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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Personer som lever med HIV/AIDS har upplevt att sjuksköterskor valt att ta 

avstånd i vårdandet vilket har fått flera patienter att känna sig diskriminerade. Sjuksköterskor 

ska sträva efter att upprätthålla möjliga bästa vård för alla patienter. Hinder uppkommer om 

en sjuksköterska inte kan tänka sig att vårda en person för att hen lider av sjukdomen. Det 

finns en tydlig koppling hur sjuksköterskans kunskaper och attityder påverkar patientens 

omvårdnad. 

 

Syfte: Syftet var att beskriva påverkande faktorer som har inverkan på sjuksköterskans 

kunskap och attityd i vårdandet av patienter med HIV/AIDS. 

 

Metod: Deskriptiv litteraturstudie med systematisk sökning. Totalt användes 11 studier från 

Cinahl, Pubmed och PsycInfo. Inklusionskriterier var vuxna män och kvinnor med sjukdomen 

HIV/AIDS. Exklusionskriterier var barn (0-18år) med HIV/AIDS, vuxna utan sjukdomen, 

litteratusstudier samt sjuksköterskestudenter. Studierna granskades genom integrerad analys 

med induktiv ansats. 

 

Resultat: Påverkbara faktorer som hade inverkan på sjuksköterskans kunskap var utbildning 

och tidigare erfarenhet. Sjuksköterskor visade bristande kunskap som orsak till avsaknad av 

de två faktorerna. Faktorer som hade påverkan och inverkan på sjuksköterskans attityder var 

deras vilja att vårda samt rädsla för att bli smittad. Sjuksköterskor hade en negativ attityd till 

att vårda patienter med HIV/AIDS. 

 

Slutsats: Sjuksköterskan är i behov av mer kunskap, både genom utbildning och erfarenhet. 

En sjuksköterskas kunskap påverkar attityder till patienter med sjukdomen. Kunskapen och 

attityden tillsammans påverkar patientens omvårdnad och den personcentrerade vården. 

 

Nyckelord: Aids, Attityd, Hiv, Kunskap, Personcentrerad omvårdnad, Sjuksköterska 
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1. Inledning 

År 2014 rapporterades det att cirka 6500 människor lever med HIV i Sverige (Gisslén, 2014). 

Smittsamheten är idag låg eftersom en effektiv bromsmedicin tagits fram. De smittade kan 

fortsätta att leva ett långt liv. Trots den goda prognosen är det ett flertal människor som 

bemöter personer med HIV/AIDS på ett negativt och nedvärderande sätt. Människorna har en 

föråldrad och felaktig syn på sjukdomen som resulterar i att personer med HIV/AIDS 

diskrimineras (Folkhälsomyndigheten, u.å). Av författarnas egna erfarenheter upplevs det 

idag som att sjuksköterskor känner sig osäkra i mötet med patienter med HIV/AIDS. Genom 

att studera faktorer som har en påverkan och inverkan på sjuksköterskans kunskap och attityd 

i vårdandet av patienter med sjukdomen, kan litteraturstudien visa vilka resurser och åtgärder 

som behövs för att kunna ge patienten bästa möjliga omvårdnad. 

 

2. Bakgrund  

2.1 Humant immunbristvirus, HIV 

Humant immunbristvirus (HIV) är en infektionssjukdom som ingår i retrovirus. Det är en 

virusgrupp som karaktäriserar sig med att de gör om sitt RNA-arvsanlag till en DNA-kopia, 

för att sedan föra över egna generna till värdcellens arvsmassa. Celler med receptorerna CD-4 

är de celler som främst är mottagliga för att bli smittade av HIV. När HIV har överförts till 

värdcellen kommer viruset övergå till latens. Latenstiden är lång, vilket medför att personen 

som blivit infekterad kan vara omedveten om smittan ett tag och därför också ovetandes 

sprida viruset vidare. HIV kan delas in i typ 1 och typ 2 varav HIV-1 anses vara mer 

smittsamt samt ger allvarligare sjukdomsförlopp jämfört med HIV-2 (Ericson & Ericson, 

2009).  

 

2.1.1 Epidemiologi  

År 2014 uppskattades det vara omkring 35 miljoner människor i världen som var drabbade av 

HIV-infektionen. Sjukdomen finns i hela världen, dock existerar sjukdomen främst i de 

fattigaste länderna. Afrika är den kontinent som är mest drabbat och söder om Sahara finns 

den största delen av HIV-smittade personer. I Sverige finns det cirka 6500 människor som har 

HIV-infektionen, dock finns ett mörkertal som uppskattas till ytterligare 15-20%. De flesta i 

Sverige som insjuknar i HIV blir smittade utomlands och det finns en liten del i Sverige som 

fortfarande blir smittade via sex, då främst när män har sex med män (Gisslén, 2014).  

 

2.1.2 Smittöverföring  

HIV-infektionen smittas vanligtvis genom kroppsvätskor och vävnader som sperma, blod 

eller via livmoderhalsen. HIV kan även smittas när personer delar samma kontaminerad kanyl 

vid användning av narkotika eller läkemedel som intas intravenöst. Det finns även en risk som 

vårdpersonal att sticka sig på en använd kanyl. Barn som drabbas får oftast smittan överfört 

till sig under graviditeten, via förlossningen eller bröstmjölken av sin mamma som sedan 

tidigare har infektionen. Det finns ingen evidens för att infektionen smittar via handskakning, 

pussar, kramar eller delade personliga saker som mat eller vatten (World Health Organization, 

2017). 
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2.1.3 Symtom, diagnos och behandling 

Under den första fasen i insjuknandet är det vanligt att patienten inte upplever några symtom. 

Efter cirka 2 veckor kan patienten däremot börja känna typiska tecken som feber, frossa eller 

halsont (Ericson & Ericson, 2009). I en studie nämns även andra symtom som är vanliga, 

både i det tidiga- och senare sjukdomsförloppet som muskelvärk och/eller ledsmärta, dålig 

sömn och trötthet, buksmärtor, klåda, stickningar, nervositet, ängslighet samt sexproblematik 

(Wilson et al., 2016). När personens immunsystem börjar att påverkas mer kan även personen 

drabbas av svullna lymfkörtlar, ofrivillig viktnedgång och diarrér. Om patienten inte kan få 

tillgång till behandling kan det leda till ytterligare andra sjukdomar som tuberkulos, 

kryptokockmeningit eller cancer (World Health Organization, 2017). 

 

Ericson & Ericson (2009) beskriver att diagnosen kan ställas genom ett HIV-test där det 

undersöks om patienten möjligtvis har utvecklat HIV-antikroppar. Antikropparna börjar 

bildas efter dryga 3 veckor efter infektionens början. Personer som testas för HIV är personer 

som misstänks ha smittan, blodgivare och gravida kvinnor. Idag finns inget botemedel för 

HIV dock finns det mediciner vars funktion är att bromsa sjukdomsförloppet och lindra 

symtomen. Medicinen kallas ART och har som syfte att angripa det virus som finns i blodet 

för att minska risken till att fler celler blir infekterade.    

 

2.2 Aids 

När en person med HIV-infektion visar allvarliga tecken på cellulär immunbrist är 

sannolikheten stor att personen har drabbats av aids. När patienten går in i sista fasen i HIV-

infektionen går patienten in i aidsfasen. Då kan patienten drabbas av olika sjukdomar som 

olika typer av pneumoni, tuberkulos, sekundära cancerformer, även HIV-encefalopati-

encefalit som bidrar till en minskad kognitiv förmåga. Då har HIV-viruset infekterat så många 

T4-lymfocyter att immunförsvaret inte längre kan arbeta på samma sätt som hos en frisk 

person. Smittorisken är stor i aidsfasen. Förvärvat immunbristsyndrom, aids, finns mest i 

utvecklingsländer. 95 % av de patienter som dör i aids kommer från ett utvecklingsland 

(Andreassen Tørseth, Fjellet, Hægeland, Wilhelmsen & Stubberud, 2011). Costa Medeiros et 

al. (2017) har gjort en studie som visar att medelvärdet för överlevnadstiden är 20,7 månader 

efter de att patienten fått beskedet att de har aids. 25 % av dödsfallen inträffade 4 månader 

efter beskedet och 50 % inträffade efter 15 månader. Andreassen Tørseth et al. (2011) menar 

att 100 % av alla patienter som inte har fått behandling mot aids, avlider inom 5 år. 

 

2.3 Kunskap  

Kunskap kan definieras på olika sätt. För att kunna förklara begreppet kunskap delas det in i 

tre olika kunskapsformer. Teoretisk kunskap är den form då information inhämtas från 

vetenskapen i form av böcker, tidskrifter, föreläsningar och samtal. I denna form används den 

teoretiska kunskapen med hjälp av matematiska bevis för att förklara orsaker och samband. 

Här görs också studier från verkligheten genom experiment och observationer (Nilsson 

Kajermo, Johansson & Wallin, 2014). James (2010) menar att teoretisk kunskap (Episteme) är 

säker och sann. Omvårdnaden grundar sig i vetenskaplig kunskap, för att sedan integrera med 

praktisk kunskap.  

 

Praktisk kunskap är en annan form, där en person vet hur en speciell praktisk handling ska 

utföras. Och även vet vad som ska utföras (Nilsson Kajermo et al., 2014), vilket James (2010) 
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också beskriver i sin avhandling. Omvårdnad handlar om vad sjuksköterskan gör och hur hon 

gör det. Nilsson Kajermo et al., (2014) menar att kunskapsformen visar att en person kan 

besitta färdigheter praktiskt och på det sättet ha god kunskap. James (2010) beskriver praktisk 

kunskap utifrån två olika perspektiv, praktisk produktiv kunskap (Techne) och kunskap som 

praktisk klokhet (Fronesis). Techne beskrivs som kunskapen bakom det som produceras 

praktiskt, handens och kroppens skicklighet. Fronesis beskrivs som tänkandet bakom 

handlingarna. James (2010) redogör för praktisk klokhet som ett moraliskt sätt att tänka samt 

hur sjuksköterskan ska ta rätt beslut. Dessutom beskriver forskaren vilken handling som är 

mest lämplig för att kunna stödja patienten och ge den bästa vården.  

 

Den tredje formen av kunskap är erfarenhetsbaserad kunskap, vilket är en integration mellan 

teoretisk- och praktisk kunskap. Erfarenheter skapas genom att delta i olika moment. För att 

erfarenheten sedan ska bli kunskap krävs reflektion över vad som har gjorts i momentet. Att 

även kritiskt granska momentet och se det i förhållande till hur momentet utförts tidigare 

bidrar till erfarenhetens omvandling till kunskap. Inom vården handlar det om att både veta 

teoretiskt hur momentet ska utföras och sedan kunna utföra det praktiskt (Nilsson Kajermo et 

al., 2014). Erfarenhetsbaserad kunskap har stor betydelse för omvårdnaden då erfarenhet 

uppkommer vid god teoretisk kunskap tillsammans med god praktisk kunskap, observationer 

av patienten och dess situation (James, 2010).  

 

Inom sjuksköterskeyrket används alla kunskapsformer som hela tiden förnyas. Sjuksköterskan 

bör därför uppdateras om kunskapsformerna för att utveckla vården och jobba evidensbaserat 

(Nilsson Kajermo et al., 2014).  

 

2.4 Attityd 

Ordet attityd betyder att en person har en inställning till något (Malmström, Györki & 

Sjögren, 2006). Wiklund Gustin (2015) menar att begreppet attityd byggs utifrån tre 

komponenter: Kognitiva komponenten, affektiva komponenten och handlingskomponenten. 

Den kognitiva delen handlar om hur människan tänker om andra människor och företeelser. 

