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Sammanfattning 

 

Introduktion: Humant Immunbrist Virus (HIV) är en obotlig sjukdom som smittat omkring 

34 miljoner personer världen över och sjukdomen konfronteras därför kontinuerligt inom 

sjukvården. Syfte: Att identifiera och sammanställa sjuksköterskors och 

sjuksköterskestudenters attityder till att vårda personer med HIV samt bakomliggande 

faktorer till dessa attityder. Metod: Litteraturstudie med deskriptiv design. De inkluderade 

artiklarna (n=17) har funnits via databaserna CINAHL och MEDLINE. Resultat: 

Sjuksköterskor och sjuksköterskestudenters attityder till att vårda personer med HIV 

påverkades av olika faktorer. Sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter som hade mer positiv 

attityd till att vårda personer med HIV var yngre, singel, hade inga barn, hade tidigare 

erfarenheter av att vårda personer med HIV, närstående/anhöriga med HIV, utökad utbildning 

om sjukdomen samt bodde i länder där det var större förekomst av sjukdomen och därmed 

oftare stötte på personer med HIV i vården. De som var äldre, gifta, hade barn, mindre 

utbildning, bodde i länder där HIV var ovanligt och inte stötte på dessa personer ofta, hade 

mer negativ attityd till att vårda dessa personer. Slutsats: Den generella orsaken till 

sjuksköterskors och sjuksköterskestudenters negativa attityder till att vårda personer med HIV 

grundar sig i okunskap. Därför är mer information och kunskap om HIV, smittvägar och hur 

personer med HIV upplever sin sjukdom nödvändig. 

 

Nyckelord: HIV, attityder, faktorer, sjuksköterskor, sjuksköterskestudenter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

 

Introduction: Human Immunodeficiency Virus (HIV) is an incurable disease that has been 

contracted by approximately 34 million people worldwide and thus presents a quotidian 

challenge to healthcare. Aim: To identify and compile nurses’ and nursing students’ attitudes 

towards caring for people with HIV and the factors underlying these attitudes. Method: 

Literature study with a descriptive design. The articles included (n = 17) have been obtained 

from the databases CINAHL and MEDLINE. Results: Attitudes held by nurses and nursing 

students towards caring for people with HIV were affected by various factors. Those who had 

a more positive attitude towards caring for these people were younger, single, had no children, 

better educated about HIV, had previous experience of caring for people with HIV, had 

relatives/family members with HIV and lived in countries where there was a greater incidence 

of HIV - and thus often encountered caring for people with the disease. Those found to have 

unfavorable, negative attitudes were older, married, had children, less educated and lived in 

countries with less exposure to HIV and therefore didn’t encounter caring for these people on 

a regular basis. Conclusion: Lack of knowledge on the part of nurses and nursing students 

has been established as the principal factor contributing to their negative attitudes towards 

caring for HIV sufferers. Therefore, increased information and understanding regarding HIV, 

its transmission routes and how people with HIV perceive their disease is of paramount 

importance.  

 

Keywords: HIV, attitudes, factors, nurses, nursing students 
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1. Introduktion 

1.1 Humant Immunbrist Virus 

Humant Immunbrist Virus (HIV) är ett så kallat retrovirus med låg smittsamhet. Ett retrovirus 

är ett virus som kan samlas och förvaras i kroppens arvsmassa. Om en person smittats av HIV 

innebär det att denne person bär på viruset hela livet och det finns inget botemedel mot det 

(WHO 2012). Viruset kan finnas i personens blod, sädesvätska, slidsekret, likvor, nervvävnad 

samt eventuellt saliv. Smittan överförs framförallt via blod och sexuell kontakt. Med sexuell 

smittväg innefattas både homo- och heterosexuella samlag, anala samlag samt oralsex. 

Blodsmitta sker genom blodtransfusion av smittat blod, från mor till barn vid graviditet och 

förlossning, stick och skärskador av föremål vilka är blodförorenade eller vid kontakt med 

blod på skadad hud i mun, i näsa eller i ögon (Ericson & Ericson 2009). HIV smittar inte via 

sociala kontakter som t.ex. kramar eller handtag (Lien & Skaarud 2009).  

För att kontrollera om en person blivit smittad av HIV tas ett blodprov. Tas blodprovet 

däremot tidigt vid misstänkt smitta visar inte provet alltid en upptäckt infektion. Därför bör 

provet tas cirka tre månader efter det misstänkta smittotillfället (Gisslén 2011).  

 

1.2 Epidemilogi 

Cirka 34 miljoner personer är smittade med HIV runtom i världen. Majoriteten av dessa 

personer bor i Asien och Afrika (Kourtis et al. 2012).  

År 2011 blev cirka 2,2 miljoner personer smittade med HIV. Detta innebär att ungefär 7000 

personer blir smittade av viruset varje dag (WHO 2012). Detta medför att personer med HIV 

förekommer inom vården dagligen. Övervägande del av de som lever med HIV kommer från 

låg- eller medelinkomst länder. Enligt World Health Organization 2012 statistik över antalet 

personer med HIV i världen 2010 visas följande: Av det estimerade totala antalet smittade 

med HIV finns 22,9 miljoner i den del av Afrika som är söder om Sahara. I Nordafrika och 

Mellanöstern ligger siffran på 470 000. 4 miljoner tros vara infekterade med HIV i södra och 

sydöstra Asien medans det finns 790 000 i östra Asien. I Latinamerika finns 1,5 miljoner 

smittade och i Karibien 200 000. 1,5 miljoner personer med HIV bor i östra Europa och 

centrala Asien. I västra och centrala Europa finns det 840 000 smittade. Slutligen beräknas det 

finnas 1,3 miljoner personer med HIV i Nordamerika medans det i Australien finns omkring 

54 000 (WHO 2012).  
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1.3 Symtom 

När en person har blivit smittad av HIV tar det cirka två till tre veckor för att utveckla en HIV 

infektion. Symtomen visar sig i form av feber, halsont, smärta samt svullna och ömma 

lymfkörtlar. På rygg och bröstkorg, samt i ansiktet, armar och ben i en del fall, kan det uppstå 

små röda hudutslag (petekier). I munhåla och underliv kan sår uppstå. Andra symtom är värk i 

muskler och huvud samt diarréer (Gisslén 2011).  

Efter en till två veckor försvinner de symtom som uppkommit. Personen har därefter en 

period då denne är helt symtomfri. Symtomen av ett nedsatt immunförsvar uppstår inte förrän 

senare, ibland efter flera år. De senare symtomen kan visa sig i form av nattliga svettningar 

och trötthet samt infektioner som bältros, svampinfektion i munhålan eller eksem. Desto mer 

påverkan som sjukdomen får på immunförsvaret desto svårare infektioner uppstår (Gisslén 

2011).  

 

1.4 Behandling 

Sjukdomen HIV går inte att bota men själva behandlingen utgörs av bromsmediciner som 

förhindrar sjukdomsförloppet. Medicinerna utgörs av antivirala läkemedel. Dessa 

läkemedelsgrupper angriper viruset på olika sätt och ska tas i en kombination för att få en 

adekvat verkan. De läkemedelsgrupper som används i behandlingen är nukleosidanaloger 

NRTI, icke-nukleosider NNRTI, proteashämmare, fusionshämmare, co-receptorhämmare 

samt integrashämmare (Gisslén 2011). Bromsmedicinernas verkningsmekanism fungerar så 

att de minskar mängden cirkulerande virus i kroppen vilket gör att sjukdomsförloppet 

fördröjs, dock kommer viruset aldrig försvinna ur kroppen helt. Då behandlingen inte är 

botande är målet med bromsmedicinerna att ge en förbättrad livskvalitet och en möjlighet till 

att leva ett så normalt liv som möjligt. Om inte någon bromsmedicin sätts in vid 

diagnostisering av HIV är risken stor att sjukdomen utvecklas till acquired immune deficiency 

syndrome (AIDS) inom 10 år (Smittskyddsinstitutet 2010). För att kontrollera hur aktivt HIV-

viruset är och vilken påverkan det har på immunförsvaret i kroppen måste en smittad person 

regelbundet lämna blodprover (Gisslén 2011).  

 

En person som har blivit smittad av HIV blir remitterad till en specialistklinik. Där får 

personen information, undervisning och stöd i sin sjukdom. Uppföljning av sjukdom och 

behandling sker i form av regelbunden provtagning som görs på infektionsmottagningen. Då 

kontrolleras HIV virusets aktivitet i kroppen och dess påverkan på personens immunförsvar. 

Personer som är smittade av HIV och sköter sin behandling med bromsmediciner lever ett 
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friskt och normalt liv. Trots att behandlingen skötts finns det en större risk för HIV personer 

att drabbas av andra infektioner. Dessa komplikationer kan leda till sjukhusvistelse och ett 

behov av vård (Gisslén 2011).  

 

1.5 Smittskyddslagen 

Eftersom HIV anses som en allmänfarlig sjukdom är den anmälningspliktig. Enligt 

smittskyddslagen och rättegångsbalken kan lagen därför tvinga en person som är smittad med 

HIV till anmälan om denne vägrar. Om en person är misstänkt bärare av HIV säger lagen att 

denne är skyldig till att utföra ett HIV test. Är det konstaterat en HIV infektion hos en person 

är denne skyldig att bidra till förhindring av smittspridning genom att bland annat medverka i 

en smittspårning (Smittskyddslag 2004).  

 

1.6 Begreppsdefinitioner 

Begreppet attityd kan definieras som en kroppsställning, kroppshållning, inställning eller ett 

förhållningssätt till något (Nationalencyklopedin 2012). Attityd beskrivs som en känsla eller 

åsikt om något eller någon, eller ett sätt att bete sig vilket är en följd av detta (Cambridge 

University Press 2011).  

Kunskap definieras som förståelse eller information om ett ämne vilket en person får genom 

erfarenhet eller utbildning och vilket som antingen finns i en individs uppfattning eller är 

generellt känt av människor (Cambridge University Press 2011)  

Social status kan definieras som respekt eller beundran vilket en individ eller något får, 

vanligtvis på grund av gott rykte, framgång eller socialt inflytande (Cambridge University 

Press 2011).  

Stigmatisering är en social händelse som nedvärderar personer eller grupper vilka har en viss 

egenskap vilket kan anses som icke önskvärt av samhället. Stigmatisering mot personer som 

har HIV innebär fördomar, diskriminering och negativa attityder till personer och grupper 

som har HIV eller är i riskzonen för att drabbas av sjukdomen. På grund av denna 

stigmatisering blir det ett motstånd och därmed svårare att förebygga och ge vård (Bluthenthal 

et al. 2012). Holzemer et al. (2007) definierar stigmatisering i tre olika former - mottagande 

stigmatisering, självförvållad stigmatisering vilket orsakas genom negativa tankar och 

uppfattningar, samt associerad stigmatisering. Studien förklarar stigmatisering som en process 

vilket utlöses då en person till exempel får en diagnos. Följden av detta blir utfrysning och 

exkludering av den personen som blivit diagnostiserad (Holzemer et al (2007).  
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1.7 Sjuksköterskors och sjuksköterskestudenters attityder i vården 

Sjuksköterskor är de som huvudsakligen ansvarar för vården och den förebyggande vården av 

personer med HIV. Trots detta har attityder till att vårda personer med HIV visat sig vara 

varierande (Mockiene et al. 2010).  

Sjuksköterskors förståelse av den unika och enskilda personen tillsammans med viljan att 

vårda personer med olika bakgrunder oavsett deras sjukdom och bakomliggande orsak borde 

vara grunden i arbetet (Granot & Tabak 2002).   

Det har visats att sjuksköterskor haft en negativ attityd i den allmänna vården (Pope 2012). 

Det kan vara svårt att förändra en attityd då detta är en process som är komplex och kräver 

självinsikt, självreflektion, kunskap och utbildning samt ett stöd från verksamheten. För att en 

sjuksköterska ska ha positiv attityd till vården måste denne själv vilja förbättras och utvecklas. 

Sjuksköterskan måste förstå sig själv som person för att kunna förändra sin attityd. En 

attitydförändring måste uppmärksammas av verksamheten och bibehållas genom 

kommunikation. För att en mer positiv attityd ska kunna upprätthållas måste verksamheten 

bekräfta och framhäva förändringen som positiv. En bidragande faktor till att sjuksköterskan 

ska få en mer positiv attityd är att denne ser varje person som unik. Sjuksköterskan måste 

utforska och lära känna personen bakom patienten samt förstå dennes värderingar och tro för 

att stärka förhållandet. Som sjuksköterska är det viktigt att hela tiden bli påmind om att 

vården sker av en person och inte en patient (Pope 2012).  

 

En studie av Uys et al. (2009) visade vikten av att sjuksköterskan ska ha en förståelse och ett 

ömsesidigt samarbete i sitt arbete. Detta synsätt i arbetet resulterade i mindre stigmatisering 

och ett ökat självförtroende hos både vårdtagaren och sjuksköterskan. Synsättet bidrog även 

till en ökad förståelse för sig själv och för vården. Studien visar även vikten av att ha ett 

socialt samarbete och en humanitär förmåga som sjuksköterska för att bästa möjliga vård ska 

kunna ges (Uys et al. 2009).  

Endast sparsamt med forskning med fokus på att anpassa utbildningen för sjuksköterskor har 

publicerats. Därtill ingår det även att öka sjuksköterskors engagemang i vården samt stödet till 

vårdtagaren (Mockiene et al. 2010).  

Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor har sjuksköterskan ett personligt ansvar för sitt 

yrkesutövande och sin yrkeskompetens. Sjuksköterskan bör med hjälp av bland annat ny 

forskning upprätthålla vårdtagarens säkerhet, värdighet och rättigheter. Genom eget ansvar 

bör sjuksköterskan ständigt vara uppdaterad i vård, forskning och utbildning. Detta bidrar till 

att skapa, upprätthålla, säkra, rättvisa, sociala och ekonomiska arbetsförhållanden.  
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1.8 Katie Erikssons omvårdnadsteori 

Katie Eriksson är en finsk sjuksköterska (född 1943) som behandlat en teoretisk beskrivning 

med fokus på omsorg. Erikssons omvårdnadsteori bygger på grundvalen människosyn, miljö, 

hälsa och omsorg. Hennes omvårdnadsteori menar att sjuksköterskan ska basera sitt yrke på 

tro, hopp och kärlek, vilket ska leda till ett ändamål som bör vara att främja hälsoprocessen 

hos människan och patienten. Eriksson anser att hur en sjuksköterska förhåller sig till sig själv 

som person har en påverkan på hur denne förhåller sig till andra. Sjuksköterskan kan inte 

utöva ett vårdande yrke om denne inte upplever en hängivenhet, glädje och ömsesidighet i 

arbetet. Med detta menar Katie Eriksson alltså att sjuksköterskans attityd till sig själv 

påverkar hur denne är som vårdare. Har sjuksköterskan en positiv attityd till sig själv och till 

sitt yrke, speglar sig detta i vården med personer (Kristoffersen et al. 2005).  

Som sjuksköterska är det viktigt att vara hängiven och ha en glädje till sitt yrke för att arbetet 

ska bli tillfredsställande. Vårdaren måste se vårdtagaren som likvärdig och ha en aktiv 

interaktion med denne för att behoven ska uppfyllas. Relationen mellan sjuksköterskan och 

personen som söker vård ska vara ömsesidig och en god attityd i förhållandet är viktigt för att 

ge en så god vård som möjligt. Sjuksköterskan bör även ha en god attityd till sig själv och till 

sitt yrke och detta kommer då att reflekteras i arbetet vilket är signifikant i det vårdande yrket 

(Kristoffersen et al. 2005).  

 

1.9 Problemformulering 

HIV är en obotlig sjukdom som hittills drabbat cirka 34 miljoner personer världen över. 

Sjuksköterskor ställs inför en konfrontation av personer med HIV kontinuerligt i vården. I och 

med att det är sjuksköterskan som ansvarar för den huvudsakliga och förebyggande vården av 

personer med HIV är positiv attityd viktigt i bemötandet.  

Tidigare forskning har visat att det förekommer sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter 

vilka har negativa attityder i vården. För att uppnå optimalt bemötande behöver 

sjuksköterskor och sjuksköterskestudenters attityder till att vårda personer med HIV 

uppmärksammas. Författarna till föreliggande studie vill lyfta ämnet genom att identifiera och 

sammanställa sjuksköterskors och sjuksköterskestudenters attityder till att vårda personer med 

HIV. Då ämnet blir belyst önskar författarna att sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter 

uppmärksammas om problemet vilket vidare önskas bidra till en självreflektion och 

fundering. Denna avspegling över förhållningssättet önskar författarna ska bidra till en bättre 

vård, bemötande och omhändertagande av personer med HIV.  
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1.10 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna litteraturstudie var att identifiera och sammanställa sjuksköterskors och 

sjuksköterskestudenters attityder till att vårda personer med HIV samt undersöka eventuella 

bakomliggande faktorer till dessa attityder.   

 

1. Vilka attityder finns hos sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter till att vårda personer 

med HIV?  

2. Vilka bakomliggande faktorer kan påverka sjuksköterskors och sjuksköterskestudenters 

attityder till att vårda personer med HIV? 

3. Vilken kvalitet hade de valda studiernas beskrivning av undersökningsgrupp och bortfall?  
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2. Metod 

2.1 Design 

Föreliggande litteraturstudie har genomförts utifrån en deskriptiv design (Forsberg & 

Wengström 2008).  

 

2.2 Urval 

Kriterierna för urvalet av de vetenskapliga artiklarna var främst att de kunde svara på 

föreliggande studies syfte och frågeställningar. Inklusionskriterierna för de valda studierna var 

empiriska studier av kvalitativ eller kvantitativ ansats, publicering mellan år 2000-2012, att de 

var vetenskapligt granskade (peer reviewed) samt skrivna på svenska, engelska, danska eller 

norska. Studierna som ingick i denna litteraturstudie har helt eller delvis granskat 

sjuksköterskors och sjuksköterskestudenters attityder till att vårda personer med HIV. 

Exklusionskriterierna för litteratursökningen var studier publicerade tidigare än år 2000 samt 

att de inte svarade på föreliggande studies syfte och frågeställningar. Studier som var skrivna 

ur ett patientperspektiv exkluderades eftersom studien riktar sig främst till sjuksköterskor och 

sjuksköterskestudenter (Polit & Beck 2012). Bortfall har gjorts av studier som inte gick att få i 

”linked fulltext” då författarna ville få tillgång till hela studien samt av systematiska 

litteraturstudier.   

 

2.3 Databaser och sökord 

De databaser som författarna använt i sökningen av studier var CINAHL och MEDLINE. 

Författarna har gjort en kombinerad sökning av båda databaserna samtidigt i databasen 

CINAHL. Detta gjordes för att få ett större omfång i sökningen. De sökord som användes var: 

Nurses attitudes towards HIV, Nurses attitudes AND HIV, Nursing student attitudes AND 

HIV, Nurses attitudes HIV och Nurses HIV stigma.  

Författarna använde sig av ”Medical Subject Headings” (MeSH-termer) i databassökningen 

och den booleanska söktermen ”AND” för att kombinera sökord med varandra (Forsberg & 

Wengström 2008). En artikel hittades via manuell sökning i en annan studies referenslista.  

Databassökningen redovisas i tabell 1. 
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Tabell 1 

Databas Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Valda artiklar 

CINAHL+ 

MEDLINE 

Nurses attitudes 

towards HIV.  

År 2000-2012.  

Linked fulltext. Peer Reviewed. 

22 st 9 st 

CINAHL+ 

MEDLINE 

Nurses attitudes AND 

HIV 

År 2000-2012.  

Linked fulltext. Peer Reviewed.  

96 st 4 st 

CINAHL+ 

MEDLINE 

Nursing student 

attitudes AND HIV 

År 2000-2012.  

Linked fulltext. Peer Reviewed.  

23 st 3 st 

CINAHL + 

MEDLINE 

Nurses attitudes HIV År 2000-2012. Linked fulltext. Peer 

Reviewed. 

97 3st 

CINAHL+ 

MEDLINE 

Nurses HIV stigma År 2000-2012. Linked fulltext. Peer 

Reviewed.  

41 0st: bortfall pga. 

exklusionskriterier.  

Manuell sökning 

via andra studiers 

referenslista.  

  1st 1st 

Totalt   280st 17st 

 

 

2.4 Dataanalys 

Vid bearbetning av de valda studierna började författarna till litteraturstudien med att läsa de 

vetenskapliga artiklarnas titlar som sökningen funnit. Exkludering gjordes av studier vars titel 

inte överrensstämde med föreliggande studies syfte och frågeställningar. Vidare läste 

författarna studiernas abstract för att få en sammanfattning av studiens innehåll. Författarna 

granskade sedan studierna utifrån syfte, frågeställningar, metod, resultat, diskussion samt 

slutsats. Vid granskning av studiernas metod gjordes bortfall av en studie vilken var en 

systematisk litteraturstudie. Dessutom analyserades valda källors kvalitet avseende den 

metodologiska aspekten undersökningsgrupp och bortfall (Forsberg & Wengström 2008).  

De artiklar som inkluderades lästes, bearbetades och diskuterades av båda författarna först 

enskilt och därefter tillsammans. Detta gjordes för att få en större objektivitet och för att 

säkerställa förståelsen för studiernas innebörd och syfte (Polit & Beck 2012). Författarna har 

inte beaktat meningsskiljaktigheter i dataanalysen då detta skulle påverka litteraturstudiens 

validitet och reliabilitet negativt (Forsberg & Wengström 2008).   

De artiklar som inkluderades i föreliggande litteraturstudie sammanställdes i en tabell i 

resultatet (tabell 2 och tabell 3). I tabell 2 presenteras översiktligt artiklarnas författare och 

publikations år, titel, design, undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod samt 
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dataanalysmetod. Tabell 3 redovisar en sammanfattning av författare, syfte och resultat. 

Förutom i tabeller förekommer en djupare granskning av artiklarna i form av löpande text i 

resultatet. Utifrån dataanalysen fann författarna gemensamma nämnare och ståndpunkter när 

de granskade de valda källorna vilket bidrog till en uppdelning av resultatet. Detta presenteras 

under rubrikerna kunskaper och erfarenheter, upplevelser, social status och prevalens samt 

kvalitetsgranskning av undersökningsgrupp och bortfall. Anledningen till att denna 

uppdelning gjordes var att författarna fann dessa termer som återkommande i samtliga 

vetenskapliga artiklar. Enligt Forsberg & Wengström (2008) ska resultatet presenteras så 

entydigt så möjligt vilket ska framgå i relevanta rubriker i resultatredovisningen (Forsberg & 

Wengström 2008).   

 

2.5 Forskningsetiska överväganden  

Då föreliggande studie är en litteraturstudie bygger den på forskning som tidigare gjorts inom 

detta område. Litteraturstudier bör enligt Forsberg & Wengström (2008) innehålla 

forskningsetiska överväganden. Allt material som använts till föreliggande studie har därför 

tidigare granskats enligt forskningsetiska överväganden och blivit godkända av etisk 

kommitté. Författarnas personliga värderingar och åsikter har ej påverkat resultatet oavsett om 

författarna instämt med resultatet eller inte.  
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3. Resultat 

Till föreliggande studie presenteras resultatet i löpande text samt i två tabeller. Gemensamma 

faktorer identifierades och därmed delades resultatet upp i rubrikerna kunskaper och 

erfarenheter, upplevelser, social status och prevalens samt kvalitetsgranskning av 

undersökningsgrupp och bortfall.  

Tabell 2 presenterar valda studier översiktligt i kategorierna författare och publikationsår, 

titel, design, undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod och dataanalysmetod. De valda 

artiklarnas författare, syfte och resultat redovisas i tabell 3. Totalt inkluderades 17 stycken 

vetenskapliga studier i studien.      
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Tabell 2 Sammanfattning av valda artiklar.  

Författare + 

publ. År 

Titel Design Undersöknings 

grupp 

Datainsamlings 

metod 

Dataanalys 

metod 

Chen & Han 

(2010) 

Knowledge, 

attitudes, perceived 

vulnerability of 

Chinese nurses and 

their preferences 

for caring for HIV-

positive 

individuals: a 

cross-sectional 

survey. 

Beskrivande 

tvärsnittstudie 

med kvantitativ 

ansats.  

N = 177 sjuksköterskor 

som arbetade på First 

Affiliated Hospital of 

Jiamusi University i en 

region i Kina. Ålder > 

18 år. Bortfall 5 %. 

Frågeformulär med 

88 frågor med fokus 

på sjuksköterskors 

kunskaper och 

attityder gentemot att 

vårda personer med 

HIV.  

SPSS version 15, 

T-test. 

Pickles, King & 

Belan (2012) 

Undergraduate 

nursing student’s 

attitudes towards 

caring for people 

with HIV/AIDS 

Kvantitativ 

ansats.  

N = 396 sjuksköterske-  

studenter som studerade 

andra året på ett 

universitet i Australien. 

Bortfall 5,3 %.  

Frågeformulär med 

fokus på 

kunskapsfrågor om 

AIDS och HIV samt 

AAS (AIDS attitude 

scale).  

Variabler testades 

med hjälp av T-

test, F-test, 

ANOVA samt 

Scheffe test. 

Analyserna 

gjordes med hjälp 

av SPSS.   

Betkas & 

Kulakac (2007) 

Knowledge and 

attitudes of nursing 

students toward 

patients living with 

HIV/AIDS 

(PLHIV): a 

Turkish 

perspective. 

Empirisk studie 

med kvalitativ 

och kvantitativ 

ansats.  

N = 227 sjuksköterske- 

studenter som studerade 

på Universitetet i 

Antalya i Turkiet. 

Bortfall 24,1 %.  

Frågeformulär om 

HIV/AIDS.  

 ANOVA, t-test, 

Mann-Whitney u-

test. Analyserna 

gjordes med hjälp 

av SPSS.  
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Författare + 

publ. År 

Titel Design Undersöknings 

grupp 

Datainsamlings 

metod 

Dataanalys 

metod 

Qu et al. (2010) Relationship 

between 

HIV/AIDS 

knowledge and 

attitude among 

student nurses: a 

structural equation 

model. 

Tvärsnittsstudie.   N = 528 sjuksköterske- 

studenter som skulle 

påbörja sin 

verksamhetsförlagda 

utbildning inkluderades i 

studien. Bortfall 2,6 %. 

Studenterna fick 

svara på en anonym 

enkät. Instrumentet 

som användes var 

skapat av författarna 

själva. Det översattes 

på kinesiska.   

Cronbach Alpha, 

Bartlett’s test. 

Kaiser-Meyer-

Olkin, EFA. SPSS 

version 13,0. 

CFA, SEM, 

LISREL 8,3. 

Delobelle et al. 

