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Abstract 

Bakgrund: Patienter med smittsamma sjukdomar förekommer inom alla vårdformer. 

Sjuksköterskans professionella förhållningssätt har en avgörande roll för patientens 

omvårdnad och vårdrelation. Vårdlidande uppstår ofta genom omedvetna handlingar 

som kan ha sin grund i sjuksköterskan föreställningar.   

Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att undersöka vad som påverkar 

sjuksköterskans attityder vid omvårdnaden av patienter med smittsamma sjukdomar.  

Metod: En litteraturöversikt studie med utgångspunkt i nio vetenskapliga artiklar med 

både kvantitativ och kvalitativa ansatser. 

Resultat: Resultatet delas in i fem olika kategorier med ett övergripande huvudtema. 

Kategorierna är demografi, arbetsmiljö, kunskap och erfarenhet, känslomässiga 

upplevelser och religion och kultur. Resultatet visar att rädsla och brist på kunskap är 

två betydande hindrande variabler i omvårdnaden av patienter med smittsamma 

sjukdomar. De flesta sjuksköterskorna uttryckte ändå en vilja till att vårda patienter med 

smittsamma sjukdomar eftersom de kunde känna empati för sina patienter.  

Slutsats: Sjuksköterskans attityder påverkas både positivt och negativt i omvårdnaden 

av patienter med smittsamma sjukdomar. Det kan både främja vårdrelationen men också 

skapa ett vårdlidande för patienten. 

 

Nyckelord 
Attityder, sjuksköterska, smittsamma sjukdomar (HIV/AIDS, hepatit C, MRSA, 

tuberkulos), vårdlidande.  

 

Tack 
Vi vill tacka vår handledare för handledning i samband med arbetet av vår 

litteraturöversikt. 
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1. Inledning 

People do tend to stay away or avoid them and not go in and talk to them as much 

or… people would gown up before they would talk to them or just ask them a question 

(Cassidy, 2006, s. 1250).   

 

Nyheter och skönlitteratur har varit inriktade mot HIV/AIDS drabbade personer och vilka 

attityder samt föreställningar de kan tänkas möta i vården och i det vardagliga livet. En fråga 

som väckts är vågar sjuksköterskor torka tårar utan handskar i dagens vård av patienter med 

smittsamma sjukdomar? Vilka attityder påverkar sjuksköterskan i relationen till sin patient 

med smittsamma sjukdomar? Är attityderna positiva eller negativa? Eftersom vi har 

erfarenheter av patienter med MRSA och hepatit C inkluderades även dessa sjukdomar i vår 

litteraturöversikt. Vid en ökad mångkulturell invandring så har tuberkulos som är vanlig 

infektionssjukdom i övriga världen återkommit till Sverige (Smittskyddsinstitutet, 2012). 

Detta kan medföra att vi i vår framtida profession sannolikt kommer att möta patienter med 

denna sjukdom. Därför anser vi att det är av stor vikt att kunna tyda och urskilja kollegors 

men också våra egna attityder mot patienter med smittsamma sjukdomar. Detta för att vården 

ska kunna vara vårdande.  

 

2. Bakgrund 

2.1 Smittsamma sjukdomar 

Definitionen av smittsamma sjukdomar är enligt socialstyrelsen (2009) sjukdomar som kan 

överföras mellan människor, antigen från miljön eller genom djur. Smittsamma sjukdomar 

delas in i olika kategorier, vilka är allmänfarliga sjukdomar, samhällsfarliga sjukdomar och 

anmälningspliktiga. Denna litteraturöversikt riktar in sig på ett fåtal allmänfarliga sjukdomar. 

Allmänfarliga sjukdomar avser de sjukdomar som kan innebära fara för livet, medföra svårt 

lidande och långvarig sjukdom för den drabbade. Till de allmänfarliga sjukdomarna räknas 

bland annat humant immunbristvirus (HIV), acquired immunodeficiency syndrome (AIDS), 

hepatit C, Tuberkulos och Methicillin resistant staphylococcus aureus (MRSA) (SFS 

2004:168, 2013).  

 

HIV orsakas av humant immunbristvirus som är ett retrovirus och en obehandlad HIV leder 

till det dödliga sjukdomstillståndet AIDS. Retroviruset lagras i arvsmassan och gör att 

infektionen inte kan läka ut av sig själv vilket innebär att det är en livslång virusinfektion. 
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Smittspridning sker via oskyddat samlag, blod eller vävnad från smittade personer, till 

exempel vid blodtransfusion, och stickskador. Globalt är HIV en utbredd sjukdom och i 

nuläget lever cirka 30 miljoner människor med HIV, bara i Sverige lever cirka 6000 personer 

med sjukdomen (Smittskyddsinstitutet, 2012a).  

 

Runt om i världen är hepatit C en mycket vanlig sjukdom, men i Sverige är förekomsten 

tämligen låg. Hepatit C orsakas av ett virus som existerar i blodet. Smittan sprids då smittat 

blod förs in i blodbanan på en person som inte har sjukdomen. I vårdsammanhang kan detta 

uppstå vid orena injektionssprutor, till exempel vid stickskador, eller om smittat blod kommer 

i kontakt med sår på huden. Då det inte finns något vaccin mot hepatit C kan smittspridning 

förebyggas genom basala hygienrutiner och skyddat samlag (Smittskyddsinstitutet, 2012b).  

 

Tuberkulos, som är en luftburen smitta, är idag en av de största och mest spridda 

infektionssjukdomen globalt sett, värst drabbat är Asien och Afrika. Cirka en tredjedel av 

världens befolkning bär på bakterien som orsakar tuberkulos och nio miljoner per år insjuknar 

i aktiv tuberkulos, latent kan sjukdomen förekomma i kroppen under en hel livstid. I Sverige 

anmäls cirka femhundra fall per år av insjuknande i tuberkulos. Den största andelen av de 

drabbade finns bland utrikesfödda. Tuberkulos har under de senaste åren blivit aktuell hos 

HIV/AIDS patienter eftersom dessa patienter har en ökad mottaglighet för att förvärva 

sjukdomen och det gör att risken för spridning av tuberkulos ökar. Sjukdomen kan utveckla 

resistenta bakterier vilket gör den svårbehandlad. Bakterierna som orsakar tuberkulos är 

Mycobacterium tuberculosis och dessa sprids via upphostningar från en person som är smittad 

(Smittskyddsinstitutet, 2012c).   

 

MRSA är stammar av gula stafylokocker som har bildat resistens mot penicilliner som annars 

skulle använts mot dessa bakterier. Spridning sker via kontaktsmitta och bakterierna 

förekommer i näsa, slemhinnor och på huden, patienter med sårinfektioner är extra utsatta. En 

orsak till smittspridning är bristande vårdhygien vilket har gjort MRSA till en av de största 

vårdhygieniska problemen på sjukhus världen över. Sviktande vårdhygien kan leda till att 

patienter och vårdpersonal blir friska bärare av dessa bakterier men kan leva ett vanligt liv. 

Förekommer det inga riskfaktorer kan bakterierna försvinna ur kroppen och personen blir 

endast en tillfällig bärare av smittan. Bakterierna kan föreligga latent i kroppen under många 

år utan att påverka individen, men vid sjukdom eller skada kan MRSA bakterierna aktiveras 

och i värsta fall leda till mycket svårbehandlade infektioner och inflammationer som kan ge 
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en dödlig utgång. Rappoterade fall av MRSA i Sverige ökar stadigt sedan sjukdomen blivit 

anmälningspliktig år 2000 (Smittskyddsinstitutet, 2013). 

