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Abstrakt 

 

Bakgrund: HIV är ett virus som riktar in sig på att angripa kroppens immunförsvar. Viruset 

förstör och försämrar funktionen hos immunceller, skapar infektioner och förstör gradvis 

immunförsvaret. Joyce Travelbees teori om mellanmänskliga relationer tillämpas i 

litteraturöversikten. Syftet var att belysa sjuksköterskors upplevelse av att vårda HIV-

smittade patienter. Metoden som användes var en litteraturöversikt bestående av både 

kvantitativa och kvalitativa studier. Resultatet påvisade att många sjuksköterskor har antytt 

att de har använt sig av diskriminerande beteenden i sitt arbete gentemot HIV-smittade 

patienter. Många sjuksköterskor upplevde att detta beteende handlade om rädsla, begränsad 

erfarenhet i patientkontakt och otillräcklig kunskap. I resultatdelen framkom även att 

kunskap om HIV har stor betydelse för hur sjuksköterskor upplevde vården av HIV-

smittade patienter. En inkluderad studie visade att 84 % av 922 sjuksköterskor angav att de 

vägrade att vårda HIV-smittade patienter. Artikeln visade även att en majoritet av 

sjuksköterskorna upplevde att de hade bristande informations-resurser och endast 15,2 

% upplevde att de hade tillgängliga resurser för att uppdatera sig om HIV. Diskussion 

Sjuksköterskor har inte bara fördömande och stigmatisering attityder mot HIV-smittade 

patienter men agerade utifrån dessa attityder mot patienterna på diskriminerande sätt. 

Vikten av kunskap för sjuksköterskor för att kunna ge samma vård till HIV-smittade 

patienter som till andra patienter var av betydelse för att minska stereotypiskt bemötande av 

patienterna. Slutsatsen beträffande litteraturöversikten var att utbildning och kunskap var 

av stor betydelse för att minska sjuksköterskornas attityder och diskriminering angående 

HIV. 

 

Nyckelord: Fördomar, HIV, Kunskap, Sjuksköterska, Upplevelse, Vård 
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1.Introduktion 

The Human Immunodeficiency Virus (HIV) är en sjukdom som uppmärksammades under 

början av 1980-talet. Det är en sjukdom som fortfarande skapar en rädsla än idag relaterat till 

okunskap (Folkhälsomyndigheten, 2019). Kunskapen om bland annat hur HIV smittas är 

liten både för allmänheten och vårdpersonalen. Genom att belysa sjuksköterskors 

upplevelser av att vårda HIV-smittade patienter kan kunskapen ökas och stigmatiseringen 

mot HIV-smittade patienter minskas och förbättra bemötandet av patienterna i vården.  

 

2. Bakgrund   

2.1 HIV 

Under år 2018 levde 37,9 miljoner människor med HIV världen över och 770 000 personer 

avled på grund av sjukdomen (UNAIDS, 2018). Viruset riktar in sig på att angripa kroppens 

eget immunförsvar. Det förstör och försämrar funktionen hos immunceller, skapar 

infektioner och förstör gradvis immunförsvaret. Nedbrytningen kan fortgå 2–15 år. När 

nedbrytningen av immunförsvaret sker kan patienten utveckla sjukdomstillståndet Acquired 

Immunodeficiency Syndrome (AIDS). Ungefär hälften av alla som har fått HIV utvecklar 

AIDS om inte antivirala läkemedel sätts in (Folkhälsomyndigheten, 2018). HIV sprids genom 

oskyddat sex både vaginalt och analt samt blodkontakt. Därför är en av de största 

riskgrupperna av HIV missbrukare av droger genom att de använder kontaminerade 

kanyler. En riskfaktor som finns för sjukvårdspersonal är stickskador från kanyler som 

användes på smittade patienter (Folkhälsomyndigheten, 2018).  

Utöver diagnosen kan patienten även stöta på hinder i sin omgivning såsom stigmatisering 

och isolering vilket kan leda till depression, minskad följsamhet till medicinering och 

bristande stöd från omgivningen (Shannon, 2018).  

 

2.1.1 Symtom 

Hos de som får HIV är det cirka hälften som får en så kallad symptomgivande 

primärinfektion, detta brukar ske en till fyra veckor efter överföringstillfället medan andra 

inte får några symtom alls. Det kan även ta flera år innan HIV-smittan upptäcks. 

Primärinfektion skapar symtom som liknar andra virusinfektioner såsom influensa eller 
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mononukleos (körtelfeber). En del får lindriga symtom och andra uppsöker akutsjukvård. 

När immunförsvaret bryts ner kan opportunistiska infektioner och tumörsjukdomar 

uppkomma som till exempel Herpes zoster (bältros), svampinfektioner och olika 

virusorsakade tumörsjukdomar. Vid långdragen och obehandlad infektion kan bland annat 

svårbehandlad lunginflammation uppkomma. Det är vid detta tillfälle som personer med 

HIV utvecklar sjukdomstillståndet AIDS (Folkhälsomyndigheten, 2018a). Andra symtom är 

bland annat ofrivillig viktnedgång, illamående och aptitlöshet. Patienten kan även få 

minskad uppmärksamhetsförmåga och minnessvårigheter (Shannon, 2018). 

 

2.1.2 Upplevelse 

Upplevelse beskrivs enligt Svenska Akademiens ordbok (2011) som en följd av händelser, 

både negativa och positiva, där individen påverkas känslomässigt.  

 

2.2 Teoretisk anknytning  

Joyce Travelbees omvårdnadsteori om mellanmänskliga relationer utgör teoretisk 

anknytning för denna litteraturöversikt. Travelbee menar att omvårdnaden är en 

mellanmänsklig process där sjuksköterskan assisterar individer och familjer i att finna 

mening i sina upplevelser, men även samhället i stort. I ett omvårdnadsmoment påverkar 

både patient och sjuksköterska varandra genom kontinuitet av händelser och interaktioner 

(Travelbee, 1971, s. 8).  I interaktionen med patienten ska sjuksköterskan se denne som en 

unik individ och inte utifrån stereotypiska uppfattningar. Den mellanmänskliga relationen 

präglas av att även sjuksköterskans ställning i omvårdnaden ska respekteras (Travelbee, 

1971, s. 124). Enligt Travelbee är individen unik och upplever sina erfarenheter på sitt eget 

sätt. Lidandet är däremot en allmänmänsklig erfarenhet som ger individen förståelse för sitt 

lidande (Travelbee, 1971, s. 28–29). Med Travelbees omvårdnadsteori förklaras hur 

sjuksköterskans attityder påverkar patienten. Travelbee menar vidare att det är viktigare för 

sjuksköterskan att förhålla sig till patientens upplevelser än till klassificeringssystem, alltså 

diagnoser och bedömningar (Travelbee, 1971, s. 52). Travelbee anser att kommunikationen är 

sjuksköterskans viktigaste redskap för att patienten ska kunna förstå och handskas med sitt 

lidande. Sjuksköterskan ska ha självinsikt, förmåga att tolka sina egna och andras handlingar 

samt kunna finna mening i sina upplevelser (Travelbee, 1971, s. 19). Vidare har sympati och 
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medkänsla en betydande roll i den mellanmänskliga relationen där Travelbee anser att 

sympatin kan lindra patientens lidande (Travelbee, 1971, s. 142). 