Den andra delen, affektiva, grundar sig i människans känslomässiga reaktioner, både positiva 

och negativa känslor. Sista delen, handlingen, står för hur tankar och känslor leder till uttryck 

i situationer och handlingar. De tre komponenterna tillsammans kan medföra att människan är 

stabil och om någon av komponenterna sätts emot kan personen snabbt bli ostabil. 

 

Attityder inom vården kan se varierande ut. Karamouzian, Akbari, Haghdoost, Setayesh & 

Zolala (2015) beskrev att sjukvårdspersonal, som bland annat sjuksköterskor, hade vägrat att 

ge vård till en patient som hade virusinfektionen HIV. Deltagarna i studien berättade också att 

vårdpersonal hade tagit avstånd och försökt undvika fysisk kontakt med patienten, samt 

överdrivit vid försiktighetsåtgärder. En annan studie skriven av Röndahl, Innala och Carlsson 

(2003) tog också upp vårdpersonalens empatiska attityder gentemot patienter med HIV. Till 

skillnad från det som tidigare nämnts hade personalen en mer positiv attityd och upplevde inte 

heller någon större rädsla för att bli smittade av viruset.  

 

 

 

 

 



 

 

4 

 

2.5 Sjuksköterskans omvårdnad  

Att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande är de fyra 

grundläggande ansvarsområden som en sjuksköterska har enligt ICN:s etiska kod. Inom 

vården ska därmed alla patienter mötas med respekt och värdighet, men också ha rätt till liv 

och att ta egna beslut i vårdandet. Sjuksköterskan ska ge vård och omsorg till alla typer av 

människor oavsett kön, religion, hudfärg, sexualitet eller politiska åsikter. Utifrån en av ICN:s 

etiska koder står det att sjuksköterskan ska verka för att ge en jämlik och rättvis fördelning av 

resurser till att vårda. Det står även att sjuksköterskan ska visa medkänsla, respekt, 

trovärdighet och vara lyhörd mot patienten (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 1982:763) beskriver på liknande sätt att sjuksköterskan ska ge en god 

omvårdnad och lika vård för alla människor. Vårdandet ska utföras med respekt och ges med 

värdighet där sjuksköterskan ska främja för en god vårdrelation och stödja patienten till 

självbestämmande och integritet.  

 

Sjuksköterskors omvårdnad av patienter med HIV/AIDS gäller som för alla andra patienter. 

Det innebär att patienterna ska behandlas med respekt samt har rätt till lika vård som övriga 

patienter inom den svenska sjukvården (Kjällquist-Petrisi & Resman, 2016). I en studie 

beskrev forskarna att personer med HIV/AIDS har upplevt att de inte har blivit behandlade 

som alla andra patienter och att sjuksköterskor har varit rädda att röra patienterna. Patienter i 

studien berättade att sjuksköterskor arbetat med handskar vid alla moment trots att det inte var 

nödvändigt (Valencia-Garcia, Rao, Strick & Simoni, 2017). Även en annan studie beskrev att 

patienter upplevde att sjuksköterskor använde överdrivna försiktighetsåtgärder. Patienterna 

berättade att sjuksköterskor tagit avstånd och att de kände sig diskriminerade av 

sjuksköterskans handlingar (Zukoski & Thorburn, 2009). Sjuksköterskans roll är att vara ett 

stöd till patienten och stötta patienten till behandling samt informera om eventuella 

biverkningar. Sjuksköterskan ska försöka upprätthålla en god vårdkontakt (Tunnicliff, Piercy, 

Bowman, Hughes & Goyder, 2013). Förmågan som sjukvårdspersonal att acceptera patienter 

med HIV och deras levnadssätt och sexuella liv är av betydelse för att kunna ge emotionell- 

och fysisk omvårdnad (Irwin, 1998).  

 

2.5.1 Personcentrerad omvårdnad 

Definitionen av personcentrerad omvårdnad betyder att sjuksköterskan ska respektera 

människan som individ. Sjuksköterskan ska acceptera patienten som en människa samt 

respektera patientens personlighet (Slaters, 2006). Sjuksköterskan ska inte bara se sjukdomen, 

utan även människan bakom den. Personcentrerad omvårdnad handlar om att möta alla 

patientens behov som fysiska, psykiska, sociala, existentiella samt de andliga. 

Personcentrerad omvårdnad grundar sig i att sätta patienten i centrum och att låta patienten 

själv vara delaktig i sin vård. Sjuksköterskan ska respektera de val personen gör och inte 

moralisera kring valet (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Kontakten mellan vårdgivare 

och vårdtagare är därför viktig eftersom sjuksköterskan ska stötta patienten i sitt 

självbestämmande. Kärnan i personcentrerad vård är att sjuksköterskan är lyhörd och 

öppensinnad för att förstå vad det är som patienten upplever som dålig livskvalité eftersom 

patienten inte alltid upplever ohälsa och minskad livskvalité på det sättet som sjuksköterskan 

tror att patienten gör (Furze, 2015).  
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3. Problemformulering  

HIV är en sjukdom som finns runt om i världen men existerar främst i Afrika och i fattiga 

länder. År 2014 fanns det cirka 6500 människor i Sverige som var drabbade av 

virusinfektionen HIV (Gisslén, 2014). Sverige är idag ett mångkulturellt land och allt fler 

människor flyttar hit från HIV-drabbade länder (Folkhälsomyndigheten, 2014). Det kan 

innebära att fler sjuksköterskor kommer att bemöta och vårda flera patienter som har 

HIV/AIDS. Studier har visat att patienter upplevt att de blivit dåligt bemötta av vårdpersonal 

genom att sjuksköterskor visat rädsla, tagit avstånd från patienten samt använt överdrivna 

försiktighetsåtgärder (Valencia-Garcia, Rao, Strick & Simoni, 2009; Zukoski & Thorburn, 

2017). Oavsett sjukdom har alla människor rätt till god vård och som vårdpersonal finns det 

riktlinjer att följa som handlar om att visa respekt och ge en jämlik vård till alla (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). Att studera påverkande faktorer som har inverkan på 

sjuksköterskans kunskap och attityd är en viktig förutsättning för att se vad som ligger till 

grund för sjuksköterskans handlingar. De påvisade faktorerna kan ge möjlighet till att ta fram 

åtgärder för att förbättra omvårdanden för patienter med HIV/AIDS.  

 

4. Syfte  

Syftet var att beskriva påverkande faktorer som har inverkan på sjuksköterskans kunskap och 

attityd i vårdandet av patienter med HIV/AIDS.  

 

5. Metod  

5.1 Design 

En litteraturstudie med systematiska sökningar genomfördes med deskriptiv design. Studierna 

granskades, värderades och sammanställdes (Kristensson, 2014).  

 

5.2 Sökstrategi  

De databaser som användes i den systematiska sökningen var Cinahl, Pubmed och PsycInfo. 

Databaserna användes för att de innehåller vetenskapliga artiklar inom omvårdnadsområdet 

(Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2011). I databasen Cinahl genomfördes den 

första sökningen. Där användes ämnesorden: Nurses, Nurse Attitudes, Knowledge, Nursing 

Knowledge, Attitude to AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome, Human 

Immunodeficiency Virus, HIV-Infected Patients, AIDS Patients och Attitude. Ämnesorden 

togs från Cinahl Headings. Det gjordes även en fritextsökning för att undvika att gå miste om 

relevanta artiklar. Fritextorden var: Attitude, Knowledge, HIV/AIDS, HIV, och Nurse. 

Sökorden kombinerades på olika sätt med AND och OR för att få en mer specifik sökning 

(Kristensson, 2014). Andra sökningen gjordes i PsycInfo. Där användes Term finder för hitta 

rätt ämnesord. Här användes ämnesorden: Nurses, Knowledge (General), Attitude, Hiv, AIDS 

(Attitudes toward), Attitudes. Tredje sökningen gjordes i databasen Pubmed och där användes 

ämnesord från MeSH-termer. Ämnesorden var: AIDS Arteritis, Central Nervous System, 

HIV, Attitude, Knowledge, Nursing Care, Nurses. Även här gjordes en fritextsökning med 

orden: Hiv, Nursing care, Attitude och Knowledge. (Se bilaga 1). Begränsningar som 

användes i databaserna var artiklar mellan år 2007-2017, skrivna på engelska och Peer 

rewieved (Forsberg & Wengström, 2013).   
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En kompletterande sökning genomfördes på grund av bortfall i granskningen. Sökningen 

genomfördes som manuell sökning av befintliga studiers referenslistor för att få fram alla 

studier som berör ämnesområdet (Forsberg & Wengström, 2013).   

 

5.3 Urval  

Inklusionskriterier i sökningarna var vuxna män och kvinnor som har diagnosen HIV eller 

Aids. En annan inklusionskriterie var legitimerade sjuksköterskor. Exklusionskriterier var alla 

barn (0-18 år), vuxna personer utan diagnosen HIV eller aids, litteraturstudier och 

sjuksköterskestudenter. 

 

I de olika databaserna lästes först artiklarnas titlar för att se vilka som kunde svara till syftet. 

Sökningen i databasen Cinahl resulterade i 757 studier. I första fasen lästes alla titlar. Därefter 

valdes 47 abstrakt ut för att få en djupare inblick i studien. Här framkom 11 dubbletter av 

studier som exkluderades. I den tredje fasen lästes alla studier igenom för att identifiera vilka 

studier som svarade till syftet, vilket var sju studier. I databasen Pubmed genomfördes urvalet 

på samma sätt som i Cinahl. Resultatet i Pubmed blev 1363 studier. Alla titlar lästes och 35 

abstrakt valdes ut. En studie svarade till syftet och användes i resultatdelen. Den tredje 

sökningen genomfördes i PsycInfo och resulterade i 144 studier. Två abstrakt lästes och en 

studie användes i resultatdelen (Kristensson, 2014). Den manuella sökningen resulterade i två 

artiklar som användes i litteraturstudien. Artiklarna hittades i databasen Pubmed. Tillsammans 

valdes 11 studier ut som svarade till syftet.  

 

5.4 Granskning  

De artiklar som valdes ut hade kvalitativ samt kvantitativ ansats. Granskningen utfördes olika 

utifrån dess ansats. Forsberg & Wengström (2013) beskriver att reliabilitet och validitet har 

stor betydelse i granskningen av kvantitativa studier. Reliabiliteten granskas genom att 

upprepa studien och konstatera att mätvärdet blir samma. Validiteten i studien mäts genom att 

granska de mätinstrument som använts och fastställa att de mäter det som ska mätas. 

Kristensson (2014) beskriver trovärdighet som en viktig pelare i kvalitativ forskning. Då 

granskas studien genom att utgå från olika dimensioner för att säkerställa trovärdigheten. 

Första dimensionen handlar om tillförlitlighet. Då menar Kristensson (2014) att det som 

skrivs i den kvalitativa studien ska vara sant. Det kan granskas på olika sätt. Exempel kan 

vara att ha ett varierat urval och ha ett tydligt beskrivet datamaterial. Andra dimensionen är 

överförbarhet som visar hur studien kan vara användbar i andra sammanhang. Verifierbarhet 

är den tredje dimensionen och det handlar om att forskaren har tolkat intervjuerna på ett 

korrekt sätt utifrån datainsamlingen. Den sista dimensionen, giltighet, visar att studien är 

giltig över en längre tid. Då bekräftas resultatets stabilitet.  

 

Granskning har gjorts av samtliga artiklar som beskrivs i artikelmatrisen (Se bilaga 2). 

