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Abstrakt:  

Bakgrund: Blodburen smitta är en smitta som bärs via blodet och överförs genom blod, 

kroppsvätskor samt stickskador. Det är påvisat att blodburen smitta har blivit vanligare. De 

vanligaste smittämnena är Hepatit B, Hepatit C och HIV. Syfte: Syftet är att belysa 

vårdpersonals uppfattningar och förhållningssätt mot patienter som bär på en blodburen 

smitta. Metod: En litteraturöversikt som genom systematisk sökning i databaserna PubMed 

och Chinal, innehåller fjorton artiklar av kvantitativdesign. Dessa artiklar analyserades och 

sorterades i två domäner samt sex olika kategorier. Resultat: Resultatet påvisade bristande 

kunskaper om blodburna smittor, om hur de smittar och hur se sprider sig. Attityder hos 

vårdspersonal var en faktor som påverkar kunskapssökandet. Erfarenhet påvisar positivare 

attityder mot patienter med blodburen smitta. Vårdpersonal vägrade vårda patienter med 

blodburen smitta. Diskussion: Det finns en rädsla hos vårdpersonal för att vårda patienter 

med blodburen smitta. Kunskapsbrist och attityder hos vårdpersonal hade ett samband med 

hur man förhåller sig till patienter med blodburen smitta. Slutsats: För att vårdpersonal ska 

kunna ge en god omvårdnad, samt inte utsätta sig själv eller andra för att bli smittad av 

blodburen smitta, krävs mer information, utbildning och forskning. Detta för att minska 

stigmatisering samt öka vårdkvaliteten.  
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Bakgrund 
Blodburen smitta är ett smittämne som överförs via blod och blodprodukter. De vanligaste 

smittämnena är olika former av Hepatitvirus samt Humant Immunbristvirus (HIV). Allt 

blod betraktats i vården som en smittrisk och behandlas därefter, säkerhetstrutiner, enligt  

lokala föreskrifter,  förekommer för att undvika smittrisk så gott det går. Som vårdpersonal 

är det viktigt att använda de säkerhetsprodukter som finns att tillgå så att risk för stick- och 

skärskador minimeras (Lindahl, Skyman, & Fryklund, 2009, s. 668). 

 

Hepatit B virus (HBV) orsakar en inflammation i levern, detta virus befinner sig i blodet och 

i andra kroppsvätskor. Smittan överförs via blod eller via sexuella kontakter. Vid smitta via 

blod så räcker det med små mängder för att bli infekterad av viruset (Berglund, 2013). 

Hepatit B är en ovanlig infektion i Sverige, men i Afrika och Asien beräknas 10-20 procent av 

befolkningen vara smittade av infektionen (Smittskyddsinstitutet, 2013).  

 

Hepatit C viruset (HCV) sågs tidigast 1989 och sedan 1991 är denna infektion 

anmälningspliktig enligt lag, det vill säga att man är skyldig att upplysa om sin sjukdom för 

att inte riskera att andra ska bli smittas ovetande. Det är cirka 45,000 personer som lever med 

hepatit C i Sverige, den sociala grupp som är mest utsatt för denna smitta är de som lever 

med injektionsmissbruk (Tørseth Andreassen, Fjellet, HÆgeland, Wilhelmsen, & Stubberud, 

2011, ss. 88-93). Drygt två tredjedelar av personer drabbade av HCV har någon form av 

missbruksproblematik. Varje år upptäcks cirka 2500 nya fall utav HCV-infektioner i Sverige. 

Risken att utveckla kronisk hepatit C och levercirros uppskattas till ungefär 30 % av de 

smittade patienterna (Uhnoo, 2000). HCV smittar på samma sätt som HBV, det räcker alltså 

med små mängder blod för att bli infekterad av detta virus. Cirka 80 % av alla som insjuknat 

i hepatit C utvecklar en kronisk leversjukdom (Tørseth Andreassen, Fjellet, HÆgeland, 

Wilhelmsen, & Stubberud, 2011, ss. 88-93). 

 

HIV är en förkortning av humant immunbristvirus, det är ett så kallat retrovirus som 

påverkar och infekterar flera typer av kroppens celler. Detta virus kan infektera en viss 

grupp lymfocyter och förstöra dessa, lymfocyter är till för immunförsvaret då de agerar som 

”dirigenten i den immunologiska orkestern”.  Viruset är som mest smittsamt under de tre första 
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månaderna samt efter att sjukdomen Acquierd Immunodeficiency Syndrome (AIDS) har 

debuterat. De största smittvägarna är via sexuella kontakter, blod, blodprodukter, 

organtransplantationer och från mor till barn under graviditet, vid stick- och skärskador sker 

smitta i sällsynta fall. HIV- viruset smittar inte via social kontakt. HIV definieras som en 

allmänfarlig smitta och det är läkarens ansvar att följa upp patienter som är smittade och 

kartlägga patientens kontaktnät för att finna eventuella ytterliga smittade (Tørseth 

Andreassen, Fjellet, HÆgeland, Wilhelmsen, & Stubberud, 2011, ss. 88-93). 

 

Allmänfarliga och smittsamma sjukdomar, det vill säga sjukdomar som kan överföra smitta 

mellan människor, orsaka allvarlig sjukdom samt medföra lidande och eller död, är 

anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen 2004:168. Smittförebyggande åtgärder måste 

bygga på vetenskapligt beprövade metoder och dessa åtgärder får inte medföra risker för 

enskilda individers hälsa.  Även i denna lag är det viktigt att fortfarande respektera varje 

individs människovärde och fullfölja dess behov av vård. Vårdpersonal skall även vara 

uppmärksam på att smittsamma sjukdomar kan förekomma på arbetsplats och fullfölja de 

åtgärder och riktlinjer som finns på varje arbetsplats (Raadu, 2013, s. 277). Enligt 22§ 

Arbetsmiljöverkets författningssamling, AFS 2012:07 skall det användas god hygienisk 

standard vid vård och omsorgsarbete när man kan komma i kontakt med kroppsvätskor. 

Detta innebär att en god ordning och renlighet är att iaktta. Även skyddsutrustning så som 

handskar och skyddskläder ska användas vid risk för kontakt med kroppsvätskor. 

 

I en studie av Moore, Hawley & Bradley (2007) framkommer att patienter med HCV 

upplever stigmatisering från vårdpersonal. Det beskrivs att vårdpersonal vägrat behandla 

patienter med HCV och patienter uppfattar att vårdpersonalen hellre ser till sitt eget 

välmående än till patientens. De patienter som upplevt stigmatisering från vårdpersonal kan 

få en negativ upplevelse i framtida besök i sjukvården. Vid en senare studie av Moore, 

Hawley & Bradley (2009), framkommer också att vårdpersonalen hellre ser till sitt eget 

välmående än till patientens. Även smittvägen har betydelse för hur patienten blir bemött, 

mer förståelse och empati visas till patienter med en vårdrelaterad smitta än vid andra 

smittvägar. 
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När vårdpersonal visar att de har en rädsla för att bli smittade av patienter med blodburen 

smitta kan det bidra till att patienterna inte ville berätta för personalen att de bär på smitta. 