 

2.3 Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden är att främja hälsa, förebygga 

sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Inom vården prioriteras de mänskliga och 

kulturella rättigheterna, autonomi, rätten till liv och värdighet samt att bli bemött med 

respekt oavsett ålder, hudfärg, tro, bakgrund, funktionsnedsättning, sjukdom, kön, sexuell 

läggning, politiska åsikter eller social ställning. Enligt International Council of Nurses (ICN) 

delas den etiska koden in i fyra områden vilka sammanfattar riktlinjerna för professionens 

etik.  

 

Sjuksköterskan ska kunna identifiera patientens behov och även kunna utbilda patienter i 

vikten av följsamhet beträffande behandling och vård. Vidare ska sjuksköterskan kunna 

arbeta i team med sina kollegor för att vården ska vara effektivare (Shannon, 2018). 

 

Watson (2018) menar att sjuksköterskan i mötet med HIV-smittade patienter ska arbeta 

utifrån ett holistiskt perspektiv som är individuellt för patienten.  Sjuksköterskan ska 

undvika att agera utifrån sina fördomar samt lyssna till och förstå patientens syn på vården 

och de behandlingar som erbjuds. Sjuksköterskan ska stödja patienten i att identifiera dennes 

riskfyllda beteenden. Shannon (2018) nämner att det är viktigt för sjuksköterskor som vårdar 

HIV-smittade patienter att ha kunskap om sjukdomens behandlingar och förebyggande 

arbete.    

 

3. Problemformulering  

HIV-smittade patienter kan uppleva en viss distansering till följd av fördomar i samhället. 

Sjuksköterskor kan komma i kontakt med dessa patienter i sitt yrkesverksamma liv. Då 

sjuksköterskor ska värna om patienters värdighet samt ge jämlik vård till alla patienter är det 

av stor vikt att studera mötet mellan HIV-smittade patienter och sjuksköterskor. Genom att 

belysa sjuksköterskornas upplevelser av att vårda patienterna kan en förståelse av mötet 
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skapas, vilket möjliggör för sjuksköterskor att vara medvetna om sina ageranden mot HIV-

smittade patienter samt ge jämlik vård. 

 

4. Syfte 

Syftet var att belysa sjuksköterskors upplevelse att vårda HIV-smittade patienter.  

5. Metod  

5.1 Design  

Litteraturöversikten syftar till att besvara ett problemområde genom sammanställning av 

aktuell forskning. Översikten används för att få en beskrivande översikt över ett utvalt 

problemområde. Resultatet utgörs av kritiskt granskade vetenskapliga artiklar som besvarar 

syftet (Friberg, 2017, s. 141–144). Det valda syftet presenteras utifrån den aktuella 

forskningen; information om problemområdet presenteras genom att söka och samla in data 

som tolkas, analyseras och presenteras i litteraturöversikten (Polit & Beck, 2017, s.88). 

 

5.2 Inklusions- och Exklusionskriterier  

För att kunna avgränsa och precisera litteratursökningen användes Inklusions- och 

Exklusionskriterier i arbetet (Friberg, 2017a, s. 146). De artiklar som inkluderades i arbetet 

skulle vara publicerade år 2009 till 2019, vara peer reviewed och därtill vara skrivna på 

engelska eller svenska. Samtliga artiklar skulle vara originalartiklar utan begränsning med 

avseende på ålder eller kön. Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle innehålla 

sjuksköterskors upplevelser av att vårda HIV-smittade patienter. Inkluderade artiklar kunde 

ha kvalitativ, kvantitativ eller mixad design. Eftersom syftets fokus var sjuksköterskans 

upplevelse exkluderades därför de perspektiv som innefattade annan hälso- och 

sjukvårdspersonal samt artiklar utifrån patienters perspektiv. 

 

5.3 Litteratursökning 

Databaserna som användes till denna studie var Cinahl, PubMed och PsycInfo. Ulrichweb 

användes för att granska huruvida artiklarna hade publicerats i vetenskapliga tidskrifter. 

Ämnesorden som användes var valda utifrån syftet. Headings, MeSh-termer och booleska 

termer (AND och OR) samt fritextsökningar användes beroende på databas för att underlätta 
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sökningarna och få fram relevanta artiklar utifrån syftet. Sökorden som användes för att hitta 

vetenskapliga artiklar var nurse, attitudes, nurses attitudes, HIV infected patients och HIV (se 

Tabell 1). 

 

Tabell 1.  

Översikt av sökningar 

 *Urval 1: Artiklarnas titel lästes, Urval 2: Artiklarnas abstrakt lästes, Urval 3: Hela artikeln lästes, Urval 4 

kvalitetsgranskades.  

 

5.4 Urval, relevansbedömning och kvalitetsgranskning 

Urvalet skedde stegvis för att hitta relevanta artiklar för syftet i litteraturöversikten. Utifrån 

sökorden och träffarna i databaserna gjordes det första urvalet där artiklarnas titlar 

Databa

s 

Datum 

Sökord Avgr. Antal 

relevanta 

träffar 

Urval*

1 

 

Urval* 

2 

Urval * 

3 

 

Urval

* 4 

Antal 

valda 

Artikel 

 

 Cinahl 
2019091

4 

nurses 

attitudes 

towards 

patients 

with hiv 
 

2009-

2019 
Peer 

reviewed 
Engelska 

Svenska  
 
 

55 
 

55 10 

 

 

 

 

 

5 4 4 Chan, (2009); Delobelle et 

al. (2009); Hassan & 

Wahsheh (2011),  
Välimäki et al. (2010) 

Cinahl 

201909

15 

"Nurses’ 

Attitudes" 

AND 

"HIV" 
 

2009-2019 

engelska 

Peer 

reviewed 

Svenska 

63  10 5 2 2 2 Hamama et al. (2014) & 

Suominen et al. (2010) 
 

Cinahl 

201909

15 

(MH 

"Nurse 

Attitudes") 

AND (MH 

"HIV-

Infected 

Patients") 
 
 

2009-2019 

Peer 

reviewed 

Engelska 

Svenska 

23  12 10 9 8 8 Campbell (2011); da Silva 

Góis et al. (2018); de 

munnik (2017); Manganye 

(2013); Dhanalakshmi 

(2018); Huidrom & 

Mockiene (2011)   Muri 

Gama et al. (2016); 

