhus i Jaimusi City i Heilongjiang provinsen i Kina om att delta i studien. 

Av de tillfrågade valde 177 sjuksköterskor att delta vilket innebar en svarsfrekvens på 

95 %. Inklusionskriterier var att de skulle jobba som sjuksköterskor, att de skulle ge sitt 

medgivande till studien, att de skulle kunna slutföra undersökningen, att de skulle kunna 

Mandarin muntligt och skriftligt samt att de skulle vara 18 år eller äldre. Majoriteten 

(97,7 %) av deltagarna var kvinnor. Det framgick inte varför 5 % av de tillfrågade valde 

att inte delta i studien. 

 

I Delobelle et al. (2009) valde författarna att inkludera alla sjuksköterskor som jobbade 

på offentliga sjukvårdsinrättningar i Limpopoprovinsen i Sydafrika. Detta resulterade i 

20 stationära och sex mobila hälsocentraler samt två distriktssjukhus. Klusterurval 

användes som urvalsmetod för sjuksköterskorna på de olika hälsocentralerna, medan de 

använde sig av randomiserat urval så sjukhusen. Författarna använde sig även av 

fokusgrupper i sin studie och valde ut vilka som skulle delta i dessa fokusgrupper 

baserat på deras exponering för patienter med HIV/AIDS. 109 sjuksköterskor från 

primärvården och 125 sjuksköterskor från sjukhus blev tillfrågade att delta i 

enkätstudien. Svarsfrekvensen låg på 65,1 % (n=71) hos primärvårdssjuksköterskorna 

och 55,2 % (n=69) hos sjuksköterskorna som jobbade på sjukhus. Svarsfrekvensen för 
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hela enkätstudien blev 59,8 %. En enkät räknades bort på grund av att den var 

ofullständigt ifylld. I fokusgrupperna deltog 35 personer och rekryterades av författarna 

genom bekvämlighetsurval. Det framkom inte om det var något bortfall hos dessa 

deltagare.  

 

I Fournier et al. (2007) valdes antalet deltagare ut utifrån den tid författarna hade att 

utföra intervjuerna. Detta resulterade i sex sjuksköterskor varav fem var kvinnor och en 

man. Chefssjuksköterskor från olika avdelningar fick som uppgift att välja ut en 

sjuksköterska på sin avdelning som skulle passa i studien, dessa blev sedan tillfrågade 

om att vara med och hade då valmöjligheten att tacka ja eller nej. Inklusionskriterier för 

att vara med i studien var att kunna prata flytande engelska, att kontinuerligt vårda 

patienter med HIV/AIDS (minst en gång varje dag/arbetspass), att vara äldre än 18 år 

samt att jobba på ett sjukhus. Sjuksköterskestudenter, sjuksköterskor från andra sjukhus 

samt sjuksköterskor som inte arbetade kliniskt blev inte tillfråga om att delta i studien. 

 

I Juan et al. (2004) översattes en enkät till kinesiska och delades ut till alla 

sjuksköterskor som jobbade på någon av Changhuasjukhusets avdelningar. 1348 

sjuksköterskor blev tillfrågade och av dessa valde 1090 att delta. Detta ger en 

svarsfrekvens på 80,9 %. 99,5 % av sjuksköterskorna var kvinnor. Samtliga deltagare i 

studien var mellan 20 och 60 år. 

 

I Mbanya et al. (2001) användes bekvämlighetsurval för att välja ut deltagare till 

studien. Alla sjuksköterskor som ville delta i studien fick vara med. Svarsfrekvensen 

från deltagarna var 100 %. Fokusgrupper bland sjuksköterskornas handledare användes 

också för att bedöma vilka faktorer inom hälso- och sjukvården som påverkar attityd, 

kunskap och praxis. 

 

I Mockiene et al. (2011) använde sig författarna av randomiserat urval för att välja ut 80 

sjuksköterskor från tre slumpmässigt valda sjukhus i Litauen. Alla sjuksköterskor på de 

utvalda avdelningarna tillfrågades om att delta i studien. Tre grupper skapades med 80 

deltagare i varje grupp. 15 % av sjuksköterskorna vägrade att delta i studien. 