Detta val att inte berätta om sin smitta kan vara relaterat till hur väl patienterna kan dölja sin 

samsjuklighet i form av missbruk (McCreaddie, Lyons, Horsburgh, Miller, & Frew, 2011). 

 

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763) har som mål att samtliga i befolkningen skall ha 

tillgång till den sjukvård och omsorg de behöver för att uppnå en likvärdig livskvalitet i hela 

landet. Ett krav som ställs i denna lag är att man ska sträva efter att bygga en god kontakt 

mellan vårdpersonal och patient samt att man ska värna om patientens autonomi och 

integritet (Raadu, 2013, s. 115). 

 

Kirkevold (2000, s. 198-199) beskriver Kari Martinsens omvårdnadsteori är omsorg en 

relation mellan två människor. Omsorg är även knutet i till principen att ta hand om de 

personer som är svaga och behövande, att man ska handla, inte för att få ut egen vinning, 

utan för att göra det bästa för den andra parten. Martinsen menar att man ska respektera 

patienten utifrån dess behov av omsorg. Denna respekt kommer efter interaktioner och 

arbetssituationer som uppkommer under vårdtiden. Omsorg över lag är något alla personer 

ska kunna få tillgång till, när de behöver det som mest och reflekterar över att alla kan 

komma i en situation då behovet av andra människor är större än väntat. Våra erfarenheter 

och handlingar formar våra värderingar till framtida handlingar. 

 

Vårdpersonal kommer dagligen i kontakt med patienter med blodburen smitta. För att 

kunna ge en god omvårdnad till dessa patienter behövs det en god kännedom om 

sjukdomarna och dess smittvägar. Att ta reda på vilka uppfattningar vårdpersonal har om 

patienter med blodburen smitta och hur de förhåller sig till detta ger en grund för att kunna 

bidra till att förbättra omvårdnadssituationen kring patienterna. Begreppet vårdpersonal i 

detta arbete innefattar läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, undersköterskor och studenter 

till dessa yrkeskategorier. 

Syfte 
Syftet med denna litteraturöversikt är att belysa vårdpersonals uppfattningar och 

förhållningssätt till patienter som bär på en blodburen smitta. 
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Metod 
 

Design 

En litteraturöversikt utgörs av att göra systematiskta sökningar, kritiskt granska och sedan 

sammanställa litteratur inom ett problemområde. I detta fall utgörs problemområdet av 

uppfattningar och förhållningssätt hos vårdpersonal till patienter med blodburen smitta. Där 

studien har baserats på den aktuella forskning som finns inom problemområdet (Jfr. 

Forsberg & Wengström, 2013, s. 30). 

 

Datainsamling 

Den metod som använts till denna litteraturöversikt grundar sig på sökningar i de 

omvårdnadsbaserade databaser, så som Chinal och PubMed. De MeSH-termer som 

användes i sökningen var: Attitude, Hepatitis C, Hepatitis B, Stereotyping, Prejudice, HIV. 

Fritextord som användes var: Attitudes of nursing, Healthcare proffesionals, Attitude of health 

personnel, Nurse attitudes och Nurse. För en utökad sökning trunkerades ordet Nurse. En 

manuell sökning gjordes även via referenslistor för att få fram ytterligare material till 

studien. 

 

Inklusionskriterier 

För att artiklar skulle inkluderas i denna studie skulle det syfta till uppfattningar och 

förhållningsätt hos vårdpersonal till patienter med blodburen smitta. 

 

Exklusionskriterier 

De artiklar som exkluderades var sådana artiklar som handlade om patienters möte med 

psykiatrisk vård, barn och ungdomar samt patienters upplevelse av bemötandet i vården. 

Artiklar som var skrivna år 2000 eller tidigare exkluderades på grund av informationen i 

sådan forskning bedömdes vara föråldrad, det vill säga att kunskapen inte fanns eller att 

resultatet inte reflekterar samhällets syn på sjukdomarna. 

 

Arton artiklar från den systematiska artikelsökningen och ytterligare tre artiklar från den 

manuella sökningen gick vidare till granskning. Till kvalitetsgranskningen användes SBU:s 

kvalitativa granskningsmall (se bilaga 2) framgaten av William, Stoltz och Bahtsevani och till 
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den kvantitativa granskningen användes en mall från Carlsson och Eiman (se bilaga 3). De 

artiklar som bedömdes vara av kvalitetsgrad 3 eller LÅG-grad, exkluderades. Till slut 

återstod fjorton artiklar som användes till resultatet i denna litteraturöversikt. 

Tabell 1. Översikt av artikelsökning. 

Databas Sökord Avgränsningar Antal 

relevanta 

träffar 

Urval 

1 

Urval 

2 

Urval 

3 

Urval 

4 

Urval 

5 

PubMed 

 

21/1 

Attitudes of 

Nursing AND 

”Hepatitis C” 

[Mesh] OR 

”Hepatitis B” 

[Mesh] 

- 89 79* 17 4 4 2 

PubMed 

 

21/1 

”Stereotyping” 

[Mesh] AND 

”Hepatitis C” 

[Mesh] 

- 26 26 14 1 1 0 

PubMed 

 

27/1 

”Prejudice” [Mesh] 

AND ”Hepatitis C” 

[Mesh] 

- 51 45* 10 2 2 0 

PubMed 

 

27/1 

Attitudes AND 

”Hepatitis C” 

[Mesh] AND 

Healthcare 

professionals 

- 147 80* 20 2 1 1 

PubMed 

 

27/1 

”Hepatitis C” 

[Mesh] OR 

”Hepatitis B” 

[Mesh] AND 

”Attitude” [Mesh] 

AND Nurse* 

- 91 80* 6 2 1 1 

Cinahl 

 

27/1 

Attitude of Health 

Personnel OR 

Nurse attitudes 

AND Hepatitis C 

- 33 33 8 4 3 3 

PubMed 

 

5/2 

“prejudice” [Mesh] 

AND “HIV” [Mesh] 

 

- 55 55 6 1 1 0 

PubMed 

 

12/2 

Attitude AND 

HIV/AIDS AND 

Nurse 

5 år 65 65 20 7 5 4 

 

I Urval 1 antal lästa titlar, i Urval 2 antal lästa abstrakt, i Urval 3 antal lästa artiklar, i Urval 4 artiklar som valts ut för 

kvalitetsgranskning och i Urval 5 artiklar som inkluderats i litteraturöversikt.  

*Anledning till att inte samtliga artiklar gått vidare till urval 1 var för att de några var skrivna år 2000 eller tidigare och ansågs 

vara föråldrade. 
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Ytterligare 3 artiklar har valts ut för kvalitetsgranskning utifrån en manuell sökning. 

De artiklar som finns med i studiens resultat har redovisats med hjälp utav en översikt, se 

bilaga 1.  

Analys 

 

Efter att ha läst igenom de utvalda artiklarna upprepade gånger för att få en helhetsbild, 

identifierades artiklarnas huvudresultat utifrån syftet. Dessa fynd ordnades efter likheter och 

skillnader för att sedan sortera huvudfynden ur artiklarna i kategorier som redovisas i tabell 

nedan.  

 

Tabell 2. Översikt över kategorier. 