 

2.2 Patientens perspektiv  

Begreppet patient innebär en människa som lider eller den som uthärdar lidandet. Lidande är 

något som är unik för varje individ, vårdpersonal bör därför se till den enskilda individens 

livsvärld för att förstå och kunna lindra patientens lidande. I vården skall vårdaren ha ett 

patientfokus det vill säga bejaka varje enskild individs livsvärld utifrån en humantistisk 

värdegrund. Patienten bör inte identifieras med sitt lidande utan han/hon ska vara delaktig i 

sin vård och ha egen bestämmanderätt (Dahlberg & Segesten, 2010). Alla människor drabbas 

av lidande, många gånger i samband med sjukdom. Lidandet drabbar själsliga, andliga och 

kroppsliga delar i en individs liv (Wiklund, 2009). När människan drabbas av sjukdom ändras 

situationen och det vanliga sammanhanget rubbas, situationen blir förändrad och människan 

hamnar i en sårbar situation. Inom vården är patienten i en utsatt situation både fysiskt och 

psykiskt. Hur patienten upplever sin vårdsituation är individsbundet, vissa patienter upplever 

att vårdpersonalen inte ser dem, känslan av att känna sig ignorerad och åsidosatt skapar en 

känsla av onödigt lidande (Dahlberg & Segesten, 2010). Patienter med smittsamma sjukdomar 

uttrycker att sjuksköterskan bör behandla individer med smittsamma sjukdomar som vilken 

annan patient som helst. Patienter som känner sig annorlunda behandlade upplever att deras 

emotionella integritet blir kränkt. Det kan i sin tur leda till en ökad sårbarhet för patienten 

(Surlis & Hyde, 2001).    

 

2.3 Sjuksköterskans professionella förhållningssätt  

Sjuksköterskan bör sträva efter att arbeta utifrån en humanvetenskaplig grund. En 

humanvetenskaplig grund innebär att sjuksköterskan innehar två kunskapsområden, vilka är 

medicinsk kunskap och omvårdnadskunskap. Omvårdnadskunskapen innebär att 

sjuksköterskan bör sträva efter en förståelse gentemot varje patient upplevelse om dennes 

vård och livssituation. Den medicinska kunskapen innebär kunskap om de olika sjukdomarna 

och deras olika behandlingar. Dessa två områden skapar tillsammans en helhet av individen 

och det är av stor vikt att sjuksköterskan behandlar båda delarna för att ge en optimal vård 

(Jakobsson & Lützen, 2009). Sjuksköterskans främsta arbetsuppgift är att främja patienternas 

hälsa och kunna identifiera och motverka ohälsa ur ett vårdvetenskapligt perspektiv. Ur ett 

vårdvetenskapligt perspektiv innebär hälsa att personen upplever välbefinnande och det 
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medför att varje individ känner att den mår bra. Utifrån att känna välbefinnande ska individen 

kunna få kraft och glädje att genomföra de livsmål de har. Sjuksköterskans roll i detta 

sammanhang är att patienten trots sjukdom ska kunna uppleva att de har hälsa och genomföra 

sina livsmål, stora som små (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Sjuksköterskans attityder kan påverka omvårdnaden av patienten och bidra till att det 

vårdvetenskapliga perspektivet påverkas. Nationalencyklopedins definition av attityder är 

inställning och förhållningssätt vilket kan spegla sig i exempelvis kroppshållning hos 

individen och kan observeras av omgivningen  (Nationalencyklopedin, 2013).  Inom 

vårdvetenskapen kan begreppet attityd härledas till ordet föreställningar. Föreställningar är 

människors sätt att se på sin omvärld utifrån olika perspektiv. Vårt beteende och våra känslor 

har sin grund i våra föreställningar och det är genom dem vi formar våra liv. I det dagliga 

livet, i mötet med människor kan vi skapa nya eller omvärdera våra tidigare föreställningar. 

Människan lever dagligen med medvetna och omedvetna föreställningar, olika möten och 

intryck utlöser dem. Vissa föreställningar ger större intryck hos individen medan andra 

sorteras bort, de som kvarstår benämns kärnföreställningar. Kärnföreställningar är omedvetna 

och personliga, de påverkar hur individen ser på världen (Wright, Watson & Bell, 2002). 

Inom vården upplever vårdpersonal ett dilemma i mötet med patienter om de ska ignorera 

eller använda sig av sina medvetna föreställningar. Ett optimalt vårdande är när 

sjuksköterskan möter patienten i ett öppet och följsamt vårdande, dock kan sjuksköterskan 

behöva använda sig av sina föreställningar när sjuksköterskan vårdar patienten. Samtidigt är 

ett helt öppet och följsamt vårdande svårt att uppnå eftersom människan alltid har med sig sin 

förförståelse och föreställningar (Dahlberg & Segesten, 2010).   

Föreställningar kan vara hindrande och underlättade. De hindrande föreställningarna försvårar 

situationen genom att hålla fast vid problem och minska möjligheterna att finna lösningar till 

dem. Underlättande föreställningar kan vägleda vårdaren att finna lösningar på problem 

(Wright, Watson & Bell, 2002). 

 

2.4 Vårdrelation 

I mötet mellan sjuksköterska och patient skapas en vårdrelation, patienten uppsöker 

sjuksköterskan för hennes professionella kunskap (Snellman, 2009). Vårdrelationen ska 

präglas av respekt, förtroende och ömsesidighet och det är sjuksköterskans ansvar att tillföra 

detta till vårdrelationen (Tarlier, 2004). Det är sjuksköterskan som är ansvarig, dock kan inte 
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patienten vara en passiv mottagare. En bra vårdrelation uppstår när patienten svarar an på 

sjuksköterskans inbjudan och en givande dialog kan uppstå (Sandman & Munthe, 2009). I sin 

profession har sjuksköterskan till uppgift att ha patienten och vårdrelationen i fokus och inte 

erhålla något för egen vinning. Sjuksköterskan kan med en god vårdrelation öka patientens 

välbefinnande och på så sätt stärka hennes hälsoprocess men också lindra patientens lidande 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Dock benämner Snellman (2009) att en vårdrelation kan göra 

gott men också öka patientens lidande. Speciellt när sjuksköterskan inte finner någon mening 

med att skapa en relation till patienten och patienten upplever att hon är endast till besvär och 

kräver tid från sjuksköterskan. Sjuksköterskan utnyttjar i en sådan situation sin maktposition 

gentemot patienten och ett onödigt vårdlidande kan uppstå (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

2.5 Katie Eriksson - Vårdlidande   

Lida betyder pinas och våndas, vilket innebär att människan behöver kämpa och utstå lidande. 

Alla människor kommer under sitt liv att möta eller uppleva lidande. Hur patienten upplever 

sitt lidande är sammankopplat med hur individens förhåller sig till sitt liv. Begreppet lidande 

har sedan 1940-talet varit på väg ut ur det svenska språket. Det har istället ersatts med 

begreppen smärta, sjukdom och ångest. Ordet lidande har mist sin egentliga innebörd och 

istället sammankopplas det mer med ohälsa och smärta. Det är numera kopplat till lidande 

inom vården, det vill säga vårdlidande (Eriksson, 1994). 

 

Vårdlidande är när vården inte upplevs vara vårdande och patientens hälsoprocess blir 

lidande. Vårdlidande har oftast sin grund i okunskap, omedvetna handlingar, föreställningar 

men också på grund av bristande reflektion. Dock är den främsta orsaken till att vårdlidande 

skapas när patienten känner sig kränkt av vårdpersonalen. När vårdpersonalen inte ger den 

vård som behövs innebär det alltid en kränkning av patientens värdighet och blir ett sätt att 

utöva makt över den utsatta. Ett nonchalant bemötande, slarv vid omvårdnad, bristande etiskt 

förhållningsätt och att inte se människan som levd är konkreta aspekter som kränker en 

patientens värdighet. Upplevelsen av vårdlidande är individsberoende, patienter upplever 

vårdlidande på olika sätt. Vårdlidande kan gestaltas i många olika skepnader, så som 

värdighet, straff, fördömelse, maktutövning och utebliven vård (Eriksson, 1994). 

  

När vårdpersonal arbetar för en god vård som grundar sig i etik, ansvarstagande och för att se 

till hela människan kan mycket av vårdlidandet förhindras. För att förebygga vårdlidande är 
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det av stor vikt att patienten känner sig välkommen, vårdad och respekterad. Detta kan 

åstadkommas genom att ge den vård patienten behöver utan att kränka hennes värdighet. Små 

vardagliga gester såsom en vänlig blick, ett ord eller något annat som uttrycker en känsla av 

medlidande och det kan lindra lidande (Eriksson, 1994). 