Svarsfrekvensen var 86 % i första gruppen, 87 % i andra gruppen och 81 % i den tredje 

gruppen efter att författarna skickat en påminnelse. Uppföljningsstudien bestod av 185 

deltagare eftersom 10 % dragit sig ur studien. Svarsfrekvensen för den första gruppen 

var då 79 %, den andra gruppen 79 % och i den tredje gruppen var svarsfrekvensen 74 

% efter en påminnelse. 
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I Röndahl et al. (2003) tillfrågades 48 sjuksköterskor och 37 undersköterskor på en 

infektionsavdelning i centrala Sverige. Svarsfrekvensen var 67 % (n=57). 90 % av 

deltagarna var kvinnor och 62 % av deltagarna var äldre än 36 år. Ett inklusionskriterie 

för att få delta i studien var att sjuksköterskorna skulle delta i omvårdnaden av 

patienterna. På ett universitet i centrala Sverige tillfrågades alla sjuksköterskestudenter 

som gick termin två och sex om att delta i studien samt alla undersköterskestudenter 

som gick termin fyra och sex. Dessa terminer valdes i syfte att inkludera studenter i 

tidiga och sena skeden i sin utbildning. Svarsfrekvensen för sjuksköterske- och 

undersköterskestudenter var 62 % (n=165). Av dessa deltagare var 86 % kvinnor och 

resten män. 

 

I Smit (2005) användes ändamålsenligt urval för att välja ut deltagare. 35 sjuksköterskor 

deltog i studien varav fyra var män och 31 kvinnor. Sjuksköterskorna arbetade på olika 

avdelningar på ett stor offentligt sjukhus i Guatengprovinsen i Sydafrika. 

Inklusionskriterier var att de skulle vara legitimerade sjuksköterskor, de skulle vara 

anställda på ett offentligt sjukhus samt att de skulle ha vårdat en HIV positiv patient 

under det senaste halvåret. Deltagandet var självvalt och det framgick inte om det var 

något bortfall av deltagare i studien. 

 

I Souminen et al. (2010) valdes deltagarna ut genom bekvämlighetsurval. Totalt valdes 

427 sjuksköterskor från Finland, 221 sjuksköterskor från Estland och 185 

sjuksköterskor från Litauen ut. De sjuksköterskor som ingick i studien jobbade på 

antingen medicinsk, kirurgisk eller kvinnomedicinsk avdelning. Inklusionskriterier var 

att de skulle legitimerade sjuksköterskor och jobba på någon av de tre avdelningarna. 

Exklusionskriterier var om de hade administrativa arbetsuppgifter. De sjukhus som 

valdes ut låg i de delar av landet där förekomsten av HIV positiva var hög. En enkät 

delades ut på vårdavdelningarna och hämtades två veckor senare. Svarsfrekvensen var 

75 % (n= 322) i Finland, 86 % (n= 191) i Estland och 91 % (n=168) i Litauen. 

Svarsfrekvensen för hela studien var 82 %. 

 

I Välimäki et al. (2008) användes ändamålsenligt urval för att få en så homogen grupp 

som möjligt. Författarna valde landets största stad och det största sjukhuset i den staden. 

Alla medicinska, kirurgiska, gynekologiska samt intensivvårdsavdelningar inkluderades 

i studien. Inklusionskriterier var att sjuksköterskorna skulle jobba på någon av dessa 4 

avdelningar på de valda sjukhusen. Sammanlagt tillfrågades 833 sjuksköterskor att delta 

i studien varav 427 från Finland, 221 från Estland och 185 från Litauen. 

Svarsfrekvensen var 75 % i Finland, 54 % i Estland och 86 % i Litauen.    
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I Williams et al. (2006) valdes deltagarna ut från sju stora provinser i Kina. 208 

sjuksköterskor deltog i studien varav alla var kvinnor mellan 21 och 63 år. Deltagarna 

var sjuksköterskor som arbetade inom infektion, medicin, kirurgi, akutsjukvård, 

ambulans, operation och obstetrik. 187 sjuksköterskor fullföljde studien. Det framgick 

inte varför 21 sjuksköterskor inte fullföljde studien. 