Rädslan att bli smittad 

Att söka ny kunskap om smittvägar och smittspridning 

Positiv & negativ attityd 

 

Etiska överväganden 

Artiklar som ingår i en litteraturöversikt ska i största möjliga mån vara etiskt granskad och 

godkänd av en etisk kommitté (jfr. Forsberg & Wengström, 2013, s. 145). Eftersom studierna 

utgörs av vårdpersonal som deltagare och med tanke på denna studies ämnesval så har även 

artiklar utan etisk granskning inkluderats. Till resultatet undanhålls ingen information som 

kan påverka resultatet antingen negativt eller positivt  

Resultat 

I denna litteraturöversikts resultat redovisas fjorton artiklar, dessa är av kvantitativ design. 

För vidare information om artiklarna se artikelöversikten som är bifogad i bilaga 1.  

Rädsla av att bli smittad 

I studier gjorda av Frazer, Glacken, Coughlan, Staines och Daly, (2010) och Richmond, 

Dunning och Desmond, (2007) såg man att vårdpersonal använde sig av ytterligare 

skyddsåtgärder då de vårdade eller behandlade patienter med HCV. I studien av Richmond 

et al.(2007) använde cirka en fjärdedel av deltagarna sig av dubbla par skyddshandskar när 

de vårdade en blödande patient som bar på en blodburen smitta. 
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Trots att vårdpersonal hade kunskaper och att skyddsprodukter fanns att tillgå, så gav inte 

vårdpersonalen den behövliga omvårdnad som patienter med HIV/AIDS krävde (Kostak, 

Unsar, Kurt, & Erol, 2012).  

 

I studien av Hassan och Wahsheh, (2011)  kunde det ses att sjuksköterskor överlag kände en 

stor risk av att bli smittad av HIV/AIDS i arbetet med att vårda patienter som var positivt 

testade med HIV/AIDS. Detta ledde till att sjuksköterskorna var mindre villiga till att vårda 

de patienter som bar på HIV/AIDS. Sjuksköterskorna visade då sämre attityder och ett sämre 

bemötande på grund av rädslan. Den negativa inställningen till patienterna kunde kopplas 

till den direkta vården av patienterna samt den sociala stigmatiseringen. 

 

En majoritet av vårdpersonalen rapporterade att de undvek terapeutisk kontakt med 

patienter med blodburen smitta eller misstänkt blodburen smitta. En liten del av 

vårdpersonalen uppgav att de ständigt undvek kontakt med dessa patienter (Kagan, Lee 

Ovadia, & Kaneti, 2009). Röndahl, Innala och Carlsson (2003) redoviar att vårdpersonalen 

skulle avstå vårdandet av en HIV-positiv patient om de hade möjlighet på grund av rädsla 

till att bli smittad. I Richmond et al. (2007)  studie tas det upp att vårdpersonal har vägrat att 

vårda eller behandla patienter med HCV: 

”Only way to prevent the spread of hep C is to not treat hep C patients.”  

 

I studien av Richmond et al. (2007) beskrev vårdpersonalen att patienter med HCV skulle 

identifieras på grund utav säkerhetsskäl samt att det skulle bli en tryggare arbetsmiljö för 

vårdpersonalen om detta gjordes. För att det skulle bli tryggare skulle det markeras i 

patientjournalen om att patienten bar på en blodburen smitta. Dessa resultat kunde även ses 

i studien skriven av van de Mortel, (2002) där vårdpersonalen beskriver att de ville att 

patienterna själva skulle berätta om sin sjukdom för att skapa en tryggare arbetsmiljö. 

 

I studien av Frazer et al. (2010) hade sjuksköterskorna uppfattningen av att HCV smittade 

bör bli identifierade för hälso- och säkerhetsskäl, dock motsatte sig nästan två tredjedelar av 

sjuksköterskorna i studien att patienter skulle rutinmässigt testas för HCV. Detta för att de 

ansåg att det var en kränkande behandling av patienterna. 
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Vårdpersonal som hade en mer positiv och tolerant attityd mot missbrukande patienter, var 

mer villiga till att vårda patienter med HCV. En stor anledning till att vårdpersonal inte ville 

vårda HCV smittade patienter var att de bar på en rädsla för att bli smittade av sjukdomen 

(Richmond, Dunning, & Desmond, 2007). 

 

I studien av Reis et al. (2005) ansåg nästan hälften av vårdpersonalen att kollegor som var 

smittade med HIV/AIDS inte borde få jobba kliniskt med patienter. De ansåg även att de inte 

borde få ha patientkontakt på grund av sin smitta och risken av att smitta patienterna. De 

framkom i studien att det fanns vårdpersonal som tyckte att HIV/AIDS smittade patienter 

inte skulle få vårdas på samma sjukhus som andra patienter detta för att minska risken att 

sprida smittan vidare.  

Att ha kunskap om smittvägar och smittspridning 

I studien skriven av Kostak, Unsar, Kurt och Erol, (2012) samt i studien av Suominen et al. 

(2010) visades ett samband mellan antalet barn som deltagarna hade och engagemang till 

kunskapssökande. Ju fler barn, desto sämre attityd och engagemang till kunskapssökande 

om sjukdomarna samt viljan till att vårda patienter med en blodburen smitta. 

 

Sjuksköterskor beskrev att kunskapen och informationen om blodburna smittor var 

bristfällig, vilket ledde till en rädsla för att bli smittad. Sjuksköterskorna ville därför ha mer 

utbildning för att kunna öka sin kunskap kring blodburna smittor, känna sig tryggare i sitt 

arbete samt kunna ge patienterna den vård de behöver (Richmond, Dunning, & Desmond, 

2007). Att ha mer kunskap om blodburna smittor ökade förståelsen och det empatiska 

förhållningssättet hos vårdpersonalen mot patienter med en blodburen smitta. Vårdpersonal 

som inte hade någon djupare kunskap om blodburna smittor visade en signifikant sämre 

attityd mot patienterna (Kagan, Lee Ovadia, & Kaneti, 2008; Joukar, Mansour-Ghanaei, Soati, 

& Meskinkhoda, 2012). Ålder visade sig vara en betydande faktor för vilken kunskapsnivå 

vårdpersonalen bar på i ämnet om blodburen smitta. Den deltagande vårdpersonal som var 

mellan 30 och 49 år var de som bar på mest kunskap i området om HCV medan de som var 

över 60 år gamla var minst kunniga i ämnet (Richmond, Dunning, & Desmond, 2007). 
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En stor del av vårdpersonalen kände en rädsla för att bli smittad och ansåg att risken för att 

utsätta sig för HIV-infektioner var hög (Kermode, Holmes, Langkham, Thomas, & Gifford, 

2005). En liknelse kunde urskiljas i studien av Röndahl, Innala och Carlsson, (2003) där 

deltagarna utgjordes av sjuksköterskestudenter och anställda sjuksköterskor. Anställda 

sjuksköterskor upplevde en lägre grad av rädsla för att bli smittade av HIV än vad 

sjuksköterskestudenter gjorde. 

 

Vårdpersonalen i studien av Joukar et al. (2012) uppgav att de kände sig säkra på sin förmåga 

att behandla patienter med HCV, men det fanns en mindre del av studiedeltagarna som inte 

uppskattade att vårda patienter som bar på en blodburen smitta. 