Granskningen utfördes av två oberoende och separata granskare. Kristensson (2014) användes 

som granskningsmall. Olika typer av granskningsmallar användes beroende på vilken metod 

och design studien hade. En artikel föll bort i granskningsfasen på grund av studiens låga 

kvalité då bortfallet var stort. Endast artiklar med medelhög- och hög kvalité användes i 

litteraturstudien. Sex studier hade hög kvalité och fem studier hade medelhög kvalité.  
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5.5 Bearbetning och Analys  

Artiklar valdes ut som svarade mot litteraturstudiens syfte. Därefter analyserades artiklarna 

genom integrerad analys för att sammanställa resultatet genom induktiv ansats (Kristensson, 

2014). Första steget innebar att läsa igenom studierna och få fram likheter och skillnader i 

resultatdelen. Upprepade gånger lästes alla 11 studier som var utvalda att vara med i resultatet 

och likheter samt olikheter identifierades. Meningsbärande ord, som svarade mot 

litteraturstudiens syfte, identifierades och markerades för att få en övergripande bild av 

resultatet. Därefter urskildes olika typer av kategorier som integrerades i studierna, vilket 

resulterade i att två kategorier bildades som gav en överblick av litteraturstudiens resultat. 

Under momentet bildades kategorierna: kunskap och attityd. I det sista steget sammanställdes 

informationen som uppkom från de olika kategorierna och då bildades fyra underkategorier 

till resultatdelen som var: utbildning, tidigare erfarenhet, vilja att vårda och rädsla att bli 

smittad. Underkategorierna gav resultatet struktur (Kristensson, 2014). Uppdelningen av de 

olika kategorierna, underkategorierna samt vilka studier som framkommer under de olika 

kategorierna visas i tabell 1. 

     

5.6 Forskningsetiska överväganden  

World Medical Association (2013) innehåller principer som gör att vetenskapliga studier som 

involverar människan fysiskt eller psykiskt måste prövas av en etisk kommitté. Personerna i 

studien måste ge samtycke och deltagandet måste vara frivilligt. Det ska även finnas ett etiskt 

resonemang som är tydligt beskrivet. Forsberg & Wengström (2013) menar att forskarna i de 

olika studierna aldrig ska orsaka skada hos deltagarna. Etisk prövning är obligatorisk för alla 

vetenskapliga studier. Endast studier som genomgått etisk prövning och fått godkänt 

inkluderades i litteraturstudien. Författarna redovisade alla studier som ingick i 

litteraturstudien och allt resultat från dem presenterades utan att implementera subjektiv 

tolkning (Forsberg & Wengström, 2013).  

 

6. Resultat  

Resultatet i denna litteraturstudie innehåller elva studier. Åtta studier hade kvantitativ metod, 

en studie hade kvalitativ metod och två studier med mixad metod. Vid bedömning av 

studiernas kvalité valdes studier ut som hade medelhög- eller hög kvalité. Länder som ingick i 

studierna var Turkiet, Kina, Sydafrika, Ryssland, Jordanien, Litauen, USA, Indien, Uganda 

och Finland/Estland/Litauen.  

 

Analysmetoden som användes var integrerad analys. Där framkom två huvudrubriker som var 

“Sjuksköterskans kunskap om HIV/AIDS” och “Sjuksköterskans attityder mot HIV/AIDS”. 

En översikt av kategorier och underkategorier finns i tabell 1. 
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Tabell 1. Resultatöversikt av innehåll från de 11 studierna. 

                        

  

        

Kunska

p 

 Attityder   

Artikel 

  

Utbildni

ng 

Tidigare 

erfarenhet 

Vilja att 

vårda 

Rädsla 

att bli 

smittad 

Akgun et al. 

(2012) 

  x x 

Chen & Han. 

(2010) 

x   x 

Delobelle et al. 

(2009) 

x x x x 

Hamama et al. 

(2014) 

   x 

Hassan & 

Wahsheh. (2011) 

x  x x 

Mockiene et al. 

(2011) 

x  x  

Mullins. (2009) x x x  

Pisal et al. (2007) x  x x 

Salyer et al. 

(2008) 

x x  x 

Suominen et al. 

(2010) 

 x x x 

Tyer-Viola. 

(2007) 

  x  
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6.1. Sjuksköterskans kunskap om HIV/AIDS 

Under nedanstående kategorier presenteras utbildning och tidigare erfarenhet som påverkande 

faktorer som hade inverkan på sjuksköterskans kunskap. De sjuksköterskor som uppvisade 

bristande kunskap hade vanligtvis ingen utbildning eller tidigare erfarenheter av sjukdomen. 

  

6.1.1 Utbildning  

Den övergripande kunskapsnivån gällande HIV/AIDS var låg bland sjuksköterskor i flera 

studier (Hassan & Wahsheh, 2011; Pisal et al., 2007; Salyer, Walusimbi & Fitzpatrick, 2008). 

Den bristande kunskapen om sjukdomen gällde främst immunologi, överföring och förekomst 

(Hassan & Wahsheh, 2011; Salyer, Walusimbi & Fitzpatrick, 2008). Andra ämnen som 

manifestation, försiktighetsåtgärder samt förebyggande åtgärder hade sjuksköterskorna även 

bristande kunskap i (Hassan & Wahsheh, 2011). Andra studier visade på liknande resultat 

gällande brist i kunskap om överföringsvägar vid HIV/AIDS. Sjuksköterskor trodde att 

HIV/AIDS kunde smitta via mat på restaurang där personal var smittade av viruset. 

Sjuksköterskor hade även en uppfattning om att sjukdomen kunde smitta via offentliga 

toaletter eller via badhus. Somliga sjuksköterskor hade en otillräcklig kunskap och trodde att 

sjukdomen “HIV” var detsamma som “Aids” (Chen & Han, 2010). Sjuksköterskor med 

mindre kunskap i ämnet HIV/AIDS visade att de sällan berörde patienter samt att de även 

använde överdrivna försiktighetsåtgärder. Den bristande kunskapen om sjukdomen medförde 

en oro och rädsla att integrera med patienter med HIV/AIDS. Sjuksköterskorna önskade 

därför att få information och utbildning inom ämnet (Mullins, 2009; Pisal et al., 2007).  

 

Att sjuksköterskan hade utbildning var en påverkade faktor till vilka kunskaper som 

sjuksköterskan hade inom ämnet HIV/AIDS. Genom att utbilda personal fick de mer kunskap 

om sjukdomen. Mer kunskap om HIV/AIDS resulterade i att personal fick en ökad förståelse 

för patienten och sjukdomen (Mockiene et al., 2011). Sjuksköterskor upplevde en trygghet när 

de fick god kännedom om försiktighetsåtgärder som tillämpas vid sjukdomen. Somliga 

sjuksköterskorna kände att de var välutbildade i risker och tillvägagångssätt att behandla 

patienter (Delobelle et al., 2009; Pisal et al., 2007). Sjuksköterskor var i stort behov av 

utbildning inom ämnet för att känna sig trygga i sin kunskap i vårdandet av patienter (Mullins, 

2009). 

 

I en studie utformades ett 4-dagars utbildningsprogram för att öka kunskapen om HIV/AIDS 

för sjuksköterskor, där ett kunskapstest utfördes både före och efter utbildning. Resultatet blev 

att sjuksköterskors kunskap om överföring ökade från 12,7% till 65,5% (p<0,001). Kunskap 

om vård och behandling ökade från 81,5% till 99,5% (p<0.001) och kunskap gällande 

allmänna försiktighetsåtgärder ökade från 67,4% till 97,8 (p<0,001). Siffrorna var tagna från 

kategorin för hög kunskap, därmed de sjuksköterskor som svarat rätt på 50% av frågorna eller 

mer (Pisal et al., 2007).  

  

6.1.2 Tidigare erfarenhet   

Sjuksköterskor med tidigare erfarenhet av att vårda patienter med HIV/AIDS hade god 

kunskap. De sjuksköterskor som hade en familjemedlem eller en nära vän med sjukdomen, 

visade högre kunskaper till skillnad från de sjuksköterskor som inte var bekant med någon 

som hade viruset. Personal som ville vårda patienterna hade ett högre resultat i kunskapstestet 

(Delobelle et al., 2009; Suominen et al., 2010). Tidigare erfarenhet i vårdandet av patienter 



 

 

10 

 

med viruset HIV/AIDS visade resultat på att sjuksköterskan kände sig tryggare och säkrare i 

mötet med patienten (Mullins, 2009).  

 

I en studie av Salyer, Walusimbi & Fitzpatrick (2008) beskrevs sjuksköterskors tidigare 

erfarenheter. 75,3 % av sjuksköterskorna hade tidigare erfarenhet av patienter med 

HIV/AIDS. Sjuksköterskorna ansåg att de hade god erfarenhet av vårdandet av patienterna. 

Dock var det andra faktorer som spelade in att patienterna inte fick den vård de behövde. 

Sjuksköterskorna upplevde att de saknade resurser och att de inte fick aktuell information om 

HIV/AIDS.   

 

6.2 Sjuksköterskans attityder vid HIV/AIDS 

Under den här kategorin presenterades sjuksköterskans vilja att vårda och rädsla för smitta 

som två faktorer som påverkade och hade inverkan på sjuksköterskans attityder.  

 

6.2.1 Vilja att vårda 

Studierna kom fram till ett resultat där sjuksköterskorna hade negativa attityder mot patienter 

med viruset. Sjuksköterskornas attityder påverkades av deras vilja att vårda och det aktiva 

valet att inte ge vård till patienter med HIV/AIDS (Akgun Kostak, Unsar, Kurt & Erol, 2012; 

Hassan & Wahsheh, 2011). Deltagarna hade fått information om universella skyddsåtgärder 

och majoriteten av dem uppgav att de var medvetna om åtgärderna men undvek ändå att ge 

vård (Akgun et al., 2012). Liknande resultat framkom även hos sjuksköterskor i en annan 

studie. Där hade en sjuksköterska upplevt att kollegor inte gett lika vård till alla patienter på 

grund av patientens sjukdom (Mullins, 2009). 

 

I en av studierna fanns fyra vinjetter, varav tre vinjetter handlade om HIV-positiva kvinnor. 

Den fjärde vinjetten berörde patienter som inte var drabbade av sjukdomen. Resultatet visade 

att sjuksköterskor uppvisat en mindre villighet att vårda patienter med HIV/AIDS. 

Sjuksköterskor vårdade hellre patienter som inte var drabbade av viruset. Av de kvinnor som 

var drabbade, vårdade sköterskorna helst den kvinnan som var mest villig till att bli vårdad, 

som hade en stabil ekonomi och en partner som var involverad i vårdandet (Tyler-Viola, 

2007). 

 

Professionell rang och pedagogisk kvalifikation hade en påverkan på sjuksköterskans attityder 

mot patienter med HIV/AIDS. När sjuksköterskan tidigare hade varit i kontakt eller vårdat 

patienter med viruset resulterade det i att sjuksköterskan fick en mer positiv attityd. 

Sjuksköterskans positiva attityder hade förekomst i empati, respekt, medkänsla och värdighet. 

Sjuksköterskorna menade att patienter ska bli bemötta med samma respekt som vilken annan 

patient som helst och att de patienter med viruset inte smittats frivilligt (Delobelle et al., 

2009). Sjuksköterskor som tidigare blivit tillfrågade att vårda patienter med sjukdomen samt 

de som tidigare vårdat en patient med HIV/AIDS påvisade en positiv attityd (Mockiene et al., 

2011; Suominen et al., 2010). Sjuksköterskor som kände en till fyra personer med sjukdomen 

hade en betydligt mer vilja att vårda patienter med HIV/AIDS till skillnad från de 

sjuksköterskor som endast kände en till tre personer med sjukdomen eller de som inte kände 

någon som drabbats av viruset. Studien menade att sjuksköterskans attityder mot patienter 

med HIV/AIDS endast påverkades om sjuksköterskan hade en relation och bekantskap med 

människor som hade sjukdomen. Sjuksköterskors attityder blev inte påverkade av deras 

yrkeserfarenhet eller tidigare omvårdnad av patienter med HIV/AIDS (Tyler-Viola, 2007). 
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Sjuksköterskor menar att det är viktigt att vårda och behandla patienter som sjuksköterskan 

själv vill bli behandlad (Mullins, 2009). 