 

4 Diskussion 
 

4:1 Huvudresultat 

Attityden gentemot HIV- positiva patienter skiljde sig mellan länderna. Attityden 

påverkades av flera olika faktorer såsom erfarenhet, rädsla, kunskap/utbildning och 

sjuksköterskornas inställning. Sjuksköterskorna upplevde att det var känslosamt att 

vårda HIV patienter samt att arbetsbördan hade ökat på grund av att de blev emotionellt 

engagerade i sina patienter. Det fanns brister i kunskapen om HIV/AIDS hos 

sjuksköterskorna och kunskapen var kopplad till mängd utbildning. Det uttrycktes också 

en oro bland sjuksköterskorna att själva bli smittade av HIV eftersom det inte fanns 

tillräckligt med utrustning på sjukhusen. Dessutom uttryckte sjuksköterskorna en 

frustation gentemot samhällets diskriminering och stigmatisering av denna patientgrupp.  

 

4:2 Resultatdiskussion 

I resultatet framkom det att många sjuksköterskor hade en positiv attityd gentemot 

HIV/AIDS smittade patienter (Röndahl et al. 2003, Delobelle et al. 2009, Smit 2005, 

McCann 1997). I McCann (1997) framgick det att sjuksköterskorna såg det som en 

möjlighet och en utmaning att vårda patienter med HIV eftersom de då fick lära sig nya 

saker. De såg det även som positivt att få vårda dessa patienter under längre tid så att 

starkare band mellan sjuksköterska och patient bildades (McCann 1997). Enligt 

Heijkenskjöld et al. 2010 försökte sjuksköterskorna bevara patientens värdighet och såg 

på dem som medmänniskor. Dessa sjuksköterskor tog sig också tid att prata med 

patienterna och lät dem komma till tals samt stod upp för sina patienter gentemot sina 

kollegor (Heijkenskjöld et al. 2010). Dock visade andra studier att en del sjuksköterskor 

hade negativa attityder gentemot dessa patienter (Välimäki et al. 2008, Souminen et al. 

2010). Enligt Heijkenskjöld et al. (2010) såg vissa av sjuksköterskorna objektivt på sina 

patienter och lät avdelningens rutiner gå före omvårdnadsarbetet (Heijkenskjöld et al. 

2010) Enligt Kristoffersen et al. (2005) är sjuksköterskans attityd viktig i relationen 

med patienten. Även i situationer där sjuksköterskan inte känner sig vänligt inställd bör 
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hon alltid eftersträva att uppträda professionellt (Kristoffersen et al. 2005). Sjukvårdens 

mål i Sverige skall vara att ge befolkningen vård på lika villkor för att främja en god 

hälsa (SFS 1982:763). Internationellt jobbar UNAIDS med målet att ingen ska smittas 

av HIV, att ingen diskriminering av HIV/AIDS smittade sker samt att inga människor 

ska dö i AIDS (UNAIDS 2011). Sjuksköterskan skall i sitt arbete kommunicera på ett 

empatiskt, respektfullt och lyhört sätt med sina patienter och hon skall även stödja 

patienterna för att främja hälsa och förhindra ohälsa (Socialstyrelsen 2005). 

Sjuksköterskorna beskrev också att det var känslosamt att vårda patienter med 

HIV/AIDS på grund av att de blev så emotionellt engagerade i sina patienter. Dessa 

patienter återkom ofta till sjukhusen och det bildades då vänskapliga relationer mellan 

patient och sjuksköterska (Smit 2005, Delobelle et al. 2009). Att vårda patienter med 

HIV är utmanande både på grund av den komplicerade medicineringen, deras symtom 

samt för att dessa patienter kräver kontinuerliga uppföljningar och infektionskontroller. 

Enligt Robinson 1998 så är patienters välbefinnande ett viktigt mått på vårdens kvalitet 

(Robinson 1998). 