(2009)  

HIV/AIDS 

knowledge, 

attitudes, practices 

and perceptions of 

rural nurses in 

South Africa. 

Kvantitativ och 

kvalitativ 

ansats. 

Tvärsnittsunders

ökning med 

djupintervjuer.   

Sjuksköterskor från 

primärvården (n = 71) 

och från det lokala 

sjukhuset (n = 69) deltog 

i studien. Bortfall 40,2 

%.  

Enkäter och 

semistrukturerade 

intervjuer med öppna 

frågor. Djupintervjuer 

genomfördes med 

sjuksköterskor.  

Chi-test. ANOVA 

och t-test. 

Analyserna 

gjordes med 

SPSS.   

Williams et al. 

(2006) 

Effectiveness of an 

HIV/AIDS 

educational 

programme for 

Chinese nurses 

Experimentell 

design.  

N = 208 sjuksköterskor 

från Kina. Bortfall 

beskrivs ej.  

Sjuksköterskornas 

kunskap och attityd 

testades med hjälp av 

frågeformulär (AIDS 

attitude scale) före 

och efter att de 

deltagit i en 5-dagars 

workshop/utbildning 

om HIV/AIDS. 

Epi Info 6.0, 

Pearson’s 

correlations 

coefficient, 

Spearman’s Rho, 

T-test. 

Andrewin & 

Chien (2008) 

Stigmatization of 

patients with 

HIV/AIDS among 

doctors and nurses 

in Belize. 

Populationsbase

rad studie.  

Totalt deltog n = 230 i 

studien, cirka hälften av 

dessa var läkare och 

hälften sjuksköterskor. 

Bortfall 6 %. 

Enkäten som 

skickades ut till 

undersökningsperson

erna var anonym. Den 

bestod av 

strukturerade slutna 

frågor.  

ANOVA. 

Analyserna 

gjordes med hjälp 

av SPSS.  
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Författare + 

publ. År 

Titel Design Undersöknings 

grupp 

Datainsamlings 

metod 

Dataanalys 

metod 

Peate et al. 

(2002) 

HIV/AIDS and its 

impact on student 

nurses 

Empirisk studie.  Sjuksköterskestudenter n 

= 138 från England. 

Ålder >17. Bortfall 13 

%. 

Frågeformulär. Chi-square test. 

The Mann-

Whitney U-test or 

Kruskal-Wallis 

test. Cronbachs 

alpha.   

 

Smit (2005) HIV/AIDS and the 

workplace: 

perceptions of 

nurses in a public 

hospital in South 

Africa 

Kvalitativ 

ansats.  

N = 35 sjuksköterskor 

från ett sjukhus i 

Gauteng provinsen i Syd 

Afrika år 2002-2003. 

Bortfall tydliggörs ej. 

Semi-strukturerade 

djupintervjuer 

utfördes.  

Tematisk analys.  

Mbanya et al. 

(2001) 

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/acquired 

immune deficiency 

syndrome? 

Kvalitativ och 

kvantitativ 

ansats.  

N = 107 sjuksköterskor 

och laboratoriepersonal. 

N = 62 patienter med 

AIDS. Bortfall 

tydliggörs ej.  

Frågeformulär. 

Frågorna var 

uppdelade i 

kategorierna: 

kunskap, attityder och 

erfarenhet.  

Patienterna 

intervjuades i en 

strukturerad 

intervjuform.   

ANOVA. 

Analyserna 

gjordes med 

SPSS.   

Walusimbi & 

Okonsky (2004) 

Knowledge and 

attitude of nurses 

caring for patients 

with HIV/AIDS in 

Uganda 

Beskrivande 

tvärsnittsdesign.  

N = 477 sjuksköterskor 

från ett sjukhus i 

Uganda. Bortfall 14 %.  

Frågeformulär.   Spearmans 

korrelation 

koefficients. 

Analyserna 

gjordes med 

SPSS.   
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Författare + 

publ. År 

Titel Design Undersöknings 

grupp 

Datainsamlings 

metod 

Dataanalys 

metod 

Suominen et al. 

(2010) 

Nurses knowledge 

and attitudes to 

HIV/AIDS – an 

international 

comparison 

between Finland, 

Estonia and 

Lithuania.  

Internationell 

tvärsnittsstudie, 

en jämförelse.  

N = 681 sjuksköterskor 

från Finland (n=322) 

från Estland (n=191) och 

från Litauen (n=168). 

Bortfall 18 %.  

Frågeformulär. Det 

använda instrumentet 

var ett testat 

instrument från State 

University of New 

York.  

X2- test. 

Analyserna 

gjordes med hjälp 

av SPSS.  

Röndahl, Innala 

& Carlsson 

(2003) 

Nursing staff and 

nursing students’ 

attitudes towards 

HIV-infected and 

homosexual HIV-

infected patients in 

Sweden and the 

wish to refrain 

from nursing. 

Beskrivande 

jämförande 

kvantitativ 

design.  

N = 57 sjuksköterskor 

och undersköterskor som 

arbetade på en 

infektionsavdelning. 

Bortfall 33 %.  

N = 165 

sjuksköterskestudenter 

som studerade på ett 

universitet och 

gymnasiestudenter som 

läste till undersköterska. 

Bortfall 28 %.  

Anonym enkät. AIDS 

attitude scale.  

Beskrivande 

statistik. ANOVA. 

Analyserna 

gjordes med hjälp 

av State view 

programme.     

 

Välimäki et al. 

(2010) 

Nursing and 

midwife students’ 

willingness to 

provide care to 

patients with 

HIV/AIDS – a 

comparative study 

in Finland, Estonia 

and Lithuania. 

Internationell 

tvärsnittsstudie. 

N = 471 sjuksköterske- 

och barnmorskestudenter 

från Finland (n = 169), 

Estland (n = 132) och 

Litauen (n = 170) mellan 

hösten 2005 och våren 

2006. Bortfall 17 %. 

Frågeformulär. The 

Nurse Willingness 

Questionnaire 

(NWQ).  

Chi-square analys. 

Kolmogorov–

Smirnov test, non-

parametric Mann–

Whitney U-test 

eller Kruskall–

Wallis test (med 

post hoc tests). 

Spearman’s 

correlation. 

Analyserna 

gjordes med 

SPSS.  
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Författare + 

publ. År 

Titel Design Undersöknings 

grupp 

Datainsamlings 

metod 

Dataanalys 

metod 

Suominen et al. 

(2009) 

Nursing students' 

attitudes towards 

HIV/AIDS patients 

in Finland, Estonia 

and Lithuania 

Empirisk 

undersökning 

från tre länder.   

N = 471 

sjuksköterskestudenter 

från Finland (n = 169), 

Estland (n = 132) och 

Litauen (n = 170) ingick 

i studien. Ålder >19. 

Bortfall 17 %. 

Frågeformulär 

modifierad version av 

the State University 

of New York at 

Buffalo 

School of Nursing 

AIDS Study 

Questionnaire by 

Held (1993). Pilot test 

(n = 35) i Estland och 

Litauen.  

Cronbach’s alpha. 

Korstabulering, 

chi-square test, 

Mann-Whitney U 

test. Post hoc med 

Bonferroni 

Corrections. 

Spearman test, t-

test och the 

Kruskall–Wallis 

test. Analyserna 

gjordes med 

SPSS.  

Olivier & 

Dykeman (2003) 

Challenges to HIV 

service provision: 

the commonalities 

for nurses and 

social workers 

Empirisk studie 

med kvantitativ 

och kvalitativ 

ansats.  

N = 192 slumpvist valda 

sjuksköterskor, 

undersköterskor, läkare, 

hemsjukvårdare, 

socialarbetare och 

psykologer från en 

provins i Kanada. 

Bortfall 76 %.   

Frågeformulär.  Chi –Square test. 

Fisher’s exact 

tests (two-tailed) 

samt t-tests. 

 

Välimäki et al. 

(2008) 

Willingness to care 

for patients with 

HIV/AIDS 

Internationell 

tvärsnittsstudie. 

 

N = 601 sjuksköterskor 

från sjukhus i Finland (n 

= 322), Estland (n = 

119) och Litauen (n = 

160), våren 2006. 

Bortfall 18 %. 

Frågeformulär.   Chi-square. 

Kolmogorov–

Smirnov test, non-

parametric Mann–

Whitney U-test, 

KruskallWallis 

test (with post hoc 

tests), Pearsons’ 

product moment 

correlation 

coefficients, and 

Spearman’s 

correlation 

coefficients.  

Analyserna 

gjordes med hjälp 

av SPSS.  
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Tabell 3 Sammanfattning av författare, syfte och resultat 

Författare Syfte Resultat 

Chen & Han 

(2010) 

Att fastställa kunskaper, attityder och upplevd exponering 

och sårbarhet med potentiella faktorer av sjuksköterskor 

som vårdar personer med HIV/AIDS. 

Sjuksköterskor har en bristande kunskap när det 

gäller infektionssjukdomar. Det är angeläget att 

utöka delen om infektionssjukdomar i 

utbildningen. Genom bättre kunskap minskar 

osäkerheten till att våra personer med HIV och 

andra smittsamma sjukdomar.  

Pickles, King & 

Belan (2012) 

Att bestämma attityderna i vården av personer med 

HIV/AIDS av en kohort sjuksköterskestudenter i södra 

Australien. Konstatera om variablerna kön, ålder, vilket land 

de är medborgare i, tidigare utbildning i HIV/AIDS, tidigare 

erfarenheter av vården och tidigare erfarenheter i vård av 

personer med HIV/AIDS, har ett signifikant influerande i 

attityderna hos sjuksköterskestudenternas arbete i vården 

med personer med HIV/AIDS. 

Majoriteten av studenterna visade sig ha en 

positiv attityd gentemot att vårda personer med 

HIV. En statistisk signifikant skillnad hittades där 

sjuksköterskestudenter från Asien och 

Mellanöstern visade sig fler ha en negativ attityd 

till att vårda personer med HIV.  

Betkas & 

Kulakac (2007) 

Att fastställa och värdera kunskapen och attityderna mot 

HIV/AIDS hos sjuksköterskestudenter i Turkiet. 

Många studenter var rädda för att bli smittade av 

HIV i samband med vård av dessa personer. De 

studenter som tidigare hade erfarenhet av att 

vårda personer med HIV kände sig inte rädda 

eller oroliga inför detta. 

Qu et al. (2010) Att bestämma förhållandet mellan sjuksköterskestudenters 

kunskaper om HIV/AIDS och deras attityder mot dessa 

personer genom att använda sig av en strukturerad ekvations 

modell (SEM). Att förse en bas för framtida riktlinjer i 

utbildningen för sjuksköterskestudenter. 

 

Sjuksköterskestudenter kände obehag till att vårda 

personer med HIV. Det visades att lite kunskap 

och negativ attityd hängde ihop.  

Delobelle et al. 

(2009)  

Att utforska och undersöka HIV/AIDS-relaterade kunskaper, 

attityder, utövanden och uppfattningar hos sjuksköterskor i 

det dominerande svarta och lantliga Limpopoprovinsen i 

Sydafrika.  

 

2/3 av de sjuksköterskor som deltog i studien 

hade en positiv attityd gentemot att vårda 

personer med HIV.  
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Författare Syfte Resultat 

Williams et al. 

(2006) 

Att undersöka effekten av en mångfasetterad 

utbildningsintervention i kunskaper, attityder och vilja hos 

kinesiska sjuksköterskor i vården av patienter med 

HIV/AIDS. 

 

Innan workshopen/utbildningen hade 

sjuksköterskorna en försämrad kunskap och en 

negativ attityd. Efter workshopen/utbildningen 

visade majoriteten av sjuksköterskorna en 

förbättrad kunskap och därmed en förbättrad 

attityd till att vårda dessa personer.    

Andrewin & 

Chien (2008) 

Att utforska stigmatiserande attityder och diskriminerande 

handlingar mot patienter med HIV/AIDS och bestämma de 

associerade faktorerna bland läkare och sjuksköterskor på 

sjukhus i Belize. 

 

Stigmatiseringen var stor bland sjuksköterskor 

och läkare. Det var vanligt att det diskuterades om 

HIV personers tillstånd med kollegor på ett 

diskriminerande sätt. Kvinnor hade sämre 

attityder gentemot dessa personer än män. 

Peate et al. 

(2002) 

Att beskriva brittiska sjuksköterskestudenters kunskaper, 

attityder mot HIV/AIDS, nivå av homofobi, vilja att vårda 

personer med HIV/AIDS och deras attityder mot sexuella 

riskbeteenden. Utforska sambanden mellan studenternas 

bakgrund och dessa variabler samt titta på sambanden 

mellan alla dessa variabler.  

 

Sjuksköterskestudenter visade en positiv 

inställning till att utföra omvårdnadsåtgärder för 

personer med HIV. Att vilja vårda eller ha vårdat 

personer med HIV i samband med att vara singel 

hade ett samband då dessa studenter hade en 

större vilja till att vårda dessa personer.  

De sjuksköterskestudenter som var av kvinnligt 

kön, äldre och hade barn visade sig ha en mer 

försiktig inställning till att vårda dessa personer. 

Smit (2005) Att rapportera och utforska uppfattningarna och 

erfarenheterna av sjuksköterskor i den allmänna 

hälsosektorn i Sydafrika och deras attityder till att vårda 

personer med HIV/AIDS.  

