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Sammanfattning

Syfte:Att beskriva sjuksköterskors kunskap och attityder gentemot patienter som lever 

med HIV eller AIDS samt beskriva eventuella skillnader i kunskap och attityder mellan 

yngre och äldre sjuksköterskor.Metod: Föreliggande empiriska studie hade en 

kvantitativ ansats med en beskrivande jämförande design. Urvalsmetoden var ett 

bekvämlighetsurval där totalt 63 sjuksköterskor deltog och enkäter skickades ut till nio 

avdelningar på tre olika sjukhus.Resultat: Majoriteten av sjuksköterskorna hade god 

kunskap om HIV och AIDS, positiva attityder samt en vilja att vårda denna 

patientgrupp.En del av sjuksköterskorna uttryckte dock en rädsla för att smittas av HIV, 

ett behov av mer utbildning och negativa attityder gentemot vissa specifika grupper med 

sjukdomen.Yngre sjuksköterskor hade positivare attityder än äldredå det fanns en 

signifikant skillnad i attityder mellan dessa åldersgrupper.Slutsats:Trots att 

sjuksköterskorna hade god kunskap, positiva attityder och en vilja att vårda denna 

patientgrupp förelåg en rädsla att bli smittad av HIV och därför behövs mer utbildning 

om HIV och AIDS för sjuksköterskor. Yngre sjuksköterskor hade även positivare 

attityder än äldre. Vidare forskning bör även genomföras då få studier belyser detta 

område i Sverige.

Nyckelord:AIDS, attityder, HIV, kunskap, sjuksköterskor



Abstract

Aim:To describe nurses knowledge and attitudes towards patients who are living with 

HIV or AIDS and to describe potential differences in knowledge and attitudes between 

younger and older nurses.Method: The present empirical study had a quantitative 

approach with a descriptive comparative design. The sampling method wasa 

convenience samplein whicha total of 63nursesparticipatedandquestionnaires were 

sentto ninedivisionsin three differenthospitals.Results: The majorityof the nurseshad 

good knowledge ofHIVandAIDS, positive attitudesand a willingnessto care forthis 

group of patients.Someof the nurses, however,expressed afear ofcontractingHIV,a need 

formore education andnegative attitudes towardsspecific groupswith the disease.There 

was asignificant difference inattitudesbetween age groups, the younger nurses hada 

more positive attitude than theolder nurses.Conclusion: Althoughthe nurseshad good 

knowledge, positive attitudesand a willingnessto care forthis group of patients, there 

wasa fearof contractingHIVandtherefore more education aboutHIVandAIDSis needed 

for nurses.Youngernurseshadmore positive attitudesthan older nurses.Further research is 

also needed since just a few studies illustrate this in Sweden.

Keywords:AIDS, attitudes, HIV, knowledge, nurses
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1. Introduktion

1.1 Epidemiologi

År 2011 var cirka 34 miljoner människor världen över smittade med HIV (World Health 

Organization (WHO) 2011) och år 2012 fanns 6200 människor i Sverige som levde med 

HIV och hade kontakt med infektionssjukvården (Smittskyddsinstitutet 2012). Värst 

drabbat är områden söder om Sahara i Afrika där en på tjugo vuxna individer lever med 

HIV (World Health Organization (WHO) 2011) och hela byar står tomma till följd av 

AIDS (Bergström 2010).

1.2 Humantimmunbrist virus/Human immunodeficiency virus (HIV)

HIV är ett retrovirus vilket innebär att det är höljebärande och har enzymet, omvänt 

transkriptas, som ger viruset förmågan att omvandla sitt eget RNA till DNA i celler det 

angriper.Därefter infogarHIV sitt eget DNA i värdcellens arvsmassa och skickar 

signaler till värdcellen att producera nya viruspartiklar. Genom detta luras cellen att 

skapa nya viruspartiklar som sedan sprids från cellen och kan infektera andra celler i 

kroppen (Ericson & Ericson 2009,Bergström 2010). Antalet HIV-infekterade celler 

kommer därför att öka.Det unika med HIV är att det på olika sätt kan undkomma det 

infekterade immunförsvaret vilket resulterar i att viruset skyddas mot delar av kroppens 

försvar.Cytotoxiska T-celler kan dock bekämpa HIV-infekterade celler vilket leder till 

att det under en tid uppstår en balans mellan infekterade och friska immunceller trots att 

det fortlöpande sker en succesiv försämring av immunförsvaret. På grund av detta kan 

en människa som blivit smittad av HIVmellan primärinfektionen och till dess att denne 

börjar få sekundärinfektioner och slutligen AIDS under flera århelt sakna symtom av 

sjukdomen(Ericson & Ericson 2009).

1.3 Förvärvat immunbrist syndrom/Acquired immune deficiency syndrome 

(AIDS)

Om behandling inte sätts in kan en HIV-infektion utvecklas till AIDS vilket kan ta olika 

lång tid beroende på individ. Detta innebär att majoriteten av kroppens immunceller är 

infekterade med HIVoch att immunsystemet har blivit så försvagat att det inte längre 

kan bekämpa lågpatogena mikroorganismer (Ericson & Ericson 2009). Infektioner som

dåär vanligt förekommande är herpes, candida, Kaposis sarkom, 

pneumocystispneumoni och tuberkulos (Steen & Degré 2011).Herpes utvecklas i regel

till mycket svåra infektioner hos patienter med AIDSoch uppträder vanligtvis i mun,

matstrupe, tarmkanal och analöppning. Herpes kan även orsaka svår bältros. 
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Candidainfektioner innebär att patienten kan få svamp i munhåla, matstrupe, tarmkanal 

och infektionen kan även spridas till centrala nervsystemet, blodet, lungorna och 

njurarna. Konsekvenserna blir ofta att patienten får svåra nutritionsproblem på grund av 

smärta och sväljsvårigheter. Kaposis sarkom är en tumörsjukdom som kännetecknas av 

blåröda förändringar i huden, vanligtvis i ansiktet och nedre extremiteter (Ericson & 

Ericson, 2009) och pneumocystispneumoni är en svamp som hos immunsänkta personer 

orsakar lunginflammation (Danielsson 2002). Tuberkulos är en mycobakterie som kan 

infektera alla kroppens organ menförekommeroftast i lungorna (Mandellet al. 2005).