 

Enligt Kagan (2009) undvek majoriteten av sjuksköterskorna att vårda patienter med 

blodsmitta och i McCann och Sharkey (1998) framgick det att rädslan för att bli smittad 

av HIV berodde på vilken typ av arbete sjuksköterskan utförde. Till exempel var rädslan 

för att bli smittad av HIV mycket större bland de sjuksköterskor som utförde invasiv 

vård än hos de som till exempel bytta en kateter (McCann & Sharkey 1998). Att 

sjuksköterskor inte vill vårda HIV smittade patienter är något som framkom i Röndahl 

et al. (2003) och Juan et al. (2004). Som sjuksköterska skall man arbeta efter en 

humanistisk människosyn och därmed är det inte acceptabelt att motsäga sig att vårda 

vissa patientgrupper (Socialstyrelsen 2005). Enligt van Wissen och Woodman (1994) 

ansåg majoriteten av sjuksköterskorna att det var upp till sjuksköterskan själv att 

bestämma om hon ville vårda HIV- positiva patienter. Sjuksköterskorna tyckte att 

vårdpersonalens rättigheter var minst lika viktiga som patienternas och de menade också 

att de såg det som något positivt om deras kollegor skulle vägra att vårda denna 

patientgrupp (van Wissen & Woodman 1994). I Sverige ska ärenden som handlar om 

diskriminering anmälas till distriktombudsmannen som arbetar för lika rättigheter och 

möjligheter för alla i Sverige. Enligt smittskyddsinstitutet får vare sig statliga, regionala, 

kommunala eller privata verksamheter utesluta eller neka HIV positiva personer vård. 

Åtgärder skall sättas in för att förhindra diskriminering och stigmatisering av HIV 

patienter (Smittskyddsinstitutet 2010). Enligt Delobelle et al. (2009), Smit (2005) och 

Robinsson (1998) beskrev sjuksköterskorna att de upplevde en frustration gentemot 

samhällets stigmatisering och diskriminering av HIV positiva patienter (Delobelle et al. 
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(2009), Smit (2005) och Robinsson (1998). Detta är något som även beskrivs i UNAIDS 

(2011) där en studie visar att mer än en tredjedel av HIV smittade världen över hade 

upplevt att de blev nekade sjukvård, blivit av med sitt arbete samt socialt utfrysta. I tre 

av tio länder världen över saknas lagar mot diskriminering av personer med HIV/AIDS. 

Vissa av dessa länder har en lag mot diskriminering med den följs inte (UNAIDS 2011). 

I Sverige är det enligt lag förbjudet att diskriminera personer med HIV 

(Smittskyddsinstitutet 2010).  

 

I de studier som var gjorda i Kamerun, Taiwan och Kina visade det sig att det fanns 

vissa brister i kunskap gällande smittvägar och förekomst av HIV (Mbanya et al. 2001, 

Juan et al. 2004, Chen & Han 2010). Trots detta ansåg sjuksköterskorna i Taiwan att 

utbildningen inom området var tillräcklig (Juan et al. 2004). Författarna anser att det är 

viktigt att arbetsplatsen ger utbildning till sin personal så att de kan utvecklas och hålla 

sin kunskap uppdaterad. Detta styrks av Mullins (2009) där sjuksköterskorna 

efterfrågade utbildningar för att kunna öka sin kunskap eftersom de inte träffade denna 

patientgrupp tillräckligt ofta. FN:s AIDS program UNAIDS arbetar internationellt med 

att stoppa spridning av HIV. Organisationen UNAIDS menar att utbildning är nyckeln 

till att förbättra kunskap, attityd och beteenden hos sjuksköterskor och patienter. 

Sjuksköterskor måste få kontinuerlig information och utbildning om HIV eftersom 

behandlingar och forskning ständigt förnyas och adekvat och fullgod vård är beroende 

av uppdaterad kunskap hos sjuksköterskorna. Många av de myter som finns runt om i 

världen angående HIV kan bli tillrättavisade med rätt kunskap. Detta kan också leda till 

att den rädsla, stigmatisering och isolering som idag finns kan reduceras (UNAIDS, 

2003). Även i Soumonien et al. (2010) diskuterades det om brister i kunskapsnivån hos 

de seniora sjuksköterskorna. Författarna har tidigare nämnt arbetsgivarens ansvar över 

att ge sin personal de verktyg de behöver för att kunna ge sina patienter fullgod vård. 

Dock kvarstår det faktum att det är sjuksköterskan själv som ansvarar för att hålla sin 

egen kunskap uppdaterad vilket också styrks av ICNs etiska kod för sjuksköterskor där 

det framgår att sjuksköterskan har ett personligt ansvar för sitt sätt att utöva yrket och 

genom ett livslångt lärande behålla sin yrkeskompetens (Svensk sjuksköterskeförening 

2007). Sjuksköterskan skall även i sin profession undervisa patienter och anhöriga för 

att förhindra ohälsa (Socialstyrelsen 2005). 