 

Sju teman identifierades - hjälplöshet, emotionell 

stress och trötthet, rädsla, ilska och frustration, 

yrkesrelaterade oron, empati samt 

självuppfyllande. En ökad förståelse hos 

sjuksköterskan om dessa teman och deras verkan 

på vården av personer med HIV leder till en 

utveckling inom området. Detta leder i sin tur till 

en mer tillfredsställande arbetsmiljö och därmed 

bättre omvårdnad. 

Mbanya et al. 

(2001) 

Hur stor kunskap sjukvårdspersonal har och hur utövandet 

angående HIV/AIDS är i yrket samt att bestämma faktorerna 

i sjukvården som påverkar kunskaper, attityder och 

yrkesutövande till dessa patienter. 

 

Majoriteten hade god kunskap om HIV. Hälften 

hade en god attityd till att vårda personer med 

HIV. Kunskaper, attityder och praktisk erfarenhet 

vid vård av personer med HIV påverkades av 

bristen på information, bristen på engagemang för 

att förändra attityder samt en ständigt pågående 

rädsla hos sjuksköterskorna att bli smittad av 

sjukdomen i samband med omvårdnad.  
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Författare Syfte Resultat 

Suominen et al. 

(2010) 

Studien är en del av ett då pågående projekt om HIV/AIDS. 

Syftet med denna studie var därför att presentera data och en 

bas på sjuksköterskors kunskaper och attityder till personer 

med HIV i Finland, Estland och Litauen som en basis till en 

intervention.  

 

Cirka hälften av undersökningspersonerna hade 

en negativ attityd till att vårda personer med 

HIV/AIDS. De hade även en sämre kunskap om 

själva sjukdomen. Det fanns ett samband mellan 

kunskapsnivå hos sjuksköterskor och deras 

attityder. Sjuksköterskorna från Finland hade de 

högsta kunskapsnivåerna och var positivt inställda 

till att vårda personer med HIV.  

Röndahl, Innala 

& Carlsson 

(2003) 

Att utreda skillnaderna mellan attityderna till HIV-smittade 

och homosexuella HIV-smittade patienter hos 

sjuksköterskor, undersköterskor, sjuksköterskestudenter och 

undersköterskestudenter, samt att mäta deras rädsla över att 

bli smittade av HIV i yrket och att undersöka om 

sjuksköterskor, undersköterskor, sjuksköterskestudenter och 

undersköterskestudenter hade valt att avstå från att vårda 

patienter med HIV. 

Ett flertal i undersökningsgruppen hade generellt 

positiva attityder till att vårda personer med HIV 

samt homosexuella. Majoriteten av 

undersökningsgruppen kände ingen rädsla för att 

bli smittad av HIV i samband med vården av 

dessa personer. Trettiosex % av sjuksköterskorna 

samt 26 % av studenterna skulle vägra att vårda 

dessa personer om möjligheten fanns.  

Välimäki et al. 

(2010) 

Att utforska och jämföra sjuksköterske- och 

barnmorskestudenters vilja till att vårda patienter med 

HIV/AIDS och associerade faktorer till sådan vård i Finland, 

Estland och Litauen. 

 

Det fanns en skillnad mellan sjuksköterske- och 

barnmorskestudenternas vilja till att vårda 

personer med HIV mellan de olika länderna. 

Beroende på sjuksköterskornas ålder, 

sjuksköterskeerfarenhet (Finland), generellt 

positiv attityd till att vårda personer med 

HIV/AIDS (Finland, Estland), samt tidigare 

erfarenheter i vård av personer med HIV/AIDS 

(Litauen).  

Suominen et al. 

(2009) 

Att beskriva och jämföra sjuksköterskestudenters attityder 

mot patienter med HIV/AIDS i Finland, Estland och 

Litauen. Utforska förhållandet mellan attityder och 

demografik samt andra faktorer. 

 

En positiv attityd identifierades. Signifikanta 

skillnader visades mellan de olika länderna och de 

finska sjuksköterskestudenterna visades ha mest 

positiv attityd mot personer med HIV/AIDS. 

Tidigare erfarenheter av vård med dessa personer 

visades vara den faktor som bidrog till positiv 

attityd hos sjuksköterskestudenterna. 

Arbetslivserfarenhet visades vara negativt i 

förhållande till attityder.  
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Författare Syfte Resultat 

Olivier & 

Dykeman 

(2003) 

Att utforska utmaningarna som sjukvårdare står inför, 

specifikt sjuksköterskor och socialarbetare, i vården av 

patienter med HIV/AIDS och deras anhöriga. Utforska 

vilken service och stöd som sjukvårdare, speciellt 

sjuksköterskor och socialarbetare, behöver för att utöva en 

kvalitetssäker vård för patienter med HIV. Att jämföra 

erfarenheterna och behovet av sjuksköterskor och 

socialarbetare i relation till att vårda patienter med HIV.  

Sjukvårdare har en rädsla över att bli smittade 

med HIV, en känsla av hjälplöshet, problem med 

att få uppdaterad och aktuell information, sorg 

och inadekvata resurser i samband med vård av 

personer med HIV. Förutom en rädsla att bli 

smittad, upplevde sjuksköterskor och 

socialarbetare att det finns ett omfattande 

hälsobehov till personer som lever med 

HIV/AIDS.  

Välimäki et al. 

(2008) 

Att utforska finska, estländska och litauiska sjuksköterskors 

attityder vid vård av personer med HIV/AIDS. Beskriva och 

jämföra sjuksköterskors vilja till att förse vård till patienter 

med HIV/AIDS och andra faktorer som är associerade med 

de tre länderna.  

 

Det finns generellt en vilja hos de undersökta 

sjuksköterskorna till att vårda personer med 

HIV/AIDS. Däremot var denna vilja varierande 

både mellan och inom länderna som studien 

utfördes i. Skillnaderna var även relaterade till 

specifika omvårdnadsinsatser och åtgärder. 

Resultatet understryker hur viktigt det är att 

tillförse utbildning om etiska problem relaterat till 

vård av personer med HIV/AIDS i Europa. 
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3.1 Kunskaper och erfarenheter 

I studien av Chen & Han (2010) där syftet var att utvärdera sjuksköterskors kunskaper 

relaterade till HIV/AIDS visade resultatet att, många sjuksköterskor kunde identifiera 

potentiella ursprungskällor till HIV korrekt, därmed inkluderat oskyddat sex, stickskador eller 

nåldelning samt blodtransfusion av infekterat blod. Trots detta fanns det många 

sjuksköterskor som fortfarande visade inadekvat kunskap angående smittkällor och 

smittspridning. Cirka 2/3 av undersökningspersonerna trodde att termen ”HIV positiv” var 

likadan som termen ”AIDS”. 3/4 av sjuksköterskorna visade rädsla över att bli smittad av HIV 

genom att äta på en restaurang där någon av personalen var HIV smittad. En stor andel visade 

rädsla över att bli smittad av HIV via offentliga toaletter eller från badhus. Sjuksköterskor i 

studien uttryckte ett signifikant obehag till att vårda personer med HIV. Nästan hälften av de 

sjuksköterskor som undersöktes i studien tyckte att personer med HIV skulle hållas i karantän 

(Chen & Han 2010).  

Qu et al. (2010) visade i sin studie att mer kunskap, negativ attityd och kännedom om 

smittkällor hade en signifikant direkt och indirekt effekt på sjuksköterskans attityd till arbetet. 

Studien visade att de sjuksköterskors som var medvetna om att det förekommer 

diskriminering vid vård av personer med HIV hade en bättre attityd och detta speglade sig i 

vården av HIV smittade personer. De sjuksköterskor som hade haft tidigare erfarenhet av att 

vårda personer med HIV tillämpade mer säkerhetsåtgärder vid vården än de som inte hade 

erfarenhet av att vårda dessa personer. Qu et al. (2010) menar att sjukvårdspersonal borde få 

möjligheten att vårda personer med HIV under sin utbildning för att förbättra attityden och 

kunskapen till dessa personer (Qu et al. 2010).  

 

Sjuksköterskorna i Olivier & Dykeman (2003) studie ansåg att de behövde bättre kunskap för 

att kunna arbeta tryggt och säkert med personer med HIV och på så vis ge ett bättre 

bemötande för dessa personer. Många sjuksköterskor ansåg att majoriteten av de personer 

som sökte vård och skulle läggas in på en vårdavdelning skulle testas mot HIV. En 

sjuksköterska berättade att hon tidigare fått en stickskada och att personen i fråga vägrade 

testa sig vilket ledde till att sjuksköterskan fick gå i ovisshet i 4 månader. Detta sammantaget 

visar att många sjuksköterskor känner sig hjälplösa i samband med vården av dessa personer 

eftersom de inte känner att de fått tillräckligt med kunskap och erfarenhet om HIV under sin 

utbildning (Olivier & Dykeman 2003).  

Williams et al. (2006) hade som syfte i studien att utvärdera påverkan av utbildning av 

kunskap, attityder och vilja till vård av personer med HIV/AIDS till kinesiska sjuksköterskor. 
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De sjuksköterskor som var med i studien förbättrade sin kunskap, attityd och vilja till att 

vårda HIV personer vilket dessutom gav en signifikant statistisk skillnad. De resultat som 

redovisades i studien visade att de sjuksköterskor som haft tidigare erfarenhet i att vårda 

personer med HIV hade även en bättre kunskap om sjukdomen. Trots att dessa sjuksköterskor 

hade mer erfarenhet, hade de inte en mer positiv attityd eller en större vilja till att vårda dessa 

personer. Williams et al. (2006) menar att kunskap i sig inte är tillräckligt för att försäkra en 

vilja till att ge god vård. Utbildningen innehöll information om känsliga ämnen så som bland 

annat sexuellt beteende, homosexualitet och missbruk av droger. Med detta ville författarna 

uppnå ett kritisk tänkande och ett stödjande i utvecklingen av attityder, yrkesutövande och 

förhållningssätt gentemot kinesiska sjuksköterskor i vården. Studien framkom till att genom 

kunskap om förebyggande åtgärder och behandling av HIV samt ett självförtroende hos 

sjuksköterskan själv kan en mer positiv attityd uppstå och därmed bättre vård till dessa 

personer (Williams et al. 2006).  

 

I studien av Betkas & Kulakac (2007) uppgav majoriteten av sjuksköterskestudenterna som 

deltog i studien att på de sjukhus där de haft verksamhetsförlagt utbildning fanns det en risk 

att bli smittad med HIV. Sjuksköterskestudenterna som deltog i studien visade sig ha 

bristande kunskap om smittkällor. Cirka 1/4 trodde att de kunde bli smittade av HIV genom 

kyssar och cirka 1/5 av undersökningsgruppen trodde att HIV smittas via mat som tillagats av 

en HIV smittad person. En del sjuksköterskestudenter uppgav att de kände en rädsla över att 

ta på eller till exempel gå på bio med en HIV smittad personer. Det visades däremot att viljan 

till att behandla personer med HIV beror på hur denne blivit smittad.  Personer som blivit 

smittade av HIV via modern vid förlossningen, sexuell smitta, smittade genom 

blodtransfusion och injektionsdroger fick olika bemötande av sjuksköterskestudenterna i 

vården (Betkas & Kulakac 2007).  

Däremot visade Peate et al. (2002) studie att de flesta sjuksköterskestudenter har mycket god 

kunskap om smittkällor till HIV. Mer än hälften av undersökningsgruppen visste att blod, 

nålar samt kroppsvätskor från personer smittade med HIV skulle hanteras som avfall med 

smittorisk. De flesta av sjuksköterskestudenterna ansåg att det inte var nödvändigt att använda 

skyddskläder vid vård av personer som har HIV. Majoriteten av sjuksköterskestudenterna 

hade kännedom om att de inte behövde använda munskydd vid rutinmässig vård av dessa 

personer. Det visades att övervägande del av undersökningsgruppen hade kunskap om att det 

är viktigt att använda ögonskydd i samband med situationer där det finns en risk för 

blodstänk, till exempel i samband med operationer. Cirka 1/3 av studenterna ansåg att de inte 
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kände någon rädsla eller oro för att vårda personer med HIV. En mindre del av studenterna 

menade att de inte kände sig ha tillräckligt med kompetens att vårda en person med HIV 

eftersom de kände att det var ett känsligt ämne. Nästan hälften av alla sjuksköterskestudenter i 

studien ansåg att de borde ha rätt till att vägra vårda en person med HIV men endast ett fåtal 

medgav att de skulle vägra detta om möjligheten fanns (Peate et al. 2002).  

Resultatet i Qu et al. (2010) studie visade att det är viktigt för sjuksköterskestudenter att få en 

specialiserad kunskap samt kunskap om smittkällor och kännedom om hur negativa attityder 

mot HIV kan bekämpas för att kunna förändra de negativa attityder som finns vid vården av 

personer med HIV. De sjusköterskestudenter som tidigare haft erfarenhet av att vårda 

personer med HIV hade en god attityd och inställning till att möta dessa personer i vården (Qu 

et al. 2010).  

 

3.2 Upplevelser 

I Smit (2004) studie som belyste sjuksköterskors arbete med personer med HIV/AIDS i 

Sydafrika framkom att sjuksköterskor som vårdar dessa personer upplever höga nivåer av 

utbrändhet på grund av yrket. Sjuksköterskorna upplevde även stress och rädsla som ett 

resultat av att ständigt vara exponerade av HIV infekterade kroppsvätskor. De negativa 

attityder som sjuksköterskor hade gentemot personer med HIV tros enligt författarna vara 

associerat till bristen av kunskap i utbildningen. Studien visar även att sjuksköterskor brydde 

sig mer om deras egna anhöriga och hur de var oroliga över det att de vårdar HIV positiva 

personer än rädslan för dem själva. Sjuksköterskorna i denna studie upplevde även en känsla 

av stigmatisering som ett resultat av att vara nära och konstant i kontakt med personer som 

har HIV. Förutom negativa upplevelser så som ilska och frustration, kände sjuksköterskor 

även en positiv attityd så som en känsla av empati och självuppfyllande vid vård av personer 

med HIV (Smit 2004).  