 

4. Problemformulering 

Utifrån våra kliniska erfarenheter upplevdes det att vissa sjuksköterskor uppvisade ett 

distanserat förhållningsätt gentemot patienter med smittsamma sjukdomar. Dahlberg och 

Segesten (2010) menar att ett distanserade förhållningssättet påverkar sjuksköterskans 

bemötande mot patienterna, vilket gör det svårt för sjuksköterskan att inleda en god 

vårdrelation. Ett distanserat förhållningssättet hos sjuksköterskan bjuder inte in patienten och 

denne känner sig inte välkommen och delaktig i sin vård. Det stärks av Eriksson (1994) som 

hävdar att bejakas inte vårdrelationen och sjuksköterskan inte bjuder in patienten i vården kan 

en känsla av maktlöshet hos patienten uppstå. Går detta tillräckligt långt kan det resultera i ett 

vårdlidande för patienten.  

 

Sjuksköterskans bemötande påverkar även patientens uppfattning om vården. Bemöts 

patienten med öppenhet och respekt ger det patienten bättre erfarenhet av vården och 

patientens lidande minskar. Upplevs istället sjuksköterskan avvisande och ignorant känner sig 

inte patient välbemött och hon upplever vården negativt och vårdlidande kan uppstå. Patienten 

kan också undvika att söka vård om denne tidigare har dåliga erfarenheter av 

vården  (Dahlberg & Segesten, 2010). Om sjuksköterskor blir medvetna om sina 

föreställningar rörande patienter med smittsamma sjukdomar, kan det då leda till en bättre 

attityd och minska vårdlidandet för dessa patienter? 

 

5. Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt är att undersöka vad som påverkar sjuksköterskans 

attityder vid omvårdnaden av patienter med smittsamma sjukdomar. 
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6. Metod  

6.1 Design 

En litteraturöversikt enligt Friberg (2012b) användes som metod. Att utföra en 

litteraturöversikt innebär att utifrån ett strukturerat arbetssätt insamla data inom valt ämne och 

på så sätt skapa en översikt. Utifrån allmänsjuksköterskans kompetensområde skall ett 

relevant ämne väljas och kvalitetsgranskas samt analyseras. Resultatet redovisas som en 

beskrivande översikt. I litteraturöversikten kan både kvalitativ och kvantitativ data användas. 

Ett kritiskt förhållningssätt skall innehavas under hela litteraturöversiktens process (Friberg, 

2012b).  

 

6.2 Inklusions- och exklusionskriterier 

De artiklar som inkluderades till denna litteraturöversikt var alla peer-rewived, vilket innebär 

att artikeln är publicerad i en vetenskaplig tidsskrift. Ett observandum är att artikeln inte 

automatiskt är vetenskaplig för att den har publicerats i en vetenskaplig tidsskrift, utan en 

manuell granskning måste genomföras av varje enskild artikel (Östlundh, 2012). Artiklar med 

ett sjuksköterskeperspektiv inkluderades till denna litteraturöversikt då det överensstämde 

med studiens syfte. Både kvantitativa och kvalitativa artiklar som ansågs vara relevanta till 

studiens syfte inkluderades. Artiklarna som inkluderades skulle vara publicerade på engelska 

eller svenska. Exklusionskriterier för denna litteraturöversikt var sjuksköterskestudenter och 

andra smittsamma sjukdomar än de utvalda och litteraturöversikter. 

 

6.3 Sökningsförfarande  

Sökningarna genomfördes mellan september och november 2013 i databaserna Cinahl, 

PubMed och PsyhcInfo, då de utifrån syftet ansågs relevanta. De valda databaserna inriktar 

sig på olika områden. Cinahl är specialiserat på omvårdnadsforskning, PubMed är en bred 

databas som innefattar medicin- och omvårdnadsforskning och PsychInfo inriktar sig på 

forskning inom psykologisk omvårdnad och medicin. Inför provsökningen användes 

ämnesordlistan svensk MESH för att få fram de mest passande sökorden på engelska 

(Forsberg & Wengström, 2013). Provsökning gjordes i databaserna för att få en överblick 

över hur beforskat det valda ämnet var. De ursprungliga sökorden var Communicable 

diseases, Attitudes och Nursing. Dessa resulterade inte i tillräckligt många relevanta träffar, 

sökorden behövde därmed kompletteras. Ett beslut om vilka sjukdomar som skulle inkluderas 
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i studien gjordes för att få en större träffbild. Sökorden HIV/AIDS, Hepatitis C, Tuberculois, 

Methicillin-resistant staphylococcus aureus valdes att inkluderades i kombination med 

Communicable diseases. Eftersom communicable diseases inte fanns tillgängligt som sökord i 

PsychInfo användes istället Infectious disorders i kombination med de valda sjukdomarna. 

För att kunna kombinera och gruppera sökord används den booleska operatoren OR. Genom 

att kombinera sökord mer OR breddas resultateten av sökningen då databasen inkluderar alla 

resultat för de valda sökorden (Forsberg & Wengström, 2013).  

 

Inför varje sökning på Cinahl valdes peer-reviewed och suggest subject terms, fanns 

möjligheten valdes även explode för att bredda sökning. I sökningen av artiklar bildades först 

en grupp med sökorden Communicable diseases,  HIV/AIDS, Hepatitis C, Tuberculois, 

Methicillin-resistant staphylococcus aureus med hjälp av funktionen OR. De andra sökorden 

Nursing care, Nurse attitudes, Nurse-patient relations  kombinerades ihop med AND för att 

få fram relevanta artiklar till studiens syfte (Bilaga I). I databasen PsychInfo skrevs sökordet 

som framtagits av svensk MESH in i sökfunktionen Thesaurus. Thesaurus används för att 

hitta förslag på sökord som passar i databasen PsychInfo och istället för communicable 

diseases rekommenderade Thesaurus sökordet Infectious disorders. För att få en bredare och 

mer inriktad sökning valdes relevancy ranked och explode under sökfunktionen Thesaurus. 

Peer-reviewed valdes vid alla sökningar för att vara säker på att artiklarna har blivit 

publicerade i en vetenskaplig tidsskrift (Östlundh, 2012). I Psychinfo bildade HIV, Hepatitis, 

Tuberculosis och Methicillin resistant staphylococcus aureus en grupp tillsammans med 

Infectious disorders genom att använda OR. Gruppen kombinerades ihop med Attitude, nurse 

och Nursing med hjälp av den booleska operatoren AND (Bilaga I). De valda sökorden från 

svensk MESH skrevs in i PubMeds MESH-databas. Sökorden Communicable diseases, HIV, 

Hepatitis C, Tuberculosis och Methicillin resistant staphylococcus aureus  kombinerades 

samman med booleska opreatoren OR, dessa sammanfördes med Nurses, Attitude of health 

personnel och Attitude med AND och på så vis genererades relevanta artiklar (Bilaga I). I 

PubMeds databas finns inte alternativet peer-reviewed tillgängligt. För att granska om 

artiklarna på PubMed var peer-rewieved användes Ulrich’s Periodicals Directory.  

 

I artikeln som är skriven av Hassan och Wahseheh (2011) refererades det till en studie gjord i 

Sverige (Röndahl, Innala & Carlsson, 2003). Det gjordes därmed en manuell sökning efter 

denna artikel för att få in ett svenskt perspektiv i denna litteraturöversikt. Detta resulterade i 

tolv stycken artiklar, vilka gick vidare till kvalitetgranskningen.    
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6.4 Kvalitetsgranskning  

Kvalitetsgranskningen av artiklar utgick ifrån Fribergs (2012) granskningsmallar för 

kvalitativa och kvantitativa studier (Bilaga II & III). Kvalitetsgranskningen inleddes med att 

tolv artiklar skulle granskas. Granskningen gjordes först enskilt, enligt granskningsmallen, 

och sedan i grupp. Vid den gemensamma granskningen jämfördes kvaliten av artiklarna 

samtidigt som artiklens fördelar och nackdelar analyserades. Genom granskningsmallen och 

helhetsuttrycket bedömdes artiklarnas kvalité som bedömdes med låg, medel eller hög. Ingen 

större vikt har lagts vid enskilda delar i artiklarna. Om en artikel skulle få hög kvalité krävdes 

det att alla delar i artiklen skulle finnas med och vara utförligt beskrivna samt att det förs ett 

tydligt etiskt resonemang och att det fanns en tydligt röd tråd. Fanns det mindre väsentliga 

otydligheter i någon av artiklarnas delar bedömas artiklen med kvaliten medel. När någon del 

inte fanns med eller om någon del var mycket bristfällig beskriven bedömdes den artiklen 

med låg kvalité. Artiklar som fick kvaliten låg exkluderade. Efter kvalitetsbedömningen 

återstod nio artiklar varav fem artiklar bedömdes med kvaliten medel och fyra med kvaliten 

hög (Bilaga IIII). Tre artiklar exkluderades på grund av låg kvalité. Chen och Han (2010) 

exkluderades på grund av ett begränsat urval vilket gör att överförbarheten från denna artikel 

blir mycket svår. Pita-Fernández, Rodríguez-Vazquez & Pertega-Diaz (2004) olika delar var 

dåligt beskrivna. Bray Preston, Forti, Kassab & Barthalow Koch (2000) upplevdes 

ostrukturerad och studiens enskilda delar var svåra att urskilja och identifiera. Det fanns 

konsensus vid granskningsförfarandet.  