 

I Delobelle et al. (2009) visade det sig att kunskap hade ett samband med hur ofta 

sjuksköterskan hade vårdat HIV positiva patienter. Den komplexa situation som uppstår 

när en sjuksköterska vårdar patienter hon inte vårdar frekvent är något som även tas upp 

i Skår (2010) och Mullins (2009). I Skår (2010) betonas vikten av adekvat kunskap som 
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grund till all vård sjuksköterskan ger. Detta tas även upp i Andersson och Edberg (2010) 

där sjuksköterskorna betonar hur viktigt det är att ha vetenskapligt baserad kunskap som 

grund för de beslut som ska fattas. Dessa sjuksköterskor anser att det på grund av detta 

är lättare att ifrågasätta och kritiskt granska ny information. Sjuksköterskorna menade 

att den vetenskapliga kunskapsgrunden hade påverkat dem till att kunna tänka mer 

kritiskt och att de vågade ifrågasätta avdelningarnas rutiner (Andersson & Edberg 

2010). Det är viktigt för sjuksköterskan att kritiskt granska den nyfunna informationen 

för att kunna ge vård som överensstämmer med vetenskap och beprövad erfarenhet 

(SFS 2010:659).  

 

Enligt Smit (2005) och Fournier et al. (2007) upplevde sjuksköterskorna en oro för 

bristen på utrustning för att skydda sig själva i sitt arbete med HIV patienter. Det var ett 

återkommande problem med brist på handskar, förkläden och annan riskförebyggande 

utrustning. Enligt (Världshälsoorganisationen [WHO], 2010) är det ett stort problem att 

sjukvårdspersonal i utvecklingsländer blir smittade med olika infektioner i sitt arbete. 

De vårdrelaterade infektionerna leder även till att patienterna blir kvar länge på 

sjukhusen vilket bidrar till en ökad kostnad för samhället. Siffran på hur många utav 

sjukvårdens personal som har blivit utsatta för vårdrelaterade infektioner är okänd 

eftersom det inte har gått att samla in och sammanställa data världen över. Det har 

framkommit att utvecklingsländerna är värre drabbade än de industriella länderna. Det 

som påverkar att infektioner sprids på sjukhus runt om i världen är bland annat 

bristande hygien och avfallshantering, inadekvat infrastruktur och utrustning. Andra 

bidragande faktorer är att personalen ofta är underbemanning samt att det finns en 

bristande kunskap hos personalen och bristande riktlinjer (Världshälsoorganisationen 

[WHO] 2010). 

 

För att en författare ska kunna generalisera ett resultat är de beroende av studiens urval 

samt att bortfallet av deltagare blir så litet som möjligt. Svarsprocenten kan variera 

väldigt mellan olika studier och ibland kan det till och med saknas uppgifter om urval 

och bortfall i publicerade artiklar (Forsberg och Wengström 2008) I fem av de artiklar 

som resultatet är baserat på (Chen & Han 2010, Röndahl et al. 2003, Williams et al. 

2006, Juan et al. 2004, Fournier et al. 2007) angavs inte vilken urvalsmetod som 

använts vilket författarna ser som en svaghet. Det är otydligt och därmed svårt för 

författarna att se hur rekrytering av deltagare har gått till vid dessa studier. Enligt 

Forsberg och Wengström (2008) är viktigt att veta hur urval och datainsamlings har 

genomförts.  
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I studien av Chen och Han (2010) tillfrågades 186 sjuksköterskor varav 177 valde att 

delta. Det finns enligt Forsberg och Wengström (2008) två olika typer av bortfall, 

externt och internt. Externt bortfall innebär att deltagare väljer att inte delta i studien av 

olika skäl och med internt bortfall menas att en person har valt att inte svara på vissa 

frågor i enkäten (Forsberg & Wengström 2008). Detta innebär ett att det var ett litet 

externt bortfall i Chen och Han (2010). Orsaken till att nio personer valde att inte delta i 

studien framkom inte. Författarna menar att resultatet från studien inte går att 

generalisera på populationen eftersom alla deltagare var från samma sjukhus samt 

övervägande kvinnor. Detta resonemang styrks av Forsberg och Wengström (2008). I 

Delobelle et al. (2009) användes klusterurval och stickprovsurval. Klusterurval innebär 

att man väljer att inkludera bredare grupper i sin studie snarare än individer (Polit & 

Beck 2012). I Delobelle et al. (2009) användes bekvämlighetsurval för de som arbetade 

inom primärvården och strategiskt urval för de som arbetade på sjukhusen. 

