
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Attityder sjuksköterskor och vårdpersonal har till patienter 

med HIV/AIDS och orsaker till dessa attityder  

- En litteraturstudie 

 

Moreno J. Alejandro                                                                                            

Urrutia Duchens Carlos 

 

Oktober 2012 

Examensarbete, Grundnivå (Kandidatexamen), 15hp                                                                                

Omvårdnadsvetenskap                                                                                                                         

Examens arbete inom omvårdnadsvetenskap                                                           

Sjuksköterskeprogrammet 

Handledare: Charlotte Roos                                                                                                                       

Examinator: Birgitta Fläckman 

 



Alejandro och Carlos vill tacka…… 

Charlotte för att du lyckades förklara forskningsprocessen för oss och gjorde det här arbetet 
möjligt genom din vägledning, inspiration och entusiasm. Lycka till med din forskning. 

Victor Ottati för att du gav oss nyckeln vi saknade, ”The Proof” en koppling mellan 
stigmatisering och attityder vilket möjliggjorde vårt resultat. 

Catharina och Madelene för att ni alltid förgyllde vår tillvaro i vått och torrt under vår 
studietid tillsammans, lycka till med era drömmar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sammanfattning 

Introduktion: Patienter med HIV/AIDS upplever diskriminering och stigmatisering i 

sjukvården. Att mötas av diskriminering och stigmatisering påverkar livet för de smittade i 

form av att de upplever social isolering, depression och post traumatisk stress. Stigmatisering 

och attityder har ett samband. Sjuksköterskans attityder kan påverka patienten negativt i form 

av diskriminering och stigmatisering. Syfte: Syftet med studien var att beskriva 

sjuksköterskors attityder till patienter med HIV/AIDS och även att beskriva vad som orsakar 

dessa attityder. Metod: En deskriptiv litteraturstudie har genomförts. Artiklar söktes i 

databasen Cinahl. Resultatet baserar sig på 13 vetenskapliga artiklar som har analyserats 

genom att söka efter mönster. Huvudresultat: Sjuksköterskan har undvikande, hänvisande 

och dömande attityder till patienter med HIV/AIDS. Dessa attityder leder till kränkande 

åsikter och kränkande handlingar. Attityderna orsakas av bristande kunskap om HIV/AIDS 

samt otillräcklig erfarenhet av att vårda patienter med HIV/AIDS. Attityderna orsakas vidare 

av rädsla för att bli smittad samt av rädsla för samhällets åsikter om sjukdomen.  

Sjuksköterskans attityder orsakas även av patientgruppen som både anses krävande och 

givande. Slutsats: Fördjupad kunskap gällande ICN:s etiska kod är nödvändig. Vidare är det 

viktigt att omvårdnaden grundar sig på en värdegrund. Behovet av fortsatt forskning är 

angeläget för att bedriva god omvårdnad av patienter med HIV/AIDS. 
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Abstract 

Introduction: Patients with HIV / AIDS experience discrimination and stigmatization in 

health care. To be faced with discrimination and stigma affects the lives of those infected as 

they experience social isolation, depression and post-traumatic stress. Stigma and attitudes are 

related. Nurses' attitudes can affect the patient negatively through discrimination and 

stigmatization. Purpose: The purpose of this study was to describe nurses' attitudes towards 

patients with HIV / AIDS and also to describe what causes these attitudes. Method: A 

descriptive study was carried out. Articles were searched in the Cinahl database. The result is 

based on 13 scientific articles that have been analyzed by searching for patterns. Main 

results: The nurse has avoiding, referring and judgmental attitudes towards patients with HIV 

/ AIDS. These attitudes lead to offensive opinions and offensive acts. These attitudes are 

caused by lack of knowledge about HIV / AIDS and insufficient experience in the care of 

patients with HIV / AIDS. Attitudes are futher caused by the fear of being infected, and by the 

fear of society´s opinion of the disease. The nurses' attitudes are also caused by the patient 

group, because they are considered both challenging and rewarding. Conclusion: Better 

understanding regarding the ICN:s code of ethics is necessary. Furthermore, it is important 

that care is based on a underlying philosophy of nursing. The need for continued research is 

necessary to provide good care of patients with HIV / AIDS. 
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1 Introduktion   

 1.1 HIV/AIDS 

Sedan upptäckten av Humant Immunbrist Virus (HIV) har över 60 miljoner människor 

smittats och ca 30 miljoner har avlidit runt om i världen av Acquired Immune Deficiency 

Syndrome (AIDS) (WHO 2012). År 2010 uppskattades antalet människor i världen med HIV 

till 34 miljoner och över 60 % av dem lever i subsahariska Afrika (WHO 2011a). Första fallet 

av HIV konstaterades i Sverige 1982 (Almås 2009). Sedan 1982 och fram till slutet av år 2010 

har det totalt rapporterats 9 400 hiv infektioner till smittskyddsinstitutet och idag beräknas 

cirka 5 300 personer med HIV leva i Sverige (Smittskyddsinstitutet 2010). HIV kan smitta via 

oskyddat sex (vaginalt eller analt), via blodtransfusion med HIV-smittat blod, vid stick- och 

skärsår med HIV-kontaminerade verktyg, under graviditet, vid förlossning och via amning 

(WHO 2011b). 

HIV-infektion drabbar immunförsvaret, och börjar med en primärinfektion. Den drabbade kan 

då vara helt symtomfri eller drabbas av halsont, feber, muskelvärk, ledvärk, lymfkörtel-

svullnad samt aptitlöshet. Efter några veckor avtar symtomen och sjukdomen blir då latent 

men flera symtom kan fortfarande uppkomma. Symtom som kan uppkomma i ett senare skede 

under den latenta perioden är trötthet, viktminskning, klåda, seborroisk dermatit, oral 

candidos samt andra svampinfektioner. AIDS-stadiet uppnås efter ca 8-10 år. Den HIV-

smittade drabbas då av opportunistiska infektioner, d.v.s. infektioner som bara uppkommer 

när immunförsvaret har blivit försvagat t.ex. Candida infektion, Herpes infektion, Kondylom 

eller TBC. I det här stadiet förekommer även Kaposis Sarkom och Lymfom (Ericson & 

Ericson 2010).   

Enligt Colledge et al. (2010) består hantering av HIV både av behandling av HIV-viruset 

(bromsmediciner) och behandling av opportunistiska infektioner. Syftet med behandlingen är 

att minska viruskoncentrationen till en nivå som inte går att mäta, öka mängden Th CD4 

lymfocyter för att förhindra HIV-relaterade sjukdomar, öka mängden av livskvalitet med 

minsta möjliga biverkningar eller livsstilspåverkan samt minska spridning av HIV. 

Tangkawanich et al.(2008) har undersökt hur behandling med bromsmediciner påverkar 

hälsorelaterad livskvalitet hos personer drabbade av HIV/AIDS. Resultatet visade att 

behandling med bromsmediciner har en positiv effekt på hälsorelaterad livskvalitet hos 

personer med HIV/AIDS. Ramos et al. (2011) har undersökt hur behandling med broms-
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mediciner påverkat dödligheten hos barn. Resultatet visade att en ökad tillgång på 

bromsmediciner minskar dödligheten hos gruppen barn 0-12 år med 63.6 %. 

Patienter med HIV/AIDS har med sin sjukdomsbild behov av många besök och regelbundna 

polikliniska kontroller hos läkare och sjuksköterskor. Detta pågår under många år och det är 

därför viktigt att patienten upplever tillit till sjukvården samt erbjuds en kontaktsjuksköterska. 

I slutskedet av sjukdomen när immunförsvaret är försvagat tillkommer allvarliga biverkningar 

av läkemedel vilket ofta leder till inläggning på sjukhus. Inläggning på sjukhus kan bidra till 

skrämmande känslor och kan upplevas som steget innan döden (Almås 2009). 

 1.2 Diskriminering, stigmatisering och attityder   

Personer med HIV/AIDS som bor i områden där förekomsten av HIV/AIDS är låg utsätts för 

diskriminering och stigmatisering (Zukoski & Thorburn 2009).  Med stigmatisering menas en 

skillnad eller avvikelse som i negativ bemärkelse skiljer sig från det normala. Skillnaden och 

avvikelsen från det förväntade möts med diskriminering, distansering och fördomar (Sowell 

& Phillips 2010). Diskriminering och stigmatisering orsakas delvis av att acceptansen för 

olikheter är låg och delvis av att det finns en rädsla för sjukdomen. Diskriminering och 

stigmatisering ökar om den smittade är homosexuell eller drogmissbrukare. Personer med 

HIV/AIDS beskriver att de upplever diskriminering och stigmatisering från läkare, 

sjuksköterskor och tandläkare. Att mötas av diskriminering och stigmatisering inom vården 

och i samhället påverkar livet för de smittade i form av att de upplever social isolering, 

depression och post traumatisk stress (Zukoski & Thorburn 2009). Gilbert och Walker (2010) 

ser stigmatisering av HIV/AIDS ur ett folkhälsoperspektiv och menar att det leder till att 

personer undviker att HIV-testa sig då dem efter ett eventuellt besked att de är smittade av 

HIV är rädda för diskriminering och stigmatisering. När personen undviker att testa sig 

försenas behandlingen och det finns även en risk att personen omedvetet sprider smittan 

vidare.  

Attityder kan definieras som en inställning till en person eller situation och kan framstå som 

både positiv och negativ (Abelin & Allén 1986). Tyer-Viola och Duffy (2010) beskriver att 

attityder föregår stigmatisering och fördomar. Pickles et al. (2009) har funnit att 

sjuksköterskestudenter i olika delar av världen har en motvillig attityd till att vårda patienter 

smittade med HIV/AIDS. Pickels et al. (2009) kom fram till att det är viktigt att 

sjuksköterskestudenter förstår hur deras attityder till patientgruppen påverkar omvårdnaden. 

Vikten av att sjuksköterskestudenter kommer över sådana attityder, då de påverkar patientens 
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omvårdnad negativt. Hayter (2004) har i en kvantitativ studie undersökt sjuksköterskors 

medvetenhet, kunskaper om dess användning i Storbritannien samt attityder till 

profylaxbehandling med bromsmediciner efter oskyddat sex. Resultatet visar att 

sjuksköterskorna har skiftande attityder till förebyggande behandling av människor som har 

blivit exponerade för HIV/AIDS. 

Enligt Albarracin et al. (2005) finns ett direkt samband mellan stigmatisering och attityder. 

Attityder som fenomen påverkar mänskliga relationer på olika sociala plan. Grunden till 

attityder mot grupper är ofta rotade i stereotyper, fördomar och diskriminering. En stereotyp 

definieras som en mental bild av en grupp som lagras i minnet. Bilden associerar en viss 

grupp med vissa egenskaper. En fördom hänvisar till en negativ emotionell reaktion mot en 

grupp. Diskriminering avser negativa beteenden eller handlingar riktade mot grupper eller 

gruppmedlemmar. 

”an employer who believes Mexicans are lazy (stereotype) might consequently evaluate 

Mexican individual negatively (prejudice), and therefore refuse to hire that person for a job 

(discrimination)” (Albarracin et al. 2005, p.727). 