 

I en studie som belyste Sydafrikanska sjuksköterskors kunskaper, attityder, utövande och 

uppfattning av HIV/AIDS visades det däremot att majoriteten av undersökningsgruppen hade 

en positiv attityd. Det fanns en hög nivå av empati för personer med HIV samt en vård på lika 

villkor. Sjuksköterskorna ansåg att personer med HIV skulle bli behandlade med samma 

respekt som alla andra. Cirka 2/3 av undersökningsgruppen var oense om påståendet att 

personer med HIV har ”sig själva att skylla”. Trots detta fanns oron och rädslan över att bli 

smittad av HIV i samband med vård av dessa personer hos övervägande del av 

sjuksköterskorna i undersökningsgruppen. I studien framkom det att sjuksköterskors attityder 
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inte har ett samband med ålder, kön eller erfarenhet utan en positiv attityd fanns hos de 

sjuksköterskor som var av professionell rank och hade kvalificerad utbildning (Delobelle et 

al. 2009).  

Studien av Mbanya et al. (2001) undersökte kunskap, attityder och yrkesutövande av 

vårdpersonal i ett sjukhus i Kamerun och det gjordes en bedömning att cirka hälften av 

undersökningsgruppen även här hade en god attityd gentemot personer med HIV. Vidare 

trodde mer än hälften av undersökningsgruppen däremot att städning av golv på sjukhus och 

ytor var en riskfull handling och därmed ökade risken för att bli smittad med HIV. En mindre 

del ansåg att personer med HIV/AIDS skulle bli isolerade medan majoriteten ansåg att de 

hade samma försiktighetsåtgärder till varje person, oavsett sjukdom. Av de undersökta 

sjuksköterskorna ansåg 7,5 % att personer med HIV/AIDS förtjänade deras öde och 12 % 

uppgav att de skulle ha en föraktande attityd mot personer med sjukdomen. Studiens resultat 

visade att den huvudsakliga anledningen bakom de negativa attityderna var rädsla (Mbanya et 

al. 2001).  

Andrewin & Chien (2008) visade dock i sin studie att det förekom stigmatisering av personer 

med HIV bland sjuksköterskor och läkare. Majoriteten av undersökningsgruppen uppgav att 

det var vanligt att de diskuterade HIV personers tillstånd med kollegor på ett diskriminerande 

sätt. Majoriteten av läkarna och sjuksköterskorna hade generellt sämre attityder gentemot 

personer med HIV. Även i denna studie ansåg författarna att negativa attityder berodde till 

stor del på rädsla och okunskap (Andrewin & Chien 2008).  

Olivier och Dykeman (2003) kom i sin studie fram till att majoriteten av sjuksköterskorna var 

rädda för att bli smittade av HIV viruset i samband med sitt arbete. En sjuksköterska beskrev 

rädslan som att ett nålstick kan vara lika med döden. Även i denna studie menade författarna 

att sjuksköterskornas rädsla som skapade negativa attityder grundade sig i okunskap (Olivier 

& Dykeman 2003).  

 

Välimäki et al. (2008) undersökte i sin studie sjuksköterskors vilja att vårda personer med 

HIV genom att studera 13 specifika omvårdnadsåtgärder. Sjuksköterskorna visades vara 

villiga till att utföra majoriteten av omvårdnadsåtgärderna. De omvårdnadsåtgärder som 

undersökningsgruppen ställde sig negativa till var att bädda sängen som en person med HIV 

sovit i, stödja personerna i samband med dusch samt hjälpa till i samband med toalett besök. 

Majoriteten av sjuksköterskorna var däremot bekväma med att utföra blodtransfusion, sätta 

perifer venkateter eller urinkateter på personer som var smittade med HIV om de hade 

möjlighet att använda sig av skyddskläder samt handdesinfektion. Det visades att manliga 
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sjuksköterskor kände sig tryggare och hade en bättre attityd till att vårda personer med HIV än 

kvinnliga sjuksköterskor. De sjuksköterskor som hade privat anknytning till sjukdomen HIV, 

det vill säga om de kände en person som var smittad, hade en övervägande god attityd till att 

vårda dessa personer än andra sjuksköterskor (Välimäki et al. 2008).  

 

Studien av Betkas & Kulakac (2007) visade att många sjuksköterskestudenter genuint var 

rädda för att smittas av HIV samt för att dö av sjukdomen. Detta var orsaken till att det fanns 

en ovilja till att vårda dessa personer. Majoriteten av deltagarna i undersökningsgruppen 

hävdar däremot att de känner medlidande för personer som smittats med HIV (Betkas & 

Kulakac 2007).  

Röndahl et al. (2003) framkom även i sin studie till att den främsta orsaken till att det finns en 

ovilja att vårda personer med HIV är rädslan för att bli smittad. Sjuksköterskor och 

sjuksköterskestudenter har upplevt en konflikt mellan den professionella kunskapen och 

rädslan för att skada sig och i samband med sitt arbete smittas av HIV. Det visades att 36 % 

av de undersökta sjuksköterskorna och undersköterskorna ansåg att de borde ha möjligheten 

till att vägra vårda personer med HIV. Hos de undersökta studenterna ville 26 % avstå från att 

vårda dessa personer.  Majoriteten av undersökningsgruppen visade sig ha en empatisk attityd 

gentemot personer med HIV samt att de inte kände en oro för att bli smittad av sjukdomen i 

samband med vård av dessa personer (Röndahl et al. 2003).  

 

3.3 Social status och prevalens  

I Pickles et al. (2012) studie som gjordes Australien där undersökningen skedde på 

sjuksköterskestudenters attityder till att vårda personer med HIV/AIDS visade resultatet på 

signifikanta skillnader beroende på undersökningsgruppens ålder och ursprung. 

Sjuksköterskestudenter från Kina, östra Asien, sydöstra Asien, centrala Asien samt 

Mellanöstern hade i genomsnitt sämre attityder till att vårda personer med HIV jämfört med 

sjuksköterskestudenter från Australien. Dessutom hade studenter som var medborgare i Kina 

och östra Asien en signifikant lägre positiv attityd gentemot HIV än sjuksköterskestudenter 

från Europa och Nord Amerika (Pickles et al. 2012).  

 

I Uganda är sjuksköterskor ständigt i kontakt med personer med HIV och där är sjukdomen ett 

ökande problem. I en studie som gjordes av Walusimbi & Okonsky (2004) framkom att 

sjuksköterskors interaktion med personer med HIV är varierat. Såväl positiv och stödjande 

vård men även olämplig isolation, minimal kontakt och vägran till vård av personer med HIV. 
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Det har tidigare gjorts försök till att förbättra kunskapen och minska rädslan att bli smittad av 

HIV genom utbildningsprogram i skolor och på arbetsplatser. Författarna menar att det är 

svårt att ge en god vård till dessa personer om det inte finns relevant kunskap om sjukdomen. 

Felaktig kunskap om sjukdomen är farligt för vården då detta kan leda till oriktig behandling. 

I stora delar av Afrika finns det dessutom inte tillgång till kunskap så som i västvärlden vilket 

gör det svårare. Enligt studien har det visats att en riktigt och bred kunskap om HIV 

tillsammans med en djup förståelse av personens behov kan hjälpa till att minska rädslan, 

oron och stigmatiseringen som finns i vården av personer med HIV. Sjuksköterskor bör även 

ha en positiv attityd till sig själv för att kunna ha en bra inställning i vården till andra 

(Walusimbi & Okonsky 2004).  

 

Suominen et al. (2010) rapporterade i deras studie att sjuksköterskors vilja till att ge vård till 

personer med HIV varierade mellan de olika länder som studien gjordes i. Åttioen % av 

finska sjuksköterskor var villiga att vårda dessa personer medans 54 % av estländska 

sjuksköterskor var villiga till detta och endast 9 % av de undersökta litauiska 

sjuksköterskorna. Av undersökningsgruppen var det 1 % av sjuksköterskorna i Finland och 

Litauen och 2 % i Estland som någon gång vägrat att vårda personer med HIV (Suominen et 

al. 2010).  

Studien av Välimäki et al. (2010) undersökte sjuksköterske- och barnmorskestudenters vilja 

till att vårda personer med HIV/AIDS i Finland, Estland och Litauen visade följande resultat. 

Majoriteten av de finska (79 %) och estländska (82 %) studenterna ansågs ha en vilja till att 

vårda personer med HIV/AIDS, medans endast 18 % av den litauiska undersökningsgruppen 

var villiga till att vårda dessa personer (Välimäki et al. 2010).  

Suominen et al. (2009) jämförde sjuksköterskestudenters attityder till att vårda personer med 

HIV och det visades att sjuksköterskestudenterna från Finland var mest positiva till att vårda 

personer med HIV. Sjuksköterskestudenterna från Litauen visade sig ha en mer negativ attityd 

jämfört med de andra länderna (Suominen et al. 2009).  

Suominen et al. (2010) framkom till att en del variabler var associerade med vilken attityd 

sjuksköterskorna hade. De sjuksköterskor som var singel visades ha en mer positiv attityd till 

att vårda personer med HIV medans sjuksköterskor som hade barn hade en sämre attityd 

(Suominen et al. 2010). Liknande resultat fanns i Suominen et al. (2009) studie.  

Tidigare erfarenheter med HIV påverkade även sjuksköterskornas attityder. De som vårdat 

dessa personer tidigare eller kände någon som har HIV hade en bättre attityd. Forskarna 

redovisade även att de sjuksköterskor som hade en högre utbildning och mer kunskap hade en 
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bättre attityd medans sjuksköterskor med längre yrkeserfarenhet (alltså i yrket generellt och 

inte med HIV personer) hade sämre attityd (Suominen et al. 2010). Suominen et al. (2009) 

visar i sin studie att om sjuksköterskestudenter har erfarenhet av att vårda personer med HIV 

leder detta till en bättre attityd (Suominen et al. 2009).   

Studien av Välimäki et al. (2010) visade liknande resultat, att ju äldre och mer erfaren 

sjuksköterskestudenten var desto mer villig var denne att vårda personer med HIV. Det 

visades även att de sjuksköterske- och barnmorskestudenter som haft tidigare erfarenhet med 

att vårda personer med HIV även var mer villiga och öppna till att vårda alla personer, oavsett 

sjukdom (Välimäki et al. 2010).  

 

3.4 Kvalitetsgranskning av undersökningsgrupp och bortfall 

Chen & Han (2010) inklusionskriterier för undersökningsgruppen var arbetande sjuksköterska 

på First Affiliated Hospital of Jiamusi University, kapabel till att förstå och signera ett 

samtycke formulär, kompetent nog till att göra färdigt frågeformuläret, läs och skriv kunnig i 

Mandarin och av minst 18 års ålder. 186 sjuksköterskor tillfrågades att ingå i studien, 177 

sjuksköterskor fullföljde frågeformuläret vilket ger ett bortfall på 5 %. Orsaken till bortfallet 

anges ej i studien (Chen & Han 2010).  

Pickles et al. (2012) inkluderade sjuksköterskestudenter i åldrarna 18-24 år som studerade 

andra året och de fick ett frågeformulär före en lektion i augusti 2007. 418 studenter kom till 

lektionen, 396 fullföljde formuläret vilket ger ett bortfall på 5,3 %. Orsaken till bortfallet 

anges ej i studien. Andra års studenter valdes därför att en del av dessa studenter hade 

medverkat i ett informationsmöte om HIV/AIDS några veckor före formuläret skulle lämnas 

in. Första och tredje års studenter valdes bort då första års studenter hade lite klinisk 

erfarenhet och tredje års studenter troligtvis var mer influerade av arbetande sjuksköterskor 

och på grund av deras kliniska erfarenheter (Pickles et al. 2012).   

Betkas & Kulakac (2007) studie gjordes med en undersökningsgrupp av registrerade 

sjuksköterskestudenter från School of Health at Akdeniz University i Antalya under 

vårterminen 2005-2006. Det tillfrågades 299 sjuksköterskestudenter och av dessa ingick 227 

sjuksköterskestudenter i åldrarna 18-28 år i studien vilket gav ett bortfall på 24,1 %. I studien 

förklarar forskarna att orsaken till bortfallet var att 8,4 % av frågeformulären vederbörligen 

fullföljda, 12,4 % ville inte medverka i studien eller var inte närvarande dagen för 

undersökningen och 3,3 % medverkade i den tidigare pilotstudien (Betkas & Kulakac 2007).  

Qu et al. (2010) tillfrågade 542 sjuksköterskestudenter från 12 klasser i årskurs 1-3 i studien. 

528 av dessa ingick i studien vilket gav ett bortfall på 2,6 %. Orsaken till bortfallet anges ej. 
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Undersökningspersonerna skulle börja sin kliniska praktik på the technical secondary school 

of the China Medical University och var mellan 16-29 år (Qu et al. 2010).  

Delobelle et al. (2009) undersökningsgrupp bestod av 140 sjuksköterskor som arbetade i 

offentliga hälsoverksamheter i en lantlig kommun i Limpopoprovinsen. Där inkluderades 

tjugo fasta och sex mobila primärvårdsverksamheter samt två distriktssjukhus. Borfallet var 

på 40,2 %. Orsaken till bortfallet beskrivs som att undersökningspersonerna valdes 

randomiserat (Delobelle et al. 2009).  