Bekvämlighetsurval har även använts i Mbanya et al. (2001) och Souminen et al. 

(2010). Polit och Beck (2012) anser att bekvämlighetsurval har en svaghet eftersom 

författarna i studien inte kan säkra att deltagarna är typiska för hela populationen då 

deltagarna har valts ut på grund av tillgänglighet. Detta är någonting som författarna till 

föreliggande studie håller med om. I Delobelle et al. (2009) tillfrågades 234 personer 

men endast 140 stycken valde att delta vid enkätundersökningen vilket innebär en 

svarsfrekvens på 59,8 %. Enligt Forsberg och Wengström (2008) är det vanligt med 

bortfall vid enkätundersökningar. Dock har författarna diskuterat det stora bortfallet av 

deltagare och tror att det kan bero på ignorans vilket styrks av Polit och Beck (2012) där 

det framkom att enkäter ofta ignoreras. I Delobelle et al. (2009) framkommer det att 

frågorna kunde besvaras med sant falskt eller vet inte och författarna tror att detta 

kanske påverkade deltagandet vilket styrks av Polit och Beck (2012) där det framgår att 

en enkäts design kan påverka svarsfrekvensen. 

 

I Fournier et al. (2007) valde författarna ut antalet deltagare baserat på den tid de hade 

att utföra intervjuerna. Det framgår inte vilket urvalsmetod som används men 

författarna förstår det som att ett bekvämlighetsurval har använts. I Polit och Beck 

(2012) beskrivs att bekvämlighetsurval ofta används i samband med kvalitativa studier. 

Bekvämlighetsurval är en enkel och effektiv metod att använda men det är inte en 

urvalsmetod att föredra på grund av att metoden inte alltid ger tillräcklig information 

(Polit & Beck 2012). I studien av Fournier et al. (2007) deltog sex sjuksköterskor varav 

en var man och resterande kvinnor och det framgick inte om det var något bortfall av 

deltagare. Att majoriteten av studiens deltagare var kvinnor ses även i (Smit 2005, 

Röndahl et al. 2003, Fournier et al. 2007, Delobelle et al. 2009, Chen & Han 2010, Juan 
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et al. 2004). Detta ser inte författarna som ett problem eftersom sjuksköterskeyrket är 

överrepresenterat av kvinnor och författarna menar då att resultatet är överförbart. Även 

i Mbanya et al. (2001) använde sig författarna av bekvämlighetsurval och fick en 

svarsfrekvens på 100 %. Som författarna har skrivit ovan finns det både positiva och 

negativa aspekter med ett bekvämlighetsurval.  

 

I Juan et al. (2004) valde författarna att inkludera alla sjuksköterskor på ett sjukhus i 

Taiwan. Detta ser författarna som positivt eftersom studien då baseras på en stor mängd 

deltagare vilket ger en bra tillförlitlighet eftersom resultatet baseras på sjuksköterskor 

från olika delar av vården. Av 1348 tillfrågade valde 1090 stycken att delta vilket ger en 

svarsfrekvens på 80,9 %. Enligt Polit och Beck (2012) är risken för felmarginaler liten 

när en studie har en svarsfrekvens > 65 %. Även i Williams et al. (2006) rekryterades 

deltagare från olika avdelningar på ett sjukhus. Där var svarsfrekvensen 86 % och det 

framgick inte varför de resterande 21 deltagarna valde att inte delta vilket kan ses som 

en svaghet.  

 

I Mockiene et al. (2011) valdes deltagare ut genom randomiserat urval. Detta innebär att 

alla deltagare har lika stor chans att blir utvalda till studien, dock menar Polit och Beck 

(2012) att det inte finns någon garanti för att ett randomiserat urval är representativt 

(Polit & Beck 2012). I Röndahl et al. (2003) framgår inte vilket typ av urvalsmetod som 

har använts men författarna menar att ett randomiserat urval har använts. 