1.3 Sjuksköterskans ansvar  

Sveriges Riksdag (2011) säger i Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) att vården ska ges med 

respekt för den enskilda människans värdighet och alla människors lika värde. Svensk 

Sjuksköterskeförening (2007) beskriver att ICN:s etiska kod för sjuksköterskor innehåller fyra 

grundläggande ansvarsområden: att främja hälsa, att återställa hälsa, att förebygga sjukdom 

samt att lindra lidande. Den etiska koden beskriver vidare att sjuksköterskan ska verka för en 

vårdmiljö där mänskliga rättigheter, värderingar, seder och trosuppfattning hos individen 

respekteras. Sjuksköterskan ska vidare förmedla omvårdnadsetik till andra yrkeskategorier 

samt att hennes förhållningssätt ska bidra till yrkets anseende och främja tillit från 

allmänheten. Socialstyrelsens (2005) kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 

beskriver vikten av sjuksköterskans helhetssyn och etiska förhållningssätt. Patientens 

integritet, autonomi, värdighet, värderingar och trosuppfattning ska respekteras.  

1.4 Problemformulering   

HIV/AIDS-smittade patienter upplever diskriminering och stigmatisering i sjukvården, vilket 

kan leda till isolering, depression och posttraumatisk stress. Rädslan för diskriminering och 

stigmatisering medför att personer undviker att testa sig vilket får konsekvenser för patienten i 
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form av försenad behandling. Diskriminering och stigmatisering strider mot ICN:s etiska kod, 

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor samt Hälso- och 

sjukvårdslagen. Sjuksköterskan har ansvar för patientens omvårdnad och hennes attityder som 

kan påverka patienten negativt i form av diskriminering och stigmatisering. Det är därför 

viktigt att kartlägga vilka attityder sjuksköterskor har gentemot den här patientgruppen samt 

vad som orsakar dessa attityder. 

1.5 Syfte 

• Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors och annan vårdpersonals attityder 

till patienter med HIV/AIDS. 

• Syftet med studien var vidare att beskriva vad som orsakar sjuksköterskor dessa 

attityder. 

 

1.6 Frågeställningar  

• Vilka attityder har sjuksköterskor och annan vårdpersonal till patienter med HIV/AIDS? 

• Vad orsakar sjuksköterskors attityder till patienter med HIV/AIDS? 

• Hur är urval och bortfall beskrivet i de valda artiklarna? 
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2 Metod  

2.1 Design   

Litteraturstudien har med stöd av Forsberg och Wengström (2008) en deskriptiv design med 

induktiv ansats för att svara på syfte och frågeställningar.                          

2.2  Litteratursökning, urvalskriterier och urvalsmetod 

Artiklar till litteraturstudien har sökts i databasen Cinahl med stöd av Forsberg och 

Wengström (2008). Sökorden som användes utgick från litteraturstudiens syfte och första 

frågeställning. Enligt Forsberg och Wengström (2008) använder sig databaser av en 

ämnesordlista (thesaurus). Databasen Medline namnger sina ämnesord som MeSH-termer 

(Medical Subject Headings). Sortering med MeSH-termer underlättar sökning inom särskilda 

områden. Vid användning av MeSH-termer kan trunkering förenkla sökningen vilket utförs 

genom att ersätta en del av MeSh-termen med en asterisk(*) i början eller slutet av termen. 

Litteraturstudiens författare använde MeSh-termerna ”Hiv”, ”Nurse*” och ”Attitudes” vid 

artikelsökningen. 

Artikelsökningen gav 116 träffar, se tabell 1. Inklusionskriterier för artiklarna var att de skulle 

svara mot litteraturstudiens syfte och första frågeställning, finnas som ”Linked Full Text”, 

”References Available”, ”Abstract Available” samt vara ”Peer Reviewed”. Ytterligare 

inklusionskriterier var att studierna skulle vara av kvantitativ eller kvalitativ ansats samt vara 

skrivna på engelska. Sökningen begränsades inte till år då en provsökning med begränsningen 

på tio år endast fann 69 artiklar, vilket ansågs vara ett för litet antal artiklar för att genomföra 

en litteraturstudie. Exklusionskriterier var att utesluta artiklar som inte motsvarar det ovan 

beskrivna.  

Författarna har sedan läst samtliga 116 titlar och utifrån titel valt 32 artiklar som svarar på 

litteraturstudiens första syfte och första frågeställning. Författarna har sedan läst de valda 32 

artiklarnas abstract och utifrån den läsningen valdes 28 artiklar som svarade på 

litteraturstudiens syfte och första frågeställning. Författarna har sedan läst de utvalda 28 

artiklarna i sin helhet och då exkluderat 15 artiklar som inte svarade på litteraturstudies syfte 

och första frågeställning, inte uppfyllde etiska kriterier eller var litteraturstudier.  Se tabell 1, 

tabell 2, tabell 3 samt bilaga 1. 
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Tabell 1 - Artikelsökning   

Databas sökning avslutades 2012-09-04 kl 15:00. 

2.3 Dataanalys   

Författarna har bearbetat 13 artiklar till resultatet. Båda författarna läste de 13 valda 

artiklarnas resultatdelar. Författarna har utifrån litteraturstudies syfte och första frågeställning 

med stöd av Polit och Beck (2012) sökt efter mönster i artiklarnas resultatdelar. Författarna 

delade in dessa mönster i en första kategori och tre subkategorier. Utifrån kategorin attityder 

fann författarna följande tre subkategorierna: undvikande och hänvisande attityder, dömande 

attityder samt kränkande attityder och handlingar. Med stöd av Forsberg och Wengström 

(2008) har författarna genom en induktiv ansats utvecklat den andra kategorin orsaker i den 

ursprungliga sökningen för attityder ur artiklarnas resultatdelar. Ingen sökning har således 

utförts för kategorin orsaker. Därefter kompletterades syftet och frågeställning. Utifrån 

kategorin orsaker fann författarna följande fem subkategorier: kunskap och erfarenhet, rädsla 

för att smittas, rädsla orsakad av samhället, krävande patientgrupp samt givande patientgrupp. 

Se tabell 2. 

De metodologiska aspekterna urval och bortfall i artiklarna har med stöd av Forsberg och 

Wengström (2008) kvalitetsgranskats med hjälp av granskningsmallar för kvantitativa och 

kvalitativa artiklar. Se tabell 3. 

2.4 Forskningsetiska överväganden  

Forsberg och Wengström (2008) beskriver att det vid en litteraturstudie är viktigt att välja 

artiklar som fått tillstånd av en etisk kommitté. Författarna har därför endast valt artiklar som 

har fått godkännande av en etisk kommitté eller artiklar som visar att etiska aspekter har tagits 

i beaktande. Se tabell 3 eller bilaga 1. Forsberg och Wengström (2008) menar vidare att det 

vid en litteraturstudie är viktigt att presentera samtliga resultat som stödjer/inte stödjer 

frågeställningarna. Att presentera resultat som endast stödjer forskarens egen åsikt är oetiskt. 

Författarna har därför valt att presentera resultatet utifrån frågeställningarna oavsett om det 

Databas Söktermer Antal träffar Valda Källor 

Cinahl ”HIV” 2321  

Cinahl ”HIV” & ”Nurse*” 340  

Cinahl ”HIV” & ”Nurse*” & 
”Attitudes” 

116  13 
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inte stöds av författarnas egna åsikter. Ansökan till forskningsetiska rådet vid HiG har inte 

genomförts då författarna har genomfört en litteraturstudie. 

3 Resultat  

Resultatet från 13 vetenskapliga artiklar redovisas nedan i tabell 2, översikt av artiklarnas 

syfte och resultat, samt i löpande text.                                                                                                     

Tabell 2 – Översikt av artiklarnas syfte och resultat   

Författare, 
publiceringsår, 
land 

Titel Syfte Huvudresultat 

Andrewin & 
Chien 2008 

 
 
 
 

Belize 

Stigmatization of Patients with 
HIV/AIDS among  
Doctors and Nurses in Belize 

Syftet var att undersöka stigmatiserade 
attityder och diskriminerande handlingar 
mot patienter med HIV/AIDS bland 
läkare och sjuksköterskor som arbetar 
på offentliga sjukhus i Belize. 

Vanligaste formen av 
diskriminering bland 
läkare var att man 
berättade för kollegor om 
en patients HIV-status. 
Vanligaste formen av 
diskriminering bland 
sjuksköterskor var att de 
vårdade patienter olika 
beroende på deras HIV-
status. 

Chan & 
Reidpath 2007 

 
 

 
 
 

Thailand 

Stigmatization of Patients with 
AIDS: Understanding the 
Interrelationships between Thai 
Nurses’ Attitudes 
toward HIV/AIDS, Drug Use, 
and Commercial Sex 

Studien hade tre syften. 
 Första syftet var att undersöka 
förhållandet av stigmatisering mellan 
AIDS, intravenöst drogbruk och 
kommersiellt sex.  
Andra syftet var att undersöka relationen 
mellan stigmatiseringen av HIV/AIDS 
och två co-stigmas. Tredje syftet var att 
undersöka om graden stigmatisering är en 
ackumulering utav stigma relaterat till 
AIDS, intravenöst drogbruk och 
kommersiellt sex. 

Det fanns en stark 
interaktion hos 
sjuksköterskor mellan 
stigmatisering av 
HIV/AIDS, intravenöst 
drogbruk och kommersiellt 
sex.  
Tydliga fördomar hos 
sjuksköterskor mot 
patienter beroende på deras 
drogvanor och deras 
kommersiella sexvanor. 

Chen & Han 
2010 

 
 
 

 
 

Kina 

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

Syftet med studien var att utvärdera 
sjuksköterskors kunskap, 
attityder och upplevd HIV/AIDS-
sårbarhet vid First Affiliated Hospital of 
Jiamusi University i Heilongjiang 
Provinsen, Kina. 
 

Sjuksköterskor upplevde 
en mycket hög risk för 
yrkesmässig exponering av 
HIV. 
Många sjuksköterskor 
utsattes för nålstick, blev 
stänkta med kroppsvätskor 
och mer än hälften var 
oroade över att bli smittade 
av HIV. Sjuksköterskorna 
visade bristande kunskap 
och hade lite 
vårderfarenhet om 
smittsamma sjukdomar.  
 

Chen & 
Holzemer 2004 

 
 
 
 
 
 

Kina 

 Nurses’ Knowledge, Attitudes, 
and Practice Related to HIV 
Transmission in Northeastern 
China 

Syftet med studien var att undersöka vad 
sjuksköterskor från First 
Affiliated Hospital of Jiamusi University, 
Heilongjiang-provinsen, Kina vet om 
HIV/AIDS.  

Sjuksköterskor som hade 
begränsad kunskap var 
benägna att ha negativa 
attityder. Kunskap och 
attityder hade ett negativt 
samband. 
Endast 7.9 % av 
sjuksköterskorna använde 
kondom vid sexualdebut, 
86 % av sjuksköterskorna 
hade stuckit sig på vassa 
föremål och 76 % hade 
blivit stänkta med 
kroppsegna vätskor.  
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Delobelle et al. 
2009 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sydafrika 

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

Syftet med studien var att undersöka 
kunskaper, attityder, praxis och 
uppfattningar om HIV/AIDS hos 
sjuksköterskor som arbetar på 
landsbygden i Limpopo-provinsen i 
Sydafrika. 