 

6.5 Dataanalys 

Analysen genomfördes av de nio artiklarna som återstod efter kvalitetsgranskningen och 

inspirerades av Fribergs (2012b) analysprocess där likheter och skillnader identifierades 

(Tabell I). Enligt Friberg (2012b) är det problematiskt att analysera kvantitativa och 

kvalitativa resultat på liknande vis. För att kringgå detta problem har vi i denna litteraturstudie 

valt att bearbeta om den kvantitativa datan till text. Därmed kan den kvantitativa datan 

analyseras med ett kvalitativ tillvägagångssätt (Polit & Beck, 2012). Analysprocessen 

inleddes med att läsa artiklarna flera gånger för att skapa en djupare förståelse av helheten och 

för att all väsentlig data ska ha uppfattats på korrekt sätt. Genom att studera studierna 

noggrant kan identifiering av studienas delar göras och en ny helhet kan bildas (Friberg, 

2012b). Detta steg gjordes först enskilt för att sedan diskuteras gemensamt för att öka 

tillförlitligheten och noggrannheten till studien (Olsson & Sörensen, 2011). Nästa steg i 
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Fribergs (2012b) analysprocess innebär att identifiera likheter och skillnader i studiernas 

resultatdelar som är väsentliga för denna litteraturöversikt. Materialet skrevs ut och 

kategoriserades i olika färger, på så sätt urskiljdes likheter och skillnader. Kategoriseringen 

gjordes först enskilt och sedan diskuterades detta tills enighet uppstod. Utifrån likheter och 

skillnader utvanns fem olika teman, vilka var karakteristisk, arbetsmiljö, känslomässig 

upplevelse, kunskap och erfarenhet samt religion och kultur.      

 

Tabell I. Exempel på hur likheter och skillander blir teman.  

Likheter/Skillnader  Tema 

När föreskriva försiktighetsåtgärder användes korrekt 

minskade rädslan av att smittas av HIV/AIDS. 

 

 

Kunskap och erfarenhet Sjuksköterskor som följde de föreskrivna säkerhet 

förskrifterna upplevde trygghet. 

Attityden gentemot aids förändrades från negativ attityd 

till en acceptans när sjuksköterskorna fått mer 

erfarenheter. 

 

Arbetsmiljö 

Med ökad erfarenhet ökade rädslan för att smittas med 

HIV/AIDS och attityderna blev negativare. 

 

6.6 Etiskt resonemang   

Forsberg och Wengström (2013) poängterar vikten av att välja studier som har ett etiskt 

godkännande av en kommitté eller där författarna noggrant har fört etiska resonemang. 

Samtliga inkluderade artiklar i denna litteraturöversikt förde ett etiskt resonemang. Inga 

artiklar har exkluderats på grund av författarnas förförståelse och personliga åsikter. Alla 

artiklar som är relaterat till studiens syfte har inkluderats i studien (ibid.). I denna 

litteraturöversikt har vi följt forskarens etiska riktlinjer i enlighet med vetenskapsrådet (2013) 

som behandlar fabricering av datamaterial, plagiering eller stöld av data och förvrägning av 

forskningsprocessen. 

 

7. Resultat  

Resultatet presenteras under fem olika teman. De är karakteristik, arbetsmiljö, kunskap och 

erfarenhet, känslomässiga upplevelser samt religion och kunskap. En sammanfattning av 

resultatet visas i figur I för att visa hur teman kopplas till denna litteraturöversiktens syfte. I 

tabell II presenteras en översiktsbild av vilka sjukdomar som identifieras i vilken artikel.  
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Figur I. Översikt över sambandet i resultatet. 

 

Tabell. II  Fördelning av sjukdomarna i artiklarna. 

Sjukdomar Litteraturnummer i översikten 

HIV/AIDS 1,2,4,5,6,7,8,9 

Hepatit C 3 

MRSA - 

Tuberkulos - 

 

7.1 Karakteristik 

Det råder delade åsikter om det förekommer en association mellan ålder och kön som 

påverkar sjuksköterskors attityder. Forskning visar att det inte finns någon association mellan 

ålder och kön angående attityder gentemot att vårda patienter med smittsamma sjukdomar 

(Delobelle, Rawlinson, Ntuli, Malatsi, Decock & Depoorter, 2009). Annan forskning hävdar 

att det finns ett starkt samband mellan de karakteristiska komponenter och sjuksköterskornas 

attityder. Yngre sjuksköterskor uppvisade en bättre attityd, det vill säga att de uttryckte en 

positivare attityd till att vårda patienter med smittsamma sjukdomar än äldre sjuksköterskor 

(Akgun Kostak, Unsar, Kurt & Erol, 2012; Frazer, Glacken, Coughlan, Staines & Daly, 2011; 

Välimäki, Makkonen, Blek-Vehkaluoto, Mockiene, Istomina, Raid, Vänskä & Souminen, 

2008 ). Manliga sjuksköterskor visade större vilja att vårda patienter med smittsamma 

sjukdomar än kvinnliga (Välimäki et al., 2008).  
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Sjuksköterskor angav att civilstatus påverkade deras vilja mot att vårda patienter med 

smittsamma sjukdomar. Gifta sjuksköterskor visade sig ha en mer negativ attityd gentemot att 

vårda patienter med smittsamma sjukdomar medan singlarna uttryckte en mer positiv attityd 

(Akgun Kostak et al., 2012; Välimäki et al., 2008). En skillnad påträffades när några singlar 

uttryckte en ovilja till att vårda denna patientgrupp. Änklingar, skilda och separerade 

sjuksköterskor var inte inräknade bland de singlar som uttryckte en negativ attityd till att 

vårda patienter med smittsamma sjukdomar. Det påvisar att änklingar, skilda och separerade 

har en bättre attityd till att vårda patienter med smittsamma sjukdomar (Välimäki et al., 2008).  

 

Sjuksköterskor med barn uttryckte en sämre attityd till att vårda patienter med smittsamma 

sjukdomar. De upplevde rädsla för att föra med sig smittan hem och sprida den vidare till sin 

familj, desto fler antal barn som sjuksköterskan hade desto större blev rädslan för att vårda 

(Akgun Kostak et al., 2012; Oyeyemi, Oyeyemi & Bello, 2006). Annan forskning påvisar en 

skillnad hos sjuksköterskor med familj. Sjuksköterskor med familj kunde lättare identifierade 

sig med patienter som hade barn vilket ökade deras vilja att vårda de patienterna med 

smittsamma sjukdomar (Witt Sherman, 2000a). Även sjuksköterskor som hade personlig 

erfarenhet av smittsamma sjukdomar genom en drabbad familjemedlem eller vän var mer 

villiga att vårda denna patientgrupp och upplevde mindre rädsla för att bli smittad eller föra 

smittan vidare (Oyeyemi et al., 2006; Välimäki et al., 2008). Enbart ett fåtal sjuksköterskor 

angav att de tänkte på smittorisken när de arbetade för att i sin tur inte utsätta sina anhöriga 

för smittan (Delobelle et al., 2009). 