Svarsfrekvensen på studien var 67 % och 90 % av deltagarna var kvinnor. Som vi 

beskrivit tidigare anses en svarsfrekvens på 67 % vara tillräckligt bra för att kunna 

utesluta felmarginaler (Polit & Beck 2012). 

I både Smit (2005) och Välimäki et al. (2008) användes ändamålsenligt urval. Detta 

innebär att deltagare som är bäst lämpade för studien inkluderas (Polit & Beck 2012). 

Valet av deltagare bestäms i dessa studier utifrån studiens syfte (Forsberg och 

Wengström 2008). Detta ser författarna som en svaghet eftersom den homogena 

gruppens svar kanske inte kan överföras på andra grupper. I Smit (2005) genomfördes 

en kvalitativ studie där deltagandet var självvalt. 31 kvinnor och fyra män deltog i 

studien och det framkom inte om det förekom något bortfall av deltagare. 

Sjuksköterskorna arbetade på olika avdelningar vilket författarna tycker är bra eftersom 

de möter dessa patienter i olika situationer. Om det förkom något bortfall av deltagare 

framgick inte. I Välimäki el al. (2008) var svarsfrekvensen för deltagare från Estland 

och Lettland hög, men från Finland var svarsfrekvensen endast 54 %. Enligt Polit och 

Beck (2012) kan då inte felmarginaler uteslutas. 
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I Souminen et al. (2010) valdes deltagare ut genom bekvämlighetsurval. Som vi har 

nämnt tidigare kan det vara en svaghet att använda sig av bekvämlighetsurval eftersom 

författarna då inte kan garantera att resultatet är överförbart eftersom deltagarna inte är 

typiska för hela populationen (Polit & Beck 2012). Svarsfrekvensen från alla tre länder 

var hög. 

 

4:3 Metoddiskussion  

En litteraturstudie med beskrivande design har genomförts för att få en överblick över 

aktuell forskning, detta ansågs av författarna till föreliggande studie vara det bästa sättet 

att svara på syfte och frågeställningar. Artikelsökningen har gjorts i två stora databaser 

med sökord som författarna ansåg som relevanta för studiens syfte. För att begränsa 

artikelsökningen har olika inklusionskriterier och exklusionskriterier använts. Detta för 

att få ett så aktuellt resultat som möjligt och för att hitta artiklar som svara mot studiens 

syfte. En svaghet med att avgränsa sökningen till artiklar som är publicerade de mellan 

2001-2011 kan vara att relevanta artiklar faller bort. Ytterligare en svaghet med studien 

är att endast artiklar med gratis full text har används vilket innebär att många artiklar 

inte har gått att använda på grund av att de inte har gått att öppna i databaserna. 

Forsberg och Wengström (2008) menar att forskning är en färskvara, verksamheter 

förändras och forskning blir snabbt historia. Författarna anser dock att detta inte är 

något problem eftersom resultatet från artiklarna känns relevant.  

 

Föreliggande studie har baserats på både kvalitativa och kvantitativa studier för att få en 

större bredd på arbetet. Enligt Polit och Beck (2012) beskriver kvalitativa studierna 

upplevelser mer djupgående medan kvantitativa studierna ger en mer omfattande 

information från större grupper (Polit och Beck 2012). Författarna anser att det är en 

styrka att både kvalitativa och kvantitativa artiklar har använts. I två av studierna 

(Mbanya et al. 2001, Välimäki et al. 2008) ingick det inte bara sjuksköterskor i 

studierna utan även övrig vårdpersonal. Även om det enbart har tagits upp information i 

resultatdelen som är baserat på sjuksköterskor ser författarna det som en svaghet att 

andra yrkesgrupper har ingått i studierna. Eftersom övervägande studier har gjorts på 

enbart sjuksköterskor tycker dock författarna att detta styrker resultatets trovärdighet. 

Ytterligare en svaghet med studien är att den endast innehåller en artikel från Sverige. 

 

En styrka med studien är att författarna är två stycken och har tillsammans genomfört 

och diskuterat samtliga steg i litteraturstudien. Dessutom har granskningen av samtliga 

artiklar gjorts av båda författarna för att minimera risken för feltolkning. Författarna är 



27 
 

dock medvetna om att feltolkning av artiklarna kan ha skett på grund av författarnas 

ovana att läsa engelska artiklar. 