HIV/AIDS-kunskapen var 
måttligt tillfredsställande. 
Det fanns ett samband 
mellan kunskap och 
professionell position på 
avdelningen, hur ofta man 
vårdade patientgruppen 
och utbildning.  
Sjuksköterskorna upplevde 
hög arbetsbelastning pga. 
HIV/AIDS. Även brist på 
utbildning påverkade 
arbetet negativt. 
Stigmatisering och delad 
förtrolighet påverkade 
sjuksköterskorna 
emotionellt. 

 Juan et al. 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taiwan 
 

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

Studiens syfte var att 1) fastställa 
Taiwanesiska sjukskötterskors attityder, 
oro och praxis på arbetsplatsen när de 
handskas med biologiska vätskor som är 
HIV-positiva; 2) fastställa om det finns 
ett samband mellan attityderna och oron; 
3) fastställa den praktiska kunskapen 
sjuksköterskor har om HIV/AIDS 

Sjuksköterskors 
huvudsakliga oro var att 
smittas av HIV eller 
Hepatit, 19.3 % av 
sjuksköterskorna 
övervägde att lämna jobbet 
pga. rädslan för att smittas 
av HIV/AIDS. Majoriteten 
av sjuksköterskorna ansåg 
sig ha rätten till att bli 
informerade om en patient 
med HIV/AIDS befann sig 
på deras arbetsplats. 
Majoriteten tyckte även att 
HIV-testning skulle vara 
obligatoriskt. 

Li et al . 2007 
 
 
 
 
 

Kina 

HIV-Related Stigma in Health 
Care Settings: 
A Survey of Service Providers in 
China 

Syftet med studien var att undersöka hur 
individuella och institutionella faktorer 
påverkar diskriminering av personer med 
HIV/AIDS på sjukvårdsinrättningar. 

Deltagarnas allmänna syn 
på patienter med 
HIV/AIDS och den 
uppfattade nivån på 
institutionellt stöd 
beträffande 
skyddsprocedurer var båda 
viktiga påverkansfaktorer 
för diskriminering.  

Mahat & Eller 
2009 

 
 
 
 
 
 

Nepal 

HIV/AIDS and universal 
precautions: knowledge and 
attitudes of Nepalese nursing 
students 

Syftet med studien var att undersöka 
sjuksköterskestudenters kunskap och 
attityder om HIV/AIDS och deras 
kunskaper om basala hygienrutiner i 
Nepal. 
 

Sjuksköterskestudenter i 
Nepal hade stora brister i 
kunskap om HIV/AIDS 
och basala hygienrutiner. 
Deras negativa attityder 
berodde på deras 
utbildningsnivå. 
 
 

Martin & 
Bedimo 2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

USA 

Nurse practitioner, Nurse 
midwife and Physician Assistant 
Attitudes and care Practices 
Related to persons with 
HIV/AIDS. 

Syftet med studien var att beskriva 
vidareutbildade sjuksköterskors, 
barnmorskors och läkarassistenters 
attityder mot patienter med HIV/AIDS, 
att bedöma deras vilja till att vårda den 
här patientgruppen, att undersöka 
behandlingar och omvårdnaden av 
patienter med HIV/AIDS.  
 

Deltagare som var mer 
bekväma med att vårda 
patienter med HIV/AIDS 
visade betydligt lägre 
undvikande och visade 
betydligt mer empati än 
deltagarna som var mindre 
bekväma med att vårda en 
patient med HIV/AIDS. 
Mer än 80% av deltagarna 
skulle erbjuda vård till en 
HIV-positiv patient. 
Deltagare som hänvisade 
till annan vårdenhet gjorde 
det pga. brist på 
vårderfarenhets och för att 
mer erfarna vårdgivare 
fanns tillgängliga. 
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3.1 Sjuksköterskans attityder till patienter med HIV/AIDS 

Sjuksköterskans attityder till personer med HIV/AIDS beskrivs i de tre subkategorierna 

undvikande och hänvisande attityder, dömande attityder samt kränkande attityder och 

handlingar. 

 

McCann 1997 
 
 
 
 
 
 

Australien 

Willingness to provide care and 
treatment for patients with 
HIV/AIDS 

Syftet med studien var att undersöka de 
faktorer som påverkar viljan att behandla 
och vårda patienter med HIV/AIDS bland 
sjuksköterskor och läkare. 

Det fanns många positiva 
egenskaper med att vårda 
och behandla patienter med 
HIV/AIDS. Vårda och 
behandla var givande både 
personligt och 
professionellt; behov att 
vara fördomsfri och ha 
acceptans för andra; 
tidigare arbete är relaterat 
till viljan att vårda; stöd 
från familj och kolleger 
påverkar arbetsmiljön; att 
ha omsorgsplikt. 

McCann & 
Sharkey 1998 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Australien 

Educational intervention with 
international nurses and changes 
in knowledge, attitudes and 
willingness to provide care to 
patients with HIV/AIDS 

Syftet med studien var att bedöma värdet 
av en pedagogisk intervention hos 
legitimerade sjuksköterskor med fokus på 
sjuksköterskornas vård av patienter med 
HIV/AIDS. 

En pedagogisk intervention 
av sjuksköterskor gav 
bättre kunskap om 
HIV/AIDS, men visade 
även på ett behov av 
förbättrade kunskaper hos 
sjuksköterskor. 
Rädslan att bli smittad med 
HIV/AIDS ökade vid 
utförandet av mer invasiva 
procedurer.  
Rädslan att bli smittad 
hade ett tydligt samband 
med viljan att arbeta med 
en kollega som är smittad 
med HIV/AIDS eller med 
viljan att vårda en patient 
med HIV/AIDS.  

Röndahl et al.  
2003 

 
 
 
 
 
 

Sverige 

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

Syftet var att undersöka attitydskillnader 
mellan sjuksköterskor, undersköterskor, 
sjuksköterskestudenter och 
undersköterskestudenter mot HIV-
smittade och homosexuella HIV smittade 
patienter, för att mäta deras rädsla av att 
smittas av HIV. Vidare undersöktes om 
de kunde tänka sig att avstå från att vårda 
en HIV-smittad patient.   

I allmänhet visade 
sjukvårdspersonal och 
sjukvårdsstudenter 
empatiska attityder mot 
HIV-infekterade och 
homosexuellt HIV-
infekterade patienter. De 
visade även låg grad av 
rädsla för HIV-smitta. Av 
sjukvårdspersonalen skulle 
36 % (n=55) avstå från att 
vårda en patient med HIV, 
motsvarande siffra för 
sjukvårdsstudenter var 26 
% (n=163). 
 

Smit 2004 
 
 
 
 

Sydafrika 

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

Studiens syfte var att undersöka 
uppfattningar och erfarenheter hos 
sjuksköterskor från den offentliga hälso- 
och sjukvården i Sydafrika, beträffande 
deras attityder gentemot att vårda 
patienter med HIV/AIDS. 

Sju teman relaterade till 
HIV/AIDS identifierades 
bland sjuksköterskor: 
hjälplöshet, emotionell 
stress och fatigue, rädsla, 
ilska och frustration, 
arbetsrelaterade 
bekymmer, empati, och 
självförverkligande. 
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3.1.1 Undvikande och hänvisande attityder  

Röndahl et al.(2003) har i en deskriptiv och komparativ kvantitativ studie undersökt 

vårdpersonalens och vårdstudenters empatiska attityder till HIV-infekterade och homosexuellt 

HIV-infekterade patienter. Studien omfattade 56 sjuksköterskor och 165 undersköterskor. 

Studiens resultat visade att närmare 36 % av vårdpersonalen skulle avstå från att vårda en 

HIV-smittad patient om det gavs möjlighet till det. Liknande resultat ses i en studie av Martin 

och Bedimo (2000) som i en kvantitativ studie undersökt vårdpersonalens attityder och viljan 

till att vårda patienter med HIV/AIDS.  Studiens resultat visade att sjuksköterskor som var 

unga, arbetade på landsbygden, inte hade kommit i kontakt med patienter med HIV/AIDS och 

inte hade genomgått specifik HIV/AIDS-utbildning under de senaste tre åren tenderade att 

avstå från att vårda patientgruppen.  

Chen och Holzemer (2004) har i en kvantitativ studie beskrivit undvikande attityder. Syftet 

med studien var att undersöka sjuksköterskors kunskap och attityder om HIV/AIDS. 

Resultatet visade att hälften av sjuksköterskorna i studien, 49.9 %, undvek kontakt med 

patienter som var smittade med HIV. Även Andrewin och Chien (2008) beskrev undvikande 

attityder i en kvantitativ studie som undersökte stigmatiserande attityder och diskriminerande 

handlingar bland vårdpersonal. Resultatet visade att 10 % av vårdpersonalen undviker att 

vårda patienter som de misstänker är smittade med HIV.  

Studien som Martin och Bedimo (2000) genomförde beskrev även hänvisande attityder. 

Hänvisande attityder innebar att sjuksköterskor med otillräcklig erfarenhet och kunskap skulle 

hänvisa patienter smittade med HIV till en annan vårdgivare om möjlighet gavs. 

3.1.2 Dömande attityder 

Andrewin och Chien (2008) fann i sin studie skuldbeläggande eller dömande attityder.  

Vårdpersonalen, 38.7%, ansåg att modern bar skulden om hon överförde smittan till sitt barn 

och 20,9 % av vårdpersonalen hade lite sympati för människor som drabbats av AIDS genom 

lösaktiga sexuella förhållande. Studiens resultat visade vidare att vårdpersonalen hade mer 

sympati för en patient som fått HIV/AIDS via blodtransfusion än för en patient som fått 

HIV/AIDS via intravenöst drogbruk.   

Chan och Reidpath (2007) har i en kvalitativ och kvantitativ studie undersökt sjuksköterskors 

attityder mot HIV/AIDS, drogbruk och kommersiell sex. Studiens resultat visade hög grad av 

stigmatisering för kommersiell sex, intravenöst drogbruk och AIDS. Resultatet visade vidare 
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att smittovägen avgjorde om en patient med HIV/AIDS blev stigmatiserad eller inte. 

Sjuksköterskorna i studien ansåg att om patienten erhållit HIV/AIDS genom blodtransfusion 

var patienten ”oskyldig”. Om patienten fått HIV/AIDS genom kommersiell sex ansåg 

sjuksköterskorna att patienten var ”skyldig”. Hade patienten fått HIV/AIDS via intravenöst 

drogbruk ansåg sjuksköterskorna att patienten var ”mer skyldig”. Den grupp patienter som 

upplevde mest stigmatiserande attityder från sjuksköterskorna var de patienter som använde 

sig av både kommersiell sex och intravenöst drogbruk.  

” I really try to care for these patients but when they are returning for hospital care time after 
time and you know that they still live their homosexual life and so on. You don´t want to care 
for them and I don´t pity them” (Röndahl et al. 2003, p.459). 

3.1.3 Kränkande attityder och handlingar 

Mahat och Eller (2009) har i en kvantitativ studie beskrivit kränkande åsikter. Studiens syfte 

var att undersöka sjuksköterskestudenters kunskap och attityder till patienter med HIV/AIDS. 