 

Sjuksköterskornas nivå av utbildning om HIV/AIDS visade sig ha betydelse för attityden och 

deras vilja att vårda patienter som var smittade med HIV/AIDS (Kostak, Unsar, Kurt, & Erol, 

2012).  Nästan alla av de finska sjuksköterskorna var villiga till att vårda patienter som var 

smittade med HIV, vilket kan jämföras med endast 9 % av sjuksköterskorna i Litauen. Deras 

vilja att vårda hade ett samband med deras kunskap om HIV/AIDS (Suominen et al. 2010). 

 

I studien av Richmond et al. (2007) kände endast hälften av sjuksköterskorna till att 

sjukdomarna kunde spridas på flera sätt än bara genom sexuella kontakter. Detta kunde 

också ses hos sjuksköterskestudenter från en studie av Akin, B. Mendi, O. Mendi och Durna 

(2013), då de inte kände till att HIV/AIDS smitta kunde spridas via kroppsvätskor, nålstick 

eller skärskador, utan trodde att det endast spreds via sexuella kontakter. Studenterna 

uppfattade att vaccination mot HBV skulle hjälpa till att förebygga HIV smitta. 

 

Sjuksköterskor som arbetade på levermottagning och som hade regelbunden kontakt med 

patienter med blodburen smitta, hade kunskap om att smittan kunde komma från andra håll 

än via injektionsmissbruk. Dessa sjuksköterskor hade en mer tolerant och positivare attityd, 

samt mindre fördomar, mot patienter med blodburen smitta (Brener, von Hippel, & Kippax, 

2007). 
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Positiv & Negativ attityd 

Suominen et al. (2010) beskriver i sin studie att man kunde se att sjuksköterskor som var 

ensamstående var mer villiga att söka kunskap om blodburna sjukdomar, deras smittvägar 

och att attityderna från dessa sjuksköterskor sågs vara mer positiv med tanke på deras 

kunskapsnivå. De sjuksköterskor som var gifta påvisade däremot ett lägre intresse att söka 

ny kunskap om sjukdomarna. De visade en mer negativ attityd mot patienter som bar på en 

blodburen smitta. 

 

Utbildning och ökad kunskap hade en stor betydelse till vårdpersonalens positiva attityder 

mot patienter med HIV/AIDS. Endast arbetslivserfarenhet kunde ses ge en negativ inverkan 

på attityden mot dessa patienter som bar på HIV/AIDS (Suominen et al. 2010). 

 

Sjuksköterskor bemötte patienter med blodburen smitta med en mer positiv attityd än vad 

läkare gjorde. Läkarna var dock bättre på att dölja sina attityder än vad sjuksköterskorna var. 

Ett förändrat beteende kunde ses hos vårdpersonalen då attityden förbättrades till det 

positiva när de hade mer kontakt med patienter med blodburen smitta. Vårdpersonalen 

rangordnade sjukdomarna. Patienter som bar på HCV bemöttes med en positivare attityd än 

vad patienter som bar på HIV gjorde. Patienter som bar på HBV bemöttes än bättre än vad 

HCV-positiva patienter gjorde. Detta innebar att HIV-smittade patienter bemöttes allra sämst 

(Kagan, Lee Ovadia, & Kaneti, 2008). 

 

Mer än hälften av vårdpersonalen visade negativa attityder mot patienter med HCV, endast 

en tredjedel visade positiva attityder till patienter med blodburen smitta.  Av 

vårdpersonalen som visade positiva attityder var de flesta män som var över 40 år och som 

jobbat i mer än 10 år inom yrket. Av de sjuksköterskor som deltog i studien så var det endast 

en fjärdedel som visade goda attityder mot patienter som var smittade utav HCV (Joukar, 

Mansour-Ghanaei, Soati, & Meskinkhoda, 2012). 

 

Hos vårdpersonal som jobbade på universitetssjukhus sågs en positivare attityd mor 

patienter med HIV/AIDS än hos motsvarande som jobbade på länssjukhus (Kostak, Unsar, 

Kurt, & Erol, 2012). 
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I en annan studie kunde man se att när vårdpersonalen hade mer kontakt med patienter som 

bar på en blodburen smitta förbättrades deras attityder och fördomar mot dessa patienter 

(Brener, von Hippel, & Kippax, 2007). 

 

Vårdpersonalen ansåg att patienter med HCV var missbrukare och var därför rädda för att 

bli smittade med HCV av dessa patienter. Detta berodde på att de ansåg att missbrukande 

patienter kunde vara mer oberäkneliga än icke missbrukande patienter (Joukar, Mansour-

Ghanaei, Soati, & Meskinkhoda, 2012).  

 

I studien av van de Mortel (2002) ansåg vårdpersonalen att de inte behandlade HCV 

smittade patienter annorlunda än de andra patienterna. Vårdpersonalen beskrev att det var 

deras plikt att vårda patienter med HCV. 

 

Joukar et al. (2012) redovisar vårdpersonalens uppfattning att patienter med blodburen 

smitta skulle få den sista besökstiden under dagen för att minska risken för kontamination 

av utrustning och arbetsyta samt att andra patienter inte skulle bli utsatta för smittorisken.  

 

Vårdpersonal uppgav att de skulle kunna vägra att behandla patienter som bar på 

HIV/AIDS. Det fanns vårdpersonal som erkände att de under ett eller flera tillfällen skulle ha 

verbalt kränkt patienter som bar på en blodsmitta och att de har delgivit information om 

patienten som bar på en blodsmitta utan patientens medgivande. En del av vårdpersonalen 

ansåg att behandling och vård av patienter med HIV/AIDS var slöseri med tid och resurser 

(Reis, et al. 2005). 

Diskussion 
Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa vårdpersonals uppfattningar och 

förhållningssätt mot patienter som bär på en blodburen smitta. Hos vårdpersonalen fanns 

olika uppfattningar och förhållningssätt gällande att skydda sig mot blodsmitta, att söka ny 

kunskap om smitta och smittvägar, viljan att vårda samt patienternas rätt till vård.  
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Resultatdiskussion 

I litteraturöversiktetens resultat framkom det att användandet av skyddsprodukter var 

vanligast vid vården av blödande patienter som bar på en blodburen smitta. Möjligtvis kan 

detta bero på rädslan för att bli smittad, utan en tanke på att man ska arbeta med samma 

rutiner då man jobbar med blodsmittad patient som vid en icke-blodsmittad patient. Denna 

rädsla skulle kunna förknippas med bristande kunskaper om smittan. Keller, Daley, Hyde, 

Greif och Church (2005) redovisade i sin studie att de sjuksköterskor som fått information 

om säkerhetsprodukter var mer ansvarstagande och använde sig utav dessa. Enligt 

arbetsmiljöverkets författningssamling, 2012:07, så skall nödvändig skyddsutrustning för att 

förhindra spridning av smittsamma sjukdomar användas. Det kan även styrkas med HSL 

1982:763 där det står att man ska behandla alla patienter som om de bär på en blodburen 

smitta (Raadu, 2013, s. 115). 