1.4 Smittvägar

HIV smittar via sexuella kontakter som oskyddade vaginala, orala och anala samlag 

(Ericson & Ericson 2009). Viruset smittar även via blod, exempelvis genom 

kontaminerade kanyler, stickskador och transfusioner. Dessutom kan smittan föras över 

från mor till barn under graviditet, förlossning eller vid amning (Steen & Degré 2011). 

HIV är ett lågvirulent virus som snabbt inaktiveras utanför kroppen (Steen & Degré 

2011) och det smittar inte genom vardagliga kontakter, kramar eller kyssar (Ericson & 

Ericson 2009). Globalt är den vanligaste smittvägen för HIV via heterosexuella samlag 

och smitta mellan mor och barn är också vanligt förekommande (Ericson & Ericson 

2009).

1.5 Behandling

Behandlingen inriktar sig på att bromsa förloppet, lindra symtom och förlänga 

symtomfria perioder då det inte finns något botemedelför HIV (Ericson & Ericson 

2009). Dock beskriver Allers et al. (2011) om ett fall där en man med HIV förefaller 

vara botad. Mannen genomgick en stamcellstransplantation och har efter detta inte 

uppvisat några tecken på HIV-infektion på 3,5 år. Liknande resultat har även påvisats i 

en studie av Henrich et al. (2013) där två individer inte visat några tecken på HIV-

infektion, 3,5 respektive 1,5 år efter stamcellstransplantation.

Individer som lever med HIVhar en kombinationsbehandling av läkemedelmed olika 

verkningsmekanismer för att eventuell resistensutveckling ska kunna förebyggas. Om 

biverkningar uppstår av medicinen kan dessa bytas ut. Behandling ges även för 

sekundära infektioner, andra följdsjukdomar (Ericson & Ericson 2009) och när risken 

finns att en mor kan smitta sitt barn kan antiviral behandling ges för att motverka detta 

(Josephsonet al. 2009, Bergström 2010, Steen & Degré 2011). Forskning pågår även för 
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att ta fram vaccin mot HIV då det är ett globalt hälsoproblem (Chin'ombe 2013, Wren et 

al. 2013).

Psykologiskt stöd är också en oerhört viktig del i behandlingen (Steen & Degré 2011) 

då många människor med HIV världen över upplever stigmatisering, psykisk ohälsa och 

utanförskap (Ezekiel et al. 2012, Storholme et al. 2013, Earnshaw et al. 2013, Neuman 

& Obermeyer 2013, Jeyaseelanet al. 2013).Liknande resultat har också påvisats hos 

ungdomar som är HIV-smittade i Sverige vilka uppger att det är viktigt att ha någon att 

prata med om deras livssituation och vårdpersonal kan då utgöra en stor resurs

(Rydströmet al. 2013).

1.6Sjuksköterskans roll

Enligt International Council of Nurses (ICN)etiska kod för sjuksköterskor har 

sjuksköterskan ett personligt ansvar att i sitt yrkesutövande och enligt sin 

yrkeskompetens arbeta utifrån att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och 

lindra lidande. Detta arbete skall utföras på ett respektfullt sätt och aldrig begränsas av 

människors hudfärg, trosuppfattning, kultur, funktionsnedsättning, sjukdom, kön, 

sexuell läggning, nationalitet, politisk åsikt, etnisk tillhörighet eller social status (Svensk 

sjuksköterskeförening 2007).I kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor framgår det 

att professionen skall arbeta efter vetenskap och beprövad erfarenhet vilket ställer krav 

att besitta adekvat kunskap samt förmågan att identifiera egna styrkor och svagheter. 

Sjuksköterskan skall därför vara uppdaterad vad gäller ny information och kunskap 

(Socialstyrelsen 2005).

1.7Begreppsdefinitioner

Begreppet attityd avser en persons inställning eller förhållningssätt till något 

(Nationalencyklopedin 2013) och personens tendens att reagera (Stedman 2006). Enligt 

Bunkholdt (2004) påverkar attityder samspelet med andra människor, både sättet att 

vara på och genom att människor tar över varandras attityder. Begreppet kunskap 

definieras som att veta och få kännedom om något vilket kan leda till insikt (Sjögren et 

al. 2010). Kunskap är också något som måste kunna sättas i ett kontext då den annars 

saknar mening (Alerby et al. 2000, Olson 2003, Johansson 2012).
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1.8Kunskap och attityderom HIV och AIDS

I en studie avRöndahl et al. (2003) påvisades att majoriteten av svenska sjuksköterskor, 

sjuksköterskestudenter och undersköterskor hade en empatisk attityd gentemot 

människor som lever med HIV.Överlag kunde även positiva attityder ses hos 

sjuksköterskor i Uganda(Walusimbi & Okonsky 2004) och hos sjuksköterskor i södra 

Afrika (Delobelle et al. 2009). I en jämförande studie mellan Finland, Estland och 

Litauen påvisades skillnader i attityder mellan de olika länderna. De finska 

sjuksköterskorna uppvisade positivare attityder gentemot patienter som lever med HIV 

än sjuksköterskorna från Estland och Litauen (Suominen et al. 2010).

Trots att majoriteten av funna studier visade att sjuksköterskor generellt hadegoda

attityder fanns inslag av negativa attityder hos samtliga.I studien av Röndahl et al.

(2003) uttryckte 36 % av omvårdnadspersonalen och 26 % av sjuksköterskestudenterna 

att de skulle avstå att vårda en patient med HIV om möjligheten fanns och en 

sjuksköterskestuderande uttryckteatt denne inte hade något emot en ”vanlig” person 

med HIV men däremot homosexuella med smittan. Vidare funderade studenten i samma 

studie varför inte homosexuella kastreras för att inte kunna föra smittan vidare till 

”anständiga” människor.En studie utförd i södra Afrika visade att hälften av deltagande 

sjuksköterskor uppvisade negativa attityder (Mbanya et al. 2001) och i Tysklandskulle 

mer än en tredjedel av sjuksköterskestudenter i teorin vägra vårda patienter med 

HIV/AIDS (Lohrmannet al. 2000). Liknande resultat kunde ses i en jämförande studie 

mellan Finland, Estland och Litauen där 81 % av de finska sjuksköterskorna och 54 % 

av de estländska sjuksköterskorna hade en vilja att vårda denna patientgrupp men endast 

9 % av de litauiska sjuksköterskorna uppgav detsamma(Välimäki et al. 2008).