Worthington (2016); 
 

Pubme

d 

201909

20 

"hiv" AND 

"attitudes" 

AND 

"nurse" 
 

2009-2019 

Engelska 

Svenska 

98 43 21 13 1 1 Waluyo (2015) 
 

Psychi

nfo 

201909

26 

"hiv" AND 

"attitudes" 

AND 

"nurse" 
 

2009-2019 

Engelska 

Svenska 

Peer 

reviewed  

87 32 15 1 1 1 Chirwa et al. (2009) 
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granskades. Om titlarna som var relevanta för syftet gjordes urval två där artiklarnas 

abstrakt lästes, utifrån relevans och inklusionskriterierna som passade till det vetenskapliga 

arbetets syfte. Om abstraktet var av relevans lästes hela artiklarna i den tredje  

urvalsprocessen. När artiklarna lästes färgmarkerades det som var av relevans för att lättare 

kunna plocka ut det som var av betydelse för litteraturöversikten och dess syfte. I fjärde 

delen i urvalsprocessen kvalitetsgranskades de inkluderade artiklarna med hjälp av Fribergs 

granskningsmall (Friberg, 2017, s. 187–188). Detta för att värdera om inkluderade artiklar var 

relevanta utifrån litteraturöversiktens syfte (Friberg, 2017, s. 46–47). 

 

Genom kvalitetsgranskning kunde det konstateras om artiklarna bestod av låg, medelhög 

eller hög kvalitet. För att ingå i litteraturöversikten behövde artiklarna ha medelhög till hög 

kvalitet. Fribergs granskningsmall innehåller 13 frågor, för att nå medelhög till hög nivå 

behövde artiklarna besvara åtta frågor för medelhög och tio för hög nivå.  

 

5.5 Analys  

Artiklarna lästes var för sig och diskuterades för att få helhetsförståelse och säkerställa rätt 

tolkning och översättning av innehållet. Vid svårigheter att förstå ord i innehållet användes 

lexikon.  

 

De kvalitativa artiklarna analyserades med hjälp av innehållsanalysen enligt Graneheim och 

Lundman (2004). Därefter granskades artiklarnas resultat för att hitta meningsbärande 

enheter som utgick från syftet. När meningsbärande enheter hade hittats så kondenserades 

de, vilket innebär att man kortar ner innehållet utan att det ska förlora sitt innehåll. Genom 

kondenseringen skapades koder. Genom dessa koder hittades likheter eller olikheter i 

artiklarna. Alla artiklar med likheter hamnade i samma subkategori för att slutligen bilda en 

huvudkategori. 

 

De kvantitativa artiklarna analyserades med hjälp av Fribergs (2017). Artiklarna lästes först 

var för sig för att senare diskuteras sinsemellan. Artiklarnas beståndsdelar presenterades i 

översiktstabell (se bilaga 1).  I nästa steg av analysprocessen av kvantitativa artiklarna 

identifierades likheter och skillnader av studierna och dess resultat. Efter likheter och 
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skillnader hade hittats sorterades och sammanställdes materialet.  Vidare presenterades de 

statistiska beräkningar som framkom i dessa studier (Friberg, 2017, s. 148–150).   

 

5.6 Etiska överväganden  

Polit och Beck (2016, s. 137) menar att när personer inkluderas i forskning ska etiska 

överväganden tillämpas för att värna om deltagarnas rättigheter. Därför inkluderades endast 

artiklar som var godkända av en etisk kommitté eller som förde ett etiskt resonemang. Om 

det saknades tydligheter i det etiska resonemanget i artiklarna så kontrollerades 

tidskrifternas riktlinjer för etiskt godkännande. Artiklarna översattes med ett objektivt 

förhållningssätt på så korrekt sätt som möjligt utan att egna värderingar och åsikter lades till. 

 

6. Resultat 

 Sjuksköterskans upplevelse 

Sjuksköterskan upplevda     

kunskap om HIV 

            Rädslan till att vårda Sjuksköterskors upplevelser 

av mötet med HIV-smittade 

patienter 

Figur 1. Överblick av rubriker i resultat 

I resultatet ingår 16 artiklar varav 8 har kvantitativ design, 6 av kvalitativ och 2 av mixad 

design. Studierna utfördes i Finland, Lettland, Estland, Ryssland, Zimbabwe, Thailand, 

Indonesien, Kanada, Sydafrika, Malawi, Swaziland, Jordanien, Tanzania, Lesotho, Brasilien 

och Nederländerna. Resultatet sammanställdes under rubrikerna Sjuksköterskans upplevda 

kunskap om HIV, Rädslan till att vårda och Sjuksköterskors upplevelser av mötet med HIV-

smittade patienter (se figur 1). 

 

6.1 Sjuksköterskans upplevda kunskap om HIV 
 

Många sjuksköterskor beskrev att de hade använt sig av diskriminerande beteenden i vården 

av HIV-smittade patienter. Många upplevde att detta beteende handlade om rädsla, 
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otillräcklig erfarenhet av vård av patientgruppen och bristande kunskap om HIV. Den 

främsta rädslan som sjuksköterskor upplevde var att själva bli smittade av sjukdomen. 

Rädslan ledde till att de undvek att vårda HIV-smittade patienter. Vissa sjuksköterskor 

överlät ofta vården av patienterna till oerfarna kollegor på avdelningen eller kliniken (Chan, 

2009; Huidrom och Dhanalakshm, 2018; Manganye, Maluleke & Lebese 2013). 

 

The first time I met an AIDS patient, I hardly dared to help them and was not very confident 

to do things like pierce saline tubes. I’d hardly had any experience, which made me afraid of 

it. But now I know how to protect myself and I understand the patients better” - ‘Wichai’ 

(Chan, 2009, s. 185). 

  

För sjuksköterskorna var det viktigt att vara förstående och empatiska gentemot patienter 

(Campbell, Scott, Madanhire, Nyamukapa & Gregson, 2011). I mötet med patienter upplevde 

sjuksköterskorna att det var viktigt med vänlighet, förståelse, konfidentialitet och att minska 

stigmatiseringen relaterad till HIV (Campbell et al., 2011; Chan, 2009).  “I think I’ve gained 

some confidence. Sometimes we don’t really feel like we know very much,but .… so I think 

that carries through when I go to work.” (Worthington et al., 2016 s. 693). Många 

sjuksköterskor menade att de ville ha mer kunskap om sjukdomen för att därigenom kunna 

skapa en större trygghet, både i sig själva som sjuksköterskor och gentemot patienterna 

(Huidrom & Dhanalakshm, 2018). 