Undersökningsgruppen i Williams et al. (2006) studie bestod av kinesiska sjuksköterskor som 

verksamhetschefer på olika avdelningar medvetet valt ut. Författarna ansåg att trots att det 

inte var möjligt att göra en större workshop, var 208 deltagare nog för att få ett signifikant 

resultat. Undersökningspersonerna kom från sju olika provinser i Kina. De var alla kvinnor i 

åldrarna mellan 21-63 år. Bortfall beskrivs ej (Williams et al. 2006).  

Andrewin & Chien (2008) tillfrågade 244 sjuksköterskor och läkare som arbetade på sju av 

Belizes offentliga distriktssjukhus. Av den tillfrågade undersökningsgruppen ingick 230 i 

studien vilket ger ett bortfall på 6 %. Orsaken till bortfallet beskrivs ej. De skulle ha varit 

anställda i minst sex månader och vara i aktiv tjänst under tiden som studien genomfördes 

(Andrewin & Chien 2008).  

Peate el al. (2002) studie genomfördes i ett brittiskt universitet på 138 

sjuksköterskestuderande och specialistsjuksköterskestuderande. De var från 17 års ålder och 

150 studenter tillfrågades vilket ger ett bortfall på 13 %. Forskarna anger inte någon orsak till 

bortfallet (Peate et al. 2002).  

I studien av Smit (2005) skulle undersökningspersonerna vara legitimerade sjuksköterskor. 

Sjuksköterskorna (n=35) som ingick i studien skulle vara anställda på ett allmänsjukhus och 

vårdat personer med HIV inom de senaste 6 månaderna. Det var ett brett utbud av variabler 

som åldrar, språk, utbildningskvalifikationer och erfarenhet. Majoriteten av de som deltog i 

studien var kvinnor (n=31), endast fyra var män. Ingen information om bortfall framkommer i 

studien (Smit 2005).  

Undersökningsgruppen för Mbanya et al. (2001) studie var 107 legitimerade sjuksköterskor 

och laboratoriepersonal som arbetade på ett sjukhus i Kamerun samt 62 patienter med AIDS . 

De sjuksköterskor som ingick i studien var mellan åldrarna 19-59 år. Majoriteten var mellan 

19-39 år. Bortfall tydliggörs ej (Mbanya et al. 2001).  

Walusimbi & Okonsky (2004) undersökningsgruppen var 477 legitimerade sjuksköterskor 

och barnmorskor som arbetade på ett sjukhus i Uganda. Totalt fanns det 757 potentiella 

undersökningspersoner. 200 sjuksköterskor och barnmorskor med mindre praktisk erfarenhet 
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av att vårda personer med HIV/AIDS exkluderades. Bortfallet var 14 %. Någon orsak till 

bortfallet framgår ej i studien (Walusimbi & Okonsky 2004).  

Suominen et al. (2010) undersökningsgrupp bestod av 681 legitimerade sjuksköterskor från 

ett finskt, ett estländskt och ett litauiskt universitetssjukhus. Dessa sjuksköterskor arbetade 

inom medicin, kirurgi och en gynekologisk avdelning. Sjuksköterskor som hade en mer 

administrativ roll exkluderades. Tillfrågades gjorde 833 sjuksköterskor från Finland (n=427), 

Estland (n=221) och Litauen (n=185). Returnerades gjorde 681 frågeformulär (Finland n=322, 

Estland n=191, Litauen n=168). Borfallet var totalt 18 % (Finland 25 %, Estland 14 %, 

Litauen 9 %) mellan länderna (Suominen et al. 2010).  

Sjuksköterskorna och undersköterskorna som deltog i Röndahl et al. (2003) studie arbetade på 

en infektionsklinik i centrala Sverige. De skulle ha direkt kontakt med personer med HIV i 

arbetet. Totalt tillfrågades 48 sjuksköterskor och 37 undersköterskor men 57 stycken svarade 

vilket ger ett bortfall på 33 %. Majoriteten av dessa var kvinnor (90 %) och 62 % var äldre än 

36 år. Sjuksköterskestudenterna gick termin två eller termin sex på ett universitet i centrala 

Sverige, och undersköterskestudenterna kom från en skola i centrala Sverige och gick i termin 

fyra och sex. Dessa terminer inkluderades för att jämföra tidigare och senare kunskap. Totalt 

tillfrågades 155 sjuksköterskestudenter och 113 undersköterskestudenter. Av dessa svarade 

165 stycken (kvinnor 86 %, män 14 %) på enkäten vilket gav ett bortfall på 28 % (Röndahl et 

al. 2003).   

I Välimäki et al. (2010) studie granskade författarna städer i Finland, Estland och Litauen där 

det finns ett stort antal förekommande fall av HIV. I Finland valdes en institution och i 

Estland och Litauen valdes två institutioner. Sista års studenter som studerade för att bli 

legitimerade sjuksköterskor, hälsovårdssjuksköterskor och barnmorskor inkluderades. Sista 

års studerande valdes på grund av att de troddes ha en högre kunskap om ämnet. Totalt 

tillfrågades 569 sjuksköterske- och barnmorskestudenter av dessa ingick 471 i studien 

(Finland n=169, Estland n=132, Litauen n=170) vilket gav ett bortfall på 17 % (Finland 21 %, 

Estland 10 %, Litauen 19 %) (Välimäki et al. 2010).  

Suominen et al. (2009) valde ut 471 sjuksköterske- och barnmorskestudenter som studerade 

sista året i Finland (n=169), Estland (n=132) och Litauen (n=170). I Finland valdes studenter 

ut från en högskola, i Litauen valdes studenter ut från ett universitet och en högskola samt i 

Estland valdes studenter ut från en högskola. Totalt tillfrågades 569 studenter (Finland n=213, 

Estland n=146, Litauen n=210) vilket gav ett bortfall på 17 % (Finland 21 %, Estland 10 %, 

Litauen 19 %) (Suominen et al. 2009).  
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Undersökningsgruppen som ingick i Olivier & Dykeman (2003) studie hittades genom en 

slumpartad urvalsprocess på olika arbetsplatser. Frågeformulär skickades till slumpvis valda 

sjuksköterskor (n = 200) undersköterskor (n = 200), läkare (n = 100), hemsjukvårdare (n = 

100), socialarbetare (n = 100) och psykologer (n = 20). Dessutom tillfrågades medvetet 80 

sjuksköterskor med erfarenhet av att vårda personer med HIV. Totalt returnerades 192 

frågeformulär vilket gav ett bortfall på 76 %. Orsaken till bortfallet ansåg forskarna vara att 

det fanns en brist på information om studien till undersökningsgruppen (Olivier & Dykeman 

2003).  

Välimäki et al. (2008) undersökningspersoner var professionella sjuksköterskor som arbetade 

på någon av avdelningarna medicin, intensivvårds, kirurgi och gynekologi i större städer i 

länderna där prevalensen av personer med HIV var hög. Totalt tillfrågades 833 sjuksköterskor 

(Finland n=427, Estland n=221, Litauen n=185). Svarsfrekvensen var 601 (Finland n=322, 

Estland n=119, Litauen n=160) vilket gav ett bortfall på 18 % (Finland 25 %, Estland 46 %, 

Litauen 14 %) (Välimäki et al. 2008).    
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4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

I föreliggande studies resultat framkom det att sjuksköterskors och sjuksköterskestudenters 

attityder till att vårda personer med HIV påverkades av olika faktorer. Variablerna ålder, 

civilstånd, om de hade barn, tidigare erfarenheter, om de kände någon närstående som hade 

HIV, utbildning, geografisk placering samt förekomst av smittade personer i samhället visade 

sig spela en stor roll i sjuksköterskors och sjuksköterskestudenters attityder.  

De negativa attityderna visades genom stigmatisering och ett förakt mot personer som är 

smittade med HIV medans positiva attityder visades i form av förstående och empati i vården 

med dessa personer.  

Generellt framkom det att de sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter som var yngre, singel, 

inte hade barn, hade tidigare erfarenheter i att vårda personer med HIV, hade närstående eller 

anhöriga som var smittade med HIV, hade utökad utbildning om sjukdomen, bodde i länder 

där det fanns en större förekomst av sjukdomen och därmed oftare stötte på personer med 

sjukdomen i vården hade en bättre attityd till att vårda personer med HIV. Sjuksköterskor och 

sjuksköterskestudenter som var äldre, gifta, hade barn, hade mindre utbildning, bodde i länder 

där sjukdomen var ovanlig och därmed inte stötte på personer med HIV ofta, hade sämre 

attityder till att vårda dessa personer.  

Återkommande resultat i studien visar att orsaken till negativa attityder kommer från en rädsla 

hos sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter att bli smittade men även i en bristande 

kunskap om sjukdomen HIV och dess smittvägar.  

 

4.2 Resultatdiskussion 

I Chen & Han (2010) studie framkom att 2/3 av undersökningspersonerna trodde att termen 

”HIV positiv” är likadan som termen ”AIDS”. Vidare visades det att många sjuksköterskor 

hade inadekvat kunskap angående smittkällor och smittspridning (Chen & Han 2010).  I en 

annan studie visades även en bristande kunskap om HIV. Här upptäcktes det att 

sjuksköterskestudenternas attityder grundade sig i hur personerna med HIV blivit smittade av 

sjukdomen och att det även här fanns en bristande kunskap om smittspridning (Betkas & 

Kulakac 2007). Qu et al. (2010) menar att det finns ett samband mellan okunskap om HIV 

och negativa attityder. Det som framkom i studien var att de sjuksköterskor och 

sjuksköterskestudenter som var medvetna om att det finns negativa attityder till att vårda 

dessa personer och hade mer kunskap om sjukdomen tillämpade en bättre vård (Qu et al. 
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2010). En studie visade att sjuksköterskor har en mer positiv attityd till att vårda personer med 

HIV om de har mer kunskap om förebyggande åtgärder och behandling av sjukdomen. Vad 

för självuppfattning och självförtroende sjuksköterskor har om sig själva bidrar till ett bättre 

omhändertagande av personer med HIV (Williams et al. 2006). I Peate et al. (2002) studie 

framkom däremot att majoriteten av brittiska sjuksköterskestudenter hade god kunskap och en 

positiv inställning till att vårda personer med HIV. Studien understryker hur viktigt det är att 

stödja sjuksköterskestudenter som är rädda för att vårda personer med HIV samt att det krävs 

mer utbildning om sjukdomen (Peate et al. 2002). De undersökta sjuksköterskorna i en studie 

ansåg att de var i stort behov av en utökad kunskap om att vårda och bemöta personer med 

HIV för att ge en trygg och säker vård. Vidare ansåg sjuksköterskorna att de inte fått 

tillräckligt med kunskap och erfarenhet under sin utbildning vilket lett till brister i vården av 

personer med HIV (Olivier & Dykeman 2003).  

 

Resultatet till föreliggande studie visar ett tydligt samband mellan sjuksköterskors och 

sjuksköterskestudenters kunskaper och attityder. Då majoriteten av de granskade studiernas 

resultat visat att det finns en negativ attityd hos sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter till 

att vårda personer med HIV behövs en attityd förändring. Denna negativa attityd kommer ofta 

från en brist på kunskap om sjukdomen och för att en attityd förändring ska ske behövs mer 

utbildning hos sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter. På grund av detta problem bör 

ämnet uppmärksammas redan under utbildningen (Olivier & Dykeman 2003). Då 

sjuksköterskestudenter blir informerade om adekvat och aktuell kunskap om HIV bidrar det 

till en förståelse om negativa attityder och stigmatisering i vården av dessa personer. Först då 

sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter blir medvetna om att det förekommer 

stigmatisering och negativ attityd i vården av personer med HIV blir en förändring möjlig. 

Författarna till föreliggande studie anser vidare att sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter 

som inte har erfarenhet av att vårda personer med HIV och känner sig osäkra i denna vård bör 

få stöd, information och utbildning från verksamheten. Studien av Mullins (2009) visar att 

sjuksköterskorna hade en önskan om mer utbildning och erfarenhet i att vårda personer med 

HIV eftersom de inte mötte dessa personer tillräckligt ofta. Organisationen Joint United 

Nations Programme on HIV and AIDS (UNAIDS) som är FN:s AIDS program menar att 

sjuksköterskor världen över måste få kontinuerlig utbildning och information om HIV då det 

kontinuerligt kommer ny forskning och nya behandlingsmetoder (UNAIDS 2003). Mer 

utbildning och mer adekvat och uppdaterad information leder till att myterna om HIV 

försvinner vilket även bidrar till att sjuksköterskor får en god attityd och förståelse för att 
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vårda personer med HIV (UNAIDS 2003). Samtidigt som det är arbetsgivarens ansvar att 

förse sin personal med adekvat och uppdaterad information och utbildning har varje 

sjuksköterska ett eget ansvar att tillgodose sig med uppdaterad information och kunskap. 

Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor ska varje sjuksköterska ha ett personligt ansvar till 

ett livslångt lärande för att behålla sin kompetens inom yrket (Svensk sjuksköterskeförening 

2007). Sjuksköterskan har inte enbart ett ansvar för sig själv och sin egen utbildning utan ska 

undervisa patienter och anhöriga för att förebygga ohälsa (Socialstyrelsen 2005). Detta är 

särskilt viktigt i vården av personer med HIV.    