Av sjuksköterskestudenterna ansåg 38 % att patienter med HIV/AIDS förtjänade sitt öde. 

Hälften av sjuksköterskestudenterna ansåg att HIV/AIDS är ett resultat av samhällets 

förfallande moral. Vidare ansåg 6 % av sjuksköterskestudenterna att det vore bättre för alla 

om patienter med AIDS tog sitt liv. Tredjeårsstudenter var den grupp som minst skulle vilja 

befinna sig i ett rum tillsammans med en vän som har HIV eller skicka sitt barn till skolan om 

ett annat barn i skolan har HIV. Kränkande attityder har även beskrivits av Chen och Han 

(2010) som i en kvantitativ studie har undersökt kinesiska sjuksköterskors kunskaper och 

attityder till att vårda patienter med HIV. Studiens resultat visade att 44 % av 

sjuksköterskorna ansåg att patienter med HIV borde sättas i karantän.   

Juan et al.(2004) har i en kvantitativ studie undersökt attityder och kunskap hos 

sjuksköterskor. Studiens resultat visade att 98.8 % av sjuksköterskorna ansåg sig ha rätt att bli 

informerade om en patient med HIV/AIDS befann sig på deras arbetsplats. Andrewin och 

Chien (2008) visade även att 22 % av vårdpersonalen bröt sekretessen då de avslöjade 

patienters HIV-status för kollegor samt att 10 % av vårdpersonalen bröt sekretessen genom att 

de avslöjade patienters HIV-status för vänner. Juan et al.(2004) fann i sin studie att 76.4% av 

sjuksköterskorna menade att alla patienter som söker sig till sjukhus borde bli testade för HIV. 

Andrewin och Chien (2008) visade även i sin studie att 10 % av vårdpersonalen utförde 

provtagningar utan samtycke. Om de misstänkte att patienten var smittad med HIV/AIDS bad 

de inte alltid om tillåtelse innan de utförde ett HIV-test. 
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3.2 Orsaker  

Orsaker till sjuksköterskans attityder beskrivs i de fem subkategorierna kunskap och 

erfarenhet, rädsla för att smittas, rädsla orsakad av samhället, krävande patientgrupp samt 

givande patientgrupp 

3.2.1 Kunskap och erfarenhet  

Andrewin och Chien (2008) har i en kvantitativ studie undersökt stigmatiserande attityder och 

diskriminerande handlingar bland vårdpersonal i Centralamerika. Studiens resultat visade att 

vårdpersonalen hade bristfälliga kunskaper om HIV/AIDS beträffande smittovägar så som 

sexuella, stick/skärsår och vertikala (från moder till barn). Liknande resultat ses i en 

kvantitativ studie av Chen och Han (2010) som har undersökt kinesiska sjuksköterskors 

kunskaper och attityder till att vårda patienter med HIV. Studiens resultat visade på 

bristfälliga kunskaper om smittovägar. Bristfälliga kunskaper kunde vara t.ex. tron på smitta 

av att äta på restaurang där personal är smittad, att bli smittat av att använda en offentlig 

toalett eller att smittas genom att bada i samma bassäng med någon som är smittad. Även 

Delobelle et al. (2009) har i en kvantitativ och kvalitativ studie undersökt vilken uppfattning, 

vilka attityder och vilken kunskap sjuksköterskor som arbetar på landsbygden i Sydafrika har 

till mörkhyade personer som har HIV/AIDS. Resultatet i studien visade på bristfälliga 

kunskaper om smittovägar bland sjuksköterskor.  

Martin och Bedimo (2000) har i en kvantitativ studie undersökt barnmorskor och 

vidareutbildade sjuksköterskors attityder till patienter med HIV/AIDS och deras vilja till att 

vårda patientgruppen. Studiens resultat visade att vidareutbildade sjuksköterskor och 

barnmorskor ofta hänvisar patienter med HIV/AIDS till andra vårdgivare. Detta sker främst 

p.g.a. deras bristande kunskaper om HIV/AIDS och deras bristande erfarenhet av att vårda 

patientgruppen. Studien visade även att sjuksköterskor som tenderade till att avstå från att 

vårda patienter med HIV/AIDS oftast var unga sjuksköterskor som arbetade på landsbygden, 

sjuksköterskor som inte hade kommit i kontakt med patienter med HIV/AIDS samt 

sjuksköterskor som inte hade genomgått specifik utbildning i HIV/AIDS de senaste tre åren. 

Liknande resultat beskrevs även av Delobelle et al. (2009), som i sin studie fann att kunskaper 

kring HIV/AIDS var relaterade till professionell position på avdelningen, grad av utbildning 

samt hur ofta sjuksköterskor och barnmorskor vårdar patienter med HIV/AIDS. Studiens 

resultat visade vidare att kunskap varit relaterat till tidigare genomgången utbildning om 

HIV/AIDS. 



13 

 

McCann och Sharkey (1998) har i en kvantitativ studie undersökt hur utbildning påverkar 

sjuksköterskors attityder och viljan att vårda patienter med HIV/AIDS. Studien genomfördes i 

Australien och sjuksköterskor från olika delar av världen ingick i studien. Deltagarnas 

attityder och vilja att vårda patienter med HIV/AIDS testades före och efter utbildningen. 

Utbildningen bestod av diskussionsgrupper, föreläsningar, multimediepresentation kring 

HIV/AIDS, seminarier med HIV/AIDS-smittade patienter, sjuksköterskor och 

socialassistenter. Studiens resultat visade att ökade kunskaper ger mindre negativa attityder 

t.ex. mot intravenösa drogbrukare, ökade empatiska attityder samt att viljan att vårda patienter 

med HIV/AIDS ökade. Smit (2005) har i en kvalitativ studie undersökt sjuksköterskors 

uppfattning och erfarenhet av att vårda patienter med HIV/AIDS på sjukhus i Sydafrika. 

Studiens resultat visade att utbildning med specifik AIDS-kunskap ger en lägre nivå av rädsla 

och ångest hos sjuksköterskorna. 

Chen & Holzemer (2004) fann dock i sin kvantitativa studie utförd i Kina ett annat samband 

mellan kunskap och attityder. I studien undersöktes sjuksköterskors kunskap, attityder och 

omvårdnad relaterat till HIV. Studiens resultat visade att kunskap och attityder är negativt 

relaterade. Sjuksköterskor som hade goda kunskaper men inte fullständiga om HIV/AIDS 

prevention tenderade till att ha mer negativa attityder. T.ex. kunde sjuksköterskor veta att det 

går att förebygga HIV/AIDS men inte hur. Li et al. (2007) har i en kvantitativ studie i Kina 

undersökt hur individuella och institutionella faktorer påverkar diskriminering av patienter 

med HIV/AIDS. Studiens resultat visade att yngre personer oftare diskriminerade patienterna.  

3.2.2 Rädsla för att smittas 

McCann och Sharkey (1998) fann i sin studie att det föreligger rädsla för smitta hos 

sjuksköterskor när de vårdar en patient med HIV. Rädslan ökade om procedurer var invasiva 

och rädslan sjönk vid icke-invasiva procedurer. Chen & Holzemer (2004) fann i sin studie hög 

frekvens av stickskador och stänk med kroppsegna vätskor vid vård av patienter med 

HIV/AIDS. Liknande resultat ses i en studie som Chen och Han (2010) genomförde där 

sjuksköterskors kunskaper, attityder och viljan till att vårda patienter med HIV undersöktes. 

Studiens resultat visade att 86 % av sjuksköterskorna hade stuckit sig på kanyler och att 59.7 

% av dem var rädda för att ha blivit smittade av HIV/AIDS. Studiens resultat visade vidare att 

sjuksköterskor som var rädda för att bli smittade brukade sticka sig oftare. Sjuksköterskor 

som hade en lägre arbetsposition på avdelningen tenderade också att sticka sig oftare. Smit 

(2005) beskriver dock att sjuksköterskor inte var rädda för sitt liv när de blev exponerade för 
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HIV på arbetsplatsen. Han har i en kvalitativ studie undersökt sjuksköterskors uppfattningar 

och erfarenheter av att vårda patienter med HIV/AIDS i Sydafrika.  

Delobelle et al. (2009) beskrev att den arbetsrelaterade exponeringen för HIV/AIDS orsakade 

rädsla, 17.2 % av sjuksköterskorna i studien var rädda för att utsätta familj och vänner för 

fara. Även Smit (2005) beskrev sjuksköterskans rädsla för att smitta familjen. Majoriteten av 

sjuksköterskorna beskrev att deras respektive var orolig för att de blev exponerade för HIV på 

arbetsplatsen. Det framkom även att många sjuksköterskor undviker att berätta för sina nära 

och kära om riskerna de utsätts för när de vårdar patienter med HIV/AIDS.  

”I seldom discuss my work with people outside of the hospital. I never tell my boyfriend or my 
parents about the detail after a horrible day in the ward. And I certainly didn´t tell them 
about the needle prick incident I had seven months ago. If they would have known, they would 
have gone insane” (Smit 2005, p.26). 

Även Juan et al.(2004) har i en kvantitativ studie undersökt attityder och kunskap hos 

sjuksköterskor. Studiens resultat visade att familj och vänner var oroliga för deras arbete 

relaterat till HIV/AIDS. Studiens resultat beskrev den rädsla sjuksköterskor själva har för att 

bli smittade av HIV/AIDS när de handskas med biologiskt material. Oron att bli smittad av 

HIV var så stor att 19.3 % av dem har varit beredda att lämna jobbet. Om sjuksköterskorna 

hade vetat att de skulle handskas med biologiskt material som kunde vara HIV-positivt skulle 

8.5 % av dem aldrig ha påbörjat utbildningen till sjuksköterska.  

3.2.3 Rädsla orsakad av samhället 

Studien som genomfördes av Delobelle et al. (2009) beskrev att många sjuksköterskor som 

arbetade med patienter med HIV uppgav att de var bekymrade över stigmatisering och 

diskriminering från samhället och ibland även från patientens anhöriga. Även Smit (2005) 

fann i sin studie att sjuksköterskor i Sydafrika som arbetade med patientgruppen 

diskriminerades av samhället. En sjuksköterska i studien beskrev att hon upplevt att samhället 

hade mindre respekt för sjuksköterskeprofessionen än tidigare och att samhället ansåg att 

sjuksköterskan var förorenad då hon vårdar patienter med HIV/AIDS. Sjuksköterskan 

berättade vidare att hon bevittnat våld från patienters anhöriga då de ansett att sjuksköterskan 

utövat dålig vård samt att sjuksköterskor inte vågade berätta för okända om sitt yrke. 

Sjuksköterskan själv vågade inte längre gå hem från arbetet iklädd sin sjuksköterskeuniform. 
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3.2.4 Krävande patientgrupp  

Smit (2005) fann att sjuksköterskor upplevde patienter med HIV/AIDS som en krävande 

patientgrupp. Majoriteten beskrev känslor av hjälplöshet och meningslöshet då HIV/AIDS är 

en sjukdom som inte går att bota. Alla sjuksköterskor i studien beskrev fysisk och mental 

trötthet. De var framförallt oroade för stress och den emotionella påfrestningen som var 

uttömmande. Bidragande orsaker till stress var att patientgruppen var vårdkrävande; behövde 

hjälp med ADL, såromläggningar och behandlingar, vilket hade ökat arbetsbelastningen. 