 

Worthington et al. (2016) menade att utbildningsintervention om HIV skapade större 

förståelse och att de som hade genomgått utbildningen upplevde att deras kunskap hade 

förbättrats. Med interventionen ansåg sjuksköterskorna att deras bemötande gentemot HIV-

smittade patienter förbättrades eftersom frågor enklare kunde besvaras av sjuksköterskorna 

och att de upplevde större trygghet i patientbemötandet (Worthington et al., 2016). 

Sjuksköterskorna hade otillräcklig kunskap om bland annat sjukdomens prevention, 

smittvägar och hur de skulle bemöta HIV-smittade patienter (Waluyo, Culbert, Levy & Norr, 

2016; Delobelle et al., 2009; Hassan & Wahsheh, 2011; Suominen et al., 2010).  

 

Enkäter gjorda innan utbildningsinterventioner för att undersöka sjuksköterskors kunskaper 

om HIV och vårdande av HIV-smittade patienter visade att sjuksköterskor hade bristande 

kunskaper om sjukdomen (Waluyo et al., 2016; Worthington et al. 2016). Vidare visade 
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Hassan och Wahsheh (2011) att 33,87 % av 920 sjuksköterskor upplevde sig ha låg kunskap 

om HIV. Sjuksköterskorna hade bristande kunskaper om bland annat HIV, dess prevention 

och smittvägar (Waluyo et al., 2016; Worthington et al. 2016). Det framkom bland annat att 

39 % av 920 sjuksköterskor tyckte att det var nödvändigt att använda handskar vid all 

kontakt med HIV-smittade patienter och att 20 % ansåg att dessa patienter borde ha egna 

patientrum (Hassan & Wahsheh, 2011). 

 

Samtidigt visade Suominen et al. (2010) i sin studie med 833 deltagande sjuksköterskor att 

sjuksköterskor som hade tidigare erfarenhet av att ha vårdat HIV-smittade patienter och de 

som hade närstående som levde med HIV upplevde sig ha högre kunskap än andra 

sjuksköterskor (p ≤ 0.001). Bristande informationsresurser påverkade sjuksköterskors 

kunskaper och det visade sig att endast 15,2% av 920 upplevde att de hade tillgängliga 

resurser för att kunna uppdatera sig om HIV (Hassan och Wahsheh, 2011). Utbildning och 

utbildningsinterventioner visade sig ha en positiv inverkan på sjuksköterskornas 

upplevelser av kunskap och attityder till patienterna (Suominen et al., 2010; Worthington et 

al., 2011). Faktorer som hade positivt samband (p ≤ 0,001) med sjuksköterskors kunskaper 

om HIV var bland annat sjuksköterskeutbildningens längd (Suominen et al. 2010) och 

färdighetsträning (Delobelle et al., 2009). I en studie med 1384 sjuksköterskor, genomförd av 

Chirwa et al. (2009) förekom en negativ korrelation mellan kunskap om HIV och 

arbetstillfredsställelse där sjuksköterskor med lägre utbildning upplevde lägre 

arbetstillfredsställelse (r= -011) än sjuksköterskekollegor med högre utbildning. 

Deltagande i utbildningsinterventionerna upplevdes som positivt av sjuksköterskorna. Efter 

interventionerna påvisades att sjuksköterskorna upplevde att de var mer villiga att vårda 

HIV-smittade patienter samt att utföra praktiskt arbete där de bland annat behövde hantera 

kateter eller intravenösa vätskor. Signifikanta skillnader framkom i sjuksköterskornas 

självuppskattning av kunskap före och efter interventionen (p < 0,05). Sjuksköterskorna 

uppgav att de hade fått tillräcklig kunskap och kompetens i att vårda denna patientgrupp 

(Mockiene, 2011; Worthington et al., 2011). 
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6.2 Rädslan till att vårda 

Rädslan för att exponeras för, eller smittas av, HIV var ett bekymmer hos sjuksköterskor vid 

vårdande av HIV-smittade patienter (Delobelle et al., 2009; Hassan & Wahsheh, 2011; 

Hamama et al., 2013). Bland 1060 sjuksköterskor upplevde 966 rädsla för att vårda HIV-

smittade patienter (Se tabell 2). Hos 17,2 % (n=24) av 140 sjuksköterskor visades rädslan bero 

på bland annat oro hos sjuksköterskorna att de skulle smittas, vilket kunde leda till att deras 

familjer och vänner i förlängningen skulle kunna exponeras för smittan (Delobelle et al., 

2009). Hassan och Wahsheh (2011) visade att negativa attityder hos 75,2 % av 922 

sjuksköterskor berodde på att de upplevde rädsla för att bli smittade av patienterna. Rädslan 

ledde i sin tur till att sjuksköterskorna undvek att ta hand om patienterna (Hamama et al., 

2013) och 84 % av 922 sjuksköterskor hade vägrat att vårda patientgruppen (Hassan och 

Wahsheh, 2011). Det påverkade även sjuksköterskors intresse att vårda dessa patienter, där 

13,4 % av 922 sjuksköterskor var intresserade av att vårda HIV-smittade patienter (Hassan 

och Wahsheh (2011), se tabell 2.  

  

Enligt Delobelle et al. (2009) följde 89 av 140 sjuksköterskor befintliga riktlinjer kring 

försiktighetsåtgärder för smittskydd medan 38 av sjuksköterskorna angav att 

postexpositionsprofylax saknades på avdelningar där de arbetade. Hamama et al. (2013) 

visade en negativ korrelation mellan sjuksköterskors arbetstillfredsställelse och undvikande 

beteenden gentemot patienterna (r= -0,32, p < 0,001). Följaktligen hade sjuksköterskor med 

mindre undvikande beteenden högre arbetstillfredsställelse (Hamama et al. 2013). 

 

Tabell 2. 

 Förekomsten av rädsla hos sjuksköterskor i vård av HIV-smittade patienter 

 

Författare 

  

Antal deltagare  % 

Hassan & Mohsheh. 

 

920 (n=884) 96.2% 

  

Delobelle et al. 140 (n= 82) 58,6 % 
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6.3 Sjuksköterskors upplevelser av mötet med HIV-smittade patienter 

Många sjuksköterskor upplevde att de och deras kollegor hade negativa attityder gentemot 

HIV-smittade patienter. Attityderna var ett resultat av fördomar mot HIV-smittade patienter 

och de ansåg att patienterna ”fick skylla sig själva” för att ha drabbats av sjukdomen samt att 

de var fördomsfulla mot homosexuella HIV-smittade patienter (Campbell et al., 2011; Chan, 

2009; Delobelle et al., 2009; Manganye, Maluleke & Lebese, 2013). 

  

Enligt Manganye et al. 2013; Chan, 2009; Worthington et al. (2016) framkom diskriminering 

av patienterna från sjuksköterskor genom att sjuksköterskorna undvek dem i korridorerna 

och att ta blodprov på dem, vilket resulterade i att sjuksköterskorna inte gav en rättvis vård 

till patientgruppen. Sjuksköterskors diskriminering ansågs vara relaterad till okunskap kring 

HIV samt att sjukdomen var farlig och smittsam vilket bidrog till bristande vård.  