Kunskapen om HIV/AIDS hos sjuksköterskor världen över var också varierande. I Kina 

kunde bristande kunskaper ses om både HIV/AIDS och andra infektionssjukdomar 

(Juan et al. 2004, Chen & Han 2010). Liknande resultat påvisades i en annan kinesisk 

studie där mer än hälften av sjuksköterskorna trodde att en person kunde smittas av HIV 

genom att äta på en restaurang där kocken var HIV-smittad eller genom att besöka en 

offentlig toalett (Williams et al. 2006). Inslag av låg kunskapsnivå kunde även 

konstateras i södra Afrika där vissa deltagare trodde att HIV smittade via myggor, från 

att dela toalett med HIV-smittade eller att det orsakades av häxkrafter. En del av 

deltagarna kunde inte heller särskilja HIV från AIDS (Mbanya et al. 2001). Dock 

påvisade Mbanya et al. (2001) vidare att majoriteten av sjuksköterskorna i studien hade 
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tillräcklig kunskap vilket även kunde påvisas i en annan studie i södra Afrika där 

sjuksköterskorna överlag hade tillfredsställande kunskap i förhållande till 

utbildningsnivå (Delobelle et al. 2009). Goda kunskaper kunde ses hos sjuksköterskor i 

en jämförande studie mellan Finland, Estland och Litauen. De finska sjuksköterskorna 

uppvisade en högre kunskapsnivå än sjuksköterskorna från Estland och Litauen 

(Suominen et al. 2010).Liknande resultat påvisades i Tyskland där majoriteten av 

deltagande sjuksköterskestudenteruppvisade goda kunskaper (Lohrmannet al.2000) ochi 

en studie utförd i Uganda hadetvå tredjedelar av sjuksköterskorna också goda kunskaper 

(Walusimbi & Okonsky 2004).

Det har visats att en högre kunskapsnivå om HIV/AIDS bidrar till en mer empatisk och 

positivattityd gentemot denna patientgrupp (Lohrmannet al.2000, Williams et al. 2006). 

Det är viktigt att sjuksköterskor arbetar för att upprätthålla en medvetenhet om attityder, 

fördomar, värderingar och beteenden kring människor som lever med HIV för att 

uppmuntra till förståelse och acceptans(Puplampu et al. 2013).

1.9Problemformulering

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763)2§ skall all vård ges på lika villkor till 

hela befolkningen med respekt för alla människors lika värde. Dock visar tidigare 

hänvisad forskning brister i kunskap och förekomst av negativa attityder hos 

vårdpersonal gentemot människor som lever med HIV/AIDS i andra länder.Endast en

av de funna studierna beskriver detta i Sverige, dock ur en liten urvalsgrupp (Röndahl 

etal. 2003). Därför vill författarna med denna studie belysa detta område ytterligare på 

tre sjukhus i Sverige.

1.10Syfte

Att beskriva sjuksköterskors kunskap och attityder gentemot patienter som lever med 

HIV eller AIDS samt beskriva eventuella skillnader i kunskap och attityder mellan 

yngre och äldre sjuksköterskor.

1.11Frågeställningar

1. Vilken kunskap om HIV och AIDS har sjuksköterskor på tre utvalda sjukhus i 

mellersta Sverige?

2. Vilka attityder har sjuksköterskor på tre utvalda sjukhus i mellersta Sverige 

gentemot patienter de vårdar som lever med HIV eller AIDS? 
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3. Vilka skillnader finns det mellan yngre och äldre sjuksköterskors kunskap om 

HIV/AIDS ochi derasattityder gentemot denna patientgrupp?

2. Metod

2.1 Design

I föreliggande empiriska studieanvändes en kvantitativ ansats och beskrivande

jämförande design (Polit & Beck 2013).

2.2 Urvalsmetod och undersökningsgrupp

Urvalsmetoden var ett bekvämlighetsurval (Polit & Beck 2013) därtotalt 100 

sjuksköterskor från nio avdelningar på tre olika sjukhus tillfrågades angående 

deltagande i studien.Avdelningarna representerade verksamhetsområdena 

specialmedicin, internmedicin och kirurgi. Undersökningsgruppen begränsades av 

inklusionskriteriet att deltagarna skulle vara legitimerade sjuksköterskor.

Totalt 63 sjuksköterskor deltog i studien vilket gav ett externt bortfall på 37 %. En enkät 

kom in efter att resultatet hade sammanställts och valdes därför att inte tas med. 

Bortfallet var jämnt fördelat mellan de tre sjukhusen. Ett internt bortfall på 6,3 % 

förekom i ett påstående och 1,6 % i några andra påståenden.

2.3 Datainsamlingsmetod

Den enkät som användes för att samla in data om kunskap och attityder hos 

sjuksköterskor varen modifierad version av Helds (1993) instrument, State university of 

New York at Buffalo School of Nursing AIDS Study Questionnaire. Instrumentet bestod

av tre delar: kunskap, attityder och viljan att vårda. Viljan att vårda-delen räknadestill 

deltagarnas attityder. Kunskapsdelen innehöll 34 påståenden med svarsalternativen 

”Sant”, ”Falskt” och ”Ej säker”. Frågorna omfattade kunskap om bland annat 

patofysiologi, smittvägar och hygienrutiner. Attityddelen bestod av 30 påståenden som 

bland annat avsåg attityder gentemot specifika grupper med HIV, rädsla i samband med 

vårdandet och huruvida deltagarna ansåg att de hade rätten att vägra vårda patienter med 

HIV. Viljan att vårda-delen bestod av fem påståenden med patientfall som deltagarna 

fick ta ställning till. Båda dessa delar hade svarsalternativ med en graderad skala från 

”Håller starkt med” till ”Tar starkt avstånd från”.



7

Modifieringen av instrumentet omfattade en översättning från engelska till svenska och 

att begreppet ”AIDS” byttes ut till ”HIV” i ett flertal påståenden på grund av att 

begreppen användes felaktigt.Fyra frågor lades även till angående 

undersökningsgruppens bakgrundsdata som omfattade ålder, antal år i yrket, utbildning 

inom infektion och/eller HIV/AIDS samt erfarenhet av att arbeta med patienter som har 

HIV/AIDS.

Originalversionen av instrument är testat avseende validitet och reliabilitet genom att 

AIDS-specialister och annan vårdpersonal besvarat enkäter angående instrumentets 

struktur, innehåll, tydlighet, formulering av frågor och förmågan attförstå frågor samt att 

frågorna hade korrekta svarsalternativ. Efter detta testades instrumentets validitet och 

reliabilitet med test-retest och Pearson’s produkt moment korrelationskoefficient 

räknades ut för de tre olika sektionerna (kunskap, attityder och viljan att vårda) av 

instrumentet. Samtliga delar fick en korrelationskoefficient över 0,8 (Held 1993).