Sjuksköterskorna upplevde att de fick lite stöd eller inget stöd från arbetsledningen. 

Sjuksköterskorna i studien beskrev även känslor av frustration när vissa av patienterna 

behandlade dem respektlöst. Sjuksköterskorna beskrev att de hade blivit spottade på och 

förolämpade av patienterna. Delobelle et al. (2009) beskrev även att patienter med HIV/AIDS 

påverkade sjuksköterskans privatliv då patienter bad om att få tröst av sjuksköterskan i hennes 

bostad. Sjuksköterskan och patienten med HIV/AIDS utvecklade ofta långvariga relationer 

pga. täta sjukhusvistelser vilket hade bidragit till att relationen ibland övergått till en 

vänskapsrelation eller mer. 

3.2.5 Givande patientgrupp  

McCann (1997) har i en kvantitativ och kvalitativ studie undersökt sjuksköterskors vilja att 

vårda patienter med HIV/AIDS. Studiens resultat visade att vårda en patient med HIV/AIDS 

gav möjlighet till ny och utmanande kunskap, både på det medicinska och psykologiska 

planet. Att ha vårdat patienter med HIV/AIDS gav sjuksköterskan möjlighet att kunna följa 

upp patienters vård och behandling och utveckla långsiktiga professionella relationer till 

patienter med HIV/AIDS. Att ha utvecklat relationen förutsätter att sjuksköterskan inte har 

dömt patienten p.g.a. ras, religion, sexuell läggning eller livsstil. Smit (2005)  fann i sin studie 

att sjuksköterskor hade empatiska känslor för patienter som lider av HIV/AIDS. Många av 

sjuksköterskorna beskrev mellankoliska eller medlidande känslor när de betraktade 

patienternas lidande. De empatiska känslorna var inte enbart varit kopplade till patienterna 

utan även till deras familjemedlemmar. Även om sjuksköterskor upplevde den här 

patientgruppen som fysiskt och emotionellt krävande beskrev de att vårdandet av dem gav 

sjuksköterskorna en ökad känsla av självförverkligande. De beskrev vidare att det var varit 

givande att känna patienternas uppskattning för den givna vården, att göra patienten bekväm i 

sin situation samt att kunna stödja patienten emotionellt. Studien som Delobelle et al. (2009) 

genomförde visade att sjuksköterskors syn på patienter drabbade av HIV/AIDS präglades av 
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empati, medlidande, respekt och värdighet för att de insåg att ingen självmant vill drabbas av 

HIV/AIDS.  

3.3 Kvalitetsgranskning gällande urval och bortfall i de valda artiklarna   

Granskning av vetenskapliga artiklar i resultatet har gjorts beträffande kvalitet på urval och 

bortfall och redovisas i tabell 3 samt i löpande text. 

Tabell 3 – Urval och bortfallsredovisning av de valda artiklarna   

Författare/ 
publikations 
år/ land 

Urval    
U: Urvalsgrupp 
I: Inklusionskriterier  
E: Exklusionskriterier 
 

Bortfall Etisk 
granskning 

Andrewin & 
Chien 2008 
 

Belize 

U: 284 anställda i Belizes sju distriktssjukhus var berättigade att 
delta. 
I: Alla läkare och sjuksköterskor som hade varit anställda sex 
månader eller mer och som aktivt arbetade då undersökningen 
genomfördes  
E: Anges ej 

Svarsfrekvens 
85,9 %, Bortfall 
analyserades ej. 

Etiskt 
godkännande 

Chan & 
Reidpath 2007 
 
 

Thailand 

U: 20 frivilliga sjuksköterskestudenter från en vårdhögskola i 
Bangkok.  
Hälften av deltagarna gick sista året på en grundutbildning och 
resterande deltagare var sjuksköterskor som gick en 
vidareutbildning.   
I: Anges ej 
E: Anges ej 

Inget bortfall Etiskt 
resonemang 

Chen & Han 
2010 
 
 

Kina 

U:186 sjuksköterskor som arbetade på First Affiliated Hospital of 
Jiamusi University, Kina.  
I: Kunna förstå och skriva på ett medgivande, 
kunna fylla i en enkät, kunna läsa och skriva Mandarin och ha fyllt 
18 år. 
E: Anges ej 

Svarsfrekvens 95 
% (n=177),  
Bortfall 
analyserades ej. 

Etiskt 
godkännande 

Chen & 
Holzemer 2004 
 
 

Kina 

U: Undersökningen skickades till 186 sjuksköterskor som arbetade 
på First Affiliated Hospital of Jiamusi University, Kina . 
I: Kunna skriva på ett medgivande, kunna slutföra undersökningen 
med lite hjälp, kunna läsa och skriva Mandarin och ha fyllt 18år. 
E: Anges ej 
 

Svarsfrekvens 95 
% (n=177),  
Bortfall 
analyserades ej. 

Etiskt 
resonemang 

Delobelle et al. 
2009 
 
 
 
 
 

 
Sydafrika 

Kvantitativ del 
U: Alla sjuksköterskor som arbetade på offentliga 
landsbygdinrättningar i Limpopo. 
I: Anges ej 
E: Anges ej 
 
Kvalitativ del 
U: Alla sjuksköterskor i Limpopo som arbetade på offentliga 
landsbygdinrättningar som kom i kontakt med patienter med 
HIV/AIDS 
I: Arbeta som sjuksköterska på sjukhus eller i primärvården 
E: Anges ej 
 

Kvantitativ del 
svarsfrekvens 
59.8%, Bortfall 
analyserades ej. 

Etiskt 
godkännande 

Juan et al. 2004  
 
 
 

Taiwan 

U: Undersökningen skickades till 1348 SSK som jobbade på 
medicinska avdelningar i Changhua sjukhus, Changhua city, 
1090 SSK svarade på enkäten  
86% var SSK 
14% var SSK (vårdenhetschefer) 
I: Anges ej 
E: Anges ej 

Svarsfrekvens 
80.9%, Bortfall 
19.1%,  
Bortfall 
analyserades ej. 

Etiskt 
godkännande 
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Li et al. 2007  
 
 

 
Kina 

U: 89 Sjukhus från Yunnan län valdes slumpmässigt, 
Förhållandet mellan läkare och sjuksköterskor på varje sjukhus 
användes för att bestämma urvalet. Laboratorieassistenter 
användes för att balansera urvalsgruppen. 
Undersökningen genomfördes av 1101vårdpersonal.  
I: Anges ej 
E:Anges ej 

Bortfall 8%, 
Bortfall 
analyserades ej. 

Etiskt 
resonemang 

Mahat & Eller 
2009 
 
 
 

Nepal 

U: Sjuksköterskestudenter från olika nepalesiska universitet (N = 
127)  
Deltagarna var studenter från 

 -1a året på ett treårigt vårdprogram (n=50), 
 -3e året på ett treårigt vårdprogram (n=49) 
 -1a året på ett tvåårigt kandidatprogram (n=28)  
I: Anges ej 
E: Anges ej 
 

Inget bortfall. Etiskt 
godkännande 

Martin & 
Bedimo 2000  
 

 
USA 

U: Undersökningsgruppen 1291   
(1146 vidareutbildade SSK, 51 barnmorskor och 94 
läkarassistenter) 
I: Anges ej 
E: Deltagare som inte vårdade och deltagare som inte jobbar på 
”tri-state area” 
 

Svarsfrekvens 
47.5% (n=613). 
Bortfall 52.5% 
(n=678) 
Bortfall 
analyserades ej. 

Etiskt 
resonemang 

McCann 1997  
 
 

Australien 

U: Stratifierat slumpmässigt urval. 
Enkäten besvarades av 265 SSK och läkare. 
30 intervjuer med 20 sjuksköterskor and 10 läkare. 
I: Anges ej 
E: Anges ej 

Svarsfrekvens 
47.5% 
Bortfall 
analyserades ej. 

Etiskt 
resonemang 

McCann & 
Sharkey 1998  
 
 
 

Australien 

U: Deltagarna var legitimerade SKK från Australien, Hong Kong, 
Malaysia, Singapore, Syd Korea och Taiwan som antagna till 
vidare utbildning på 
Tersity of Newcastle universitetet. 
Förstudien gjordes av 74 SSK. 
Efterstudien gjordes av 65 SSK. 
I: Anges ej 
E: Anges ej 

Internt borfall 
9 st 
(Efterstudien), 
Bortfall 
analyserades ej. 

Etiskt 
resonemang 

Röndahl et al. 
2003 
 
 
 
 
 
 
 

Sverige 

U: Infektionsklinik i mellersta Sverige 
Alla sjuksköterskor (SSK) n = 48. 
 Alla undersköterskor (USK) n = 37  
I: Direkt patient kontakt. 
E: Anges ej 
 
U: Universitet i mellersta Sverige 
SSK student som tillfrågades 
Alla SSK studenter registrerade på 
terminerna två och sex på SSKP n=155 
I: Anges ej 
E: Anges ej 
 
U: Gymnasieskola i mellersta Sverige, USK-student som 
tillfrågades 
Alla USK studenter registrerade på   
terminerna fyra och sex på det gymnasiala USKP n=113 
 Svarsfrekvensen för studerande SSK och USK var 62 % n = 165 
I: Anges ej 
E: Anges ej 
 

Svarsfrekvens för 
personal var 67 % 
(n=57) 
Svarsfrekvensen 
för studerande 
SSK och USK var 
62 % (n = 165) 
Bortfall 
analyserades ej. 

Etiskt 
godkännande 

Smit 2005  
 
 

Sydafrika 

U: 35 SSK från olika vårdavdelningar på Public hospital i Gauteng 
provinsen 
I: Legitimerade SSK, Anställda som SSK på sjukhuset som 
undersöks, vårdat patient med HIV senaste 6 månaderna  
E: Anges ej 

Inget bortfall Etiskt 
godkännande 
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Urvalsgruppen har presenterats i alla vetenskapliga artiklar. 

Inklusionskriterier har redovisats i: Andrewin och Chien (2008), Chen och Han (2010), Chen 

och Holzemer (2004), Delobelle et al.(2009) men enbart för den kvalitativa delen, Röndahl et 

al. (2003) men enbart för vårdpersonal samt Smit (2005). 

Inklusionskriterier har inte redovisats i: Chan och Reidpath (2007), Delobelle et al.(2009) för 

den kvantitativa delen, Juan et al.(2004), Li et al. (2007), Mahat och Eller (2009), Martin och 

Bedimo (2000), McCann (1997), McCann och Sharkey (1998), Röndahl et al. (2003)  för 

studenter (SSK och USK). 

Exklusionskriterier har enbart redovisats i: Martin och Bedimo (2000). Exklusionskriterier har 

inte redovisats i: Andrewin och Chien (2008), Chan och Reidpath (2007), Chen och Han 

(2010), Chen och Holzemer (2004), Delobelle et al.(2009), Juan et al.(2004), Li et al. (2007), 

Mahat och Eller (2009), McCann (1997), McCann och Sharkey (1998), Röndahl et al. (2003), 

samt Smit (2005). 