 

7.2 Arbetsmiljö 

Arbetsplatsen kunde ha betydelse för vilka attityder sjuksköterskan hade. De sjukhus som 

samarbetade med olika utbildningsinstitutioner visade sig ha bättre attityder än de som inte 

hade någon sådan koppling. Tillgång till utbildningsresurser på arbetsplatsen gjorde att ny och 

gammal kunskap kunde användas vilket gjorde sjuksköterskorna mer kunniga i sitt vårdande 

(Akgun Kostak et al., 2012). För att kunna minska spridningen av smittsamma sjukdomar 

inom vårdmiljö är det av stor vikt att vårdaren använder sig av korrekta säkerhetsföreskrifter 

enligt arbetsplatsen. Därför är det viktigt att fokusera på arbetsuppgiften som ska utföras utan 

att låta några distraktioner störa. I en lugn arbetsmiljö kunde sjuksköterskan lättare fokusera 

på sina uppgifter och risken för smittspridning minskade (Witt Sherman, 2000b). 

Sjuksköterskorna kunde ändå slarva med att följa säkerhetsrutinerna då de inte skiljde på 

patienter med och utan smittsam sjukdom (Delobelle et al., 2009).  Vid korrekt användande av 
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föreskrivna säkerhetsföreskrifter uttalade flertalet sjuksköterskor att det kände sig trygga i 

omvårdnaden av patienter med smittsamma sjukdomar. Detta är en förutsättning för att kunna 

lyssna in och möta patientens behov (Delobelle et al., 2009; Witt Sherman, 2000a; Witt 

Sherman, 2000b).  

 

Sjuksköterskorna upplevde att vid  minskad ekonomi och brist på utrustning skapades 

frustration. När sjukhusen inte kunde förse avdelningarna med sticksäkra produkter så 

uppstod ilska hos sjuksköterskorna gentemot sjukhusledningen. Bristen på säkra produkter 

kunde leda till en stressad arbetsmiljö vilket drabbar både sjuksköterskorna och patienterna. 

Brist på säker utrustning och en stressad arbetsmiljö ökade risken för att sjuksköterskorna 

stack sig och kunde bli smittade. Om sjuksköterskor olyckligtvis stack sig kunde somliga 

patienter uppleva skuld gentemot sjuksköterskan eftersom risken då fanns att hon kunde bli 

smittad (Witt Sherman, 2000b).  

 

Tidsbrist gjorde att sjuksköterskor fick en sämre attityd till att vårda patienter med 

smittsamma sjukdomar. Eftersom patienterna var i behov av flera stödjande samtal än “andra” 

patienter, sjuksköterskorna ansåg att de tog tiden från andra patienter som behövde den bättre. 

Sjuksköterskorna uttryckte också ett behov av specialiserade infektionssjuksköterskor och en 

specifik avdelning för patienter med smittsamma sjukdomar för att avlasta 

medicinavdelningar och minska stressen och arbetsbördan där. Det skulle innebära positiva 

aspekter för patienterna då de skulle vara omgivna med kunnig personal, vilket skulle 

resultera i bra vård (Delobelle et al., 2009). Sjuksköterskorna uttryckte dock att tidsbrist var 

en orsak till att de inte kunde tillgodose sig rådande forskning under arbetstid. De upplevde 

också att informationskällorna var bristfälliga och inte alltid så källkritiska (Hassan & 

Washsheh, 2011).   

  

7.3 Erfarenhet och kunskap 

Erfarenhet har visat sig vara en viktig del i vården av patienter med smittsamma sjukdomar. 

Med erfarenhet kommer kunskap som ökar tryggheten i vårdandet. Acceptansen till både hur 

patienten förvärvade sin sjukdom men också mot själva sjukdomen ökade (Witt Sherman, 

2000a). Sjuksköterskor som tidigare blivit tillfrågade att vårda patienter med en smittsamma 

sjukdom hade mer erfarenhet och vilja till att vårda denna patientgrupp (Delobelle et al., 

2009; Oyeyemi et al., 2006). Det visade sig även att sjuksköterskor som själva valt att vårda 
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patienter med smittsamma sjukdomar hade en bättre attityd  (Witt Sherman, 2000a; Witt 

Sherman, 2000b). Erfarenheten av att arbeta på en avdelning där patienter med smittsamma 

sjukdomar befinner sig gjorde att deras empati och medkänsla för patienterna ökade (Witt 

Sherman, 2000b). Även sjuksköterskornas uppfattning av denna patientgrupp förändrades och 

de fick en mer humanistisk förståelse för dessa patienter då de blev mer känsliga, 

omsorgsfulla och mer fördomsfria (Witt Sherman, 2000a). Medan annan forskning visade att 

längre erfarenhet istället kunde leda till att sjuksköterskan uppvisade negativa attityder 

gentemot patienter med smittsamma sjudomar då de upplevde en ökad rädsla för att bli 

smittade (Akgun Kostak et al., 2012).  

 

Sjuksköterskorna som hade en bra kunskapsgrund uttryckte en positiv attityd till att vilja 

vårda patienter med smittsamma sjukdomar. Många sjuksköterskor uttryckte att kunskapen 

främjade vården av denna patientgrupp och de som hade en högre utbildningsgrad och högre 

professionell rang påvisade bättre attityder. Däremot uttryckte sjuksköterskor med sämre 

kunskap om smittsamma sjukdomar negativare attityder. Sjuksköterskorna fann det svårt att 

bemöta och vårda denna patientgrupp på ett optimalt sätt (Akgun Kostak et al., 2012; 

Delobelle et al., 2009; Frazer et al., 2011; Oyeyemi et al., 2006; Hassan & Washsheh, 2011). 

Utan de efterfrågade utbildning och extra träning för att kunna möta de situationer som kan 

uppstå i vården och vid bemötandet av patienter med smittsamma sjukdomarna (Delobelle et 

al., 2009).  

 

7.4 Känslomässiga upplevelser 

Sjuksköterskor ansåg att alla patienter oavsett sjukdom ska behandlas likvärdigt och med 

respekt (Delobelle et al., 2009; Frazer et al., 2011; Witt Sherman, 2000a). Flertalet av 

sjuksköterskorna uttryckte empati gentemot patienter med smittsamma sjukdomar (Delobelle 

et al., 2009; Röndahl, Innala & Carlsson, 2003). Sjuksköterskorna skuldbelade inte sina 

patienter på grund av hur de hade förvärvat sin sjukdom utan behandlade patienterna med 

empati och sympati (Delobelle et al., 2009; Frazer et al., 2011). De månade om att se 

patienten bakom sjukdomen för att kunna integrera med honom/henne på ett personligt plan 

och på så sätt finna en djupare förståelse för patientens livsvärld. Balansgången som uppstod 

mellan att vara privat och personlig kunde upplevas som en emotionell stress hos 

sjuksköterskan i vårdrelationen till patienten. Sjuksköterskan upplevde att hon blev mer som 

en anhörig för patienten än en professionell vårdare, vilket gjorde det svårt att ge patienten 
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stöd utan att bli för engagerad (Witt Sherman, 2000b). När sjuksköterskan inte klarade av 

balansgången mellan att vara personlig utan att bli för privat ökade den emotionella stressen. 

Ett sätt att hantera den emotionella stressen var att behålla sitt professionella förhållningssätt, 

det vill säga vara personlig men inte privat (Witt Sherman, 2000a). När patienterna kände 

förtroende för sin sjuksköterska öppnade vissa patienter upp sig och berättade om hur de 

förvärvade sin smittsamma sjukdom. Hade patienten blivit smittad utan att fått kännedom om 

att det förelåg en smittrisk upplevde sjuksköterskan en ilska riktad mot den personen som 

spred smittan (ibid.). De negativa förställningar sjuksköterskan hade mot patienter med 

smittsamma sjukdomar bör de bli medvetna om för att sedan kunna sätta föreställningarna 

inom parentes. Föreställningarna präglas av sjuksköterskans erfarenhet, tankar och normer om 

patienter med smittsamma sjukdomar som kan påverka henne negativt i omvårdnaden. Med 

tiden förändrades sjuksköterskans föreställningar i en positiv riktning, ju mer insikt i 

patientens livsvärld sjuksköterskan fick desto mer utmanade det hennes tidigare värderingar 

och erfarenheter om patienter med smittsamma sjukdomar. I samband med vården av denna 

patientgrupp upplevde sjuksköterskan att hon kunde identifiera sig med sin patient och 

relatera det till sin egen livssituation vilket ökade sjuksköterskans empati (Witt Sherman, 

2000a).  