2.4 Tillvägagångssätt 

Författarna kontakade Sharon Held via mail som gav sitt tillstånd för användandet och 

modifieringen av instrumentet i denna studie. Helds (1993) instrument var 

ursprungligen i engelsk version och översattes därför enligt ”Back-translation” (Polit & 

Beck 2013). Den första översättningen från engelska till svenska genomfördes av 

författarna och den andra översättningen från svenska till engelska utfördes av en 

utomstående läkare som specialiserar sig inom infektion. Då författarna i översättningen 

upptäckte att instrumentet innehöll felaktig användning av begreppen HIV och AIDS 

valde de att modifiera instrumentet genom att byta ut ”AIDS” till ”HIV” vilket

författarna sett att de gjort i andra studier (Lohrmann et al. 2000, Suominen et al. 2010, 

Korhonen et al. 2012).Modifieringen faktagranskades utav samma läkare som hjälpt till 

i översättningen av instrumentet.

Rekrytering av deltagare gjordes genom att kontakt togs med berörda 

verksamhetschefer för godkännande av studien. Författarna mailade först samtliga

verksamhetschefer där studiebeskrivning bifogades och om svar uteblev togs även 

telefonkontakt. Två verksamhetschefer avböjde deltagande i studien på grund av hög

arbetsbelastning samt belastning från andra undersökningar och ersattes därför med två 

nya verksamhetschefer som kontaktes på samma sätt. På grund av försenade svar och 

omorganisationer försköts datumet för utdelande av enkäter på fyra av nio avdelningar. 
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Efter att verksamhetschefer godkänt genomförande av studien kontaktades berörda 

avdelningschefer för vidare information om studien och tidpunkt för utdelande av 

enkäterna.Varje avdelningschef försågs med 11 enkäter att dela ut på respektive 

avdelning samt en låda för insamling av dessa.En avdelningschef fick 12 enkäter då det 

totalt skulle delas ut 100 stycken. På varje enkät medföljde informationsbrev till 

deltagarna som beskrev studiens syfte och att deltagande var frivilligt. Sju dagar efter

datumet för utdelandet av enkäterna skickades en påminnelse ut till respektive 

avdelningschef för att få en överblick av eventuellt bortfall. Alla deltagarna hade fjorton 

dagar till sitt förfogande att besvara enkäterna och därefter hämtade författarna in

lådorna med enkäterna

2.5 Dataanalysmetod

För att analysera deltagarnas svar i kunskapsdelen räknades summan av deltagarnas 

svarsalternativ ut. Varje enskild deltagare fick ett poäng för varje rätt svar vilket 

resulterade i en poängskala mellan 0-34. Om deltagarna svarat fel eller varit osäkra 

räknades den frågan som noll poäng. En högre siffra innebar en högre kunskapsnivå. 

Efter detta räknades medelvärdet, minimumvärdet, maximumvärdet och 

spridningsmåttut för hela undersökningsgruppen.

I attityddelen räknades ett medelvärde ut för varje persons generella attityd utifrån att 

varje påståendes svarsalternativ var graderat från 1-5. Poängen adderades för varje 

deltagare och dividerades i antalet påståenden i attityddelen (30 påståenden). En högre 

poäng representerade en positivare attityd. Viljan att vårda-delen analyserades på 

samma sätt men där representerade en lägre siffra en högre vilja att vårda. Medelvärdet, 

minimumvärdet, maximumvärdet och spridningsmåtträknades ut för båda dessa delar.

För att resultatet av viljan att vårda-delen skulle bli jämförbart med andra studier 

delades den graderade skalan in i två delar. En del motsvarade att deltagarna hade en 

vilja att vårda och den andra att de saknade viljan att vårda. Om deltagarna svarade att 

de var osäkra räknades detta som en avsaknad av vilja. Efter detta räknades en 

procentsats ut för de deltagare som hade viljan att vårda.

För att analysera skillnader mellan åldersgrupper delades undersökningsgruppen in i två 

nästan lika stora delar. Detta resulterade i en grupp med 31 yngre sjuksköterskor (24-37 

år) och en grupp med 32 äldre sjuksköterskor (40-64 år). Efter detta gjordesett t-test för 

att urskilja om signifikanta skillnader existerade mellan grupperna och för att se i vilka 
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påståenden signifikanta skillnader förekom. Referensvärdet för signifikanta skillnader 

var p<0,05.

För all ovanstående statistisk bearbetning användes statistikprogrammet IBM SPSS 

Statistics Version 20 för Windows.Analys av erhållen dataoch bakgrundsdata 

presenterades i form av tabeller och i löpande text.

2.6 Forskningsetiska överväganden

Forskningsetiska överväganden som författarna hade i beaktande var deltagarnas rätt till 

anonymitet vilket säkerhetsställdes genom att de aldrig behövde uppge personuppgifter 

samt att insamlat material förstördes efter ett godkännande av uppsatsen.Resultatet av 

insamlat material bearbetades i grupp och inte utifrån enskilda sjukhus eller enskilda 

individer.Enligt Sykepleiernes Samabeide i Norden (2003) är en forskare skyldig att 

garantera deltagarna rätten till konfidentialitet. Andra etiska överväganden var samtycke 

och tillåtelse att genomföra studien vilket författarna säkerhetsställde genom kontakt 

med verksamhetschefer. För att genomförandet av en studie skall vara etiskt försvarbart 

måste forskare få ett informerat samtycke av alla inblandade parter samt försäkra 

deltagarna att de kan avstå från deltagande oavsett tidpunkt under studiens gång 

(Sykepleiernes Samabeide i Norden 2003).Frivilligt deltagande till studien försäkrades

genom informationsbrevet som bifogades på varje enkät.
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3. Resultat

I föreliggande studie presenteras deltagarnas bakgrundsdata i en tabell med tillhörande 

löpande text. Resultatet med sektionerna kunskap, attityder och viljan att vårda 

presenteras utifrån syfte och frågeställningar i en tabell och kompletteras med löpande

text. Kunskapsdelen presenteras utifrån två områden: smittvägar och sexuell läggning

och attityddelen utifrån fyra områden: rädsla, utbildning, specifika grupper och viljan att 

vårda.

3.1 Deltagarnas bakgrundsdata

Deltagarna var 63 sjuksköterskor från tre olika sjukhus i mellersta Sverige som 

representerade verksamhetsområdena kirurgi, specialmedicin och internmedicin. 