Bortfall har enbart beskrivits i artikel av Li et al.(2007). I artiklarna av Chan och Reidpath 

(2007), Mahat och Eller (2009), samt Smit (2005) har det inte funnits något bortfall. I 

artiklarna av Andrewin och Chien (2008), Chen och Han (2010), Chen och Holzemer (2004), 

Delobelle et al.(2009), Juan et al.(2004), Martin och Bedimo (2000), McCann (1997), 

McCann och Sharkey (1998) samt Röndahl et al.(2003) har det inte framgått något bortfall, 

men det har gått att beräkna utifrån svarsfrekvensen. 
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4 Diskussion    

4.1 Huvudresultat 

Sjuksköterskan har undvikande, hänvisande och dömande attityder till patienter med 

HIV/AIDS. Dessa attityder leder till kränkande åsikter och därmed kränkande handlingar. 

Attityderna orsakas av bristande kunskap om HIV/AIDS samt otillräcklig erfarenhet av att 

vårda patienter med HIV/AIDS. Attityderna orsakas vidare av rädsla för att bli smittad av 

HIV/AIDS samt av rädsla för samhällets åsikter om sjukdomen. Sjuksköterskans attityder 

orsakas även av patientgruppen som både anses krävande och givande. 

4.2 Resultatdiskussion  

Resultatet i litteraturstudien visade att sjuksköterskor hade undvikande attityder till patienter 

med HIV/AIDS t.ex. genom att vilja avstå från att vårda (Andrewin & Chien 2008, Chen & 

Hozemer 2004, Martin & Bedimo 2000, Röndahl et al. 2003). Resultatet i litteraturstudien 

visade även att sjuksköterskor hade hänvisande attityder till patienter med HIV/AIDS t.ex. 

genom att de hänvisade vidare till annan vårdgivare (Martin & Bedimo 2000). I Sverige 

regleras hälso- och sjukvården huvudsakligen av Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 

(HSL) som säger att målet för svensk sjukvård är att uppnå god hälsa samt vård på lika villkor 

för hela befolkningen (Sveriges riksdag 2011). Litteraturstudiens författare menar att när 

sjuksköterskan använder sig av undvikande och hänvisande attityder strider det mot den 

lagstiftning som menar att människor ska ges vård på lika villkor. ICN:s etiska kod för 

sjuksköterskor anger att sjuksköterskans primära ansvar är att ge människor vård. 

Sjuksköterskan har tillsammans med samhället ansvar för att initiera och upprätthålla hälsa 

och sociala behov hos allmänheten och i synnerhet för svaga grupper i samhället 

(International Council of Nurses 2006). Litteraturstudiens författare menar att när 

sjuksköterskan använder sig av undvikande och hänvisande attityder strider det mot ICN:s 

etiska kod. När sjuksköterskan har undvikande och hänvisande attityder tar hon inte ansvar 

för att initiera och upprätthålla hälsa för patienter med HIV/AIDS. 

Resultatet i litteraturstudien visade även att sjuksköterskor hade dömande attityder mot 

patienter med HIV/AIDS (Andrewin & Chien 2008, Chan & Reidpath 2007, Röndahl et al. 

2003). De dömande attityderna var relaterade till hur sjukdomen erhölls t.ex. var de som 

erhållit smitta via intravenöst drogbruk mer utsatta än de som erhållit smitta via 

blodtransfusion. Förenta nationernas deklaration om mänskliga rättigheter säger att alla 
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människor har lika värde och samma rättigheter, samt att alla är födda som fria individer 

(United Nations 2008). Litteraturstudiens författare menar att när sjuksköterskan har dömande 

attityder till patienter med HIV/AIDS respekterar hon inte alla människors lika värde och 

rättigheter. Alla människors lika värde finns även beskrivet i HSL (1982:763) som anger att 

vården ska ges med respekt för den enskilde människans värdighet och alla människors lika 

värde (Sveriges riksdag 2011). Författarna menar att sjuksköterskans dömande attityder bryter 

mot lagstiftningen. Vidare menar författarna att sjuksköterskans dömande attityder bryter mot 

ICN: s etiska kod som anger att sjuksköterskan ska verka för en vårdmiljö där mänskliga 

rättigheter, värderingar, trosuppfattningar och seder hos individer ska respekteras 

(International Council of Nurses 2006).  

Grunden i omvårdnaden bygger på mänskliga rättigheter och att man som individ har rätt att 

bli behandlad med respekt oberoende av funktionsnedsättning, sjukdom, kön och sexuell 

läggning (International Council of Nurses 2006). Litteraturstudiens resultat visade vidare att 

sjuksköterskor hade kränkande åsikter om patienter med HIV/AIDS (Chen och Han 2010, 

Mahat och Eller 2009) samt att de även hade utfört kränkande handlingar (Andrewin & Chien 

2008, Juan et al.2004). Författarna menar att sjuksköterskan inte har behandlat patienten med 

HIV/AIDS med respekt då hon har utfört kränkande handlingar i omvårdnaden.  

Litteraturstudien resultat beskrev hur vårdpersonal bröt mot tystnadsplikten när de berättat för 

kollegor och vänner om en patients HIV-status (Andrewin & Chien 2008).  I Sverige regleras 

tystnadsplikten av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) som säger att personal inom 

vården inte får lämna ut uppgifter om en patient vare sig om sjukdom, behandling eller om 

privata angelägenheter utan samtycke från patienten (Sveriges Riksdag 2009). 

Litteraturstudiens författare menar utifrån svensk lagstiftning att sjuksköterskan bryter mot 

lagen då hon har berättat för kollegor och vänner om patienters HIV-status. ICN:s etiska kod 

för sjuksköterskor anger att nationella sjuksköterskeorganisationer ska förse sjuksköterskor 

med en nationell etisk kod som integrerar frågor om sekretess (International Council of 

Nurses 2006). Litteraturstudiens författare menar att det är mycket viktigt med en nationell 

etisk kod kring sekretess då litteraturstudiens resultat visade att sjuksköterskor i andra länder 

bröt mot tystnadsplikten när det gäller patienter med HIV/AIDS.  

Resultatet i litteraturstudien visade även att vårdpersonal utförde provtagningar utan 

patientens samtycke (Andrewin & Chien 2008). Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor 

ska sjuksköterskor på ett adekvat sätt informera patienten om rättigheten att välja eller vägra 
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behandling för att på så sätt uppnå ett informerat samtycke (International Council of Nurses 

2006). Samtycke regleras även i svensk hälso- och sjukvård i HSL (1982:763) som anger att 

vården och behandlingen så långt det är möjligt ska utformas och genomföras i samråd med 

patienten. Författarna menar att när sjuksköterskan utförde provtagningar utan patientens 

samtycke bröt det mot ICN:s etiska kod för sjuksköterskor och i Sverige bröt det även mot 

HSL (1982:763). 

Resultatet i litteraturstudien visade även att sjuksköterskor upplever rädsla när de vårdar 

patienter med HIV/AIDS. Rädslan handlade om risken att smittas och rädsla för samhällets 

agerande (Chen & Han 2010, Delobelle et al. 2009, Juan et al. 2004, McCann & Sharkey 

1998, Smit 2005). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor säger att nationella sjuksköterske-

organisationer ska verka aktivt för en hälsosam och säker vårdmiljö (International Council of 

Nurses 2006). Författarna anser med stöd av ICN:s etiska kod att sjuksköterskor bör få stöd av 

sjuksköterskeorganisationer i att öka sin kunskap om HIV/AIDS för att på så sätt få en säker 

vårdmiljö. Författarna menar att sjuksköterskor behöver ökad kunskap och träning i att 

handskas med smittat material och ökad kunskap om hur trygg och säker omvårdnad av 

patienter med HIV/AIDS bedrivs, då en stor del av attityderna hade uppkommit för att 

sjuksköterskor var rädda för att bli smittade. Författarna menar att en säker vårdmiljö kan 

bidra till att rädslor för att smittas av patienten minskar. 

Resultatet i litteraturstudien visade vidare på bristande kunskaper om HIV/AIDS bland 

sjuksköterskor (Andrewin & Chien 2008, Chen & Han 2010, Delobelle et al. 2009, Martin & 

Bedimo 2000). Det har även framgått i litteraturstudiens resultat att ökad kunskap ger mindre 

negativa attityder. Även Qu et al (2010) har beskrivit i en studie att det finns ett samband 

mellan kunskap om HIV/AIDS och attityder mot sjukdomen. Suominen et al. (2010) har 

funnit liknande resultat. Forskarna har beskrivit att sjuksköterskor som känner någon person 

med HIV/AIDS tenderar att ha mer kunskaper om sjukdomen. Litteraturstudiens resultat 

visade även att kunskap om HIV/AIDS ibland har orsakat negativa attityder (Chen & 

Holzemer 2004). Författarna till litteraturstudien anser att relevant kunskap som inte har 

förmedlats på ett korrekt sätt troligen kan ha bidragit till att bland annat fördomar och 

negativa attityder uppkommer. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska säger att 

sjuksköterskan ska verka för evidensbaserad omvårdnad. Sjuksköterskan ska implementera ny 

kunskap genom att söka, analysera och kritiskt granska information och relevant litteratur 

(Socialstyrelsen 2005). Författarna menar med stöd av kompetensbeskrivning för 

sjuksköterskor att det är viktigt att kunskap om omvårdnad av patienter med HIV/AIDS 
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evidensbaseras samt att kunskapen implementeras på ett korrekt sätt för att förhindra att 

fördomar och negativa attityder uppkommer.  

Resultatet i litteraturstudien beskrev att sjuksköterskor drabbades av stress och emotionella 

påfrestningar när de vårdade patienter med HIV/AIDS (Andrewin & Chien 2008, Delobelle et 

al. 2009, Smit 2005). Författarna ser ett samband mellan den emotionella påfrestningen och 

utbrändhet. Enligt Beck-Friis och Strang (1999) måste personalen lära sig att lyssna på 

varningssignaler; huvudvärk, fysisk trötthet under arbetet och fysisk trötthet efter arbetet, i tid 

och ta dem på allvar. Utbrändhet kan leda till att personal får negativa tankar och självförakt. 

Litteraturstudiens resultat beskrev hur sjuksköterskor i olika delar av världen vårdar patienter 

med HIV/AIDS, två källor beskrev att det är emotionellt påfrestande vilket lede till negativa 

attityder mot patientgruppen (Delobelle et al. 2009, Smit 2005). Författarna till 

litteraturstudien anser utifrån resultatet att det är viktigt att sjuksköterskor får emotionellt stöd 

av den organisationen de arbetar i. Författarna menar att emotionellt stöd från organisationen 

kan bidra till att minska negativa attityder mot patienter med HIV/AIDS. 

4.2.1  Diskussion av urval och bortfall i valda artiklar   

Författarna anser att urvalsgruppen har beskrivits klart och tydligt i alla artiklar, vilket ger en 

bra förståelse för studien. Forsberg och Wengström (2008) beskriver att det finns två olika 

sorters urval, slumpmässigt urval och urval som inte är slumpmässigt. I litteraturstudiens 

artiklar angavs otydligt vilken sorts urval som utförts. De flesta artiklar beskrev vilka som 

ingått i urvalsgruppen, hur många deltagare som tillfrågades och var deltagarna arbetade eller 

studerade. Fyra av artiklarna (Andrewin & Chien 2008, Chen & Han 2010, Chen & Holzemer 

2004, Smit 2005) lyfte fram och beskrev tydligt vilka inklusionskriterier deltagarna skulle 

uppfylla, för att kunna delta i studien. Två av artiklarna (Delobelle et al. 2009, Röndahl et al. 