  

 Sjuksköterskorna fick ofta genomföra upplevt obekväma samtal med patienterna om deras 

sexuella levnadsvanor där de eftersträvade att inte låta fördömande eller nedlåtande (da 

Silva Góis, 2018; Campbell et al., 2011). Sjuksköterskor uttryckte att det var viktigt att 

erbjuda patienter rådgivning och stöd för att öka patienternas följsamhet till behandlingen 

samt för att uppnå en god vård (Campbell et al., 2011). 

  

Beträffande förståelsen för patienternas tillstånd påstod en sjuksköterska följande: “We listen 

to people’s personal problems because HIV is more than a medical condition” (Campbell et 

al., 2011).  Med mer kunskap om HIV upplevde sjuksköterskor att det var enklare att tala om 

ämnet med patienterna, om riskfaktorer och hur HIV smittar (de Munnik et al., 2017). Utöver 

kunskapens påverkan på sjuksköterskornas attityder hade vissa sjuksköterskor positiva 

attityder till HIV-smittade patienter. Bland annat upplevde sjuksköterskorna att de hade hög 

nivå av empati och respekt för patienterna (Delobelle et al., 2009). Sjuksköterskor upplevde 

att de hade förståelse för HIV-smittade patienter och att vårdandet av HIV-smittade 

patienter inte endast handlade om sjukdomsförloppet utan även att andra faktorer 

påverkade patienten, såsom att sjukdomen utgör en psykisk påfrestning på de drabbade (da 

Silva Góis, 2018).  
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Studier visade att sjuksköterskor hade positiva attityder till att vårda HIV-smittade patienter, 

trots detta var negativa attityder vanligt förekommande (Hassan & Wahsheh, 2011; Santiago 

Muri Gama et al., 2016; Waluyo et al., 2015). Santiago Muri Gama et al., (2016) menade att 

sjuksköterskor upplevde sig vara positiva i mötet med patienterna och att de inte uppträdde 

diskriminerande i mötet med patienterna (19,5 % av n= 78). Dock upplevde två tredjedelar 

av 140 sjuksköterskor att det var patientens eget fel att ha blivit smittade med HIV (Delobelle 

et al., 2009).  Santiago Muri Gama et al., (2016) visade även att sjuksköterskor upplevde att en 

professionell relation kunde skapas genom mötet med patienterna (90,9 % av 78) och att ett 

sådant möte skulle underlätta omvårdnaden (71,4 % av 78). 

 

Stigmatisering mot HIV-smittade patienter hos sjuksköterskor visades ha stark korrelation 

med deras arbetstillfredsställelse (r= -.22), där höga nivåer av stigmatisering ledde till låg 

arbetstillfredsställelse. Det påvisades positiva samband mellan färdighetsträning och 

sjuksköterskors attityder till HIV-smittade patienter (Delobelle et al., 2009; Waluyo et al., 

2015). Enligt Delobelle et al. (2009) var detta ett signifikant samband (p < 0,05). Waluyo et al. 

(2015) visade att sjuksköterskor som upplevde sig vara kompetenta att vårda HIV-smittade 

patienter hade mindre stigmatiserande attityder än de som upplevde sig vara mindre 

kompetenta (p < 0,001). 

 

Suominen et al. (2010); Välimäki et al. (2010) visade att sjuksköterskors upplevelser av att 

vårda HIV-smittade patienter varierade mellan olika länder som Litauen, Finland och 

Estland. Finska sjuksköterskor (81 % av 322) och studenter (79 % av 167) upplevde sig villiga 

att vårda denna patientgrupp (p < 0,001). Samma studie av Välimäki et al. (2010) visade att 

18 % av 165 litauiska och 82 % av 127 estländska sjuksköterskestudenter upplevde sig vara 

villiga att vårda denna patientgrupp. En bidragande faktor till negativa attityder och ovilja 

hos sjuksköterskor att vårda HIV-smittade var stigmatisering av homosexuella patienter 

(Santiago Muri Gama; 2016; Suominen et al., 2010). Enligt studie av Hamama et al. (2013) 

med 135 deltagande sjuksköterskor, var negativa attityder hos sjuksköterskorna bidragande 

till oviljan att vårda HIV-smittade patienter. Vidare Suominen et al. (2010) var att även 

sjuksköterskor som hade homofobiska attityder mindre villiga att vårda HIV-smittade 
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patienter (p ≤ 0,001). Vidare visade Suominen homofobiska syn hos sjuksköterskorna hade 

en negativ korrelation med deras upplevelse av kunskap (r = 0,237, p ≤ 0,001). 

 

7. Diskussion  

7.1 Metoddiskussion  

Databaserna som användes i litteraturöversikten var Cinahl, PubMed och Psykinfo. Fördelar 

med att använda flera databaser var att inte gå miste om relevanta artiklar. Detta för att få 

större bredd i sökningarna från databaserna som ses som en styrka i litteraturöversikten. 

Sökorden som användes valdes för att besvara syftet på bästa möjliga sätt utifrån syfte och 

med hjälp av Termer för ”Upplevelser” och ”Bemötande”. Booleska termerna AND och OR 

användes i olika kombinationer av sökorden och de syftar till att antingen begränsa eller 

utöka sökning (Polit & Beck, 2017, s. 91). Sökningar gjordes utifrån MESH-termer på 

PubMed, Cinahl Headings på Cinahl och Thesaurus Psycinfo. Även fritextsökningar 

användes på dessa databaser. På Psycinfo generade Thesaurus inga relevanta träffar och 

endast artiklar med fritextsökningar gav träffar.  

 

Eftersom HIV-smitta inte skiljer sig mellan olika patienter och sjuksköterskor kan möta 

denna patientgrupp i vilken vårdform som helst inkluderades alla patienter i alla åldrar 

vilket ansåg vara relevant i valet av ämnet och ledde till en bred sökning.  

När sökningarna gjordes blev det träffar på både kvalitativa och kvantitativa artiklar. För att 

inte gå miste om viktig eller relevant information inkluderades båda designerna i 

litteraturöversikten. Vilket blev en styrka och skapade mer reliabilitet i arbetet. Vid 

innehållsanalys av inkluderade artiklar följdes ett neutralt synsätt för att ett strukturerat 

överblick av artiklarna och det skapade ett trovärdigt resultat. Utifrån de artiklar med mixad 

design som hittades plockades både kvantitativa och kvalitativa delar ut i 

litteraturöversikten som ansågs vara relevanta utifrån syftet och redovisades i föreliggande 

resultat.  