Medelåldern var 41,4 år, de yngsta deltagarna var 24 år och de äldsta 64 år. 

Minimumvärdet för antal arbetade år som sjuksköterska var ett år, maximumvärdet var 

42 år och medelvärdet var 12,9 år. Deltagarnas utbildning inom infektion och/eller 

HIV/AIDS samt erfarenhet av att vårda patienter som har HIV/AIDS presenteras i tabell 

1.

Tabell 1 Deltagarnas utbildning och erfarenhet.

Utbildning inom 

infektion

Utbildning i 

HIV/AIDS

Erfarenhet av att 

vårda patienter 

som har HIV/AIDS

Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Ja 11 17,5 6 9,5 15 23,8

Nej 52 82,5 56 88,9 48 76,2

Totalt 63 100 62 98,4 63 100

HIV = Humant immunbrist virus, AIDS = Förvärvat immunbrist syndrom

3.2 Sjuksköterskornas kunskap, attityder och vilja att vårda

Majoriteten av sjuksköterskorna hade goda kunskaper om HIV/AIDS och en positiv

attityd gentemot denna patientgrupp. Överlag visade sjuksköterskorna också en vilja att 

vårda patienter med HIV/AIDS. Medelvärdet av sjuksköterskornas poäng på 

kunskapsdelen motsvarade 69 % rätta svar och 85,7 % av sjuksköterskorna hade en vilja 

att vårda patienter med HIV eller AIDS. Se tabell 2.
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Tabell 2 Deltagarnas kunskap, attityder och vilja att vårda. (n=63)

Kunskap Attityder Viljan att vårda

Medelvärde 23,5 4,35 1,77

Standardavvikelse 3,32 0,44 0,88

Minimum 9,00 3,26 1,00

Maximum 30,0 4,97 5,00

Kunskap: minimum= 0, maximum= 34 poäng. Attityder: negativ attityd= 1, positiv attityd= 5. Viljan att 

vårda: har vilja att vårda= 1, saknar vilja att vårda= 5.

Det fanns ävenen signifikant skillnad i attityder mellan yngre och äldre sjuksköterskor, 

där de yngre sjuksköterskorna hade en positivare attityd gentemot patienter med

HIV/AIDS än de äldre sjuksköterskorna. Se tabell 3.

Tabell 3Skillnader mellan yngre och äldre deltagare.

Yngre 24-37 år

(n=31)

Äldre 40-64 år

(n=32)

M (SD) M (SD) t

df=61

p

Kunskap 23,58 (3,75) 23,44 (2,91) 0,170 0,866

Attityder 4,50 (0,40) 4,21 (0,44) 2,768 0,007

Viljan att vårda 1,58 (0,82) 1,96 (0,91) 1,722 0,090

df=Frihetsgrad. M=Medelvärde. SD=Standardavvikelse. Kunskap: minimum= 0, maximum= 34 poäng.  

Attityder: negativ attityd= 1, positiv attityd= 5. Viljan att vårda: har vilja att vårda= 1, saknar vilja att 

vårda= 5.

3.3 Kunskap

3.3.1 Smittvägar

På kunskapsdelen trodde mer än en fjärdedel av deltagarna felaktigt att en kondom ger 

100 % skydd mot att smittas av HIV genom sexuella kontakter och 7,9 % svarade att de 

var osäkra. Vidare svarade 6,3 % av sjuksköterskorna att det var nödvändigt att använda 

komplett skyddsutrustning som munskydd, skyddsglasögon, skyddsrock, skyddsmössa 

och handskar vid vårdandet av en patient med HIV/AIDS. Vid påståenden om specifika 

smittvägar svarade majoriteten av sjuksköterskorna rätt men avvikande svar förekom 

även där. En deltagare svarade att HIV kan smitta via vardagliga kontakter och tre 

deltagare svarade att de var osäkra på detta påstående. En annan deltagare var även 

osäker på om HIV kan smitta via blod och blodprodukter. 
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3.3.2 Sexuell läggning

Vissa påståenden i kunskapsdelen handlade om sexuell läggning förknippat med HIV

och där svarade en sjuksköterska att denne var osäker på om alla homosexuella har 

HIV/AIDS. 11,1 % av sjuksköterskorna svarade även att HIV är en sjukdom som 

snarare är relaterad till sexuell läggning än sexuella aktiviteter.

3.4 Attityder

3.4.1 Rädsla

I attityddelen framgick det att det föreligger en rädsla att bli smittad av HIV då 28,6 % 

av sjuksköterskorna svarade att de var rädda att bli smittade av HIV i vårdandet av en 

patient med denna sjukdom. I detta påstående hade de äldre sjuksköterskorna ett 

medelvärde på 3,19 och uppvisade därmed en större rädsla att smittas av HIV i 

vårdandet jämfört med de yngre som hade ett medelvärde på 3,87, denna skillnad var 

signifikant(p=0,024). En av dessa sjuksköterskor tänkte även ”kommer jag att få HIV 

och kommer jag att dö?” i samband med vårdandet av en person med HIV. 12,7% av 

deltagarna svarade att de var osäkra på om vårdandet av patienter med HIV/AIDS 

har/kan påverka viktiga relationer och 7,9 % uttryckte en rädsla att utsätta sin familj, 

vänner och kollegor för risk. De äldre sjuksköterskorna hade i detta påstående 3,97 i 

medelvärde och de yngre 4,65vilket visade att de äldre sjuksköterskorna hade en större 

rädsla för att utsätta sin familj, vänner och kollegor för risk vilket var en signifikant 

skillnad (p=0,003).

3.4.2 Utbildning

Det framgick även att en fjärdedel av sjuksköterskorna inte känner att de fått tillräcklig 

utbildning i hur de skyddar sig mot att bli smittade när de vårdar patienter med HIV och 

9,5 % svarade att de var osäkra om de fått tillräcklig utbildning. Gruppen med äldre 

sjuksköterskor hade ett medelvärde på 3,28 i detta påstående och kände därmed ett 

större behov av mer utbildning än de yngre som hade ett medelvärde på 3,87 vilket var 

en signifikant skillnad (p=0,048). Många sjuksköterskor var osäkra på om de ville 

ansvara för patienter med HIV/AIDS på grund av att de inte kände sig kompetenta att 

tillgodose deras fysiska respektive psykiska behov. En femtedel av deltagarna svarade 

att de var osäkra på grund av patienternas psykiska behov och mer än en femtedel på 

grund av patienternas fysiska behov. 
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3.4.3 Specifika grupper

Majoriteten av deltagande sjuksköterskor uppgav att de kände sig bekväma att vårda 

specifika grupper av patienter med HIV/AIDS. Se tabell 4.