2003) presenterade ofullständiga inklusionskriterier för urvalsgruppen. Röndahl et al. (2003) 

beskrev urvalsgruppen med kategorierna sjuksköterskor och undersköterskor, 

sjuksköterskestudenter och undersköterskestudenter men beskrev endast inklusionskriterier 

för sjuksköterskor och undersköterskor. Resterande sju artiklar (Chan & Reidpath 2007, Juan 

et al. 2004, Li et al. 2007, Mahat & Eller 2009, Martin & Bedimo 2000, McCann 1997, 

McCann & Sharkey 1998) har inte redovisat inklusionskriterier för deltagarna i studien.  Polit 

och Beck (2012) beskriver vikten av tydliga inklusionskriterier då dessa begränsar 

urvalsgruppen till den grupp man vill undersöka.  
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Ingen av de 13 använda artiklarna beskrev exklusionskriterier. Däremot beskrev en artikel 

(Martin & Bedimo 2000) att vissa besvarade enkäter exkluderades p.g.a. att deltagarna inte 

var bosatta i ett visst område eller för att vissa av deltagarna inte vårdade angiven 

patientgrupp. I studien framkom en förklaring till exkludering av enkäter men den har inte 

beskrivits som en tydligt exklusionskriterie under studiens metodredovisning. Författarna 

anser att exklusionskriterier bör redovisas och vara tydliga för att undvika antagandet att allt 

utöver inklusionskriterier är exklusionskriterier.  

Endast en artikel (Li et al. 2007) har presenterat bortfallet i sin studie. Resterande 12 artiklar 

har indirekt presenterat bortfallet genom att endast ange svarsfrekvensen. Utifrån 

svarsfrekvensen har författarna sedan räknat ut bortfallet som beskrivs i tabell 3. Tre artiklar 

(Chan & Reidpath 2007, Mahat & Eller 2009, Smit 2005) beskrev att inget bortfall erhölls, 

varken internt eller externt. Det lägsta bortfallet erhölls i två olika artiklar (Chen & Han 2010, 

Chen & Holzemer 2004) där samma undersökningsmaterial användes. Det största bortfallet 

(ca 50 %) erhölls i två artiklar (Martin & Bedimo 2000, McCann 1997). Forsberg och 

Wengström (2008) menar att för att kunna generalisera resultatet bör bortfallet vara så litet 

som möjligt. Litteraturstudiens författare anser att 50 % bortfall leder till att resultatet i de 

artiklarna inte kan generaliseras till alla patienter.  

4.3 Metoddiskussion 

Litteraturstudien har en deskriptiv design vilket enligt Forsberg och Wengström (2008) 

innebär att data från tidigare gjorda studier analyseras och beskrivs. Litteraturstudiens artiklar 

har sökts i databasen Cinahl (Cumulative Index of Nursing and Allied Health) som är 

specialiserad på omvårdnadsforskning och innehåller tidsskrifter som inte finns i Medline. 

Databasen omfattar sjukgymnastik, arbetsterapi samt omvårdnad (Forsberg & Wengström 

2008). Databasen består av 2 800 tidskrifter och avhandlingar från 1982 och framåt 

(Göteborgs universitet 2012). Detta anser författarna till litteraturstudien var en styrka för 

studiens innehåll. Alla sökord som har använts vid sökning av vetenskapliga artiklar var 

MeSh-termer. Trunkering(*) har använts på MeSH-termen ”Nurse” vilket utökade sökningen 

då alla benämningar på sjuksköterskan inkluderas. Författarna anser att användningen av 

MeSH-termer har underlättat sökningen vilket även beskrivs av Forsberg och Wengström 

(2008).  

Inklusionskriterier vid sökningen av vetenskapliga artiklarna i databasen Cinahl har varit 

”Linked Full Text”, ”References Available”, ”Abstract Available” samt ”Peer Reviewed”. 
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Författarna till litteraturstudien menar att inklusionskriteriet ”Peer Reviewed” är en styrka då 

Polit och Beck (2012) menar att artikeln då har blivit vetenskapligt granskad av en opartisk 

forskare som rekommenderar om artikeln ska publiceras eller inte. 

Författarna strävade efter det senast publicerade materialet men åldersbegränsning på 

artiklarna kunde inte göras, då sökningen gav för få vetenskapliga artiklar vid 

åldersbegränsning. Författarna anser att det är en svaghet i litteraturstudien då även äldre 

vetenskapliga artiklar inkluderades i databassökningen. Författarna får stöd i det 

resonemanget av Forsberg och Wengström (2008) som menar att forskning är en färskvara 

och val av vetenskaplig artikel inte bör överstiga 3-5 år. 

Ytterligare inklusionskriterier i litteraturstudien var att artiklarna skulle ha kvantitativ eller 

kvalitativ ansats. Litteraturstudiens resultat innehåller tre vetenskapliga artiklar som hade 

både kvantitativ och kvalitativ ansats, nio vetenskapliga artiklar som hade kvantitativ ansats 

och en vetenskaplig artikel som hade kvalitativ ansats. Författarna anser att frågeställningarna 

hade kunnat besvaras med antingen kvantitativ eller kvalitativ ansats. Författarna menar dock 

att kombinationen av både kvantitativ och kvalitativ ansats är en styrka då den ger en 

tydligare bild av omfattningen kring problematiken med sjuksköterskans attityder till patienter 

med HIV/AIDS. Detta stöds av Forsberg och Wengström (2008) som säger att kombinationen 

av kvalitativ och kvantitativa ansats kan belysa ett fenomen ur olika perspektiv och ge en 

tydligare bild av ett fenomen. Kombinationen av kvantitativ och kvalitativ ansats kan även 

bidra till nya hypoteser.  

Tre vetenskapliga artiklar i litteraturstudien kommer från Kina, två vetenskapliga kommer 

från Sydafrika, två vetenskapliga artiklar kommer från Australien, en vetenskaplig artikel 

kommer från Belize, Nepal, Sverige, Taiwan, Thailand och USA. Resultatet i litteraturstudien 

baserades på vetenskapliga artiklar från många länder. Författarna av litteraturstudien menar 

att resultatet ger en internationell bild av problematiken med sjuksköterskans attityder till 

patienter med HIV/AIDS. Bilden är dock ej fullständig. 

Författarna har med utgångspunkt i litteraturstudies första syfte och första frågeställning med 

stöd av Polit och Beck (2012) sökt efter mönster i de vetenskapliga artiklarnas resultatdelar. 

Författarna till litteraturstudien delade sedan in dessa mönster i en första kategorier attityder 

och tre subkategorier. Den andra kategorin orsaker har utvecklats med hjälp av en induktiv 

ansats ur den ursprungliga sökningen för attityder i artiklarnas resultatdelar med stöd av 

Forsberg och Wengström (2008). Enligt Forsberg och Wengström (2008) innebär en induktiv 
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ansats att forskaren förutsättningslöst samlar in data inom ett problemområde för att sedan 

utveckla nya begrepp eller teorier. Utifrån den andra kategorin orsaker har författarna funnit 

fem subkategorier. Ett nytt syfte och en ny frågeställning har då tillförts samt 

litteraturstudiens titel har ändrats. Författarna anser att den nya kategorin har utvecklat 

huvudfrågan. Detta anser författarna till litteraturstudien är en styrka för studiens innehåll. 

Författarna menar med stöd av Polit och Beck (2012) att sökandet efter mönster gav en 

helhetssyn på materialet, för att vidare kunna dela in i en kategori och subkategorier. 

Författarna till litteraturstudien har funnit stöd i metoden men har kompletterat med ett eget 

siffersystem då subkategorierna till viss del gick in i varandra. Varje vetenskaplig artikel har 

fått den siffra den hade i databassökningen för att underlätta hanteringen av materialet. Den 

siffran har sedan under arbetsprocessen skrivits ner under varje subkategori där artikeln kunde 

bidra med information. Enligt Polit och Beck (2012) ökar styrkan i resultatet om båda 

författarna läser alla vetenskapliga artiklar då risken att missa information minimeras. Därför 

läste båda författarna samtliga vetenskapliga artiklar till litteraturstudien för att minimera 

feltolkningar samt för att inte försumma information, vilket har varit en styrka i 

litteraturstudien. 

Författarna har granskat forskningsetiska överväganden i samtliga artiklar då Forsberg och 

Wengström (2008) beskriver att det vid en litteraturstudie är viktigt att välja artiklar som fått 

tillstånd av etisk kommitté. Författarna har därför endast valt artiklar som har fått 

godkännande av etisk kommitté eller artiklar som visar på ett etiskt resonemang. 

4.4 Allmän diskussion 

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor säger att sjuksköterskor har ansvar som ledare för att 

utarbeta rutiner avseende omvårdnad och rutiner som främjar vårdmiljön beträffande 

vårdkvalitet och säkerhet (International Council of Nurses 2006).  Med stöd av ICN:s etiska 

kod menar litteraturstudiens författare att det är viktigt att sjuksköterskor arbetar för att höja 

vårdkvalitet och säkerhet för patienter med HIV/AIDS. Sjuksköterskan har i det arbetet ett 

ledande ansvar. Författarna menar med stöd av Pope (2012) att sjuksköterskans förkunskaper, 

klarhet om sina egna värderingar och självkännedom är en förutsättning för att motarbeta 

attityder. Då sjuksköterskan har en arbetsledande roll i omvårdnaden har hon ett ansvar för 

vad som är etiskt acceptabelt och vad som inte är etiskt acceptabelt i omvårdnaden av 

patienten. Sjuksköterskan har vidare ett ansvar att initiera när attitydförändringar måste ske. 
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Författarna menar att attitydförändringar till patienter med HIV/AIDS måste ske för att öka 

vårdkvalitet och säkerhet för patientgruppen. 

Med stöd av Värdegrund för omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening 2012) menar 

författarna att sjuksköterskans arbete med attitydförändring till patienter med HIV/AIDS 

skulle gagnas av en gemensam värdegrund på arbetsplatsen. Värdegrund för omvårdnad anger 

ett gemensamt förhållningssätt, en gemensam etisk plattform på arbetsplatsen som är en grund 

för att ge god omvårdnad. En värdegrund byggs upp av etiska värden och dessa bygger upp 

den gemensamma etiska plattformen för det dagliga arbetet. De etiska värdena ska genomsyra 

hela verksamheten. Värdegrund för omvårdnad anger att om patienten möts med respekt för 

sin sårbarhet, integritet, värdighet och självbestämmande kan patienten ges möjlighet till att 

uppleva tillit och hopp vilket i sin tur kan bidra till ett lindrat lidande. Författarna menar att 

patienter med HIV/AIDS som möts av undvikande och hänvisande attityder, dömande 

attityder och kränkande attityder och handlingar inte ges möjlighet att uppleva tillit och hopp 

vilket leder till ett ökat lidande för patientgruppen.  