 

Resultatet visar att söka ny kunskap om blodburna smittor påverkades starkt av vilken 

familjesituation vårdpersonalen befann sig i. Partner eller barn kunde påverka hur 

engagerade de var att lära sig mer om området och hur sjukvårdspersonal arbetar aktivt med 

patienter med blodburen smitta. En tänkbar orsak till detta kan vara rädslan i att smitta sina 

anhöriga. Studien visade att ju mer information och kunskap vårdpersonalen hade om 

blodburen smitta desto bättre förståelse och mindre fördomar hade de till patienter som var 

smittade. Vi anser att arbetsgivaren är den som bär ansvar för att personalen har den 

utbildning och kunskap som behövs för att bedriva vården på rätt sätt och detta kan styrkas 

med HSL 1982:763 (Raadu, 2013, s. 115).  

 

Hepatit C har enligt SBU:s redovisning visat på en ökning med cirka 2500 nya fall per år och 

att det är cirka 40,000 personer som bär på blodsmittan i Sverige (Uhnoo, 2000).  

I studien av Owen (2008) kom man fram till att HIV smittade bemöttes sämre än icke 

smittade patienter då vårdpersonalen hade en homofobisk inställning. Hepatit smittade 

patienter bemöttes bättre än HIV smittade patienter. Detta kan bero på okunskap om 

smittvägar samt en homofobisk och föråldrad syn hos vårdpersonalen. 

 

I resultatet kan man se att arbetslivserfarenhet var betydande faktor i hur man bemötte 

patienter med HIV/AIDS på ett negativt sätt, detta tror vi beror på att de inte söker efter nya 
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kunskaper samband med arbetet. I socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade 

sjuksköterskor står det att sjuksköterskor ska ha förmåga till att kunna söka ny kunskap 

genom att granska litteratur samt relevant forskning och tillämpa detta i vardagligt arbete 

(Socialstyrelsen, 2005). Felaktiga uppfattningar om smittvägar och smittspridning var en 

betydande faktor i kunskapsnivån hos vårdpersonalen. Detta kunde ge sig i utryck i att 

personalen visade en direkt negativ förhållning mot patienter som bar på en blodburen 

smitta. 

 

Vilja till att vårda patienter med blodburen smitta fanns inte alltid hos vårdpersonalen. I 

studien framkom det att negativa attityder har ett samband med dåliga kunskaper inom 

området. Att inte möta och vårda patienter med blodburen smitta innebär att 

vårdpersonalen inte heller kommer i kontakt med smittan. Vårdpersonalen har då inte 

möjlighet att bearbeta sin rädsla mot sjukdomen. Erfarenheten att vårda patienter med 

blodburen smitta kan då inte utveckla dem och heller inte förbättra deras attityder mot 

patienterna som bär på smittan. Att vägra vårda patienter strider mot svensk lagstiftning då 

det står i HSL 1982:763 att alla har rätten till god vård grundat på individens behov (Raadu, 

2013, s. 115) man kan även se i studien av Välimäki et al. (2010) vårdpersonal som har 

tidigare arbetat med patienter med blodburen smitta var mer villiga till att vårda dessa 

patienter.  

 

I vår studie framkom det att genom identifiera smitta hos patienter ville vårdpersonalen 

skapa sig en säker arbetsmiljö samt att minska risken för att utsätta andra patienter för 

smitta. Identifiering av patienter med blodburen smitta kan vara viktigt för att kunna skapa 

en trygg arbetsmiljö. Att patienterna själva berättar om sin smitta kan vara en 

identifieringsmetod, systematiska testrutiner anser vi kan vara slöseri på resurser, det vill 

säga tid och pengar samt även en kränkning av patientens integritet. Enligt 

Smittskyddslagen 2004:168 framgår det att allmänfarliga sjukdomar, där blodsmittor ingår är 

anmälningspliktig och ska rapporteras (Raadu, 2013, s. 277). I Sverige kan man på de flesta 

institutioner inom hälso-sjukvården se att det står markerat i patienternas journal om de bär 

på en blodburen smitta. Enligt lag är det dock patientens skyldighet att uppge information 

om sin smitta. 
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Patienters rätt till vård ska vara okränktbart och ska inte förhindras på grund utav okunskap 

i området. Alla patienter oavsett sjukdom, ålder, sexuell läggning, religion med mera ska 

behandlas lika, detta kan ses i Hälso- och sjukvårdslagen (Raadu, 2013, s. 115).  

 

Enligt Kirkevolds (2000) tolkning av Kari Martinsens omvårdteori, beskrivs det att omsorg är 

en relation mellan två individer, detta kan vara mellan vårdgivare och vårdtagare. Martinsen 

menar att man ska respektera patienten enligt dess behov av omsorg, det vill säga att i detta 

fall; patienter med blodburen får den vård och omsorg de behöver. 

Metoddiskussion  

Sökningen inför denna litteraturöversikt gjordes som tidigare redovisats via 

omvårdnadsbaserade databaser. Svårigheter att hitta artiklar till det specifika ämnet var att 

hitta artiklar med liknande problembasering, samt att vi inte kunde få tillgång till artiklar på 

grund utav avgifter för full text. Sökningar med andra sökord tror vi inte skulle kunna ge ett 

annat resultat än det som framkommit i denna studie. Att samma sökord inte användes i 

båda databaserna var på grund utav att samma resultat framkom och därför valde vi att inte 

redovisa den ena databasens sökning. Vi kunde även söka med termen ”OR” då det var ett 

förstort antal sökträffar och vi då beslutade att söka orden var för sig. 

 

Andra svårigheter var att definiera domäner och kategorier. Många av artiklarna som ingår i 

studien har information som kunde sättas under samma domän eller kategori. Detta gjorde 

arbetet med att dela in vårt resultat under kategorierna svårt och kunde lätt bli att 

information placerats på fel plats i resultatsektionen. Det har resulterat i att vi valt att endast 

dela upp vårt resultat i tre kategorier. 

 

En svaghet med denna studie är att den inte kan kopplas till vården i Sverige för att de flesta 

artiklarna som är inkluderade i denna studie har utförts i andra länder där vården kan se 

annorlunda ut samt att det finns en kulturell skillnad mellan Sverige och de land som 

studien genomförts i. 
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Slutsats 
Vårdpersonalens uppfattningar och förhållningssätt om patienter med blodburen smitta 

varierar och påverkas ofta av kunskapsbrist. För att kunna förändra dessa uppfattningar och 

förhållningssätt hos vårdpersonalen bör undervisning och information om sjukdomarna, 

dess smittvägar samt vilka skyddsåtgärder man måste använda sig utav för att kunna 

minska risken för att bli smittad. Undervisning och information kan leda till förbättrade 

attityder från vårdpersonalens sida. För att kunna förbättra patienternas upplevelse av 

vården så bör det genomföras fler studier på hur pass goda kunskaper om blodburna smittor 

vårdpersonal har, samt bör det läggas mer resurser på att förbättra kunskapsnivån kring 

blodburen smitta hos vårdpersonalen. Det var främst yngre personal och medelålders män 

som påvisade goda attityder och ett gott förhållningssätt mot patienterna och detta kan bero 

på att förekomsten av blodburna smittor har ökat de senaste åren och den äldre i 

vårdpersonalen inte har tillräcklig eller uppdaterad kunskap om området. 