Tabell 4Deltagarnas bekvämlighet att vårda olika grupper av människor

medHIV/AIDS. (n=63)

Obekväm 

(%)

Osäker 

(%)

Bekväm 

(%)

Patient som är homosexuell och har HIV/AIDS 4,8 1,6 93,6

Patient som är bisexuell och har HIV/AIDS 4,8 3,2 92,0

En kvinna som är prostituerad och har HIV/AIDS 7,9 4,8 87,3

Patient som har blödarsjuka och HIV/AIDS 6,3 6,3 87,4

Ett barn som har HIV/AIDS 11,1 4,8 84,1

Patient som har ett intravenöst missbruk och 

HIV/AIDS 6,3 6,3 81,1*

*6,3 % av deltagarna svarade inte på denna fråga.HIV=Humant immunbrist virus. AIDS=Förvärvat 

immunbrist syndrom

Mer än en femtedel av sjuksköterskorna kände mer sympati för patienter som fått HIV 

genom blodtransfusioner än de som fått det via intravenöst missbruk men de var osäkra 

i ett likartat påstående som handlade om blodtransfusioner och sexuella kontakter. Tre 

av deltagarna svarade även att de endast kände lite sympati för intravenösa missbrukare 

som fått HIV och fem personer var osäkra på samma påstående.

I påståenden som omfattade homosexualitet svarade två deltagare att de var osäkra om 

de var lika bekväma att etablera en vårdrelation med en patient de visste var 

homosexuell som med en patient de visste var heterosexuell. En deltagare kände sig 

heller inte lika bekväm med att vårda en homosexuell kvinna som en kvinna som inte 

identifierats som homosexuell. En annan deltagare höll starkt med i påståendet att 

homosexualitet är en alternativ livsstil som borde fördömas.  

3.4.4 Viljan att vårda

En deltagare visste inte om denne tyckte det var värdefullt att spendera sin tid och 

energi på att ta hand om en patient som är döende i AIDS. I ett annat påstående 

uttryckte en deltagare att denne och vårdinstanser bör ha rätten att vägra vårda patienter 
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med HIV/AIDS och två andra deltagare var osäkra om de bör ha rätten att vägra vårda. 

Dock skulle de inte vägrat vårda denna patientgrupp i praktiken.

4. Diskussion

4.1 Huvudresultat

Majoriteten av sjuksköterskorna hade god kunskap om HIV och AIDS, positiva

attityder samt en vilja att vårda denna patientgrupp.En del av sjuksköterskorna uttryckte

dock en rädsla för att smittas av HIV, ett behov av mer utbildning och negativa attityder 

gentemot vissa specifika grupper med sjukdomen.Yngre sjuksköterskor hade positivare 

attityder än äldredå det fanns en signifikant skillnad i attityder mellan dessa 

åldersgrupper.

4.2 Resultatdiskussion

Resultatet visade att sjuksköterskorna i föreliggande studie generellt hade god kunskap 

om HIV och AIDS med ett medelvärde på 69 % rätta svar eftersom andra studier som 

använt samma instrument fått medelvärden mellan 62-73 % rätta svar (Lohrmann et al.

2000, Oyeyemi et al. 2006, Suominen et al. 2010, Korhonen et al. 2012).I studien av 

Suominen et al. (2010) ingick det 322 sjuksköterskor från Finland, 191 från Estland och 

168 från Litauen, medelåldern var 40,6 år och medelvärdet för antal arbetade år som 

sjuksköterska var 14,9 år vilket liknar undersökningsgruppen i denna studie.I 

attityddelen fick Suominen et al. (2010) ett medelvärde på 67 % och i sektionen vilja att 

vårda fick Finland 81 %, Estland 54 % och Litauen 9 % vilket visar att sjuksköterskorna 

i denna studie både hade positivare attityder och en större vilja att vårda patienter med 

HIV och AIDS.Sjuksköterskorna i föreliggande studie fick en procentsats på 85,7% i 

viljan att vårda-delen och är därmed mer jämförbara med Finland än Estland och 

Litauen. Författarna till denna studie tror detta beror på ländernas geografiska spridning 

och därmed ländernas kulturella skillnader, exempelvis i synen på HIV och AIDS. Dock 

visar detta på stora skillnader mellan Sverige och Finland jämfört med Estland och 

Litauen vilket kan anses vara oroväckande då alla länder ligger i Europa och en 

sjuksköterska har möjlighet att arbeta över gränserna vilket även stödjs av Suominen et 

al. (2010).

Oyeyemi et al. (2006) hade i sin studie utförd i Nigeria 249 deltagande sjuksköterskor 

med en medelålder på 40,3 år och ett medelvärde på 62 % i kunskapsdelen, 59 % i 

attityddelen och 70,4% av deltagarna hade en vilja att vårda patienter med HIV och 
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AIDS. Mellan denna studie och föreliggande studie kunde bara en likhet hittas och det 

var medelåldern. I övrigt skiljer sig studierna åt i resultatet av samtliga delar då 

sjuksköterskorna i föreliggande studie uppvisade en högre kunskapsnivå, positivare 

attityder och en större vilja att vårda. Lohrmann et al. (2000) ochKorhonen et al.

(2012)har i sina studier också använt samma instrument men deltagarna var 

sjuksköterskestudenter som studerade sista året. I studien av Korhonen et al. (2012) var

deltagarna finska sjuksköterskestudenter med en medelålder på 28,3 år och deras 

resultat blev 72 % rätta svar i kunskapsdelen, 74 % i attityder och 60 % hade en vilja att 

vårda patienter med HIV och AIDS. Jämfört med sjuksköterskorna i vår studie hade de 

en högre kunskapsnivå men mer negativa attityder och en mindre vilja att vårda. Då 

detta också var en studie utförd i Finland trodde författarna till föreliggande studie att 

resultaten skulle vara mer likartade dock kan faktumet att de var sjuksköterskestudenter 

påverka. I studien av Lohrmann et al. (2000) var deltagarna 180 tyska 

sjuksköterskestudenter med en medelålder på 21 år och de fick 73 % rätta svar på 

kunskapsdelen. EftersomLohrmann et al. (2000) och Korhonen et al. (2012) hade en 

procentsats på 72 respektive 73 % i kunskapsdelen liknar detta resultatet i följande 

studie då de olika resultaten bara skiljer sig ett par procent åt.