 

Sjuksköterskorna kände empati för patienterna trots detta upplevde de rädsla för att vårda 

denna patientgrupp på grund av smittrisken. Rädslan hos somliga sjuksköterskor var så pass 

stark att de uttryckte ovilja mot att vårda patienter med smittsamma sjukdomar (Hassan, & 

Wahseheh, 2011). Dock uttryckte många sjuksköterskor motsatsen, de upplevde låg rädsla att 

förvärva smittsam sjukdomar inom sin profession (Frazer et al., 2011; Röndahl et al., 2003; 

Witt Sherman, 2000b). Genom kontinuerlig vård av patienter med smittsamma sjukdomar 

ökade känslan av trygghet (Delobelle et al., 2009; Frazer et al., 2011; Hassan & Wahseheh, 

2011; Witt Sherman, 2000b). Sjuksköterskorna lade inte för stor vikt vid riskerna att bli 

smittad,  då risker är en del av yrket och livet (Witt Sherman, 2000b; Frazer et al., 2011). 

 

7.5 Kultur och religion 

Kultur och religion kunde ligga till grund för de negativa attityder som förekom hos 

sjuksköterskor. Sjuksköterskans vårdande präglas även av de normer hon lever utifrån 

(Röndahl, et al., 2003; Witt Sherman, 2000a; Witt Sherman, 2000b). Många sjuksköterskor 

hade svårt att acceptera patienternas bakgrund då de ofta skiljde sig från deras egna, gällande 
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personliga värderingar och åsikter om sexuella läggningar. Det var viktigt för sjuksköterskan 

att kunna se bortom detta och inte döma patienten för dennes livsstil utan acceptera patienten 

som den är. Sjuksköterskan försökte utgå från sin professions värderingar om respekt och 

omsorg för alla patienter. Enligt sjuksköterskorna påverkades inte arbetet med att vårda 

patienter med smittsamma sjukdomar av deras andliga perspektiv, utan snarare förstärkte 

deras behov av andlig vägledning. För en del sjuksköterskor var den andliga och religiösa tron 

en del av deras personliga bakgrund och genom sin tro på en övermänsklig makt sökte dem 

andlig guidning och styrka genom böner (Witt Sherman, 2000b). 

 

8. Diskussion  

8.1 Metoddiskussion 

Enligt Forsberg och Wengström (2013) bör inkluderade artiklar inte vara äldre än fem år då 

forskning är en färskvara. När den inledande sökningen gjordes insåg vi att nyare forskning 

förekom sparsamt relaterat till vårt syfte. Forskning inom framförallt HIV/AIDS  hade sin 

kulmen år 1996, vilket vi ansåg var för gammalt då det kan ha hänt en hel del sen dess. Detta 

gjorde att vi främst sökte efter nyare artiklar men var även öppna för artiklar som var skrivna 

på hela 2000-talet. Detta tillvägagångssätt styrks av Axelsson (2012) som menar att det är 

möjligt att öka tidsperioden för att få fram mer relevant forskning. Inkludering av artiklar 

äldre än fem år är både en styrka och en svaghet. Svagheten är att nyhetsvärdet i resultatet kan 

vara inaktuellt. I vårt fall ansåg vi att nyhetsvärdet i dessa artiklar inte var inaktuella då 

resultatet i dessa artiklar liknande de resultaten som förekom i de nyare artiklarna. Styrkan 

med att inkludera både nya och äldre artiklar är att bredden på resultatet ökar. I denna 

litteraturöversikt har både kvantitativ och kvalitativ data inkluderats. Enligt Friberg (2012b) 

kan både kvalitativ och kvantitativ data användas i en litteraturöversikt. Detta poängterar även 

Forsberg och Wengström (2013), vilket stärks av Malterud (2009) som menar att använda sig 

av flera forskningsmetoder ger en bredare kunskap. I studiens inklusionskriterier valde vi att 

begränsa oss till artiklar som enbart är publicerade på engelska och svenska, därmed kan 

artiklar på andra språk ha missats. 

 

Databaserna Cinahl, PubMed och Psychinfo har använts eftersom dessa är relevanta för 

omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 2013). Andra databaser kunde ha inkluderats 

för att finna fler artiklar, dock tror vi inte att det hade varit relevant till vårt syfte. I 

sökprocessen tidiga skede söktes varje sjukdom på som ett enskilt sökord. Detta gjorde 
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sökprocessen lång samt otydlig och det skulle vara svårt för en utomstående att replikera 

sökningen. I det senare skedet sammanfogades sjukdomarna till en gemensam grupp och 

sökningen blev mer överskådlig, vilket i sin tur gör sökningsförfarandet lättare att replikera. 

Andra sökord skulle kunnat generera i andra relevanta artiklar. Efter att rådfrågat sakkunnig 

bibliotekarie på Linnéuniversitet fastställdes nuvarande sökord. Enligt Östlundh (2012) kan en 

förstahandssortering göras av sökträffarna genom att läsa artikeltitlarna. Utifrån detta kan de 

artikeltitlar som inte överensstämmer med studiens syfte sållas bort. I andrahandssorteringen 

lästes abstrakten för att få en inblick i vad artikeln handlar om. Verkar abstraktet bra väljs 

artikeln att läsas i fulltext, om inte exkluderas den. Därför valde vi att inte läsa alla abstrakt 

utan bara de som ansågs relevant till studiens syfte och en första- och andrahandssortering 

gjordes. Denna metod kan ha medfört att vissa relevanta artiklar exkluderats. När en artikel 

som anses relevant för studien påträffas bör dess referenslista granskas för att på så vis kunna 

påträffa fler passande studier genom manuell sökning (Forsberg & Wengström, 2013). 

Referenslistorna för våra valda studier kunde ha granskats noggrannare för att på det viset ha 

funnit fler relevanta artiklar. Den artikeln vi fann genom manuell sökning bör efter att 

granskat artikelns nyckelord framkommit i de valda databaserna. Vi kan inte redogöra för 

varför inte den fanns bland sökträffarna, vilket kan anses vara en svaghet i vår sökprocess. I 

vår litteraturöversikt ingår nio stycken artiklar. Axelsson (2012) menar på att välgjorda studier 

som innehåller ett begränsat antal artiklar vilka är relevanta till studiens syftet är att föredra, 

istället för att ha ett för omfattande material som leder till begränsad relevans.     

 

Kvalitetsgranskningen utgick från Fribergs (2012b) granskningsmallar gällande kvalitativ och 

kvantitativ studier. Vi valde att inte modifiera granskningsmallarna. Utifrån 

granskningsmallarnas svar och helhetsintrycket av artikeln bedömdes kvalitén med hög, 

medel och låg. Artiklar med kvalitén låg exkluderas från studien. Vi valde att inte ha ett 

poängsystem eftersom det kan vara missvisande. Att använda sig av poängsättning kan göra 

att vissa aspekter överskattas i granskningen och för stor vikt läggs vid delar i artikeln som 

inte borde ta så stor plats. På samma vis kan andra aspekter underskattas och därav kan ett 

poängsystem ge en felaktig bild av artikelns kvalité (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). 

Genom att vi har haft ett helhetsintryck i vår kvalitetsbedömning kan det ha inverkat på 

bedömning av artiklarnas kvalitet. Om någon annan utomstående utfört granskningen kunde 

troligtvis helhetsintrycket blivit annorlunda. Större vikt hade förmodligen lagts vid andra 

delar i artikelgranskningen, vilket hade resulterat i annan bedömning av artiklarnas kvalité. 

Beroende på vilka delar granskaren större vikt vid kan exkluderade artiklar inkluderas 

https://www.google.se/search?biw=1920&bih=955&q=bibliotekarie&spell=1&sa=X&ei=bQnQUqr7G4efyQPtpICwAw&ved=0CC0QBSgA
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och vice versa, detta kan ha påverkat resultatet. Granskningen utfördes först enskilt för att 

sedan diskuteras och jämföras i grupp. Att granskningen genomfördes oberoende av varandra 

stärker studiens pålitlighet (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Vi anser att de artiklar som 

uteslöts på grund av låg kvalité inte skulle ha tillfört resultatet något extra material eller nya 

infallsvinklar.  