Det behövs mer forskning och bearbetning kring stigmatisering mot patienter som bär på en 

blodburen smitta och hur dessa patienter blir bemötta i vården. Vi anser att forskning i 

Sverige bör genomföras då det finns mycket få Svenska studier i området. 
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Bilaga 1. 

Författare 

Årtal 

Land 

Namn på artikel 

Studiens syfte 

 

Typ av studie Deltagare 

(bortfall) 

Metod 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Kommentar 

gällande 

kvalitet 

van del Mortel 

 

2002 

Australien 

 

Health care 

workers’ 

knowledge of 

Hepatits C and 

attitudes towards 

patients with 

Hepatitis C: A 

pilot study 

Att utreda reabilitet och 

validitet I ett 

frågeformulär I relation 

till Att belysa kunskap 

och attityder hos 

vårdpersonal till 

patienter med Hepatit C  

Kvantitativ 

pilotstudie. 

100 tillfrågade 58 

svarade. Sjuksköterskor, 

läkare, 

avdelningspersonal och 

psykoterapeuter.  

Varje formulär 

utgjordes av 38 

frågor i likert-skale 

format.  

Majoriteten ansåg att de 

inte behandlande 

patienterna med Hepatit 

C annorlunda än andra 

patienter. En stark 

majoritet, nästan 90 % 

ansåg att det var en plikt 

att vårda personer med 

Hepatit C. 72 % ansåg 

att de med Hepatit C 

skulle berätta om sin 

sjukdom. 

Grad 1 

 

 

Rönndahl, 

Innala & 

Carlsson 

 

2003, 

Sverige 

 

Nursing staff and 

nursing students’ 

attitudes towards 

Syftet var att undersöka 

skillnaden I attityd 

mellan sjuksköterskor, 

undersköterskor och 

deras studenter mot 

HIV smittade och 

homosexuella HIV 

smittade i Sverige.  

Beskrivande samt 

jämförande med en 

kvantitativ design. 

85 tillfrågade 

sjuksköterskor och 

undersköterskor från en 

infektionsklinik 57 

svarade. 268 

sjuksköterskestudenter 

och 

undersköterskestudenter 

tillfrågade varav 165 

deltog. Sammanlagt 

Ett specifikt utformat 

frågeformulär, 

användning av 

AIDS-attityd skala 

då de analyserade 

datainsamlingen.  

I stora drag uttryckte 

både sjuksköterskor och 

sjuksköterskestuderande 

en empatisk attityd mot 

HIV och homosexuella 

HIV patienter. 

Resultatet visade även 

att ca 1/3 (36 %) skulle 

motsäga vårdande utav 

HIV infekterade 

Grad 1  
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HIV-infected and 

homosexual HIV-

infected patients 

in Sweden and the 

wish to refrain 

from nursing. 

217st deltagare. patienter.  

Kermode, 

Holmes, 

Langkham, 

Santhosh, 

Thomas & 

Gifford 

 

2005, 

Indien 

 

HIV-realted 

knowledge, 

attitude risk 

perception 

amongst nurses, 

doctors & other 

healthcare workers 

in rural India. 

Syftet med denna studie 

var att bedöma 

kunskapsnivåerna och 

attityderna hos en 

grupp vårdpersonal i 

Indien och identifiera 

uppfattningar och 

föreställningar om att 

vårda patienter med 

HIV. 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie. 

307 deltagare 

tillfrågades och 266 

deltog i studien av de 

tillfrågade (ett bortfall 

på 13 %). Majoriteten av 

alla deltagare var 

sjuksköterskor (75,3 %). 

Frågeformulär 

innehållande i likert-

skale typ rörande 

demografisk data, 

HIV relaterad 

kunskap och attityd, 

riskbedömning och 

tidigare erfarenheter 

av vårdandet av Hiv-

positiva patienter. 

Lite mer än häften (57 

%) av alla deltagare 

rapporterade att de har 

vårdat en HIV-positiv 

patient. 63 % av 

deltagarna ansåg att det 

var en hög risk att bli 

smittad. Och de som 

tidigare hade vårdat en 

patient med HIV var 

mer villig att behandla 

en HIV smittad igen.  

Grad 1 

 

 

Reis, Heisler, 

Amowitz, 

Moreland, 

Mafeni, 

Anymele & 

Iacopino 

Syftet med denna studie 

var att studera 

diskriminerande 

handlingar och attityder 

till patienter med 

HIV/AIDS i Nigeria i 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie. 

Ett randomiserat 

bekvämlighetsurval 

användes vid 

rekryteringen av 1021 

deltagare. Vid tillfrågan 

var det 1090 som 

Data insamlades 

med hjälp utav 

frågeformulär där 

man frågade hur det 

var att behandla 

patienter med 

Det fanns en majoritet 

av deltagarna (59 %) 

som ansåg att HIV/AIDS 

smittade patienter inte 

skulle få vårdas på 

samma sjukhus eller 

Grad 1 
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2005, 

Nigeria 

 

Discriminatory 

attitudes and 

practice by health 

workers towards 

patients whit 

HIV/AIDS in 

Nigeria 

vårdsektorn. tillfrågats (bortfall på 69 

personer utgjorde 7 % av 

tillfrågade). Deltagare 

bestod utav läkare, 

sjuksköterskor och 

barnmorskor. 

HIV/AIDS. Frågor 

om deras attityder 

ställdes med. De 

använde sig av en 

typ av likert-skala.  

klinik som andra 

patienter som inte bar 

på HIV/AIDS. 21 % av 

deltagarna skulle kunna 

vägra patienter med 

HIV/AIDS vård. 8 % av 

deltagarna ansåg att 

behandling utav 

patienter med 

HIV/AIDS var slöseri på 

både tid och resurser.  

Brener, von 

Hippel, & 

Kippax. 

 

2007 

Australien 

 

Prejudice among 

health care 

workers toward 

injecting drug 

users with 

hepatitis C: Does 

greater contact 

lead to less 

prejudice? 

Fördomar hos 

vårdpersonal gentemot 

läkemedelsmissbrukare 

med Hepatit C: Ger mer 

kontakt mindre 

fördomar 

Kvantitativ studie 

med data samlad 

via frågeformulär. 

60 vårdpersonal och 120 

av deras klienter med 

Hepatit C var till 

frågade (1 bortfall från 

personalgruppen). 

Intervjuer som 

varade i 15-20 

minuter. Frågorna 

var uppdelade i 

block och som bestod 

av 24 praktiska 

moment samt 72 test 

frågor för att 

validera svaren.  

Man delade upp 

frågorna i kategorier 

om känslor. 

Sjuksköterskorna i 

studien har positiva 

tankar om missbrukare 

men har svårt att dölja 

sina åsikter. De som 

jobbade med Hepatit C 

smittade patienter ofta 

hade färre fördomar. 

Grad 1  
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Kagan, Lee 

Ovidian & 

Kaneti. 

 

2008, 

Israel 

 

Physicians’ and 

nurses’ views on 

infected health 

care workers. 