Att sjuksköterskor generellt har en god kunskapsnivå och en positiv attityd gentemot 

människor som lever med HIV/AIDS har även påvisats i andra studier med andra 

datainsamlingsmetoder (Walusimbi & Okonsky 2004,Delobelle et al. 2009). Röndahl et 

al. (2003) visade i sin studie att svenska sjuksköterskor hade positiva 

attityder.Dettagörresultatet i föreliggande studie mer generaliserbart i Sverigedå två 

studier utförda i samma land blir mer jämförbara eftersom sjuksköterkorna har samma 

kompetenskrav och utbildning. Studier som talar emot resultatet i föreliggande studie är

Juan et al. (2004),Williams et al. (2006) ochChen och Han (2010) som visade att 

sjuksköterskor hade bristande kunskap om HIV/AIDS. Mbanya et al. (2001) påvisade i 

sin studie att sjuksköterskor hade tillfredsställande kunskap men att endast hälften 

uppvisade goda attityder vilket också talar emot föreliggande resultat. Dock är alla 

dessa studier från olika länder med olika kompetenskrav för sjuksköterskor vilket 

författarna menar problematiserar jämförbarheten mellan studierna. Detta kan 

tydliggöras i studien av Mbanya et al. (2001) där kunskapsdelen bland annat bestod av 

påståenden om huruvida HIV orsakades av häxkrafter och myggbett medan denna 

studies kunskapsdel exempelvis efterfrågade virusets patofysiologi.
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Resultatet visade även att det fanns signifikanta skillnader i attityder mellan 

åldersgrupper vilket även har påvisats i andra studier (Suominen et al.2010, Korhonen 

et al. 2012). Studien av Suominen et al. (2010) visade att yngre sjuksköterskor hade en 

positivare attityd än äldre vilket liknar resultatet i föreliggande studie medan Korhonen 

et al. (2012) påvisade motsatsen hos sjuksköterskestudenter. En signifikant skillnad 

fanns även i påståenden som handlade om rädsla att bli smittad av HIV där de äldre 

uppvisade en större rädsla. Att sjuksköterskor är rädda att bli smittade av HIV har även 

påvisats i andra studier (Olivier & Dykeman 2003,Juan et al. 2004, Walusimbi & 

Okonsky 2004, Delobelle et al. 2009, Chen & Han 2010). Författarna till föreliggande 

studie menar att rädslan hos sjuksköterskor bör uppmärksammas och att utbildning bör 

sättas in där behov finns. Detta stöds av Walusimbi och Okonsky (2004) ochJuan et al.

(2004) som har påvisat att mer kunskap ger en minskad rädsla för HIV och AIDS.

I resultatet av denna studie fanns inslag av negativa attityder, exempelvis framgick det 

att en minoritet av sjuksköterskorna uppvisade negativa attityder gentemot patienter 

som var HIV-smittade och homosexuella. Detta talar emot ICN:s etiska kod för 

sjuksköterskor som bland annat beskriver att sjuksköterskan skall visa respekt för 

patienters olika sexuella läggning (Svensk sjuksköterskeförening 2007). I föreliggande 

studie framkom det även att vissa sjuksköterskor ansåg att de borde ha rätten att vägra 

vårda patienter med HIV och AIDS vilket också strider mot ICN:s etiska kod för 

sjuksköterskor som beskriver att en sjukdom aldrig får utgöra en begränsning för 

sjuksköterskan i patientens vård (Svensk sjuksköterskeförening 2007). Vidare fanns det 

även inslag av en låg kunskapsnivå i denna studie vilket författarna menar bör 

uppmärksammas då det i kompentensbeskrivningen för sjuksköterskor framgår att de 

skall besitta adekvat kunskap och vara uppdaterad efter ny forskning (Socialstyrelsen 

2005). Om sjuksköterskan inte har adekvat kunskap om patientens aktuella 

sjukdomsbild kan detta leda till att omvårdnaden påverkas genom att kommunikationen 

blir ytlig, bristfällig och därmed oprofessionell. Sjuksköterskan kommer därefter även 

ha svårt att sätta sig in i patientens situation och förstå dennes tankar, känslor och 

vårdrelationen blir därmed ansträngd (Eide & Eide 2012). 

4.3 Metoddiskussion

Ett bekvämlighetsurval användes i föreliggande studie vilket kan anses vara en svaghet 

då det gör resultatet mindre generaliserbart (Polit & Beck 2013). Dock kunde syfte och 

frågeställningar besvaras utifrån denna urvalsmetod och enligt Polit och Beck (2013) 
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tillämpar sig ett bekvämlighetsurval väl när deltagare i en studie skall rekryteras från en 

viss miljö eller organisation. I denna studie användes även en beskrivande jämförande 

design vilket lämpade sig bra i denna typ av studie utifrån syfte och frågeställningar.

En svaghet i metoden var att författarna modifierade ett redan validerat instrument för 

användning i denna studie. Modifieringen var nödvändig då det ursprungliga 

instrumentet var i engelsk version och innehöll faktafel på grund av att begreppen HIV 

och AIDS jämställdes med varandra. Detta hade annarsorsakat felaktiga påståenden för 

deltagarna att besvara vilket även hade medfört att resultatet inte varit tolkningsbart. För 

att styrka modifieringen av instrumentet gjordes en översättning enligt ”Back-

translation” (Polit & Beck 2013) där översättningarna stämde överrens med varandra 

och en faktagranskning utfördes av en läkare som specialiserar sig inom infektion vilket 

säkerhetsställde att instrumentet innehöll korrekt fakta.Författarna såg även att dessa 

modifieringar gjorts i andra studier (Lohrmann et al. 2000, Suominen et al. 2010, 

Korhonen et al. 2012).

Instrumentet var ursprungligen framtaget i USA vilket kan ha resulterat i kulturella 

influenser. Enkätens utformning kan vara ett tecken på detta då författarna menar att den

i vissa avseenden kundeses somheteronormativ. Enkäten utgick från att respondenterna 

var heterosexuella eftersom det inte fanns något påstående som behandlade hur 

deltagarna skulle uppleva att vårda en heterosexuell person utan bara homosexuella och 

bisexuella. Detta kan ha resulterat i att andra attityder har förbisetts och missats vilket 

kan anses vara en svaghet. Dock har författarna sett att instrumentet använts i andra 

länder med lyckade resultat (Lohrmann et al. 2000, Oyeyemi etal. 2006, Suominen et 

al. 2010, Korhonen et al. 2012).