 

Analysdelen gjordes först enskilt för att sen diskuteras och sammansättas i gruppen. Enligt 

Olsson och Sörensen (2011) ökar det trovärdigheten att först bearbeta analysen enskilt utifrån 

olika perspektiv. Sedan diskuterades de i grupp och sammanställdes när det förelåg konsensus 

i gruppen. Detta kallas för forskartriangulering, vilket ökar pålitligheten till studien (Forsberg 

& Wengström, 2013; Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012). Vi fick göra en justering av 

syftet under processens gång eftersom studiernas resultat inte överensstämde helt med 

studiens dåvarande formulering av syftet. Syftet formulerades om för att passa innehållet i 

artiklarnas resultatdel bättre. Ett arbetssyfte bestäms i ett tidigt skede av arbetsprocessen men 

det måste oftast omarbetas under processens gång (Axelsson, 2012). Då artiklarna är skrivna 

på engelska med vetenskapliga termer kunde språkliga hinder uppstå eftersom engelska inte 

är vårt modersmål (Friberg, 2012b). Detta löstes genom att använda sig av lexikon och ta 

hjälp av varandras kompetens i språket. När likheter och skillnader ur artiklarnas resultat 

skulle översättas från engelska till svenska kan det ha lett till att felaktiga översättningar har 

förekommit. Detta kan i sin tur ha påverkat studiens resultat. Enligt Fribergs (2012b) modell 

över att göra en litteraturöversikt skall resultat delas in två delar. Den första delen utgår från 

att beskriva artiklarnas syfte, metod, teoretiska utgångspunkter med mera, även påvisa 

likheter och skillnader mellan artiklarna. Denna delen valde vi att exkludera eftersom vi 

tidigare har redovisat liknande data i bilaga IIII. Vi anser att återupprepa detta inte skulle 

bidra med något till vår litteraturöversikts resultatdel.    

 

Samtliga inkluderade artiklar i vår studie har fört ett etiskt resonemang, vilket är av stor 

betydelse. Även att utesluta resultat pågrund av personliga åsikter är oetiskt i enlighet med 

Forsberg och Wengström (2013). Inga artiklar eller resultat har i denna studie exkluderats på 

grund av författarnas åsikter. Allt resultat som varit relevant för studiens syfte har 

presenterats. Vi har också utgått från vetenskapsrådets riktlinjer gällande forskarens etiska 

åtaganden.   
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Överensstämmer två kontexter så mycket att det går att ta undersökningen från kontext A till 

kontext B och få ett liknande resultat klassas det som överförbart (Lincoln & Guba, 1985). I 

denna litteraturöversikt har artiklar från länder över hela världen inkluderats, det vill säga 

flera olika kontext är belysta. Med detta globala perspektiv finns det både styrkor och 

svagheter. Svagheten är att kontexten mellan länderna kan skilja sig åt för mycket vilket gör 

det svårt att överföra resultatet. Exempelvis kan attityder mot patienter med smittsamma 

sjukdomar skilja sig mellan svenska och jordaniska sjuksköterskor. En orsak till detta kan 

vara att ländernas religion och kultur skiljer sig åt. Styrkan med att inkludera flera länder är 

att det blir en bredd i resultatet. En annan styrka är att resultatet kan påvisa skillnader och 

likheter gällande vad som påverkar sjuksköterskornas attityder mot patienter med smitsamma 

sjukdomar i de olika länderna.Vår utgångspunkt var att generellt undersöka vad som påverkar 

sjuksköterskornas attityder till patienter med smittsamma sjukdomar och därav valde vi att 

inkludera sjukdomar med olika smittvägar. Valet föll därmed på HIV/AIDS och hepatit C 

som är blodsmittor, tuberkulos som är en luftburen smitta och MRSA som är en 

kontaktsmitta. En annan aspekt är att sjukdomarna förekommer globalt. Det visade sig att det 

inte fanns någon forskning gjord på sjukdomarna MRSA och tuberkulos relaterat till studiens 

syfte utan mer forskning fanns kopplat till sjukdomar som smittas via blod. Därför är vårt 

resultat mer överförbart till blodburna smittor än luftburna- och kontaktsmittor. Att ge en 

noggrann beskrivning av analysarbete är ett sätt för läsaren att bedöma tolkningarnas giltighet 

(Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012; Willman et al., 2011).  

 

8.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att undersöka vad som påverkar sjuksköterskans 

attityder vid omvårdnaden av patienter med smittsamma sjukdomar. Litteraturöversiktens 

resultat har presenterats i fem olika teman, karakteristik, kultur och religion, arbetsmiljö, 

erfarenhet och kunskap samt känslomässiga upplevelser. I resultatdiskussion kommer några 

av temana diskuteras.  

 

Studiens resultat visar att brist på kunskap men också innehavandet av kunskap påverkar 

sjuksköterskans attityder. Högre kunskapsnivå inom ämnet visade sig ha en positiv inverkan 

på sjuksköterskans attityder. Hade sjuksköterskorna kunskap om hur sjukdomarna smittades 

och om hur smittspridningen kunde undvikas skapades större trygghet i vårdandet. Medan 

sjuksköterskorna med sämre kunskap om smittsamma sjukdomar kände större otrygghet 
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eftersom sjuksköterskorna inte hade kunskap om hur de kunde skydda sig själva och sin 

omgivning. En orsak till vårdlidande kan vara okunskap (Eriksson, 1994). När sjuksköterskan 

istället har relevant kunskap bidrar det till att patientens vårdlidande kan förhindras.  

Annan forskning påvisar att kunskapsbrist hos sjuksköterskorna var en ledande omständighet 

till att sjuksköterskorna inte var villiga att vårda patienter med smittsamma sjukdomar 

(Pickles, King & Belan, 2009). Flertalet sjuksköterskor i litteraturöversiktens resultat 

uttryckte att de önskade få mer information och en ökad kunskap inom området, för att kunna 

vårda patienterna på bästa sätt. Finns kunskap om smittspridning och hur personalen kan 

skydda sig kommer osäkerheten i vårdandet av smittsamma sjukdomar minska. Andersson, 

Lindholm och Fossum (2011) beskriver hur patienter med MRSA upplever att sjuksköterskor 

hade bristfällig kunskap inom området. Patienterna skildrar att sjuksköterskornas kunskap i 

hur sjukdomen sprids, hur de ska skydda sig samt vilka riktlinjer de ska följa är bristande. 

Sjuksköterskans okunskap visade sig när hon skulle informera patienten om sjukdomen och 

svara på dennes frågor. Okunskapen kunde då leda till att sjuksköterskan ingav en felaktig 

bild av sjukdomen, vilket kunde få patienten att uppleva sin sjukdom värre än den var. 

Bristfällig kunskap hos sjuksköterskan kan även visa sig som en osäkerhet i 

omvårdnadsarbetet av patienten med smittsamma sjukdomar. Denna osäkerheten kan det leda 

till ångest hos patienten (ibid.), vilket vi tror kan skapa ett vårdlidande. Sjuksköterskor antas 

vara kunniga inom olika sjukdomsområden då det ingår i deras profession. Har sjuksköterskan 

tillräcklig kunskap kan det skapa en säkerhet som sedan märks i mötet med patienten. 

Säkerhet kan innebära att hon är mer öppen för att skapa en vårdrelation till patienten då hon 

känner sig trygg i sin professionella roll vilket skapar en trygghet för patienten (Dahlberg & 

Segesten, 2010). En bra vårdrelation är grundläggande för att patienten ska skapa ett 

förtroende och respekt till sin sjuksköterska (Tarlier, 2004). I litteraturöversiktens resultat 

uttrycker sjuksköterskorna som hade erfarenhet av att vårda patienter med smittsamma 

sjukdomar en större vilja till att vårda denna patientgrupp. Längre erfarenhet visade sig kunna 

inverka både positivt och negativt gällande attityderna hos sjuksköterskorna. Vissa 

sjuksköterskor menar på att längre erfarenheter gav en bättre attityd gentemot patienter med 

smittsamma sjukdomar med andra menar på att längre erfarenhet gav en mer negativ attityd. 