Urval av artiklar bedömdes och diskuterades sinsemellan för att inte gå miste om viktig 

information och för att öka kredibiliteten i översikten (Polit & Beck, 2017, s. 161). 
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Inkluderade artiklar var skrivna på engelska och en viss svaghet finns i översättning och 

tolkning av artiklar. Även om författarna behärskar engelska språket framkom ord i artiklar 

som upplevdes vara svårt att översätta. För att översätta dessa ord och öka kredibilitet i 

litteraturöversikten användes lexikon. 

Inklusionskriterierna som valdes i litteraturöversikten fick inte artiklarna vara äldre än 10 år, 

skulle vara peer review samt att artiklarna var skrivna på engelska eller svenska. Styrkan 

med dessa inklusionskriterier var att träffarna som kom fram var aktuella forskning av 

ämnet. Som bifynd hittades artiklar med sjuksköterskestudenter och AIDS samt HIV/AIDS 

och dessa valdes att inkluderas då information i artiklarna ansågs vara relevant och kunna 

stärka resultatet utifrån syftet av denna litteraturöversikt genom information som annars 

hade blivit missat men som är av relevans för syftet.  

 

Studierna i inkluderade artiklar var utförda i flera olika länder. Kulturella och sociala 

aspekter i länderna påverkar synen på HIV i olika länder vilket gav en validitet för 

litteraturöversikten. Svagheten med flera länder är att utbildningarna ser olika ut i länderna 

och sjuksköterskeutbildningen varierar i olika länder vilket medför en varierad kunskap av 

HIV hos sjuksköterskor. En styrka att ha med artiklar från olika länder i översikten är dock 

att läsaren kan skapa sig ett transkulturellt perspektiv om sjukdomen och inte bara avgränsa 

sig till specifika kontext eftersom HIV är en global epidemi. Det stärker även 

överförbarheten. 

  

7.2 Resultatdiskussion  

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa sjuksköterskors upplevelser av att vårda 

HIV-smittade patienter. I Sjuksköterskans roll kopplas till Joyce Travelbees teori om 

mellanmänskliga teorier. 

 

Det ovannämnda resultatet påvisar att negativa upplevelser hos sjuksköterskor i att vårda 

HIV-smittade patienter var vanligt förekommande. Flesta inkluderade studier visade att 

sjuksköterskor hade otillräcklig kunskap om HIV och vård av HIV-smittade patienter. En 

slutsats som kan dras utifrån det föreliggande resultatet är att otillräckliga kunskaper hos 

sjuksköterskorna bidrog till fördomar, rädsla och ovilja i att vårda av patientgruppen. Även 
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sjuksköterskors arbetstillfredsställelse i vårdande av HIV-smittade patienter visades 

påverkas av deras kunskaper om HIV, där de sjuksköterskor med hade högre 

arbetstillfredsställelse i sitt arbete var de som hade mer kunskap om HIV och hur de skulle 

bemöta HIV-smittade patienter.  

 

Det påvisade i föreliggande resultat när sjuksköterskan hade god kunskap angående HIV 

och hur det smittas kunde deras rädsla gentemot HIV-smittade patienter minskas. Det 

kunde skapa ett större självförtroende relaterat till kunskapen som skapade en trygghet 

genom sjuksköterskorna fick kunskap i hur de skulle skydda sig när de behandlade HIV-

smittade patienter. Det påvisades att sannolikheten att smittas som sjuksköterska är liten om 

tryggheten finns i att hantera redskapen som används vid vårdtillfället. Ishimaru, Wada, 

Arphorn och Smith (2018) visar att viljan att vårda patienter med blodsmittor kopplades till 

sjuksköterskornas självförtroende i smittskydd där sjuksköterskor som var självsäkra i hur 

de ska skydda sig mot blodsmittor var mer villiga till att vårda patienter med blodsmittor. 

  

Det ligger stor vikt i att kunna som sjuksköterska att reflektera över sina handlingar i 

vårdmötet med patienten. Som sjuksköterska ska självinsikt finnas i sitt eget kunnande och 

eget ansvar som sjuksköterska i att ta reda på kunskap om hen upplever att kunskapen 

brister inom något område. Vilket Travelbee (1971) menar med sin teori att sjuksköterskan 

ska kunna tolka sina handlingar och respektera patienten för att bli medveten om hur 

negativa attityder påverkar mötet med patienterna. I föreliggande resultat framkom det att 

sjuksköterskor var stigmatiserande och hade fördomar gentemot HIV-smittade patienter. 

Detta leder till risk för att sjuksköterskor kränker och diskriminerar. En risk som kan 

identifieras av att sjuksköterskorna har negativa attityder mot HIV-smittade patienter är att 

patienten riskerar negativa upplevelser av vårdmötet. Vilket riskerar en negativ spiral för 

patienten när följsamheten brister av behandlingen hos patienten. 

  

Utbildningsinterventioner ledde till att sjuksköterskor fick bättre attityder och positiva 

upplevelser av mötet med patienter. Sjuksköterskorna blev mer bekväma att vårda 

patienterna. Pisal et al. (2007) visar att kunskap och utbildning är viktiga redskap för att 

kunna bemöta HIV-smittade patienter på optimalt sätt. Vidare visas att kunskapen också är 
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betydande för att kunna ge lika god vård till HIV-smittade patienter som till andra 

patientgrupper. Detta framkom i resultatdelen av översikten där sjuksköterskor upplevelse 

var viktig för att kunna ge lika bra vård till dessa patienter som till andra. En slutsats som 

kan dras från föreliggande resultat är att utbildning och kunskap är viktiga för att minska 

negativa attityderna och att öka sjuksköterskors trygghet och kompetens. Genom att öka 

kunskapen kan sjuksköterskors upplevelser i mötet med HIV-smittade patienter förbättras 

vilket kan leda till sjuksköterskorna känner sig mer bekväma att vårda HIV-smittade 

patienter. 

 

Sjuksköterskor har inte bara fördömande och stigmatisering attityder mot HIV-smittade 

patienter men agerar utifrån dessa attityder mot patienterna på diskriminerande sätt. 

Stigmatisering mot HIV kan leda till stor psykologisk påfrestning och även depression hos 

patienterna (Boone, Cook & Wilson, 2016). 

 

Skundric, 2016; Hekkink, Wigersma, Yzermans och Bindels (2005) menar också att det är 

sjuksköterskans roll och ansvar att minska diskrimineringen mot HIV-smittade patienter. 

Sjuksköterskor behöver vara medvetna om HIV-relaterad stigma och alla faktorer runt om 

som påverkar såsom sjuksköterskan och allmänheten. En läroplan för sjuksköterska som 

innehåller innehåll om HIV/AIDS och tillhörande stigma kan hjälpa sjuksköterskor att 

identifiera sina personliga fördomar och attityder som kan ha negativa effekter på 

vårdkontakten.  