 

Kunskap och utbildning var en orsak till sjuksköterskans vilja att vårda. Två studier visade att 

utbildning i HIV/AIDS resulterade i att sjuksköterskor blev mer villiga till att vårda patienter 

med sjukdomen. Att utföra omvårdnadsåtgärder som ansågs vara “smutsiga” var en sak som 

sjuksköterskorna blev mer villiga till att utföra efter att ha fått utbildning och mer kunskap om 

sjukdomen. Åtgärderna var bland annat att tömma urin, katetervård, starta intravenösa 

vätskor, blodtransfusion, injektion och byta sängkläder (Mockiene et al., 2011; Pisal et al., 

2007). 

 

I en studie av Mockiene et al (2011), beskrevs det hur en grupp (EG1) av sjuksköterskor fått 

utbildning i sjukdomen genom att ha medverkat i en två-dagars utbildning samt fått tillgång 

till skriftligt material. En annan grupp (EG2) med sjuksköterskor fick endast tillgång till det 

skriftliga materialet medan den sista gruppen (CG) inte fick någon utbildning alls. Före 

utbildningen var gruppen EG2 mest villig att ta hand om patienter med HIV/AIDS medan CG 

var gruppen med minst villighet att vårda. Den förstnämnda gruppen, EG1, var de som 

resulterade i den största förändring gällande deras attityder i vårdandet av patienter med 

HIV/AIDS efter att ha fått tillgång till utbildningen. De andra grupperna visade inte upp 

någon större förändring sedan tidigare. 

 

6.2.2 Rädsla att bli smittad 

Som tidigare nämnts visade sjuksköterskor en negativ attityd till att vårda patienter med 

HIV/AIDS. Attityden framkom oftast i samband med att sjuksköterskorna upplevt ett starkt 

obehag. Rädsla för smitta, direktvård samt att sjukdomen var dödlig var andra orsaker till 

sjuksköterskors attityder mot patienter med HIV/AIDS (Chen & Han, 2010; Hassan & 

Wahsheh, 2011; Salyer, Walusimbi & Fitzpatrick, 2008). Sjuksköterskor valde att ta avstånd 

från vårdandet av patienter och hade en önskan om att patienter med HIV/AIDS ska vårdas i 

isolering. Sjuksköterskor tyckte att patienter med smittan skulle placeras på separata 

avdelningar eller få sängen markerad med en symbol som visade att patienten bar på smittan 

(Chen & Han, 2010; Pisal et al., 2007). Rädsla för att bli smittad och den negativa attityden 

ökade även i samband med att sjuksköterskorna hade barn. När deltagarnas antal barn ökade, 

ökade också deras rädsla för drabbas av smitta (p<0,046) (Akgun Kostak, Unsar, Kurt & Erol, 

2012; Suominen et al., 2010). Resultat har även visat att rädslan för smitta ökade i samband 

med ålder och arbetslivserfarenhet (Akgun et al., 2012). Dock var det ett fåtal sjuksköterskor 

som menade att de inte var rädda för att vårda patienter med viruset. Studien visade att endast 

17,2% av sjuksköterskorna upplevde att deras rädsla för att bli smittad ökade i samband med 

att de hade en familj (Delobelle et al., 2009).  

 

Sjuksköterskor som arbetade dagligen med patienter som var drabbade av sjukdomen visade 

upp en signifikant skillnad gällande deras attityder i jämförelse med sjuksköterskor som 

arbetade på ett allmänt sjukhus (p<0,001). Sjuksköterskor med vana att vårda de virus-

drabbade hade en mer positiv attityd i mötet med patienten. Sjuksköterskor på det allmänna 

sjukhuset redovisade en mer undvikande attityd till att vårda patienter med HIV/AIDS. 

Gällande empatiska attityder uppkom ingen signifikant skillnad mellan de olika typerna av 

vårdpersonal (Hamama et al., 2014).  
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I en studie av Pisal et al. (2007) beskrevs det att utbildning är en orsak till sjuksköterskans 

rädsla för att bli smittad. Resultat kom fram till att rädsla hos sjuksköterskor minskade från 

22% till 5,6% efter att ha fått mer kunskap och utbildning i ämnet. En utbildning på fyra 

dagar gav resultat som visade att rädsla för att ge injektion minskade från 22,1% till 6,4% 

(p<0,001). Att rengöra patientens lakan minskade från 10,5% till 2,7% (p<0,001). Rädsla för 

att byta sängkläder hos patient med HIV/AIDS minskade från 9% till 3,7% (p=0,006). 

Resultat studeras efter de som svarade med att de hade en hög rädsla. 

 

6.3 Resultatsammanfattning 

En väl utbildad sjuksköterska som hade god kunskap om sjukdomen HIV/AIDS uppvisade en 

säkerhet och trygghet i vårdandet av patienter. Sjuksköterskors kunskap avgjordes utifrån 

utbildning och tidigare erfarenheter. Sjuksköterskorna med god kunskap i form av utbildning 

och tidigare erfarenheter hade en mer positiv attityd gentemot patienter som var drabbade av 

viruset. En sjuksköterskas attityder grundades på deras vilja till att vårda patienter och rädsla 

för att bli smittad. Att sjuksköterskan saknade utbildning om sjukdomen, var en orsak till 

sjuksköterskans bristande kunskap och negativa attityd. Tidigare erfarenheter gav god 

kunskap och en positiv attityd.  

 

7. Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

Syftet med studien var att beskriva påverkande faktorer som har inverkan på sjuksköterskans 

kunskap och attityd i vårdandet av patienter med HIV/AIDS. En litteraturstudie 

sammanställer flera vetenskapliga studier till ett resultat för att besvara syftet (Kristensson, 

2014).   

 

En styrka i litteraturstudien var att tre olika databaser användes samt att sökningen innefattade 

både ämnesord och fritextsökning. Att använda databaser som inriktar sig på 

omvårdnadsvetenskap ökar reliabiliteten. Ämnesord anpassades efter den databas som 

sökningen genomfördes i för att göra sökningen mer specifik, vilket anses vara en styrka. 

Fritextsökningen som genomfördes genererade i flera artiklar, både aktuella - och icke 

aktuella för syftet. Det kan ses som en svaghet då orelevanta artiklar inkluderas i sökningen. 

Booleska sökoperatorer som AND och OR användes i den systematiska sökningen för att öka 

sensitiviteten. En bred samt en mer specifik sökning utfördes för att få fram alla artiklar som 

svarar till studiens syfte vilket kan ge en större validitet (Forsberg & Wengström, 2013). 

Studierna hade begränsningar som att de skulle ha en tidsperiod på 10 år, endast skrivna på 

engelska samt att de var “Peer rewied”. Avgränsningar användes för att få fram relevant och 

aktuell forskning vilket utgjorde en styrka (Kristensson, 2014). Inklusionskriterier i urvalet 

var att studien skulle innefatta vuxna människor med sjukdomen HIV/AIDS och legitimerade 

sjuksköterskor. Studierna skulle endast innefatta sjuksköterskans perspektiv. För att 

litteraturstudien skulle bli mer specifikt inriktad på en grupp blev urvalets exklusionskriterier 

barn (0-18 år) med HIV/AIDS. Sjuksköterskestudenter tillhörde också exklusionskriterierna 

eftersom författarna ansåg att de var oerfarna inom det framtida yrket.  

 

Elva dubbletter av studier framkom i sökningen i databasen Cinahl. Antalet dubbletter kan 

bero på att många sökningar genomfördes i databasen och att sökorden användes upprepade 

gånger. Det kan leda till att studier som varit med i tidigare sökningar återkommer. 
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Dubbletterna exkluderades i urval 2 där abstrakten lästes för att säkerställa att studien var en 

dubblett.   

 

De framtagna artiklarna hade både kvalitativa, kvantitativa samt mixad metod vilket är en 

styrka då det medför en bred variation. Den kvalitativa studien gav mer ingående information 

inom det mer personliga som upplevelser och erfarenheter (Segesten, 2012). De kvantitativa 

studierna gav istället en mer generell och ett övergripande synsätt över hur sjuksköterskors 

upplevelse var att bemöta patienter med HIV/AIDS (Forsberg & Wengström, 2013). 

Ytterligare en annan styrka var att alla framtagna studier som användes i resultatet var etiskt 

prövade och att alla studier presenterades utan att implementera subjektiva tolkningar vilket 

Forsberg och Wengström (2013) anser vara en styrka i en litteraturstudie. Granskningen av 

artiklarna utfördes av två separata granskare vilket ses som en styrka eftersom de inte kunde 

påverka varandra. Efter granskningen utförts diskuterades och jämfördes artiklarna med 

varandra för att sedan användas i resultatet. Granskningarna utfördes enligt granskningsmall 

av Kristensson (2014) och genomfördes i flera steg för att bedöma studiernas kvalité. 

Författarna ansåg att granskningsmallen var bra då den gick att anpassa till både kvantitativa 

och kvalitativa studier. Studiens granskning anpassades utefter den metod som studien 

innefattade. Under granskningen föll en artikel bort som inte höll vetenskaplig kvalité då 

bortfallet var för stort medan resterande artiklar hade medelhög- till hög kvalité. En integrerad 

analys användes för att sammanställa resultat, vilket är en styrka i litteraturstudien 

(Kristensson, 2014). Under hela arbetet har författarna återkopplat till litteraturstudiens syfte 

för att säkerställa att innehållet i arbetet svarar till syftet.  

 

En manuell sökning av framtagna studiers referenslistor genomfördes för att få med alla 

artiklar som berör det aktuella ämnesområdet (Forsberg & Wengström, 2013). Det resulterade 

i att två artiklar tillfördes till studien som hämtades från databasen Pubmed. Det kan anses 

vara en svaghet att de två nya studierna som framkom av den manuella sökningen inte fanns 

med i tidigare sökningarna i databaserna. Det kan bero på sökorden som användes var 

otillräckliga och andra sökord kunde ha använts för att få med fler relevanta studier inom 

ämnesområdet.  

 

Studier om forskningsområdet har utförts i olika länder i olika delar av världen. Den breda 

spridningen från världens länder kan resultera i ett globalt perspektiv och en styrka för 

litteraturstudien (Kristensson, 2014). Författarna hade kunnat valt att göra en empirisk studie 

som metod för datainsamling. Den empiriska studien skulle genomföras i Sverige för att få en 

djupare inblick i de svenska sjuksköterskornas kunskap och attityder i vårdandet av patienter 

med HIV/AIDS. Det i sin tur skulle kunna öka överförbarheten till Sverige då landet inte har 

varit med i någon av de använda studierna. På grund av tidsbrist fanns inte möjligheten att 

utföra en empirisk studie.  

 

Av tidigare erfarenheter inom verksamhet och på praktikplatser har det funnits en koppling 

till hur sjuksköterskor upplever en oro för att vårda patienter med HIV/AIDS. Författarna 

hade förförståelse om att de flesta sjuksköterskor hade negativa attityder till att vårda 

patienter med sjukdomen. Forskning kunde utförts av endast ett av begreppen “Kunskap” 

eller “Attityd” med tanke på att det är två begrepp med olika innebörd. Båda begreppen 

valdes att ta med eftersom endast ett av de inte uppfyllde tillräckligt med datamättnad. 

Litteraturstudien utfördes neutralt även fast förförståelse fanns, vilket är en styrka.  
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Författarna hade kunnat använt Booleska sökoperanden “NOT” vid begränsning i sökstrategin 

eftersom det hade kunnat ge färre artiklar och mindre irrelevanta titlar att läsa. Istället lästes 

inte de artiklar som innefattade exklusionskriterierna. Sökstrategin användes för att artiklar 

som var relevanta för syftet inte skulle falla bort. 