Williams et al. (2006) visar att sjuksköterskans uppfattning om sig själv och sin självbild har 

en betydelse för hur denna integrerar i vården av personer med HIV. Kristoffersen et al. 

(2005) menar att sjuksköterskan bör ha en god attityd i sitt arbete samt att detta är viktigt för 

hennes relation med patienten. Trots att det kan uppkomma situationer då sjuksköterskans 

personliga värderingar riskerar att uppstå i samband med vård bör denne alltid sträva efter att 

uppträda professionellt (Kristoffersen et al. 2005). Katie Eriksson (Kristoffersen et al. 2005) 

menar att om sjuksköterskan har en god relation till sig själv leder detta till en god relation till 

patienten i vården. Hon poängterar vikten av att sjuksköterskan ska ha ett gott förhållningssätt 

och en positiv attityd gentemot sig själv då detta synsätt överförs till hur sjuksköterskan är 

som vårdare. Detta önskar författarna till föreliggande studie ska leda till en trygghet, respekt 

och förtroende mellan sjuksköterskan och personer med HIV. Socialstyrelsen (2005) 

beskriver att sjuksköterskan bör i sitt yrke kommunicera med patienterna på ett respektfullt 

samt empatiskt sätt och hon ska vara ett stöd för personen hon vårdar.    

 

Studier har visat att sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter upplevde en oro och rädsla 

över att bli smittad av HIV i samband med vård av dessa personer (Betkas & Kulakac 2007, 

Olivier & Dykeman 2003, Delobelle et al. 2009, Mbanya et al. 2001).  Studieresultat visade 

att det finns en stor förekomst av stigmatisering bland sjuksköterskor och de ansåg att 

personer med HIV förtjänade deras öde samt att de kände förakt mot att vårda personer med 

HIV (Andrewin & Chien 2008, Mbanya et al. 2001). En studie beskriver att majoriteten av 

sjuksköterskorna på ett sjukhus i Sydafrika upplever en hjälplöshet, emotionell stress och 

trötthet, rädsla, ilska och frustration, yrkesrelaterade oroligheter, empati samt 

självförverkligande i vården av personer med HIV (Smit 2004).  

I studier framkom det däremot att en del sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter hade en 

positiv attityd, stor kunskap, empati och förståelse för personer med HIV (Delobelle et al. 

2009, Röndahl et al. 2003, Mbanya et al. 2001). Trots detta visades det att en stor del 
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fortfarande skulle vägra vårda personer med HIV om de fick välja (Röndahl et al. 2003). Som 

sjuksköterska arbetar man efter ett humanistiskt synsätt vilket leder till att det inte är 

acceptabelt att vägra vårda en viss patientgrupp (Socialstyrelsen 2005).  

Till skillnad från föregående studier visade Välimäki et al. (2008) att majoriteten av 

sjuksköterskorna kände sig bekväma och trygga med att utföra omvårdnadsåtgärder till 

personer med HIV (Välimäki et al. 2008). Hur kommer det sig att sjuksköterskorna i 

Välimäki et al. (2008) studie kände sig bekväma och trygga till att vårda personer med HIV? 

Detta kan bero på sjuksköterskeutbildningens innehåll där studien har gjorts, etiska ansvar, 

yrkesutövande, inom vilket område de arbetade inom samt kulturella och personliga 

värderingar. Däremot kan resultatet även bero på att undersökningspersonerna inte har svarat 

ärligt på frågorna för att de inte ville erkänna sina brister och sin motvilja (Välimäki et al. 

2008).   

 

Både resultatet i föreliggande studie samt i ett flertal andra studier har visat att det finns ett 

samband mellan sjuksköterskor och sjuksköterskestudenters negativa attityder till att vårda 

personer med HIV och en rädsla för att bli smittad. Denna rädsla kommer från en okunskap 

om smittkällor och smittspridning hos sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter (Mbanya et 

al. 2001). Eftersom många av studiernas resultat visat att sjuksköterskor och 

sjuksköterskestudenter inte besatt en adekvat kunskap om hur HIV smittar och hur vård av 

dessa personer ska skes bildas en rädsla och oro i vården av personer med HIV. Smit (2005) 

visade att sjuksköterskans rädsla och oro för att bli smittad av HIV i samband med vården av 

dessa personer berodde på att det fanns en brist på skyddsutrustning på arbetsplatsen. Enligt 

Fournier et al. (2007) var den återkommande bristen på handskar, skyddsförkläden och annan 

viktig skyddsutrustning källan till att sjuksköterskorna upplevde en oro och rädsla till att 

vårda personer med HIV. 

  

Det finns en konflikt mellan sjuksköterskans empatiska sida, yrkesroll och rädslan över att bli 

smittad av HIV i samband med vården. De flesta sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter 

känner sig skyldiga till att göra ett gott arbete och ge en god vård till alla individer. Därför 

upplevs en empati i vården av personer med HIV samtidigt som sjuksköterskor och 

sjuksköterskestudenter kan känna en oro över sitt eget liv. Viljan till att ge en givande vård 

strider med personliga värderingar och känslor (Röndahl et al. 2003). Trots att sjuksköterskor 

och sjuksköterskestudenter har en empati och vilja till att ge god vård för personer med HIV 

undergrävs dessa och övertas av en rädsla över att bli smittad. Denna rädsla kan visa sig i 
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form av negativa attityder, stigmatisering och förakt mot dessa personer (Röndahl et al. 

2003).  

 

Katie Eriksson nämner i sin omvårdnadsteori (Kristoffersen et al. 2005) att det är viktigt för 

sjuksköterskan att ha en ömsesidig relation i vården. Hon nämner även att sjuksköterskan bör 

ha en hängivenhet och glädje till sitt yrke, för annars kan inte god vård ges. Författarna till 

föreliggande studie instämmer med detta och anser att i vården av personer med HIV ska 

sjuksköterskan och vårdtagaren ha en god relation så att trygghet och respekt skapas. Om 

sjuksköterskan kan tillämpa en ömsesidig vård leder detta till att personer med HIV kan 

öppna upp sig mer och dela med sig av sina upplevelser och känslor.  

Detta ger sjuksköterskan en bättre inblick och insikt i sjukdomen och personen bakom 

sjukdomen, vilket även skulle bidra till en mer positiv attityd i vården (Heijkensköld et al. 

2010).   

 

Resultatet till föreliggande litteraturstudie visar att det finns en tydlig koppling mellan 

sjuksköterskors och sjuksköterskestudenters etniska bakgrund eller prevalens av HIV i landet 

och attityder. De personliga värderingar sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter har samt 

blivit uppvuxna med kan påverka hur denne är som vårdare (Röndahl et al. 2003). Dessutom 

tros även sjukdomen i många samhällen fortfarande ha ett ursprung från homosexualitet. Hur 

kommer det då sig att sambandet mellan HIV och homosexualitet finns? Homosexualitet 

beskriver Röndahl (2009) studie fortfarande inte är acceptabelt hos många personer världen 

över och på grund av detta kan många koppla HIV till homosexualitet. Personliga värderingar 

kan påverka en del sjuksköterskor och sjuksköterskestudenters attityder till att vårda personer 

med HIV negativt vilket Peate et al. (2002) har beskrivit i sin studie. Peate et al. (2002) 

visade att de sjuksköterskor som kände sig trygga i att vårda personer med HIV var mindre 

homofobiska än de sjuksköterskor som vägrade vårda personer med HIV. Om sjuksköterskor 

och sjuksköterskestudenter har en personlig uppfattning om att homosexualitet är negativt kan 

denna värdering möjligtvis undermedvetet bidra till uppfattningen om att HIV är något 

negativt. Det finns en skillnad mellan sjuksköterskor och sjuksköterskestudenters attityder till 

att vårda personer med HIV beroende på om de blivit smittade genom homosexuellt samlag 

eller via en förlossning (Röndahl et al. 2003). Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska det inte 

ske en kategorisering av personer i vården samt att vård ska ges på lika villkor. En positiv 

attityd ska tillämpas oavsett härkomst av smitta. Detta diskriminerande synsätt bör inte finnas 

hos en sjuksköterska eller sjuksköterskestuderande då detta bidrar till en stigmatisering och 
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negativ attityd till att vårda personer med HIV. I Sverige är det enligt lag förbjudet att 

diskriminera personer med HIV (Socialstyrelsen 2005).   

 

Varför finns det en mer positiv attityd till att vårda personer med HIV hos sjuksköterskor och 

sjuksköterskestudenter i länder där det finns en större prevalens av personer med HIV? 

Då sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter oftare stöter på personer med HIV i vården 

upplevs mer erfarenhet och kunskap i att vårda dessa personer (Suominen et al. 2010). I och 

med detta blir sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter medvetna om att vårda personer med 

HIV inte innebär extrema risker och därmed skapas en mer positiv attityd och förståelse 

gentemot personer med HIV. Trots detta framkom att erfarenheter inte alltid kan bidra med 

kunskap utan det behövs evidensbaserad kunskap och information i en kombination med egna 

erfarenheter (Andersson & Edberg 2010). I samhällen där det inte finns möjlighet att 

tillhandahålla kunskap och ny aktuell information kan det bli svårt att förändra arbetssättet 

och därmed anser författarna till föreliggande studie att det kan finnas en risk att 

sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter skapar sina egna värderingar och uppfattningar 

vilka är negativa och felaktiga. I länder där kunskap och information konstant är tillgänglig 

har sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter möjligheten till att bli medvetna om att det 

finns negativa attityder samt smittkällor och allmän information om HIV (Walusimbi & 

Okonsky 2004). Trots denna tillgänglighet och möjlighet anser författarna till litteraturstudien 

att inte tillräckligt många sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter utnyttjar denna källa 

vilket leder till en okunskap och därmed negativa attityder i vården av personer med HIV. 

Tillämpningen av en positiv attityd i vården handlar delvis om att ha en kunskap men även 

om hur sjuksköterskan och sjuksköterskestudenten själv är som person och vilka personliga 

värderingar denne har (Kristoffersen et al. 2005). Katie Eriksson menar att ändamålet i vården 

bör vara att främja hälsoprocessen hos människan och vårdtagaren (Kristoffersen et al. 2005). 

 

4.3 Kvalitetsgranskning av undersökningsgrupp och bortfall 

En undersökningsgrupp inkluderar aggregat av element i vilket forskarna i en studie är 

intresserade av. Forskarna till en studie måste specificera kriterierna för 

undersökningsgruppen. Valet av undersökningsgrupp definierar och påverkar en studies 

resultat och trovärdighet (Polit & Beck 2012).    

Chen & Han (2010) beskriver i sin studie tydligt deras kriterier för undersökningsgruppen. 

Trots detta finns det begränsningar i studiens trovärdighet då undersökningsgruppen endast 

kommer från ett sjukhus. Denna studies resultat motsvarar därför bara en liten del av alla 
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sjuksköterskor i landet. Liknande val av undersökningsgrupp har hittats i andra studier 

(Mbanya et al. 2001, Walusimbi & Okonsky 2004). Enda skillnaden i Walusimbi & Okonsky 

(2004) studie var att de exkluderade sjuksköterskor med mindre klinisk erfarenhet av att vårda 

personer med HIV. Författarna till litteraturstudien anser att detta kan påverka resultatet då 

undersökningsgruppens trovärdighet minskas.  

Pickles et al. (2012) hade specifika inklusionskriterier av undersökningsgruppen beskrivna i 

sin studie. De beskrev tydligt varför de just valt den undersökningsgruppen som deltog i 

studien. Inklusionskriterierna tog enbart hänsyn till det faktum att undersökningsgruppen var 

andra års studenter och hade därför enligt Pickles et al. (2012) en del klinisk erfarenhet men 

troligtvis inte influerade av arbetande sjuksköterskor. Däremot beskrivs inte bakomliggande 

faktorer och tidigare erfarenheter hos undersökningsgruppen, vilket författarna till 

föreliggande studie tror kan vara av stor betydelse för studiens resultat. Ett exempel kan vara 

en sjuksköterskestuderande undersköterska som har arbetat en längre tid inom vården och 

därför kanske redan har en stor klinisk erfarenhet av att vårda personer med HIV.  

I studierna av Betkas & Kulakac (2007), Qu et al. (2010) samt Peate et al. (2002) var 

undersökningsgruppen studerande sjuksköterskor på universitet. Inklusionskriterierna var 

generellt lika i dessa studier då kravet på undersökningsgruppen endast var att de var 

sjuksköterskestudenter. Eftersom kriterierna för undersökningsgruppen inte är särskilt tydliga 

anser författarna till föreliggande studie att resultatet kan bli omfångsrikt. Detta kan uppfattas 

som en minskad trovärdighet, dock anser författarna till litteraturstudien att studierna ger en 

överblick av hur sjuksköterskestudenters attityder till att vårda personer med HIV ser ut i 

olika grupper. Därför blir det möjligt att jämföra betydelsen av olika variabler som ålder, 

tidigare erfarenhet, civilstatus etc. 

Delobelle et al. (2009) hade tydligt beskrivit deras undersökningsgrupp. Författarna till 

föreliggande studie anser att fördelen med att ha en randomiserad undersökningsgrupp är att 

många olika variabler inkluderas i studien. Detta ger ett större omfång i resultatet vilket ökar 

validiteten.  

Det författarna till litteraturstudien ansåg som en styrka i Williams et al. (2006) studie var att 

undersökningsgruppen var bred och hade olika arbetsplatser samt erfarenheter. Däremot 

framkommer det inte tydligt varför just de sjuksköterskorna som ingick i studien valdes ut. 