  

Värt att påpeka är att det inte är säkert att alla sjuksköterskor kommer att ha kontakt med 

HIV-smittade patienter men det är viktigt att sjuksköterskor har med sig kunskap om HIV 

och HIV-smittade patienter samt hur de ska bemöta patienterna på optimalt sätt. När 

sjuksköterskor får utbildning om HIV kan det upplevas att det förekommer brister och vilket 

resulterar i otillräcklig kunskap om HIV/AIDS-vård, vilket leder till undvikande och 

negativa attityder gentemot HIV-smittade patienter. Sjuksköterskor som jobbar på specifika 

HIV/AIDS kliniker har betydande minskning i attityder gentemot HIV-smittade patienter.   

 

Det är viktigt att sjuksköterskor inte fördömer patienterna eller har negativa åsikter om 

patienten och deras tillstånd. Mötet mellan sjuksköterska och patient präglas av kontinuitet 



 17 

av händelser som leder till antingen goda eller dåliga erfarenheter. Precis som Travelsbee 

(1971) påpekar i den teoretiska anknytningen om mellanmänskliga relationer måste 

sjuksköterskan se patienten som en unik individ och inte genom hens diagnos. En studie av 

Meredith, Delaney, Horgan, Fisher och Fraser (1997) visade att patienter förväntade sig att 

bli bemötta med respekt och ärlighet av sjukvårdpersonal samt att de värderade möjlighet 

för uppföljning och att vårdpersonal inte skulle vara rädda för dem (Meredith et, al. 1997). 

Pisal et al. (2007) påpekar vikten av att minska stigmatiseringen och sjuksköterskans 

attityder gentemot patienterna för att säkra vården. I och med denna beskrivning av 

patienternas förväntan av mötet är det av stor vikt skapa en trygghet i mötet för att ge en 

säker vård där HIV-smittade patienter får med sig goda upplevelser och följer behandlingar.  

  

Hur sjuksköterskor agerar i vårdmomenten påverkar om patienten får med sig goda 

erfarenheter från vården. Resultatet i denna litteraturöversikt visar att även om 

sjuksköterskor upplevde att en stödjande miljö och rådgivning var viktiga i vården hade 

sjuksköterskorna bristande kompetenser i konsultationer med HIV-smittade patienter. Det är 

viktigt att sjuksköterskor erbjuder möjlighet för patienter att uttrycka sina tankar och känslor 

utan fördomar, därför är det viktigt att vården och mötet med sjuksköterskor präglas av 

förståelse. Enligt Herder och Agardh (2019) kännetecknas en god relation av vänlighet, 

pålitlighet, välkomnande miljö samt att vara empatisk mot patienten så att patienten känner 

sig välkomnad och trygg i vården. 

8. Slutsats  

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa sjuksköterskors upplevelse att vårda HIV-

smittade patienter. Slutsatsen med detta arbete är att utbildning och kunskap är av stor 

betydelse för att minska sjuksköterskornas negativa attityder och diskriminering angående 

HIV. Genom att ha mera specialutbildningar inriktade på HIV/AIDS inom vården så kan 

man minska kraftigt på detta. Det påvisas att sjuksköterskorna har en betydande roll för att 

minska stigmatiseringen gentemot HIV-smittade patienter. Genom mer utbildning och 

kunskap kan sjuksköterskor känna sig mer bekväma att vårda HIV-smittade patienter. 
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Tabell.      Bilaga 1 

Översikt av inkluderande artiklar. 
Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte  Typ av 

studie 
Deltagare 

(bortfall) 
Datainsamling 

Analys 
Huvudresultat  Kvalitet 

Campbell, 
Scott et al. 
(2011) 
Zimbabwe 

Att förstå 
patienters och 
sjukvårdpersonals 
perspektiv om god 
antiretroviral 
behandling 

Kvalitativ 118 
personal, 
patienter, 
vårdare av 
barn 

Intervjuer, 
fokusgrupp, 
etnografiska 
observationer. 
Tematisk 
innehållsanaly
s.  

Sjuksköterskor och 

patienter la vikt på 

sjuksköterskors skulle 

vara vänliga, förstående, 

och accepterande mot 

patienterna och att 

patienternas följsamhet 

för en god behandlingen.  

Hög 

Chan 
(2009) 
Thailand 

Att undersöka 
konstruktioner av 
professionell etik 
och skyldigheter 
hos en grupp av 
thailändska 
sjuksköterskor 
med syfte att 
identifiera 
problem med 
diskriminerings 
reducering.   

Kvalitativ 20 Semistrukture
rade 
intervjuer. 
Tematisk 
analys.  

Trots etiska riktlinjer var 

sjuksköterskor 

fördomsfulla mot Hiv-

positiva patienter  

Hög 

Chirwa et 
al. (2009) 
Lesotho, 
Malawi, 
Sydafrika, 
Swaziland 
& 
Tanzania 

Att undersöka 
demografiska och 
sociala faktorer, 
inklusive upplevd 
HIV stigma, som 
influerar 
arbetstillfredsställe
lsehos 
sjuksköterskor från 
5 afrikanska 
länder.  

Kvantitativ 300 
sjuksköters
kor.  

Enkäter. 
Regressionsan
alys 

Artbetstillfredställelsen 

hos sjuksköterskor 

påverkades av deras 

demografiska bakgrund, 

utbildningsnivå och 

upplevda stigmat mot 

HIV.  

Hög 

da Silva 
Góis et al. 
(2018) 
Brasilien 

Att beskriva 
representerande 
delar hos 
omvårdnadsprofes
sioner gällande 
död och döende 
människor som 
lever med HIV.  

Kvalitativ 20 
omvårdna
dspersonal 
varav 14 
undersköte
rskor och 6 
sjuksköters
kor.  

Semistrukture
rade 
intervjuer, 
deskriptiv och 
förklarande 
studie. 
Tematiskkateg
orisk 
innehållsanaly
s.  

 Hög 

de 
Munnik et 
al. (2017)  
Nederländ
erna 

Att identifiera 
faktorer som 
påverkar 
specialiserade HIV 
sjuksköterskors 
beslut om 
huruvida de 
diskuterar sexuellt 
riskbeteende med 
Hiv-positiva män 
som sex med män.  

Kvalitativ 22 
sjuksköters
kor 

Semi-
strukturerade 
fokusgruppint
ervjuer. 
Tematisk 
analys.  

HIV-sjuksköterskor 

instämmer om vikten om 

att diskutera sexuellt 

riksbettende, men 

upplevde barriärer det.  

Hög 
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Delobelle 
et al. 
(2009) 
Syd 
Afrika  

Att undersöka 
HIV/AIDS 
relaterad kunskap, 
attityder, 
utföranden och 
uppfattningar i ett 
Limpopo, Syd 
Afrika.  