 

7.2 Resultatdiskussion 

Resultatet kom fram till att flera sjuksköterskor upplevde en rädsla för att bli smittad av 

patienter som drabbats av HIV/AIDS (Delobelle et al., 2009; Hassan & Wahsheh, 2011). 

Sjuksköterskor upplever rädsla inför att vara i fysisk kontakt med patienten och har även 

bristande kunskap i smittvägar. Resultat visar att sjuksköterskor som inte haft tillräckligt med 

kunskap i form av utbildning och tidigare erfarenhet inom ämnet, använder överdrivna 

försiktighetsåtgärder och väljer att ta avstånd från patienten (Pisal et al., 2007). Studier stärker 

resultatet genom att flera av patienterna upplevde att sjuksköterskor tog avstånd från 

patienterna och att sjuksköterskorna ofta använde överdrivna försiktighetsåtgärder vid 

vårdandet (Karamouzian et al., 2015; Valencia-Garcia, Rao, Strick & Simoni, 2009; Zukoski 

& Thorburn, 2017). Författarna menar att sjuksköterskor uppvisar en rädsla för att bli smittad, 

som gör att det kan påverka patientens vård. Att vara rädd för att bli smittad och valet att 

undvika fysisk kontakt med patienter skulle kunna leda till att patienten inte får den vård 

patienten behöver. Därmed kan sjuksköterskan inte uppfylla sina plikter som sjuksköterska, 

vilket är att ge lika vård till alla (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Författarna menar att 

den personcentrerade omvårdnaden går förlorad när sjuksköterskan har rädsla för att bli 

smittad av patienten. Det är av stor betydelse att sjuksköterskan visar öppenhet och intresse 

för patienten och försöker stötta patienten i att ta egna val i vårdandet. En sjuksköterska som 

istället väljer att använda överdriva försiktighetsåtgärder eller tar avstånd från patienten 

arbetar inte utifrån en personcentrerad vård eftersom patientens alla behov inte kan tillgodoses 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Hur kan det vara möjligt att möta och stötta patienten i 

dennes behov och omvårdnad när sjuksköterskan upplever en rädsla som tydligt visas inför 

patienten genom att ta avstånd och använda överdrivna försiktighetsåtgärder? Ericsson & 

Ericsson (2009) beskriver att sjukvårdspersonalens rädsla för att bli smittad kan bli tillräckligt 

avgörande för att patientens vård blir lidande. Rädsla för att bli smittad kan däremot minska 

genom att personalen får en ökad kunskap.  

 

I resultatet framkommer det att sjuksköterskor har en bristande kunskap inom ämnet 

HIV/AIDS. Sjuksköterskor har uttryckt en vilja till mer utbildning, information och 

kännedom om sjukdomen (Pisal et al., 2007). Som sjuksköterska ska ICN:s etiska kod följas 

som dels nämner att sjuksköterskan ska arbeta aktivt för att garantera ständigt lärande och 

standard för en bra kvalité (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Resultatet visar att 

utbildning och erfarenhet medför till en god kunskap och en positivare attityd i form av 

trygghet i mötet med patienten och en ökad vilja till att vårda patienter med HIV/AIDS 

(Delobelle et al., 2009; Mockiene et al., 2011; Pisal et al., 2007). Litteraturstudiens resultat 

bekräftas av en studie som utförts av Waluyo, Culbert, Levy & Norr (2015) som påstod att 

utbildning inom HIV-vård kunde förbättra patientens tillgång till omvårdnad vid sjukdomen 

och att ökad tillgänglighet av utbildning i HIV-vård kunde innebära positivare attityder 

gentemot patienter med sjukdomen. Även erfarenhet har visat sig vara en avgörande faktor till 

hur sjuksköterskan bemöter patienter med HIV/AIDS. En sjuksköterska med tidigare 

erfarenhet av personer med sjukdomen känner sig tryggare i mötet med patienten. Resultatet 

stärks av en avhandling av James (2010) som beskriver att erfarenhetsbaserad kunskap skapas 
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genom att sjuksköterskan är med om olika typer av situationer och agerar utifrån den 

specifika händelsen. Erfarenhetsbaserad kunskap har stor betydelse för omvårdnaden. Enligt 

Svensk sjuksköterskeförening (2016) behöver sjuksköterskan god kunskap för att skapa en 

personcentrerad vård. Det är för att sjuksköterskan ska kunna delge kunskap och information 

till patienterna. Genom att göra patienten mer insatt och därmed förstå mer av sjukdomen 

ökar det också möjligheten för patienten att kunna göra egna val och vara mer delaktig i sin 

vård. Sjuksköterskans kunskap påverkar också den personcentrerade vården genom att 

kunskapen krävs för att förstå patientens behov och önskemål samt ha förståelse för 

patientens värderingar och prioriteringar. 

 

Litteraturstudiens resultat visar även på att sjuksköterskor inte har viljan att vårda och att de 

har nekat till att vårda patienter med viruset samt valt att ta avstånd från de drabbade (Akgun 

Kostak, Unsar, Kurt & Erol, 2012; Hassan & Wahsheh, 2011). En studie gjord av 

Karamouzian et al. (2015) kan bekräfta resultatet från litteraturstudien. Studien stärker det 

resultat som framkommer eftersom sjuksköterskor valde att neka patienter till vård och tog 

avstånd från patienten. Som tidigare nämnts anser författarna att en sjuksköterska som nekar 

till att vårda patienter med HIV/AIDS inte uppfyller sina värdegrunder inom omvårdnad. 

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2014) ska en sjuksköterska ge omvårdnad med respekt 

oavsett sjukdom, social ställning, etnisk bakgrund, hudfärg och tro. Att främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande är en sjuksköterskas grundläggande 

ansvarsområde. Det nämns också att sjuksköterskan ständigt ska arbeta för att upprätthålla 

omvårdnadens värdegrund. Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) menar att all 

sjukvårdspersonal har ett mål att se till att patienter har en god hälsa och att alla människor 

ska ha rätt till samma vård. Sjuksköterskan ska vårda alla människor med respekt och 

värdighet samt ge lika vård till alla. Författarna anser att det är svårt att upprätthålla en 

personcentrerad vård när sjuksköterskan inte har viljan att vårda. Vårdrelationen förloras när 

sjuksköterskan tar avstånd från patienten och därmed blir inte patienten lika delaktig i sin 

vård. När sjuksköterskan inte sätter patienten i centrum eller när vårdgivaren och vårdtagaren 

inte har någon god vårdkontakt kan det bli svårt att stötta patienten i självbestämmande 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Författarna menar att personcentrerad omvårdnad är 

viktigt för att uppfylla sjuksköterskans arbete som handlar om att främja hälsa och förebygga 

sjukdom (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Sammanfattningsvis blir det svårt att uppfylla 

en god omvårdnad anpassad för patienten. 

 

7.2.1 Genusaspekter 

Könsfördelningen i litteraturstudiens 11 artiklar var ojämn. Den övergripande majoriteten av 

sjuksköterskor var kvinnor. I Sverige ökar antalet manliga sjuksköterskor. Under året 1995 

var 8 procent av sjuksköterskorna män och 2011 har antalet ökat till 11 procent (Mirsch, 

2014, 3 februari). Författarna anser att resultatet kan komma att förändras på grund av att allt 

fler manliga sjuksköterskor tillkommer i vården. De menar att resultatet inte alltid kommer 

kunna vara överförbart till allmänheten eftersom deltagarna då inte blir representativa för 

populationen. Enligt Ekstrand (2006) finns det en koppling mellan kvinnor och omsorg samt 

män och teknik. Kan omvårdnaden av patienterna genomföras olika på grund av 

sjuksköterskornas kön?  

 

7.2.2 Samhälleliga aspekter  

Eftersom HIV/AIDS finns utbrett i hela världen utgörs olika typer av samhällsaspekter. 

Aspekterna ser olika ut utifrån land och landets ekonomi, kunskap samt möjlighet till vård. De 
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samhälleliga aspekterna kan innebära att barn blir föräldralösa men det kan också innebära att 

människor som arbetar med jordbruk inte längre kan bruka jorden och därmed kan det bli 

brist på föda. Samhälleliga aspekter som gäller ekonomi kan också komma att bli aktuellt 

både för länder som har pengar till medicin och de som inte har. Människans lidande och 

sjukdom kräver resurser och pengar. Ekonomin kan även komma att påverkas eftersom det 

blir ett bortfall av inkomster då inte alla människor kan arbeta (Röda korset, u.å). Att vara 

drabbad av HIV/AIDS kan upplevas som diskriminerande eftersom människor fortfarande har 

en föråldrad och felaktig kunskap om sjukdomen (Folkhälsomyndigheten, u.å).  

 

7.3 Kliniska implikationer 

Allt fler människor från olika länder flyttar till Sverige vilket innebär ett mer mångkulturellt 

land där sjuksköterskor kommer att möta flera patienter med sjukdomen HIV/AIDS. HIV kan 

förekomma på alla avdelningar som en bakomliggande sjukdom. Eftersom flera av dagens 

sjuksköterskor har bristande kunskap inom ämnet och bemöter patienterna med en negativ 

attityd till att vårda, behövs mer utbildning och erfarenhet i syfte att skapa en god omvårdnad. 

En ökad kunskap och positiv attityd leder till en bättre omvårdnad samt till en mer 

personcentrerad vård.  

  

7.4 Fortsatt forskning 

Det finns ett flertal studier som utförts i olika länder över hela världen inom ämnet. Dock 

finns få studier om ämnet som är gjorda i Sverige. Fortsatt forskning bör genomföras för att få 

en djupare inblick i svenska sjuksköterskors kunskap och attityder i vårdandet av patienter 

med HIV/AIDS, då det saknas aktuell forskning. Det finns människor i Sverige som är 

drabbade av sjukdomen. För att utföra optimal omvårdnad till patienter med HIV/AIDS krävs 

mer forskning i hur kunskap påverkar sjuksköterskors attityder som i sin tur påverkar 

omvårdnaden. För att minska stigmatiseringen och öka förståelsen skulle mer forskning 

främja omvårdnaden. 

 

8. Slutsats 

Generellt beskrivs det att de flesta sjuksköterskor har en bristande kunskap i ämnet. De 

sjuksköterskor som främst hade god kunskap var de som hade god utbildning eller tidigare 

erfarenheter av sjukdomen. Faktorerna som rädsla för smitta och viljan att vårda förbättrades i 

samband med att kunskap ökade. Den goda kunskapen och positiva attityden som 

sjuksköterskan kan få, utvecklar en god vårdrelation och främjar för en personcentrerad vård. 