4.5 Slutsats  

Vissa sjuksköterskors attityder mot patienter med HIV/AIDS är diskriminerande och strider 

mot ICN:s etiska kod och fördjupade kunskap om HIV/AIDS gällande ICN:s etiska kod är 

nödvändig. Vidare menar författarna att det är viktigt att omvårdnaden grundar sig på en 

värdegrund som bygger på de mänskliga rättigheterna och ICN:s etiska kod. Författarna ser 

även att sjuksköterskor som arbetar med patienter med HIV/AIDS behöver stöd av 

organisationen de arbetar i. Kring beskrivna områden är behovet av fortsatt forskning 

angeläget för att bedriva god omvårdnad av patienter med HIV/AIDS. 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

5 Referenser 

Abelin & Allén (eds) (1986) Nordstedts stora svenska ordbok. Esselte stadium AB, 

Stockholm. 

Albarracin D, Johnson BT & Zanna MP (eds) (2005) The Handbook Of Attitudes. Lawrence 

Erlbaum Associates Inc, New Jersey London. 

Almås H. (ed) (2009) Klinisk omvårdnad 2. Liber AB, Stockholm. 

Andrewin A. & Chien L. (2008) Stigmatization of patients with HIV/AIDS among doctors 

and nurses in Belize. AIDS Patient Care & Stds, 22(11), 897-906.  

Beck-Friis B. & Strang P. (eds) (1999) Palliativ medicin. Liber AB, Stockholm. 

Chan K. & Reidpath D. (2007) Stigmatization of patients with AIDS: understanding the 

interrelationships between Thai nurses' attitudes toward HIV/AIDS, drug use, and 

commercial sex. AIDS Patient Care & Stds, 21(10), 763-775.  

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. 

Chen W. & Holzemer W. (2004) Nurses' knowledge, attitudes, and practice related to HIV 

transmission in Northeastern China. AIDS Patient Care & Stds, 18(7), 417-422.  

Colledge N.R., Walker B.R., Ralston S. & Davidson S. (eds) (2010) Davidson's principles 

and practice of medicine. Churchill Livingstone/Elsevier, Edinburgh. 

Delobelle P., Rawlinson J., Ntuli S., Malatsi I., Decock R. & Depoorter A. (2009) HIV/AIDS 

knowledge, attitudes, practices and perceptions of rural nurses in South Africa. Journal Of 

Advanced Nursing, 65(5), 1061-1073. 

Ericson  E. & Ericson T. (2010) Medicinskasjukdomar: Specifik omvårdnad, Medicinsk 

behandling, Patofysiologi. Studentlitteratur AB, Lund. 

Forsberg C. & WengströmY. (2008)  Att göra systematiska litteraturstudier. Natur och kultur, 

Stockholm. 



28 

 

Gilbert L. & Walker L. (2010) 'My biggest fear was that people would reject me once they 

knew my status...': stigma as experienced by patients in an HIV/AIDS clinic in 

Johannesburg, South Africa. Health & Social Care In The Community 18(3), 335-343.  

Göteborgs Universitet (2012) CINAHL (Nursing and Allied Health) Retrived from 

http://www.ub.gu.se/sok/databaser/sok/detaljvy.xml?id=782 on 19 October 2012. 

Hayter M. (2004) Knowledge and attitudes of nurses working in sexual health clinics in the 

United Kingdom toward post-sexual exposure prophylaxis for HIV infection. Public 

Health Nursing, 21(1), 66-72.  

International Council of Nurses (2006) The ICN Code of Ethics for Nurses. Retrived from 

http://www.icn.ch/images/stories/documents/about/icncode_english.pdf on 19 October 2012. 

Juan C., Siebers R., Wu F., Wu C., Chang Y. & Chao C. (2004) The attitudes, concerns, 

gloving practices and knowledge of nurses in a Taiwanese hospital regarding AIDS and 

HIV. International Journal Of Nursing Practice, 10(1), 32-38.  

Li L., Wu Z., Wu S., Zhaoc Y., Jia M., & Yan Z. (2007) HIV-related stigma in health care 

settings: a survey of service providers in China. AIDS Patient Care & Stds, 21(10), 753-

762.  

Mahat G. & Eller L. (2009) HIV/AIDS and universal precautions: knowledge and attitudes of 

Nepalese nursing students. Journal Of Advanced Nursing, 65(9), 1907-1915.  

Martin J. & Bedimo A. (2000) Nurse practitioner, nurse midwife and physician assistant 

attitudes and care practices related to persons with HIV/AIDS. Journal Of The American 

Academy Of Nurse Practitioners, 12(2), 35-41.  

McCann T. (1997) Willingness to provide care and treatment for patients with HIV/AIDS. 

Journal Of Advanced Nursing, 25(5), 1033-1039 

McCann T. & Sharkey R. (1998) Educational intervention with international nurses and 

changes in knowledge, attitudes and willingness to provide care to patients with 

HIV/AIDS. Journal Of Advanced Nursing, 27(2), 267-273.  



29 

 

Pickles D., King L. & Belan I. (2009) Attitudes of nursing students towards caring for people 

with HIV/AIDS: thematic literature review. Journal of advanced nursing 65(11), 2262-

2273.  

Polit D.F. & Beck C.T. (2012) Nursing Research: Generating and Assessing Evidence for 

Nursing Practice. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia. 

Pope T. (2012) How person-centred care can improve nurses' attitudes to hospitalised older 

patients. Nursing Older People 24(1), 32-37.  

Qu B., Zhang Y., Guo H. & Sun G. (2010) Relationship between HIV/AIDS knowledge and 

attitude among student nurses: a structural equation model. AIDS Patient Care & Stds, 

24(1), 59-63. 

Ramos A., Matida L., Hearst N., & Heukelbach J. (2011) AIDS in Brazilian Children: 

History, Surveillance, Antiretroviral Therapy, and Epidemiologic Transition, 1984-2008. 

AIDS Patient Care & Stds, 25(4), 245-255. 

Röndahl G., Innala S. & Carlsson M. (2003) Nursing staff and nursing students' attitudes 

towards HIV-infected and homosexual HIV-infected patients in Sweden and the wish to 

refrain from nursing. Journal Of Advanced Nursing, 41(5), 454-461. 

Smit R. (2005) HIV/AIDS and the workplace: perceptions of nurses in a public hospital in 

South Africa. Journal Of Advanced Nursing, 51(1), 22-29.  

Smittskyddsinstitutet (2010) Statistik för hivinfektioner. Retrived from 

http://www.smittskyddsinstitutet.se/statistik/hivinfektion/?t=com&p=19418#statistics-nav 

on 18 April 2012. 

Socialstyrelsen (2005) Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Retrived from 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9879/2005-105-

1_20051052.pdf on 18 April 2012. 

Sowell R.L. & Phillips K.D. (2010) Understanding and responding to HIV/AIDS stigma and 

disclosure: an international challenge for mental health nurses. Issues in Mental Health 

Nursing 31(6), 394-402.  



30 

 

Suominen T., Koponen N., Mockiene V., Raid U., Istomina N., Vänskä 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(2), 

138-147. 

Svensk sjuksköterskeförening (2007) ICN:s ETISKA KOD FÖR SJUKSKÖTERSKOR. 

Retrived from http://www.swenurse.se/Documents/Publikationer%20pdf-

filer/ICNs%20etiska%20kod.pdf on 23 April 2012. 

Svensk sjuksköterskeförening (2012) Värdegrund för omvårdnad. Retrived from 

http://www.swenurse.se/Publikationer--Remisser/Publikationer/Etik/VARDEGRUND-

FOR-OMVARDNAD-UTE/ on 19 October 2012. 

Sveriges riksdag (2009) Offentlighets- och sekretesslag (2009:400). Retrived from 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-2009-

400/ on 19 October 2012. 

Sveriges riksdag (2011) Hälso- och sjukvårdslag (1982:763). Retrived from 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Halso--

och-sjukvardslag-1982_sfs-1982-763/?bet=1982:763 on 25 April 2012 

Tangkawanich T., Yunibhand J., Thanasilp S. & Magilvy K. (2008) Causal model of health: 

health-related quality of life in people living with HIV/AIDS in the northern region of 

Thailand. Nursing & Health Sciences, 10(3), 216-221.  

Tyer-Viola L. & Duffy M. (2010) The Pregnant Women with HIV Attitude Scale: 

development and initial psychometric evaluation. Journal Of Advanced Nursing, 66(8), 

1852-1863. 

United Nations (2008) The Universal Declaration of Human Rights. Retrived from 

http://www.un.org/en/documents/udhr/ on 19 October 2012. 

World Health Organization (2011a) HIV/AIDS:Key facts on HIV epidemic and progress in 

regions and countries in 2010. Retrived from 

http://www.who.int/hiv/pub/progress_report2011/regional_facts/en/ on 19 October 2012. 



31 

 

World Health Organization (2011b) Health topics HIV/AIDS. Rerived from 

http://www.who.int/topics/hiv_aids/en/ on 19 October 2012. 

World Health Organization (2012) Health topics HIV/AIDS. Retrived from 

http://www.who.int/gho/hiv/en/ on 18 april 2012. 

Zukoski A.P. & Thorburn S. (2009) Experiences of stigma and discrimination among adults 

living with HIV in a low HIV-prevalence context: a qualitative analysis. AIDS Patient 

Care and STDs 23(4), 267-276.



 

Bilagor:  

Bilaga 1 – Översikt av valda artiklar 

Bilaga 1: Översikt av valda artiklar 

Författare/ 
publikations 
år/ land 

Titel Design Metod Analys Urval    
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(Efterstudien), 
Bortfall 
analyserades 
ej. 

Etiskt 
resonemang 

Röndahl et al. 
2003 
 
 
 
 
 
 
 

Sverige 

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

Kvantitativ, 
Deskriptiv, 
Komparativ  

Enkät 
(AAS)  

Statview 
Program 

U: Infektionsklinik i mellersta 
Sverige 
Alla sjuksköterskor (SSK) n = 48. 
 Alla undersköterskor (USK) n = 37  
I: Direkt patient kontakt. 
E: Anges ej 
 
U: Universitet i mellersta Sverige 
SSK student som frågades 
Alla SSK studenter registrerade på 
terminerna två och sex på SSKP 
n=155 
I: Anges ej 
E: Anges ej 
 
U: Gymnasieskola i mellersta Sverige 
USK student som frågades 
Alla USK studenter registrerade på   
terminerna fyra och sex på det 
gymnasiala USKP n=113 
 Svarsfrekvensen för studerande SSK 
och USK var 62 % n = 165 
I: Anges ej 
E: Anges ej 
 

Svarsfrekvens 
för personal 
var 67 % 
(n=57) 
Svarsfrekvens
en för 
studerande 
SSK och USK 
var 62 % (n = 
165) 
Bortfall 
analyserades 
ej. 

Etiskt 
godkännande 

Smit 2005  
 
 
 

Sydafrika 

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

Kvalitativ  Intervju  
 

Tematis
k 

U: 35 SSK från olika vårdavdelningar 
på Public hospital i Gauteng 
provinsen 
I: Legitimerade SSK, Anställda som 
SSK på sjukhuset som undersöks, 
vårdat patient med HIV senaste 6 
månaderna  
E: Anges ej 

Inget bortfall Etiskt 
godkännande 

 