Syftet var att belysa 

kunskaper om 

blodburna sjukdomar, 

vårdpersonals attityder 

mot smittade 

vårdpersonal samt 

deras syn på deras 

förmåga att arbeta 

kliniskt eftersom att de 

bär på en blodsmitta. 

Beskrivande 

jämförande 

tvärsnittsstudie 

med kvantitativ 

design. 

300 tillfrågade, varav 

204 (96 i bortfall) 

svarade via sjukhusets 

internpost. 177 

sjuksköterskor och 27 

läkare.  

Deltagare fick ranka 

sin kunskap på skala 

mellan 1-5 (1=ingen 

kunskap 5= god 

kunskap). 

Attityderna fick 

rankas på en skala 

mellan 1-6 (1=negativ 

attityd 6=positiv 

attityd). 

Attityder mot Hepatit C 

var positivare än mot 

HIV smittade. Ju högre 

nivå av kunskap om 

blodsmitta desto högre 

nivå av positiv attityd 

fanns det. De deltagarna 

med negativa 

åsikter/attityder 

använde sig mer av 

restriktioner än övriga 

deltagare. Attityder mot 

smittade sjuksköterskor 

av positivare än de var 

mot smittade läkare. 

Grad 1  

 

 

Kagan, Lee 

Ovadia & Kaneti 

 

2009, 

Israel 

 

Prercived 

knowlegde of 

blood-borne 

pathogenes and 

avoidance of 

contact with 

infected patients. 

Syftet är att undersöka 

relationen mellan 

sjuksköterskors 

kunskap om 

blodsjukdomar, deras 

professionella 

förhållningssätt om 

handtvättning, 

medgörlighet att göra 

standardåtgärder samt 

undvikandet av 

terapeutiskkontakt med 

blodsmittade patienter.  

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie 

med ett 

klusterurval. 

180 deltagare 

(sjuksköterskor) del vill 

säga 75 % av tillfrågade.  

Frågeformulär med 

frågor om kunskap i 

områden om HIV, 

Hepatit C och 

Hepatit B. 

Resultatet visar att 

kunskap om HIV var 

högre än Hepatit B och 

C. Majoriteten av 

deltagarna rapporterade 

att de undvek att vårda 

blodsmittade patienter. 

5,7 % av deltagarna 

undvek ständig kontakt 

med smittade patienter. 

Kunskapsnivån var inte 

relaterad till 

undvikandet av 

patienter. 

Grad 1 



 

 

5 
 

Suominen, 

Koponen, 

Mockiene, Raid, 

Istomina, 

Vänskä, Blek-

Vehkaluoto & 

Välimäki 

 

2010, 

Finland Estland 

& Litauen 

 

Nurese’ 

knowledge and 

attitudes to 

HIV/AIDS – An 

international 

comparison 

between Finland, 

Estonia and 

Lithuania. 

Syftet var att belysa 

kunskaper och attityder 

mot patienter med 

HIV/AIDS i Finland, 

Estland och Litauen.  

Kvantitativ  

Jämförande 

Tvärsnittsstudie  

833 tillfrågade 

sjuksköterskor från 

Finland, Estland och 

Litauen. 681 svarade. 

Frågeformulär med 

likert-skale frågor. 

Det var endast ett fåtal 

(9 %) av de litauiska 

sjuksköterskorna som 

kunde tänka sig vårda 

en patient med HIV. De 

sjuksköterskor som hade 

barn hade mindre 

kunskap än de som inte 

hade några barn. Även 

de som kände någon 

med HIV infektion hade 

mer kunskap om ämnet. 

Sjuksköterskornas 

mängd av utbildning 

hade storbetydelse för 

positiva attityder medan 

arbetslivserfarenhet 

verkade negativt på 

attityderna. 

Grad 1 
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Hassan & 

Wahsheh 

 

2011, 

Jordanien 

 

Knowledge and 

attitudes of 

Jordanian nurses 

towards patients 

with HIV/AIDS; 

findings from a 

nation wide 

survey 

Syftet med denna studie 

var att belysa 

sjuksköterskors 

kunskap, 

informationskälla, 

rädsla att bli smittad av 

HIV/AIDS och bedöma 

attityden mot 

HIV/AIDS smittade. 

Kvantitativ  

Tvärsnittsstudie 

1260 tillfrågade 

sjuksköterskor och 922 

svarade. 

Frågeformulär 

innehållande både 

sant och falskt frågor 

och frågor av likert-

skale typ. 

En klar majoritet visade 

rädsla för att bli 

smittade av HIV/ AIDS. 

2/3 av sjuksköterskorna 

visade negativa attityder 

mot patienterna.  

Grad 2 

Joukar, 

Mansour-

Ghanaei, Soati & 

Meskinkhoda 

 

2012 

Iran 

 

Knowledge levels 

and attitudes of 

health care 

professionals 

toward patient’s 

whit Hepatitis C 

infection. 

Studera kunskapsnivån 

och attityder hos 

vårdpersonal till 

patienter med Hepatit C 

infektion i Iran. 

Tvärsnittsstudie 

med randomiserat 

urval. Kvantitativ 

studie. 

345 tillfrågade personer 

från vårdpersonalen 

(läkare, sjuksköterskor 

och operationspersonal) 

på ett sjukhus i Iran. 239 

personer svarade på 

frågeformuläret (Bortfall 

på 31 %). 

Ett speciellt designat 

frågeformulär 

användes för att 

kunna mäta de 

attityder 

vårdpersonalen hade 

mot personer med 

Hepatit C. 

formuläret var 

uppdelat i fyra delar 

och utgjordes av 49 

frågor. Frågorna var 

av likert-skaletyp. 

Av vårdpersonalen var 

det sjuksköterskorna 

som varit i kontakt med 

vårdrelaterade 

stickskador. De hur 

personalgrupperna som 

var över 40år gammal 

och jobbat i 10år eller 

mer visade en mer 

positiv attityd till 

patienter med Hepatit 

C. Dock var det låg 

andel Sjuksköterskor (24 

%) som visade positiv 

attityd. 

Grad 2 

Etiskt 

resonemang 

saknades. 
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Kostak, Unsar, 

Kurt & Erol 

 

2012, 

Turkiet 

 

Attitudes of 

Turkish midwives 

and nurses 

working at 

hospitals toward 

people livning 

with human 

immunodeficiency 

virus/ acquired 

immune deficiency 

syndrome 

 

Syftet var att belysa 

faktorer som påverkar 

attityden mot patienter 

med HIV/AIDS. 

Kvantitativ  

Tvärsnittsstudie 

472 tillfrågade 

sjuksköterskor och 

barnmorskor. 238 

svarade korrekt på 

frågeformuläret och blev 

då inkluderade i 

studien. 

Frågeformulär 

innehållande AIDS 

attityd sala (AAS) 

som utgjordes utav 

15 frågor i likert 

format. 

Sjuksköterskor och 

barnmorskor som jobbar 

på ett 

universitetssjukhus 

hade lägre poäng i AAS, 

än de som jobbade på ett 

länssjukhus. De som 

jobbade på 

länssjukhuset hade 

negativa attityd mor 

patienter med 

HIV/AIDS. 

Personal som var gifta 

hade sämre attityder än 

de som inte hade någon 

partner. 