Sjuksköterskans kunskap om HIV/AIDS påverkar de attityder som finns. Det viktigaste är att 

de påverkbara faktorerna integrerar med varandra och har en inverkan på sjuksköterskans 

kunskap samt attityd. Sjuksköterskor med god kunskap och positiva attityder till att vårda 

patienter med HIV/AIDS leder till bättre omvårdnad för patienter. 
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Bilaga 1 - Sökmatris 

DATAB

AS 

SÖKORD BEGRÄNS

NINGAR 

RESU

LTAT 

LÄS

TA 

TIT

EL 

LÄST

A 

ABST

RACT 

VALD

A 

ARTI

KLAR 

Cinahl 

2017-08-

22 

(MH 

"Nurses") 

OR (MH 

"Nurse 

Attitudes") 

OR (MH 

"Knowledg

e") OR 

(MH 

"Nursing 

Knowledge

") AND 

(MH 

"Attitude to 

AIDS") OR 

(MH 

"Acquired 

Immunodef

iciency 

Syndrome") 

OR (MH 

"Human 

Immunodef

iciency 

Virus") 

- Peer 

reviewed 

- 10 år 

- Engelska 

språket 

109 109 11(2) 3 



 

 

 

 

Cinahl 

2017-08-

22 

(MH 

"Human 

Immunodef

iciency 

Virus") OR 

(MH "HIV-

Infected 

Patients") 

OR (MH 

"Acquired 

Immunodef

iciency 

Syndrome") 

OR (MH 

"AIDS 

Patients") 

OR (MH 

"Attitude to 

AIDS") 

AND (MH 

"Nurses") 

OR (MH 

"Nurse 

Attitudes") 

AND (MH 

"Knowledg

e") OR 

(MH 

"Nursing 

Knowledge

") OR (MH 

"Attitude") 

- Peer 

reviewed 

- 10 år 

- Engelska 

språket 

13 13 8(1) 1 

Cinahl 

2017-08-

22 

Fritextsö

kning 

Hiv/Aids 

and Nurse* 

and 

Knowledge 

and 

Attitude* 

- Peer 

reviewed 

- 10 år 

- Engelska 

språket 

74 74 5(3)     0 



 

 

 

 

Cinahl 

2017-08-

22 

Fritextsö

kning 

Hiv and 

Nurse* and 

Attitude* 

- Peer 

reviewed 

- 10 år 

- Engelska 

språket 

327 327 10(3) 3 

Cinahl 

2017-08-

22 

Fritextsö

kning 

Hiv and 

Nurse* and 

knowledge 

- Peer 

reviewed 

- 10 år 

- Engelska 

språket 

234 234 13(2)     0 

Pubmed 

2017-08-

23 

"AIDS 

Arteritis, 

Central 

Nervous 

System"[M

esh]) OR 

"HIV"[Mes

h])) AND 

"Attitude"[

Mesh]) OR 

"Knowledg

e"[Mesh]) 

AND 

"Nursing 

Care"[Mesh

] 

- Peer 

reviewed 

- 10 år 

- Engelska 

språket 

78 78 6 0 

Pubmed 

2017-08-

23 

("Attitude"[

Mesh]) 

AND 

"HIV"[Mes

h]) AND 

"Nurses"[M

esh] 

- Peer 

reviewed 

- 10 år 

- Engelska 

språket 

5 5 0 0 



 

 

 

 

Pubmed 

2017-08-

23 

Fritextsö

kning 

Hiv and 

attitude and 

nursing 

care 

- Peer 

reviewed 

- 10 år 

- Engelska 

språket 

592 592 8 1 

Pubmed 

2017-08-

23 

Fritextsö

kning 

Hiv and 

knowledge 

and nursing 

care 

- Peer 

reviewed 

- 10 år 

- Engelska 

språket 

688 688 21 0 

PsycInfo 

2017-08-

23 

MM 

”Nurses” 

and MM 

Knowledge 

(General) 

and MM 

”Attitude” 

and MM 

”Hiv” or 

MM ”AIDS 

(Attitudes 

toward)” 

- Peer 

reviewed 

- 10 år 

- Engelska 

språket 

144 144 2 1 

PsycInfo 

2017-08-

23 

MM 

”Attitudes” 

and MM 

”Nurses” 

and MM 

”Hiv” 

- Peer 

reviewed 

- 10 år 

- Engelska 

språket 

0 0 0 0 

Manuell 

sökning 

utifrån 

referensli

stor 

Pubmed 

2017-09-

12 

 - 10 år 

- Engelska 

språket  

   2   2       2           2 

 

Siffran i parentesen (x) anger antal dubbletter.  



 

 

 

 

Bilaga 2 - Artikelmatris  

1(11) 

Författare 
Artikelns 
titel, 
tidskrift, 
Land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Akgun Kostak, 

M., Unsar, S., 

Kurt, S., & Erol, 

O. (2012). 

Attitudes of 

Turkish 

midwives and 

nurses working 

at hospitals 

people living 

with human 

immunodeficien

cy 

virus/acquired 

immune 

deficiency 

syndrome. 

International 

Journal of 

Nursing 

Practice, 18(5), 

437-444.  

 

Land: Turkiet  
 

Syftet var att 

bestämma 

turkiska 

barnmorskor

s och 

sjukskötersk

ors attityder 

mot 

människor 

som lever 

med 

HIV/AIDS 

och att 

identifiera 

faktorer som 

påverkar 

dessa 

attityder. 

Kvantitativ 
deskriptiv tvärsnittsstudie  
 
Population: Sjuksköterskor & 

barnmorskor  
 
Urvalsförfarande: 
Bekvämlighetsurval 
 
Urval: 472 st 
 
Bortfall 
48 % svarade inte på 

frågeformuläret 
6 st frågeformulär var 

ofullständiga  
 
Slutlig studiegrupp: 
238 st 
46 barnmorskor  
192 sjuksköterskor   
Ålder: 18-56 år  
Alla var kvinnor. 
 
Datainsamlingsmetod:Frågefor

mulär och AIDS attitude Scale 

(AAS).  
 
Analysmetod:  
Mann-Whitney U- test, 
Spearmans korrelationsanalys,  
Kolmogorov-Smirnov-test.  

Styrkor: Det 

finns ett 

tydligt 

formulerat 

syfte med 

forskningsfråg

or. Det 

framgår när 

och var 

studien ägde 

rum. Tydlig 

metod och 

välformulerad 

analys. Olika 

analysmetoder 

för olika typer 

av analyser. 

Resultatet är 

väl beskrivet i 

text och 

tabeller. 

Forskarna 

beskriver hur 

denna studie 

kan tillämpas i 

framtiden. 
 
Svagheter: 

Forskarna 

beskriver att 

studien inte 

representerar 

alla 

sjuksköterskor 

och resultatet 

kan därför 

ändras i 

framtiden. 

Stort bortfall 

då det enbart 

var 52 % som 

svarade på 

frågeformulär

et.  
 
Hög kvalité  

Forskarna fann 

ett samband 

mellan 

utbildningsniv

å och positiva 

attityder. De 

sjuksköterskor 

som hade mer 

utbildning om 

HIV/AIDS 

hade också 

positiva 

attityder. 

Forskarna 

konstaterade 

även att antalet 

barn påverkade 

sjuksköterskor

nas attityder. 

Ju fler barn 

sjuksköterskor

na själva hade 

desto mer 

negativa 

attityder fick 

de på grund av 

rädsla.  

 



 

 

 

 

 

2(11) 

Författare 

Artikelns titel, 

tidskrift, Land 

Syfte Metod och ev. 

design 

Värdering Resultat 

Chen, W., & Han, 

M. (2010). 

Knowledge, 

attitudes, perceived 

vulnerability of 

Chinese nurses and 

their preferences 

for caring for HIV-

positive 

individuals: a 

cross-sectional 

survey. Journal of 

Clinical Nursing, 

19(21/22), 3227-

3234.   
 
Land: Kina 

Syftet med studien 

var att bedöma 

HIV/AIDS-

kunskap, attityder 

och upplevd 

sårbarhet med 

potentiella 

faktorer.  

Kvantitativ 

deskriptiv 

tvärsnittsstudie  
 
Population: 

Sjuksköterskor 

som arbetade vid 

FAHJU, var minst 

18 år, kunde läsa 

och skriva på 

språket Mandarin, 

förstå och skriva 

under 

samtyckesformulär 

och slutföra 

undersökningen.  
 
Urvalsförfarande: 
Bekvämlighetsurv

al  
 
Urval: 186 st 
 
Bortfall: 9 st  
 
Slutlig 

studiegrupp: 
177 st  
173 kvinnor 
4 män  
Medelålder: 37-42 

år  
 
Datainsamlingsme

tod: Frågeformulär  
 
Analysmetod:  
SPSS 

Styrkor: Det 

finns ett mål 

med studien. 

Population 

beskrivs tydligt 

med 

inklusionskriteri

er. 

Tillförlitlighetsk

oefficienten 

Cronbachs alfa 

användes för att 

pröva 

tillförlitligheten.  
Alla 

sjuksköterskor 

lämnade 

samtycke och 

deltagandet var 

frivilligt. 

Studiens 

generaliserbarhet 

framkommer.  
 
Svagheter: 

Forskarna 

beskriver inte 

urvalsförfarande. 

Vissa 

sjuksköterskor 

svarade inte på 

frågorna 

angående 

HIV/AIDS.  
 
Medelhög 

kvalité  

Många 

sjuksköterskor 

visade hög 

kunskapsnivå 

gällande 

HIV/AIDS. 

Dock var det 

några 

sjuksköterskor 

som hade låg 

kunskapsnivå 

gällande 

smittvägar.  
 
44 % av 

sjuksköterskorna 

ansåg att 

patienter 

smittade med 

HIV/AIDS 

borde vara i 

karantän. 
 
59,7 % var 

oroliga för att bli 

smittad av HIV 

och hade därför 

negativ attityd. 
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Författare 

Artikelns titel, 

tidskrift, Land 

Syfte Metod och ev. 

design 

Värdering Resultat 

Delobelle, P., 

Rawlinson, J.L., 

Ntuli, S., Malatsi, 

I., Decock, R., & 

Depoorter, A.M. 

(2009). HIV/AIDS 

knowledge, 

attitudes, practices 

and perceptions of 

rural nurses in 

South Africa. 

Journal of 

advanced nursing, 

65(5), 1061-1073.  

 

Land: Sydafrika 

Syftet är att 

undersöka 

HIV/AIDS-

relaterad 

kunskap, 

attityder, 

praxis och 

uppfattningar 

av 

sjuksköterskor 

i Limpopo-

provinsen i 

Sydafrika.  

Mixad metod. 

Tvärsnittsstudie   
 
Population: 

Sjuksköterskor på 

sjukhus och i 

primärvård  
 
Urvalsförfarande: 

Klusterurval- PHC-

personal 

Slumpmässigt urval- 

Sjukvårdspersonal 
Bekvämlighetsurval- 

PHC- personal i 

fokusgrupper. 
 
Urval: 140 

sjuksköterskor  
71 st från sex 

vårdcentraler   
69 st från två olika 

sjukhus 
 
Slutlig studiegrupp:  
140 st, 22-62 år, 128 

kvinnor, 12 män 
 
Datainsamlingsmetod: 

Frågeformulär, 

fokusgrupper, 

intervjuer  
 
Analysmetod:  
Kvalitativ: 

Innehållsanalys 
Kvantitativ: SPSS, 

Anova, T-test, chi-

kvadratanalys 

Styrkor: Det 

finns ett tydligt 

formulerat syfte. 

Det står 

beskrivet var 

och när  studien 

ägde rum. 

Resultatet 

redovisas i citat 

och tabeller. 

Studiens 

validitet 

beskrivs. Olika 

forskare 

granskade 

resultatet för att 

bedöma 

tillförlitligheten 

på studien. 

Intervjuer 

genomfördes på 

lokalspråk. 

Olika 

analysmetoder 

beroende på vad 

som analyseras. 

Riskerna för 

eventuell bias 

och hur de 

hanteras 

beskrivs. 
 
Svagheter: Stort 

fokus på den 

kvantitativa 

delen. I den 

kvalitativa delen 

framkommer 

inget om 

teoretiskt 

perspektiv eller 

mättnad i 

metoddelen.    
 
Hög kvalité  

Kunskap: 

HIV/AIDS-

kunskap är inte 

associerat med 

ålder, kön eller 

yrkeserfarenhet. 

Kunskap är 

statistiskt 

signifikant 

associerat till 

tidigare 

utbildning om 

HIV/AIDS.  
 
Attityd: Hos 

sjuksköterskorna 

är deras attityder 

mest positiva och 

de känner empati 

för patienterna 

med HIV/AIDS. 