Författarna till föreliggande studie anser att tillförlitligheten i en studie minskas då inga 

tydliga inklusionskriterier har angetts. I Andrewin & Chien (2008) populationsbaserade studie 

är inklusionskriterierna tydliga och urvalsprocessen har skett med en undersökningsgrupp från 

hela landet. Författarna till litteraturstudien anser att detta ger en samlad bild av hur 
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situationen ser ut i landet vilket bidrar till att studiens trovärdighet ökar. Smit (2005) har i sin 

kvalitativa studie beskrivit undersökningsgruppen på ett adekvat sätt. Författarna till 

föreliggande studie anser att trots få deltagare finns det fortfarande en tillförlitlighet då en 

detaljerad och mer ingående beskrivning har utförts.  

Olivier & Dykeman (2003) beskriver inte undersökningsgruppen tydligt. Författarna till 

litteraturstudien anser att läsaren inte får en tydlig bild av inklusions- och 

exklusionskriterierna gällande valet av undersökningsgrupp. Inga tydliga variabler till vad 

Olivier & Dykeman (2003) sökte efter hos sin undersökningsgrupp har angivits och heller inte 

varför dessa utsågs. På grund av detta anser författarna till litteraturstudien att kvaliteten på 

Olivier & Dykeman (2003) studie är nedsatt.  

Föreliggande studies författare anser att kvaliteten och tillförlitligheten i Röndahl et al. (2003) 

studie var hög. Undersökningsgruppen beskrivs tydligt och läsaren får även veta anledningen 

till valet av dessa. En stor fördel med att göra en studie på en infektionsklinik är att 

personalen där har erfarenhet av att vårda personer med HIV vilket syns tydligt i resultatet. 

Författarna till litteraturstudien anser även att Röndahl et al. (2003) ökat trovärdigheten i sin 

studie genom att jämföra tidigare och senare kunskap hos de undersökta studenterna.    

Liknande urvalsprocess av undersökningsgrupp har skett i studierna av Suominen et al. 

(2010) och Välimäki et al. (2008). Undersökningsgruppen beskrivs tydligt. Författarna till 

föreliggande studie anser att det finns en styrka i att inkludera undersökningspersoner från 

olika avdelningar i undersökningsgruppen då en inblick ges i hur sjuksköterskors attityder ser 

ut inom olika verksamheter. Valet av exklusionskriterier för undersökningsgruppen i 

Suominen et al. (2010) studie anser litteraturstudiens författare är relevant eftersom 

sjuksköterskor som har en administrativ roll inte vårdar personer med HIV kontinuerligt 

vilket kan ge ett missvisande resultat.   

Välimäki et al. (2010) studie och Suominen et al. (2009) studie har liknande urvalsprocess av 

undersökningsgrupp som föregående studier (Välimäki et al. 2008 och Suominen et al. 2010). 

Undersökningsgruppen inkluderade dock sjuksköterskestudenter. Orsaken till 

inklusionskriterierna är angivna vilka föreliggande studies författare anser är relevanta och 

bidrar till en högre kvalitet. 

Litteraturstudiens författare anser att de granskade studiernas kvalitet av undersökningsgrupp 

generellt har varit hög. 

 

För att en studies resultat ska bli så trovärdigt och generaliserbart som möjligt behöver 

forskarna ha en god urvalsprocess av undersökningsgrupp samt ett så litet bortfall som 
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möjligt. Beroende på vilken typ av studie forskarna gör medför det olika stora problem med 

bortfall och undersökningsgrupp. Vid enkätundersökningar kan brister i instruktioner och 

otillräcklig information innebära stora bortfall. Det är essentiellt att forskarna till en 

vetenskaplig studie analyserar och diskuterar vilken påverkan bortfallet har för resultatets 

trovärdighet (Forsberg & Wengström 2008). 

Bortfallet anges i 14 av de 17 granskade studierna (Chen & Han 2010, Pickles et al. 2012, 

Betkas & Kulakac 2007, Qu et al. 2010, Delobelle et al. 2009, Andrewin & Chien 2008, Peate 

et al. 2002, Walusimbi & Okonsky 2004, Suominen et al. 2010, Röndahl et al. 2003, 

Välimäki et al. 2010, Suominen et al. 2009, Olivier & Dykeman 2003, Välimäki et al. 2008). 

Tydliga orsaker till bortfallen beskrivs dock endast i en studie (Betkas & Kulakac 2007). 

Författarna till föreliggande studie anser att det är en styrka att Betkas & Kulakac (2007) 

studie har diskuterat och reflekterat kring bortfallen. Enligt Forsberg & Wengström (2008) 

ökar detta trovärdigheten på studien.  

I fyra av studierna (Chen & Han 2010, Pickles et al. 2012, Qu et al. 2010, Andrewin & Chien 

2008) beskriver forskarna att orsaken till att de inte gjort en djupare analysering av bortfallet 

var på grund av den höga svarsfrekvensen. De ansåg att bortfallet var så lågt att det inte skulle 

påverka studiens trovärdighet.  

I en studie (Delobelle et al. 2009) beskrivs orsaken till det höga bortfallet som på grund av att 

undersökningsgruppen valdes ut med randomiserat urval. Forsberg & Wengström (2008) 

menar att det är vanligt med bortfall vid enkätundersökningar. Författarna till föreliggande 

studie anser att det fanns brister i Delobelle et al. (2009) studies enkät, då frågorna endast 

kunde besvaras med ”sant, falskt eller vet ej”. I studien av Olivier & Dykeman (2003) 

beskrevs det höga bortfallet som en brist på information om studien till 

undersökningsgruppen. Enligt Polit & Beck (2012) kan en enkäts design påverka 

svarsfrekvensen. Författarna till föreliggande studie anser att det är viktigt att 

undersökningsgruppen får tydliga instruktioner och information om enkätundersökningen 

innebörd och mening för att få en hög respons.  

I sju av de granskade studierna anges endast hur stort bortfallet var men inte de 

bakomliggande orsakerna till detta (Peate et al. 2002, Walusimbi & Okonsky 2004, Suominen 

et al. 2010, Röndahl et al. 2003, Välimäki et al. 2010, Suominen et al. 2009, Välimäki et al. 

2008). För att en studies trovärdighet ska vara av hög kvalitet är det av stor vikt att bortfallet 

analyseras och diskuteras av studiens forskare (Forsberg & Wengström 2008). 

I tre av studierna beskrivs inte bortfallet alls (Williams et al. 2006, Smit 2005, Mbanya et al. 

2001). Författarna till föreliggande studie har diskuterat och reflekterat över att orsaken till 
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detta kan vara beroende på hur undersökningsgruppen har inskaffats. I Williams et al. (2006) 

anges det att personerna i undersökningsgruppen medvetet har valts ut. Detta tolkar 

författarna till föreliggande studie som att det inte finns något bortfall i Williams et al. (2006) 

studie. Däremot hade Smit (2005) studie och Mbanya et al. (2001) studie endast angivit antal 

personer i undersökningsgruppen men inte bortfallet. Detta anser författarna till föreliggande 

studie påverka studiernas trovärdighet negativt. Då inga bortfallsanalyser genomförts 

kritiseras värdet av studierna (Forsberg & Wengström 2008).    

 

4.4 Metoddiskussion 

Författarna till föreliggande studie valde att göra en deskriptiv litteraturstudie för att svara på 

studiens syfte och frågeställningar. Enligt Forsberg & Wengström (2008) är syftet med en 

deskriptiv litteraturstudie bland annat att identifiera kunskapsnivån inom ett visst ämne. 

Denna typ av design ansåg därför författarna vara relevant. Litteraturstudiens författare 

önskade samla aktuell och relevant information från tidigare utförda studier med syfte att 

identifiera problemet. Författarna har granskat studierna både enskilt och tillsammans. Polit & 

Beck (2012) menar att det är en styrka i studien då författarna har gjort en granskning på detta 

sätt. Vidare bidrar det till en större objektivitet, trots att Polit & Beck (2012) anser att en 

litteraturstudie inte går att få helt och hållet objektiv. Författarna har använt sig av sjutton 

studier i resultatdelen trots att begränsningen skulle göras på max femton artiklar. Detta val 

gjordes då de studier som är inkluderade i studien anses relevanta och av vikt för ett 

kvalitetssäkert resultat. Författarna valde vidare att granska artiklar mellan år 2000-2012 för 

att få ett bredare perspektiv samt tillräckligt med material för att göra studien trovärdig. Att 

forskningen är ny och tidsenlig anser Polit & Beck (2012) vara av stor betydelse för studiens 

kvalité. En svaghet i att använda sig av äldre studier kan vara att kunskap och information om 

HIV inte var utvecklad och tillgänglig för tolv år sedan som det är idag. Trots detta valde 

författarna att inkludera studier från år 2000 då det inte finns tillräckligt med forskning inom 

detta område. I urvalsprocessen ingick studier som var skrivna på svenska, engelska, danska 

eller norska. Trots att detta var författarnas inklusionskriterier ingick endast studier som var 

skrivna på engelska. Polit & Beck (2012) menar att det i första hand bör ingå studier skrivna 

på modersmålet. Författarna överensstämmer med detta då missuppfattningar och 

feltolkningar kan ske då artiklarna är skrivna på ett annat språk trots författarnas goda 

kunskaper i engelska.  

Författarna hade som kriterier att granska studier som beskrev sjuksköterskor och 

sjuksköterskestudenters attityder och kunskaper i vården av personer med HIV. En svaghet 
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som författarna anser är att i en del granskade studier inkluderades andra yrkeskategorier 

inom hälso- och sjukvård. Författarna har dock valt ut de delar i dessa studier som specificerat 

sig på sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter.   

Anledningen till att författarna valt att exkludera studier som var skrivna ur ett 

patientperspektiv var för att de inte besvarade syftet eller frågeställningarna samt att studien 

vänder sig till sjuksköterskor och sjuksköterskestudenters upplevelser. Hade författarna även 

inkluderat ett patientperspektiv hade det behövts mer tid samt förhindrat en djupgående 

granskning av sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter vilket författarna anser att de 

uppnått genom att enbart använda sig av ett sjuksköterske- och sjuksköterskestudent 

perspektiv.  

 

4.5 Allmän diskussion 

Författarna till föreliggande studie har genom denna litteraturstudie funnit att det förekommer 

negativa attityder hos sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter till att vårda personer med 

HIV. Som sjuksköterska är det oundvikligt att inte möta en person med HIV i vården. 

Sjukdomen ökar i prevalens och i och med att HIV är en obotlig sjukdom gör dessa personer 

återkommande besök inom sjukvården (WHO 2012). På grund av detta måste det finnas en 

vilja hos sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter till att vårda dessa personer. Resultatet i 

denna studie har visat att en del sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter hade vägrat att 

vårda dessa personer om möjligheten fanns (Röndahl et al. 2003). Andra uppger inkorrekt 

fakta om sjukdomen och en del gör skillnader i bemötandet beroende på orsaken till att 

personen blivit smittad av HIV(Chen & Han 2010, Betkas & Kulakac 2007, Qu et al. 2010, 

Williams et al. 2006, Suominen et al. 2010, Olivier & Dykeman 2003). Denna information 

belyser vikten av att det behövs mer kunskap om HIV. Författarna till litteraturstudien tror att 

om informationen fås redan under utbildningen kan detta skapa en möjlighet till förbättrade 

attityder. Vidare anser författarna att information och stöd ska finnas tillgängligt inom 

verksamheten och på arbetsplatser så att kunskap finns tillgänglig vid behov.  

Däremot uppmärksammande föreliggande studies författare att det förekom en del positiva 

attityder hos sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter till att vårda personer med HIV. 

Generellt fann författarna till föreliggande studie att de sjuksköterskor och 

sjuksköterskestudenter som hade en positiv attityd till att vårda personer med HIV även 

tillämpade en god kunskap om sjukdomen. De kände större empati för dessa personer och 

behandlade dem med samma respekt och på lika villkor som alla andra. Detta styrker 
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litteraturstudiens författares påstående om vikten av att sjuksköterskor och 

sjuksköterskestudenter behöver en utökad kunskap om HIV.  

 

Författarna till föreliggande studie anser att en målsättning världen över bör vara att ha 

tillgång till information och kunskap om HIV. Sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter kan 

med adekvat kunskap hjälpa och stödja personer med HIV i deras sjukdom. Detta bidrar till 

en mer positiv attityd i vården som är trygg, säker och ömsesidig.  

 

4.6 Slutsats 

Litteraturstudiens resultat har visat att det finns en stor mängd sjuksköterskor och 

sjuksköterskestudenter som har en negativ attityd till att vårda personer med HIV. Dessa 

negativa attityder har lett till en stigmatisering i vården av dessa personer världen över. 

Litteraturstudien har funnit att den generella orsaken till sjuksköterskor och 

sjuksköterskestudenters negativa attityder i vården av personer med HIV grundar sig i 

okunskap. Sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter bör därför få mer information och 

kunskap om HIV, smittvägar och hur personer med HIV upplever sin sjukdom. Genom mer 

aktuell forskning om sjuksköterskors och sjuksköterskestudenters attityder till att vårda 

personer med HIV kan en trygghet och självsäkerhet uppnås hos vårdaren. Detta leder till att 

en mer positiv attityd tillämpas och personer med HIV kan få stöd av sjuksköterskor och 

sjuksköterskestudenter att hantera sin sjukdom.  
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