I enkätens sista del om viljan att vårda fick deltagarna ta ställning till olika patientfall 

och därmed olika sorters vårdtyngd och problematik. Detta kan ur deltagarnas 

perspektiv hatolkats som påståenden angående arbetsuppgifter som måste utföras för 

patienter med HIV/AIDS och därmed inte huruvida de var villiga att vårda 

patientgruppen i sig. Därmed försvinner fokus från viljan att vårda och ersätts med 

viljan att utföra en viss arbetsuppgift. Viljan att vårda-delen kan även utgjort en svaghet 

i dataanalysmetoden då författarna delade upp svarsalternativen i två delar vilket 

resulterade i att deltagarna antingen hade en vilja att vårda eller inte. Detta medförde att 

deltagarna som svarat att de var osäkra om de ville vårda räknades som att de inte hade 

någon vilja att vårda. En risk finns att resultatet förskjutits mot att deltagarna i större 
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utsträckning saknade viljan att vårda eftersom det fanns fler svarsalternativ för avsaknad 

av vilja.Detta var dock en nödvändig åtgärd för att kunna jämföra resultatet med andra 

studier som använt samma instrument men som hade viljan att vårda-sektionen med 

endast två svarsalternativ. Trots att deltagarna i föreliggande studie fick ta ställning till 

patientfall och att resultatet kan ha förskjutits uppvisade de ändå en vilja att vårda i 

större utsträckning än sjuksköterskor i andra studier vilket ändå tyder på att viljan att 

vårda-delen uppfattats korrekt.

Enkäten efterfrågade även i vilken grad deltagarna var obekväma att vårda specifika 

grupper med HIV och AIDS. I ett av dessa påståenden fick de ta ställning till att vårda 

ett barn med HIV/AIDS vilket ur deltagarnas perspektiv kan ha tolkats som att de var 

obekväma att vårda ett barn oavsett dess sjukdomsbild. En del av deltagarna kan i 

besvarandet ha tänkt att de inte har den utbildning och kompetens som krävs för att 

vårda barn och därmed svarat att de var obekväma på grund av detta. Författarna har 

haft detta i beaktande och funnit att påståendet om barnet är specifikt då det beroende på 

tolkning kan efterfråga kompetens mer än om deltagarna är obekväma att vårda 

patientgruppen. Författarna menar därför att detta kan vara en förklaring till att 

resultatet av påståendet stack ut i resultatet.

En risk som kan ha funnits vid besvarandet av enkäter är att författarna inte har någon 

vetskap om hur det gick till och därför inte vet om deltagarna besvarade enkäterna i 

grupp, inhämtade fakta eller diskuterade med varandra i besvarandet. Därför föreligger 

det en risk att resultatet kan vara missvisande. Dessutom delades det ut färre enkäter än 

vad det fanns sjuksköterskor på varje avdelning vilket kan ha gjort resultatet mindre 

generaliserbart (Polit & Beck 2013, Forsberg & Wengström 2013). Detta för att vissa 

deltagare kan ha varit mer benägna att svara på enkäterna med tanke på utbildning, 

erfarenhet eller intresse om HIV och AIDS. En annan faktor som också kan ha inverkat 

är att avdelningscheferna kan ha valt att dela ut enkäterna efter eget tyckande (Forsberg 

& Wengström 2013) och därmed valt ut vilka sjuksköterskor som skulle delta.

Det finns en risk för ett stort bortfall då enkäter används som datainsamlingsmetod 

(Forsberg & Wengström 2013) dock var bortfallet i föreliggande studie 37 % och enligt 

Polit & Beck (2013) bör andra studier ligga till grund för inom vilket intervall bortfallet 

blir godtagbart. Författarna i föreliggande studie har sett att de i andra studier med 

samma mätinstrument haft ett bortfall mellan 2.2–65 % (Lohrmann et al. 2000, 
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Oyeyemi et al. 2006, Suominen et al. 2010, Korhonen et al. 2012). Detta tyder på att 

bortfallet i denna studie ligger inom intervallet. Det största interna bortfallet var 6,3 % 

på ett påstående vilket inte påverkade analysen av resultatet. Författarna skickade även 

ut en påminnelse till avdelningarna vilket kan ha bidragit till en ökning av 

svarsfrekvensen (Polit & Beck 2013). Det var även en jämn fördelning av bortfallet 

mellan de olika sjukhusen i denna studie vilket gör att alla sjukhus blev representerade i 

lika stor utsträckning. Detta kan anses vara en styrka för resultatet då det blir mer 

generaliserbar för samtliga sjukhus (Polit & Beck 2013). En enkät valdes att inte tas 

med i resultatet på grund av att arbetet redan var sammanställt när den kom in. 

Författarna anser att detta inte påverkat resultatet eftersom det endast handlade om en 

enkät.

4.4 Allmändiskussion

Många studier har belyst sjuksköterskors kunskap och attityder i andra länder men 

utifrån denna studie menar författarna att det kan behöva genomföras mer forskningi 

Sverige.I föreliggande studie framkom att det fanns en rädsla för att bli smittad av HIV 

och sjuksköterskorna uttryckte ett behov av mer utbildning, detta trots en liten 

undersökningsgrupp. Författarna menar därför att en mer omfattande studie behövs i 

Sverige för att belysa i hur stor utsträckning sjuksköterskor uttrycker detta. Vidare 

forskning om hur omvårdnaden påverkas av sjuksköterskors kunskap och attityder är 

också nödvändig för att kunna vidareutveckla och bibehålla en god kvalitet på vården.

Då de äldre sjuksköterskorna i denna studie uppvisade en mer negativ attityd gentemot 

denna patientgrupp än de yngre skulle interna utbildningar på arbetsplatser kunna bidra 

till mer enhetliga och positiva attityder. Det kan också vara av betydelse för den 

enskildasjuksköterskan att denne har tillräcklig utbildning inom området för att kunna 

tillgodose denna patientgrupps behov.

4.5 Slutsats

Trots att sjuksköterskorna hade god kunskap, positiva attityder och en vilja att vårda 

denna patientgrupp förelåg en rädsla att bli smittad av HIV och därför behövs mer 

utbildning om HIV och AIDS för sjuksköterskor. Yngre sjuksköterskor hade även 

positivare attityder än äldre. Vidare forskning bör även genomföras då få studier belyser 

detta område i Sverige.
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