Attityderna är 

mer positiva hos 

sjuksköterskor 

med tidigare 

HIV/AIDS-

utbildning.  
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https://www-ncbi-nlm-nih-gov.db.ub.oru.se/pubmed/19399982
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.db.ub.oru.se/pubmed/19399982
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Författare 
Artikelns 
titel, 
tidskrift, 
Land 

Syfte Metod och ev. 
design 

Värdering Resultat 

Hamama, L., 

Tartakovsky, 

E., Eroshina, 

K., Patrakov, 

E., 

Golubkova, 

A., 

Bogushevich, 

J., & 

Shardina, L. 

(2014). 

Nurses' job 

satisfaction 

and attitudes 

towards 

people living 

with HIV/ 

AIDS in 

Russia. 

International 

Nursing 

Review (INT 

NURS REV), 

61(1), 131-

139.  
 
Land: 

Ryssland 
 

Studie 

fokuserade på 

sjuksköterskornas 

trivsel och deras 

attityder 

gentemot 

människor som 

lever med hiv / 

aids i centra där 

sjuksköterskor 

regelbundet 

behandlar sådana 

patienter och på 

ett allmänt 

sjukhus där 

sjuksköterskor 

sällan behandlar 

sådana patienter. 
 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie  
 
Population:Sjukskötersk

or från två sjukhus där 

den ena gruppen 

sköterskor jobbar på ett 

allmänt sjukhus medan 

den andra gruppen 

vårdar patienter med 

HIV/AIDS.  
 
Urvalsförfarande: 

Slumpmässigt urval 
 
Urval: 135 
 
Studiegrupp:135 

kvinnliga sjuksköterskor  
69 jobbade med 

patienter med 

HIV/AIDS  
66 jobbade på ett 

allmänt 

sjukhus/avdelning. 
Medelålder  41,3 år men 

det fanns en signifikant 

skillnad då de som var 

vana att arbeta med 

patienter med 

HIV/AIDS var yngre än 

de som inte hade de 

erfarenheterna. 

Medelvärdet för 

yrkeserfarenhet var 

19,65 år.  

 
Datainsamlingsmetod: 

Tre självrapporterade 

frågeformulär. AIDS 

attitude scale (AAS) 

samt Likert skala 

användes i formuläret.  
 
Analysmetod: 

Hierarkisk 

regressionsanalys och 

Pearsons 

korrelationskoefficient 

Styrkor: Artikeln 

hade en tydlig 

formulerad 

hypotes. 

Populationen 

med 

inklusionskriteri

er och 

urvalsförfarande 

var begriplig. 

Datainsamlingen 

var lätt att förstå. 

Det fanns 

tabeller som var 

enkla att läsa av 

och som innehöll 

relevant 

bakgrundsfakta 

om deltagarna. 

Studiens 

generaliserbarhet

en framkom 
 

Medelhög 

kvalité 

Resultatet visade 

att sjuksköterskor 

som hade vana att 

arbeta med 

patienter med 

HIV/AIDS hade 

en mindre 

missgynnande 

attityd gentemot 

de patienterna till 

skillnad från de 

sköterskor som 

arbetade på ett 

allmänt sjukhus. 

Resultatet pekade 

på  att 

sköterskorna som 

jobbade på 

allmänt sjukhus 

saknar kunskap i 

form av utbildning 

och erfarenhet i 

vårdandet av 

patienterna. 

Sjuksystrarna 

upplevde rädsla i 

mötet med 

patienterna och 

som i sin tur 

resulterade i en 

negativ attityd.  
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Författare 
Artikelns 
titel, tidskrift, 
Land 

Syfte Metod och ev. 
design 

Värdering Resultat 

Hassan, Zeinab 

M., & Wahsheh, 

Moayad A. 

(2011). 

Knowledge and 

Attitudes of 

Jordanian Nurses 

towards Patients 

with HIV/AIDS: 

Findings from a 

Nationwide 

Survey. Issues in 

Mental Health 

Nursing (ISSUES 

MENT HEALTH 

NURS), 32(12), 

774-784.  

 

Land: Jordanien 
 

 

 
·    

Syftet var att 

utforska kunskap 

och attityder hos 

Jordanska 

sjuksköterskor 

mot patienter 

med HIV/AIDS. 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie 
 
Population: 

Sjuksköterskor från 

olika jordanska 

sjukhus, både 

offentliga och 

privata sjukhus. 

Inklusionskriterier 

var att de var att de 

arbetade samtidigt 

som 

datainsamlingen 

pågick, att de kunde 

ge tid till studien 

och att de kunde 

skriva och läsa 

engelska. 
 
Urvalsförfarande: 

Slumpmässigt urval 
 
Urval: 1260  
 
Studiegrupp: 922 

sjuksköterskor där 

lite mer än hälften 

(59%) var kvinnor. 

Ålder var mellan 

22-66 år.  
 
Datainsamlingsmeto

d: Frågeformulär. 

Instrument som 

användes var 

Likertskala.   
 
Analysmetod: 

SPSS, Deskriptiv 

analys. 

Styrka: En utförlig 

förklaring på hur 

datainsamling gick 

till där även val av 

urval och kriterier 

var strukturerat. 

Studien gjorde 

även en pilotstudie 

för att kontrollera 

att frågorna till 

formuläret var 

tydliga och att 

intervjutekniken 

var bra. Lättlästa 

och relevanta 

tabeller. Forskaren 

nämner möjliga 

risker för bias.  
 
Svaghet: 

Generalisering 

nämns ej. 
 
Hög kvalité 

Resultatet visade 

att sjuksköterskor 

hade bristande 

kunskap i bland 

annat förekomst, 

överföring, 

försiktighetsåtgärd

er och 

förebyggande 

åtgärder vid 

HIV/AIDS Det 

var endast få 

sköterskor som 

hade kunskap om 

sjukdomen. 

Sjuksköterskorna 

visade upp en 

negativ attityd till 

att vårda patienter 

med HIV/AIDS 

och totalt sett var 

det en negativ 

attityd i alla 

underkategorier 

från studien 

(84,3%). Mer än 

två tredjedelar av 

sjuksköterskorna 

vägrade ge vård 

till patienter med 

HIV/AIDS på 

grund av rädsla. 
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Författare 
Artikelns titel, 
tidskrift, Land 

Syfte Metod och 
ev. design 

Värdering Resultat 

Mockiene, V., 

Suominen, T., 

Välimäki, M., 

Razbadauskas, 

A.,Caplinskas, S., & 

Martinkenas, A. 

(2011). Nurses' 

willingness to take 

care of people living 

with human 

immunodeficiency 

virus/acquired 

immunodeficiency 

syndrome 

(HIV/AIDS). Nurse 

Education Today 

(NURSE EDUC 

TODAY), 31(6), 617-

622.  

 

Land: Litauen 

Syftet med 

denna studie var 

att beskriva 

effekten av ett 

inteventionsprog

ram för 

sjuksköterskor 

att vilja ta hand 

om hiv-positiva 

människor i 

Litauen. 

Kvantitativ 

studie med RCT 

design. 
 
Population: 

Sjuksköterskor 

som arbetade på 

sjukhusets 

kirurgiska-, 

medicinska- 

eller 

gynekologiska 

avdelningar samt 

på 

primärhälsocentr

aler som är 

anslutna till 

sjukhusen 
 
Urvalsförfarande

: Slumpmässigt 

urval  
 
Urval: 240 st 
 
Bortfall: 34 och 

efter uppföljning 

var det totalt ett 

bortfall på 55 

sköterskor.  
 
Studiegrupp: 

206 kvinnliga 

sjuksköterskor i 

åldern 23-67 år. 

Efter 

uppföljning var 

det endast 185 

som svarade.  
 
Datainsamlings

metod: 

Frågeformulär.  

NWQ-skalan 

användes som 

instrument för 

att utvärdera 

resultatet. Var 

begränsad 

mellan december 

2008 till mars 

Styrkor: Artikeln 

redovisar 

utförligt hur och 

när studien hade 

utförts.. Det 

framgick tydligt 

även hur 

randomiseringpr

ocessen gått till 

samt 

powerberäkning. 

Det fanns tre 

olika 

undersökningsgr

upper varav en 

var 

kontrollgrupp 

vilket ökar 

tillförlitlighet. 

Studien gjorde 

en uppföljning 

för att utvärdera 

resultatet efter 

tre månader. 

Relevanta och 

tydliga artiklar. 

Möjliga 

confounders togs 

även upp. 
 
Hög kvalité 

Resultatet visade att 

sköterskor i varje 

grupp var villiga att 

behandla patienter 

med aids men att de 

sköterskor som hade 

mer erfarenhet 

visade på ett ökad 

villighet att vårda 

patienterna. Dock 

visade även 

resultatet att EG1 

med yngre personer 

och med mindre 

yrkeserfarenhet 

hade en ökad 

förståelse och 

villighet till att våra 

patienter efter att ha 

gjort två dagars-

utbildningen och 

skriftligt material i 

studien. EG2 som 

endast fick tillgång 

till det skriftliga 

materialet visade 

inte upp någon ökad 

vilja till att vårda de 

patienter som har 

drabbats av 

sjukdomen efter att 

ha fått tillgång till 

materialet.  



 

 

 

 

2009. 
 
Analysmetod: 

SPSS 

Beskrivande 

analyser, 

ANOVA, 

Studentens t, 

Mann-Whitney, 

Kruskal-Wallis 

och Cronbachs 

alfa  
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Författare 

Artikelns 

titel, 

tidskrift, 

Land 

Syfte Metod och ev. 

design 

Värdering Resultat 

Mullins, I.L. 

(2009). How 

caring for 

persons with 

HIV/AIDS 

affects rural 

nurses. Issues in 

Mental Health 

Nursing, 30(5). 

311-319.  
 
Land: USA 

Syftet var att 

undersöka 

sjuksköterskor 

på 

landsbygdens 

upplevelser av 

att vårda 

patienter med 

HIV/AIDS.  

Kvalitativ deskriptiv 

ansats  
 
Population: 

Registrerade 

sjuksköterskor i 

Virginia  
 
Urvalsförfarande: 

Bekvämlighetsurval 
 
Urval: 76 

Sjuksköterskor  
 
Slutlig studiegrupp: 
76 st  

 
Datainsamlingsmetod: 

Skriva berättelser  
 
Analysmetod: 

Innehållsanalys  

Styrkor: 

Välformulerat 

syfte. Studien var 

frivillig och de 

skrev på ett 

samtyckesavtal. 

Tydlig 

beskrivning hur 

analysmetoden 

genomfördes. 

Resultatet är 

beskrivet utifrån 

de kategorier som 

framkom i 

analysen.   
 
Svagheter: 

Framkommer inte 

när studien ägde 

rum. Studiens 

design finns ej 

beskriven.  
 
Medelhög kvalité  

Forskarna delade 

upp resultatet i 

olika teman. Ett 

av dem var 

“utbildningsbeh

ov”. Här beskrev 

sjuksköterskorna 

behovet av 

utbildning för att 

öka kunskapen 

och förmågan att 

ta hand om 

patienter med 

HIV/AIDS.  
 
Resultatet 

presenterar att 

sjuksköterskor 

på landsbygden 

sällan behandlar 

patienter med 

HIV. Därmed 

upplevde 

sjuksköterskor 

ingen större oro 

inför att 

vårda  patientern

a men att  ha en 

kontinuerlig 

utbildning i 

sjukdomen vore 

bra för att kunna 

öka kunskapen i 

vårdandet av 

patienter.  
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Författare 
Artikelns titel, 
tidskrift, Land 

Syfte Metod och 
ev. design 

Värdering Resultat 

Pisal, H., Sutar, S., 

Sastry, J., Kapadia-

Kundu, N., Joshi, A., 

Joshi, M., Leslie, J., 

Scotti, L., Bharucha, 

K., Suryavanshi, N., 

Phadke, M.,Bollinger, 

R., & Shankar, A.V. 

(2007). Nurses’ Health 

Education Program in 

India Increases HIV 

Knowledge and 

Reduces Fear. Journal 

of the Association of 

Nurses in AIDS Care, 

18(6), 32-43. 