Mixad 140 
sjuksköters
kor  

Tvärsnittsstud
ie, 
fokusgruppsin
tervjuer,  

HIV/AIDS kunskap var 

måttlig bland 

sjuksköterskorna och 

attityder mot HIV/AIDS 

patienter var mesta dels 

positiva.  

Hög 

Hamama 
et al. 
(2014) 
Ryssland 

Att undersöka 
skillnader mellan 
arbetstillfredsställe
lse och attityder  
mot personer som 
lever med 
HIV/AIDS 
(PLWHA) hos 
sjuksköterskor som 
regelbundet 
vårdar PLHWA 
och sjuksköterskor 
som sällan vårdar 
PLWHA i 
Ryssland.  

Kvantitativ 135 
sjuksköters
kor 

Tvärsnittsstud
ie 

Ingen signifikant skillnad 

framkom mellan 

arbetsplats gällande 

arbetstillfredsställelse 

men sjuksköterskor från 

HIV-kliniker undvek 

HIV/AIDS patienter 

mindre än de på andra 

kliniker. Ingen skillnad 

framkom gällande 

empatiska attityder hos 

sjuksköterskorna.  

Hög 

Hassan & 
Wahsheh 
(2011) 
Jordanien 

Att undersöka 
kunskap och 
attityder hos 
jordanska 
sjuksköterskor 
gentemot patienter 
med HIV/AIDS, 
specifikt gällande 
deras kunskaps 
och utbildning.   

Kvantitativ 922 
sjuksköters
kor 

Tvärsnittsdesi
gn, enkäter.   
Deskriptiv 
statistik 

Jordanska sjuksköterskor 

hade negativa attityder 

gentemot patienter med 

HIV/AIDS och de hade 

låg kunskap om 

HIV/AIDS.  

Hög 

Huidrom 
& 
Dhanalaks
hmi (2018)  
Indien 

Att undersöka 
omvårdnadsperso
nals kunskap och 
attityder hämning 
av vertikal 
överföring av HIV 
på ett valt 
mödrasjukhus, 
Bangalore.  

Kvantitativ 60 
sjuksköters
kor  

Enkäter. 
Deskriptiv och 
inferitiell 
analys.  

Sjuksköterskor var 

medvetna om existerande 

HIV och AIDS 

stigmatisering och 

diskriminering i sina 

avdelningar och såg det 

som dålig och olämplig 

vård av Hiv-positiva 

patienter.  

Hög 

Manganye 
et al. 
(2013) 
Sydafrika 

Att fastställa 
sjuksköterskors 
perspektiv på HIV 
och AIDS stigma 
och diskriminering 
och deras influens 
på vårdkvalitet till 
personer som lever 
med HIV och 
AIDS i tre lantliga 
sjukhus i Limpopo, 
Sydafrika.  

Kvalitativ 37 
sjuksköters
kor 

Semi-
strukturerade 
fokusgrupp 
intervjuer.  

Sjuksköterskor var 

medvetna om 

stigmatisering och 

diskriminering i deras 

avdelningar och ansåg att 

det ledde till bristande och 

lämplig vård av Hiv-

positiva patienter.  

Medelhög 
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Mockiene 
et al. 
(2011) 
Litauen  

Att beskriva 
påverkan av ett 
utbildningsinterve
ntionsprogram om 
sjuksköterskors 
viljor till att vårda 
Hiv-positiva 
patienter i Litauen.  

Kvantitativ 240 
sjuksköters
kor 

Randomiserad 
kontrollerad 
studie 

Interventionen påverkade 

inte sjuksköterskors viljor 

att vårda patienter 

personer som lever med 

HIV, då de redan hade 

hög vilja att vårda redan 

innan 

utbildningsinterventionen.  

Hög 

Santiago 
Muri 
Gama et 
al. (2016) 

Att beskriva 
betydelsen av 
omvårdnad till 
individer som 
lever med 
HIV/AIDS 

Kvantitativ 
 

78 
omvårdna
dspersonal 

Förklarande 
tvärsnittsstudi
e. Deskriptiv 
analys.  

Viktiga aspekter i vården 

av personer som lever 

med HIV/AIDS som var 

utmärkande var stigma 

och rädsla att bli 

infekterad.  

Medelhög 

Suominen 
et al. 
(2010) 
Finland, 
Estland & 
Litauen  

Att beskriva och 
jämföra 
sjuksköterskor 
kunskap om 
HIV/AIDS och 
attityder mot 
personer som lever 
med HIV i tre 
länder: Finland, 
Estland och 
Litauen.    

Kvantitativ  833 
sjuksköters
kor 

Tvärsnittsstud
ie, enkäter. 
Deskriptiv 
statistik.  

Finska sjuksköterskor 

hade mest kunskap om 

HIV/AIDS och mest 

positiva attityder mot 

HIV/AIDS patienter. 

Faktorer som influerade 

kunskap och attityder var 

utbildning, tidigare 

erfarenhet av att vårda 

HIV/AIDS patienter eller 

att känna någon som lever 

med HIV/AIDS samt 

villighet att vård 

HIV/AIDS patienter.  

Hög 

Välimäki 
et al. 
(2010) 
Finland, 
Estland & 
Litauen 
 

Att undersöka och 
jämföra 
sjuksköterske- och 
barnmorskestuden
ters villighet till att 
vårda patienter 
med HIV/AIDS 
och faktorer som 
associeras till deras 
villighet i att vårda 
patienterna. 

Kvalitativ 468 
sjuksköters
ke- och 
barnmorsk
estudenter. 

Internationell 
tvärssnittsdesi
gn, deskriptiv 
analys.  

Studenternas villighet och 

faktorer som associeras 

till villighet i att vårda 

patienter med HIV/AIDS 

varierade i länderna.  

Hög 

Worthingt
on et al. 
(2016) 
Kanada 

Att undersöka 
påverkan av HIV 
mentorskaps 
intervention om 
kunskap, attityder 
och praktik hos 
sjuksköterskor och 
personer som lever 
med HIV i 
Kanada.  

Mixad 56 
sjuksköters
kor och 
personer 
som lever 
med HIV 

Interventionsst
udie med 
enkäter innan 
och efter 
intervention. 
Semi-
strukturerade 
intervjuer. 

Resultat visade positiva 

förändringar i 

sjuksköterskors kunskap, 

attityder och praktik hos 

sjuksköterskor. 

Hög 

Waluyo et al. 

(2014) 

Indonesien 

 

 

Att identifiera 

faktorer associerade 

med sjuksköterskors 

stigmatiserande 

attityder mot 

personer som lever 

med HIV.  

Kvantitativ 400 (4) 

sjukskötersk

or 

Tvärsnittsstudie, 

enkäter.  

Stigmatiserande attityder 

berodde på utbildning, 

HIV träning, uppfattade 

stigma på arbetsplatsen, 

religiös identitet.  

Medelhög  

 

 