Grad 1 

Akin, B. Mendi, 

O. Mendi & 

Durna 

 

2013, 

Turkiet 

 

Turkish nursing 

students’ 

knowledge of and 

attitudes towards 

patients with 

Syftet med denna studie 

var att bedöma 

kunskapsnivån om 

HIV/AIDS samt 

sjuksköterskestudenter 

attityder mot dessa 

patienter. Att bestämma 

variabler som är 

bundna till kunskaper 

och attityder relaterat 

till HIV/AIDS.  

Kvantitativ 

Beskrivande  

Tvärsnittsstudie 

913 

sjuksköterskestudenter 

tillfrågades och 580 av 

dessa svarade. 

Frågeformulär med 

61 frågor av likert-

skale typ. 

De visade sig att 

studenterna hade goda 

kunskaper om sexuell 

smitta men de visste inte 

hur de skulle vidta 

åtgärder för att 

förebygga smitta. 59 % 

studenterna trodde att 

vaccination mot hepatit 

B även skulle motverka 

HIV infektion. 

Studenterna hade 

Grad 1 
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HIV/AIDS överlag positiva 

attityder mot HIV/AIDS 

smittade. 
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Bilaga 2. 

Mall för kvalitetsgranskning av 
studier med kvalitativ forskningsmetodik 
– patientupplevelser 
version 2012:1.4 

SBU:s granskningsmall bygger på tidigare publicerat material [1,2], men har bearbetats 

och kompletterats för att passa SBU:s arbete. 

Författare: _____________________ År: __________ Artikelnummer: _ __________ 
Total bedömning av studiekvalitet: 

Hög  Medelhög  Låg  

Anvisningar: 

• Alternativet ”oklart” används när uppgiften inte går att få fram från texten. 

• Alternativet ”ej tillämpligt” väljs när frågan inte är relevant. 
Ja Nej Oklart Ej tillämpl 
 
1. Syfte 

a) Utgår studien från en väldefinierad 

problemformulering/frågeställning? 

Kommentarer (syfte, problemformulering, frågeställning etc): 
 
2. Urval 

a) Är urvalet relevant? 

b) Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet? 

c) Är kontexten tydligt beskriven? 

d) Finns relevant etiskt resonemang? 

e) Är relationen forskare/urval tydligt beskriven? 

Kommentarer (urval, patientkarakteristika, kontext etc): 

utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården – en handbok Bilaga 5 
 
Ja Nej Oklart Ej tillämpl 
3. Datainsamling 

a) Är datainsamlingen tydligt beskriven? 

b) Är datainsamlingen relevant? 

c) Råder datamättnad? 

d) Har forskaren hanterat sin egen förförståelse 

i relation till datainsamlingen? 

Kommentarer (datainsamling, datamättnad etc): 
 
4. Analys 

a) Är analysen tydligt beskriven? 

b) Är analysförfarandet relevant i relation 

till datainsamlingsmetoden? 

c) Råder analysmättnad? 

d) Har forskaren hanterat sin egen 

förförståelse i relation till analysen? 

Kommentarer (analys, analysmättnad etc): 
 
5. Resultat 

a) Är resultatet logiskt? 
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b) Är resultatet begripligt? 

c) Är resultatet tydligt beskrivet? 

d) Redovisas resultatet i förhållande 

till en teoretisk referensram? 

e) Genereras hypotes/teori/modell? 

f) Är resultatet överförbart till ett 

liknande sammanhang (kontext)? 

g) Är resultatet överförbart till ett 

annat sammanhang (kontext)? 

Kommentarer (resultatens tydlighet, tillräcklighet etc): 

utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården – en handbok 

Bilaga 5 
Kommentarer till mallen för kvalitetsgranskning 
av studier med kvalitativ forskningsmetodik 
– patientupplevelser 
 

1. Syfte 

Fundera över: 

• vad målsättningen med studien var 

• varför det är viktigt 

• relevansen 

• om kvalitativ metodik är lämplig för att utforska problemområdet/ 

svara på frågeställningen. 

 

2. Urval 

Fundera över: 

• om forskaren redovisat bakgrund till vald urvalsmetod 

• om forskaren redovisat hur deltagarna valdes ut 

• om forskaren redovisat varför de valda deltagarna valdes ut 

• om forskaren redovisat hur många deltagare som valdes ut 

• om forskaren redogjort för om någon inte valde att delta och i så fall varför 

• om forskaren lyfter fram etiska resonemang som sträcker sig längre 

än ”informed consent” och ”ethical approval” 

• om forskaren beskrivit relationen mellan forskare och informant 

och hur denna skulle kunna påverka datainsamlingen, 

exempelvis tacksamhetsskuld, beroendeförhållanden 

etc. 

 

3. Datainsamling 

Fundera över: 

• om ”settingen” för datainsamlingen var berättigad 

• om det framgår på vilket sätt datainsamlingen utfördes (t ex djupintervju, 

semistrukturerad intervju, fokusgrupp, observationer etc) 

• om forskaren har motiverat vald datainsamlingsmetod 

• om det explicit framgår hur vald datainsamlingsmetod utfördes 

(t ex vem intervjuade, hur länge, användes intervjuguide, 

var utfördes intervjun, hur många observationer etc) 

• om metoden modifierades under studiens gång 

(om så är fallet, framgår det hur och varför detta skedde) 
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• om insamlat datamaterial är tydliga 

(t ex video- eller ljudinspelningar, anteckningar etc) 

utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården – en handbok Bilaga 5 
Bilaga 5:4 

• om forskaren resonerar kring om man nått mättnad, dvs när mer 

datainsamling inte ger mer ny data (inte alltid tillämpbart) 

• om det är tillämpbart att föra ett mättnadsresonemang, fundera på 

om det är rimligt, dvs faktiskt validerat på goda grunder. 

 

4. Analys 

Fundera över: 

• om analysprocessen är beskriven i detalj 

• om analysförfarandet är i linje med den teoretiska ansats 

som eventuellt låg till grund för datainsamlingen 

• om analysen är tematisk, framgår det hur man kommit fram till dessa teman? 

• om tabeller har använts för att tydliggöra analysprocessen 

• om forskaren kritiskt har resonerat kring sin egen roll, 

potentiell bias eller inflytande under analysprocessen 

• om analysmättnad råder (kan man hitta fler teman baserat på redovisade citat?). 

 

5. Resultat 

Fundera över: 

• om resultaten/fynden diskuteras i relation till syftet eller frågeställningen 

• om ett adekvat resonemang förs kring resultaten eller 

om resultaten bara är citat/dataredovisning 

• om resultaten redovisas på ett tydligt sätt (t ex är det lätt att se 

vad som är citat/data och vad som är forskarens eget inlägg) 

• om resultatredovisningen återkopplas till den teoretiska ansats 

som eventuellt låg till grund för datainsamling och analys 

• om tillräckligt med data redovisas för att underbygga resultaten 

• i vilken utsträckning motstridiga data har beaktats och framhålls 

• om forskaren kritiskt har resonerat kring dess egen roll, 

potentiell bias eller inflytande under analysprocessen 

• om forskaren för ett resonemang kring resultatens överförbarhet 

eller andra användningsområden för resultaten. 
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Bilaga 3.

 