 

För att få ett internationellt perspektiv har de studier som använts i resultatet genomförts 

i Sverige, Sydafrika, Estland, Finland, Litauen, Kina, Taiwan, Uganda och Kamerun. 

Eftersom förekomsten av HIV/AIDS skiljer sig markant mellan olika världsdelar anser 

författarna att en styrka med studien är att resultatet är baserat på studier från flera 

länder. Även hälso och sjukvård varierar världen över och författarna anser att det är 

viktigt att belysa om hur attityd och kunskap påverkar vården. De metodologiska 

aspekter som har använts är urval och bortfall. Arbetet har genomförts strukturerat 

vilket anses vara en styrka. Arbetet går inte att generalisera till Sverige eftersom större 

delen av artiklarna som litteraturstudien är baserad på är genomförda utanför Norden 

vilket ses som en nackdel med studien. 

4:4 Allmän diskussion                                                                                             

HIV/AIDS är en sjukdom som de flesta allmänsjuksköterskor förr eller senare kommer 

att komma i kontakt med oavsett var de arbetar och eftersom det i dagsläget inte finns 

något botemedel är denna patientgrupp återkommande till sjukhusen. På grund av detta 

krävs det att sjuksköterskor har kunskap om sjukdomen så att patienterna får den vård 

de har rätt till men även för att sjuksköterskorna ska känna sig trygga i sitt arbete. 

Författarna menar att den dåliga attityden som har framkommit i vissa studier kan bero 

på en rädsla och okunskap gällande dessa patienter. Författarna anser att utbildning och 

kunskap är grunden till att kunna förändra dåliga attityder. Attityden och bemötandet är 

en viktig del i omvårdnaden som är sjuksköterskans profession och enligt Robinson 

(1998) kan en dålig attityd påverka omvårdnadskvaliteten negativt. Sjuksköterskorna i 

studierna upplevde även att det var känslosamt att vårda dessa patienter och författarna 

tycker att det är av stor vikt att prata om emotionella upplevelser med varandra i 

arbetsgruppen. Detta för att dela erfarenheter och för att inte ta med sig sin oro hem 

efter arbetspasset. Sjuksköterskorna beskrev också en oro gällande den bristande 

medicinska utrustningen på sjukhusen, de upplevde därför att de inte kunde ge 

patienterna den vård de var i behov av på grund av rädslan för att själva bli smittade. 

Författarna anser att detta är ett stort problem och kan förstå den oro dessa 

sjuksköterskor känner. Det borde vara självklarhet att adekvat utrustning finns 

tillgänglig för att kunna utföra en god och säker vård. Dock är författarna medvetna om 

att alla länder inte har samma förutsättning eller ekonomi för att kunna uppfylla dessa 

krav. Däremot bör detta vara en målsättning för alla sjukhus världen över. Under 

litteraturstudiens gång visade det sig finnas en stor brist på studier gjorda i Norden 
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framförallt i Sverige där endast en artikel hittades. Författarna tror att detta kan bero på 

att HIV/AIDS inte är lika vanligt förekommande i Sverige, men det är minst lika viktigt 

att studier om detta ämne görs även här. För att öka kunskapen om HIV/AIDS hos 

vårdpersonal bör ämnet få en större del i vårdutbildningen vilket förhoppningsvis bidrar 

till en positivare och bättre attityd gentemot denna patientgrupp. 

5 Slutsats                                                                                                                
Resultatet från föreliggande studie visar att bristen på kunskap om HIV/AIDS är stor. 

Sjuksköterskans attityd gentemot patienter är en viktig del av omvårdnaden och negativ 

attityd hos sjukvårdspersonal anser författarna påverkar vården negativt. Författarna 

anser att det är viktig att man som sjuksköterska har kunskap om HIV/AIDS dels för att 

kunna ge adekvat omvårdnad men även för att känna sig trygg i sitt arbete med denna 

patientgrupp. Därför anser författarna att sjukvården borde satsa mer på utbildning inom 

detta område. Författarna menar att det finns ett stort behov av mer forskning inom 

HIV/AIDS samt att fler studier om sjuksköterskors attityd gentemot denna patientgrupp 

behövs genomföras i Sverige.  
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