 

Land: Indien  

1. Syftet var 

att fastställa 

faktorer som 

påverkar 

sjukskötersko

rs omvårdnad 

till patienter 

HIV/AIDS 

på sjukhus 

för att 

utveckla en 

4-dagars 

hälsoutbildni

ng.  
 
2. Utvärdera 

4-dagars 

hälsoutbildni

ng för 

sjukskötersko

r med 

inriktning på 

vård och 

behandling 

för patienter 

med 

HIV/AIDS.  

Mixad metod med 

deskriptiv design 

 
Population: 

Sjuksköterskor på 

Sassoon General 

Hospital i Indien.  
 
Urvalsförfarande: 

Bekvämlighetsurv

al  
 
Urval: 552 

sjuksköterskor 
 
Bortfall: 181 st 

slutförde inte 

utbildningen 
 
Slutlig 

studiegrupp: 
371 sjuksköterskor 
369 kvinnor  
2 män 
71 % var över 40 

år 
Datainsamlingsme

tod: 

Frågeformulär, 

observationer, 

fokusgrupper. 
 
Analysmetod: 
Innehållsanalys, 

SPSS, T-test, 

deskriptiv statistik, 

chi-kvadratanalys.  

Styrkor: Det står 

tydligt beskrivet 

hur data 

analyserades. 

Frågeformuläret 

prövades på ett 

antal 

sjuksköterskor för 

att säkerställa 

tydlig skrift och 

att den var 

förståelig. För att 

säkerställa 

studiens 

tillförlitlighet 

granskades och 

analyserades de 

kvalitativa 

delarna av minst 

två oberoende 

forskare.Transkri

pten översattes 

från lokalspråket 

till engelska och 

granskades för att 

säkerställa 

kvalitén. 

Resultatet 

redovisas i citat, 

text och tabeller. 

Studiens 

begränsningar 

beskrivs.    
 
Svagheter: Stort 

bortfall. 

Framkommer 

inget om studiens 

kvalitativa design.  
 
Hög kvalité  

Sjuksköterskorna

s kunskapsnivå 

efter utbildningen 

ökade markant 

inom alla olika 

kategorier såsom 

smittöverföring, 

behandling, 

infektionsrisk och 

försiktighetsåtgär

der. Efter 

hälsoutbildningen 

minskade rädslan 

för att bli smittad 

av HIV vid 

utföranden av 

olika 

omvårdnadsåtgär

der såsom 

injektion, byte av 

sängkläder mm.   
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Författare 

Artikelns titel, 

tidskrift, Land 

Syfte Metod och ev. 

design 

Värdering Resultat 

Salyer, J.L.H., 

Walusimbi, M.L., & 

Fitzpatrick, J.J. (2008). 

Knowledge and 

attitudes of Ugandan 

midwives regarding 

HIV. Journal of the 

Association of Nurses 

in AIDS care JANAC, 

19(2), 105-113.  

 

Land: Uganda  

Syftet med 

denna 

studie var 

att 

undersöka 

privata 

barnmorsk

or som 

arbetar i 

Uganda 

och att 

beskriva 

sina 

basnivåer 

av 

kunskap 

om hiv 

och deras 

attityder 

när det 

gäller att 

ta hand om 

patienter 

med hiv.  

Kvantitativ 

deskriptiv 

tvärsnittsstudie   
 
Population: 

Barnmorskor & 

sjuksköterskor  
 
Inklusionskriterier: 

Barnmorskor som 

hade förmåga att 

tala, skriva och 

läsa på Engelska. 

Examen från 

barnmorskeskolan 

och medlemskap i 

UPMA.  
 
Urvalsförfarande 
Bekvämlighetsurva

l 
 
Urval 
600 barnmorskor 

och 

sjuksköterskor   
 
Bortfall:  
511 st besvarade 

inte enkäten  
3 st från 

attitydenkät  
4 st från 

kunskapsenkät  
 
Slutlig 

studiegrupp:  
89 st 
41-50 år  
88 kvinnor  
1 man  
 
Datainsamlingsmet

od: 
Frågeformulär  
 
Analysmetod: 

Ecksteins 

instrument 

Styrkor: Det finns 

ett tydligt syfte med 

frågeställningar. 

Var studien ägde 

rum 

beskrivs.Välformul

erat resultat i 

tabeller och i text. 

Utförlig metod. 

Tydlig beskrivning 

av antal 

studiedeltagare. 

Studien granskas av 

flera forskare. Alla 

personer som var 

delaktiga i studien 

fick vara med 

frivilligt. 

Begränsningar i 

studien tas upp. 

Bedömning av 

generaliserbarhet 

finns.   
 
Svagheter: Det 

beskrivs inte när 

studien ägde rum. 

Inget slumpmässigt 

urval, låg 

svarsfrekvens. 

Hantering av 

eventuell bias 

fattas.  
 
Medelhög kvalité  

Kunskapsnivån 

hos barnmorskor 

och 

sjuksköterskor 

är  bäst när det 

gäller  förebygga

nde vård och 

sämst poäng fick 

de på 

smittöverföring 

och immunologi. 

Den övergripande 

kunskapsnivån 

var låg då de fick 

mestadels låga 

poäng. 
 
79 % hade en 

positiv inställning 

till patienter med 

HIV/AIDS.  
 
De 

sjuksköterskor 

med utbildning 

inom ämnet och 

hade mer 

erfarenhet, hade 

högre 

kunskapsnivå och 

mer positiv 

attityd.  
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Författare 
Artikelns 
titel, 
tidskrift, 
Land 

Syfte Metod och ev. 
design 

Värdering Resultat 

Suominen, 

T., Koponen, 

N., 

Mockiene, 

V., Raid, U., 

Istomina, N., 

Vänskä ,M-

L., Blek-

Vehkaluoto, 

M., & 

Välimäki, M. 

(2010). 

Nurses’ 

knowledge 

and attitudes 

to 

HIV/AIDS—

An 

international 

comparison 

between 

Finland, 

Estonia and 

Lithuania. 

International 

Journal of 

Nursing 

Practice,16, 

138–147.  
 
Land: 

Finland, 

Estland och 

Litauen 

Syftet var att 

beskriva och 

jämföra 

sjuksköterskors 

kunskaper om 

HIV /aids och 

attityder mot 

PLHIV i tre 

länder: 

Finland, 

Estland och 

Litauen 

Kvantitativ deskriptiv 

tvärsnittsstudie 
 
Population: 

Sjuksköterskor som 

arbetade inom 

internmedicin, kirurgi 

eller inom vård för 

kvinnor. 

Exklusionskriterier 

var sjuksköterskor 

som arbetade mer 

administrativt.   
Urvalsförfarande: 

Bekvämlighetsurval 
 
Urval: 833 

Finland (n=427) 
Estland (n=221) 
Litauen (n=185) 
Bortfall: 152 

sköterskor. 
Studiegrupp: 681 

sköterskor. 
Finland (n = 322), 

Estland (n = 191) och 

Litauen (n = 168) 

Medelålder var 40,6 

år. 
81-99% av de tre 

länderna var kvinnliga 

sköterskor.   
 
Datainsamlingsmetod: 

Frågeformulär indelat 

i två delar – ett om 

sjuksköterskans 

kunskap om 

HIV/AIDS och ett om 

sköterskans attityder 

mot HIV/AIDS. 

Likert-skala användes 

som instrument. 
 
Analysmetod: 

Deskriptiv analys.  
 

Styrkor: Tydligt 

syfte samt 

frågeställningar. 

Strukturerad metod 

och enkelt att följa 

studien och förstå 

hur forskarna har 

gått 

tillväga.  Resultatet 

var lätt att följa 

och det fanns 

väsentliga tabeller. 

Studien 

diskuterade 

eventuell 

generalisering 

samt nämner risker 

för eventuell bias.   
 
Hög kvalité 

Kunskap: I Finland 

och Estland 

påverkades 

sjuksköterskornas 

kunskap utifrån om 

de kände någon som 

hade sjukdomen eller 

om sköterskorna 

hade tidigare blivit 

tillfrågade om att 

vårda patienter med 

HIV/AIDS. Om de 

även hade vårdat 

påverkades deras 

kunskap. Det enda 

som påverkade 

sjuksköterskorna i 

Litauens kunskap var 

åldern.  
 
Attityd: Även här 

hade tidigare 

erfarenhet av 

patienter med HIV 

också en påverkan 

på attityden hos 

sjuksköterskan. En 

annan påverkan på 

attityden var 

sjuksköterskans 

inställning och viljan 

till att vårda de 

patienter som 

drabbats av viruset. 

Sjuksystrar som hade 

barn hade en mer 

negativ attityd till att 

vårda patienter med 

HIV/AIDS till 

skillnad från de som 

inte hade barn.  
 
Resultatet visade att 

det fanns ett tydligt 

samband mellan 

sjuksköterskors 

kunskap om 

HIV/AIDS och deras 

attityder mot 

patienterna.  
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Författare 
Artikelns titel, 
tidskrift, Land 

Syfte Metod och 
ev. design 

Värdering Resultat 

Tyer-Viola LA. 

(2007). Obstetric 

nurses' attitudes and 

nursing care 

intentions regarding 

care of HIV-positive 

pregnant women. 

Journal of Obstetric, 

Gynecologic & 

Neonatal Nursing 

(JOGNN), 36(5), 398-

409.  

 

Land: USA 

Syftet med 

studie var att 

undersöka 

förhållandet 

mellan OB-

sjuksköterskorna

s attityder, 

fördomar och 

prediktorer av 

vårdinatg 

mot  HIV-

positiva gravida 

kvinnor. 

Kvantitativ 

deskriptiv 

tvärsnittsstudie 
 
Population: 

Sjuksköterskor 

som var utbildade 

inom 

förlossningsvårde

n.  
Urvalsförfarande: 

Slumpmässigt 

urval  
 
Urval: 800 
Bortfall 450 
 
Studiegrupp: 350 

sjuksköterskor 

varav 99% var 

kvinnor. 

Medelålder 49 år. 
 
Datainsamlingsme

tod: En anonym 

enkätundersöknin

g via posten. 

Uppgiftsinsamling 

utnyttjade fyra 

instrument: (a) ett 

frågeformulär för 

bakgrundsinforma

tion, (b) Gravida 

kvinnor med HIV-

inställningsskala 

(PWHAS), c) 

Marlowe-Crowne 

Social Desirability 

Scale-Form C 

(MCSD) och d) 

Prejudice 

Interaction Scale 

(PIS). 
 
Analysmetod: 

Parametrisk och 

icke parametrisk 

analys. Tester som 

användes var 

Kruskal-Wallis-

Styrkor: Studien 

hade ett syfte 

med tydliga 

undersökningsfr

ågor. Det 

framgick även 

tydligt var, hur 

och när 

datainsamlingen 

skedde. 

Relevanta 

tabeller. 

Forskaren 

nämner 

generalisering 

och menar att 

det bör finnas en 

försiktighet 

eftersom 

forskningen kan 

vara tidsinriktat 

och därmed kan 

attityder med 

tiden förändras 

och utvecklas.   
 
Svagheter: Högt 

antal bortfall 
 
Medelhög 

kvalité 

Resultatet 

visade att 

sjuksköterskor 

var mer villiga 

till att vårda den 

patient utan HIV 

än de kvinnor 

som hade 

viruset.  
Det visade sig 

också att 

sjuksköterskor 

som tidigare 

träffat fyra eller 

fler patienter 

med  HIV/AIDS 

hade en mer 

positiv attityd 

gentemot de 

gravida 

kvinnorna. De 

med tidigare 

erfarenhet 

rapporterade 

mer sällan om 

undvikande 

patientkontakt.  



 

 

 

 

testet och Mann-

Whitney  

 