Äldre sjuksköterskor från Turkiet uttryckte åsikter om att längre erfarenhet gav en negativare 

attityd, vi tror att det kan ha att göra med att personer beroende av hemland, kulturell och 

religiös bakgrund men även ålder inverkar på vilka attityder de har gentemot patienter med 

smittsamma sjukdomar. Speciellt sjukdomar som sprids genom blodsmitta och sexuell 

kontakt. Litteraturöversiktens resultat påvisar att sjuksköterskor som har positiva attityder 
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relaterat till sin erfarenhet ansåg att de lättare kunde relatera till patienterna, vilket ökade 

deras medkänsla och empati för patienterna. Detta underlättade även för sjuksköterskorna att 

se till hela patienten och inte enbart till sjukdomen. Empati och medkänsla främjar skapandet 

av en bra vårdrelation mellan patienten och sjuksköterskan (Snellman, 2009), vilket minskar 

vårdlidandet hos patienten (Eriksson, 1994). 

 

Genom att fokusera på smittsamma sjukdomar har vi upptäckt att vården av patienter med 

smittsamma sjukdomar ofta upplevs komplex. Många sjuksköterskor i litteraturöversiktens 

resultat har uttryckt olika känslotillstånd som de upplever i vårdandet av denna patientgrupp. 

Den mest framträdande känslan som benämns är rädsla. Rädsla för att vårda patienter med 

smittsamma sjukdomar. Rädslan har sitt ursprung i om sjuksköterskorna upplever rädsla för 

att själva bli smittade av sjukdomen. Beroende av smittväg varierar rädslan. Sjukdomar som 

sprids genom blodsmitta skapade mindre rädsla än sjukdomar som är luftburna eller sprids via  

kontakt. Annan forskning visar att sjuksköterskestudenter som har varit i möte med 

kontaktsmitta uppger att sjuksköterskorna på avdelningen uttrycker att det känns tryggare om 

patienten isoleras. Isolering gör att smittspridningen hindras och skapar en falsk trygghet hos 

personalen, attityden var om hamnade patienten i isolering blev allt bra. Men de undvek ändå 

överflödig kontakt med dessa patienter (Cassidy, 2006). Vi tror att kulturella skillnader är en 

viktig beståndsdel i om rädsla förekommer eller inte. I en studie från Kina uttrycker  

sjuksköterskor en stor rädsla för att smittas och vissa uttryckte även att rädslan var så stark att 

de undvek patienter med smittsamma sjukdomar (Chen & Han, 2010). Medan sjuksköterskor 

från USA och Spanien uttrycker att de inte skulle ha några problem med att vårda patienter 

med smittsamma sjukdomar (Bray Preston et al., 2000; Pita-Fernandéz et al., 2004). Detta är 

ett tydligt exempel på att kulturella skillnader mellan länderna påverkar. Vi drar slutsatsen 

efter att läst våra utvalda artiklars resultat att sjuksköterskor har ett distansierat 

förhållningssätt gentemot patienter med smittsamma sjukdomar. Det kan leda till ett 

missgynnande vårdande möte som i sin tur kan leda till att ett vårdlidande uppstår (Eriksson, 

1994). Vi tror att patienter och anhöriga i många fall bortser från att sjuksköterskan är en 

människa med egna känslor. Trots att hon försöker bortse från sina egna känslor på 

arbetsplatsen så finns det även med henne i hennes personliga livsvärld. Sjuksköterskornas 

livsvärld präglas bland annat av hennes föreställningar (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Föreställningar kan påverka hur sjuksköterskan tror att patienten har förvärvat sin sjukdom 

(Birkler, 2003).  



  
 

24 

Utifrån sjuksköterskans föreställningar om hur patienten förvärvade sin smittsamma sjukdom 

var vissa smittvägar mer accepterade än andra. Litteraturöversiktens resultat visar på att 

patienter som har förvärvat sin smittsamma sjukdom genom drogmissbruk eller 

homosexualitet uttryckte sjuksköterskorna större motvilja gentemot. Motviljan till att vårda 

kan vi dra till sjuksköterskans personliga normer och föreställningar. Dahlberg och Segesten 

(2010) menar att ställs sjuksköterskan inför något hon upplever främmande och inte känner 

sig komfortabel med kan en konflik uppstå. Detta återfinns även i litteraturöversiktens 

resultat. Dock kan sjuksköterskor som inte känner sig komfortabla i att vårda patienter med 

smittsamma sjukdomar ändå känna empati för patienten. Det kan i sin tur  minska patientens 

lidande eftersom sjuksköterskan bekräftar och meddelar att hon ser patientens lidande 

(Eriksson, 1994). Empati är inget sjuksköterskan kan lära sig genom sin utbildningen utan 

något som finns hos henne i sitt möte med patienten. Det kan inte heller tvingas fram utan 

uppkommer i det spontana mötet med den lidande patienten och utgår från sjuksköterskans 

livsvärld (Norvedt & Grimen, 2006). I mötet med patienter med smittsamma sjukdomar tror 

vi att sjuksköterskor vill känna empati för patienten. Dock kan patientens bakgrund påverka 

sjuksköterskans empati beroende hur patienten har förvärvat sin sjukdom. Är sjukdomen 

självförvållade exempelvis genom drogmissbruk kan det vara svårare för sjuksköterskan att 

inte skuldbelägga patienten och ha attityden “skyll dig själv”. Om sjuksköterskan inte känner 

den spontana känslan av empati så kan hon förhoppningsvis känna medlidande. Eriksson 

(1994) menar att medlidande är när människan känner sensibilitet inför andra medmänniskors 

lidande och smärta. Även hur hon kan underlätta en persons lidande. En annan benämning av 

medlidande som diskuteras är att känna med någon som lider av nöd och brist, vilket skapar 

en känsla av att vilja lindra denna brist på resurser. Oavsett vilket medlidande sjuksköterskan 

utgår i från så har hon ändå i åtanke att göra gott och minska vårdlidandet (Eriksson, 1994).  

Sjuksköterskor i litteraturöversiktens resultat som valde att vårda patienter med smittsamma 

sjukdomar uttryckte att det var svårt att sätta en gräns mellan att vara personlig och privat. 

Detta stärks av Dahlberg och Segesten (2010) som diskuterar problematiken mellan att vara 

personlig utan att bli för privat. Vi tror det kan vara ett  dilemma hos sjuksköterskor som 

vårdar patienter med lång sjukhusvistelse eller regelbunden kontakt med sjukvården.  

Risken finns att sjuksköterskan delger privata detaljer om sig själv och att fokuset blir på 

sköterskan och inte mot patienten. Detta kan missgynna det vårdandet mötet vilket i sin tur 

kan skapa ett vårdlidande för patienten, då sjuksköterskan inte är professionell. Eriksson 

(1994) skriver att det lidande som åstadkoms hos varandra är oftast dolt och vid en del 

tillfällen helt omedvetet.   
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För att skapa en bra arbetsmiljö för sjuksköterskan krävs det att hon känner sig trygg på sin 

arbetsplats (Dahlberg & Segesten, 2010). Vid vård av patienter med smittsamma sjukdomar 

kan denna trygghet störas. I litteraturöversiktens resultat framkommer det att smittsamma 

sjukdomar är något som kan spridas vidare om inte rätt säkerhetsutrustning finns att tillgå, 

eller om inte rådande säkerhetsföreskrifter följs. Därför skapar det en otrygghet och 

frustration hos sjuksköterskorna när inte sjukhusen kan tillgodose avdelningarna med säkra 

produkter. Eller när tydliga föreskrifter inte finns för vård av patienter med blodsmitta, 

luftburen- och kontaktsmitta. Sjuksköterskestudenter i annan forskning uttrycker att de känner 

nervositet av att använda gemensamma medicinteknisk utrustning eftersom de inte vill vara 

orsaken till att smittan sprids vidare (Cassidy, 2006). Öhrn (2009) beskriver att 

säkerhetsåtgärder påverkar personalens attityder och attityderna kan i sin tur inverka hur hon 

väljer att använda sig av säkerhetsrutinerna. Vi förstår att oron kan påverka attityden, om det 

inte finns tydliga föreskrifter att följa kan detta skapa en otrygghet som i sin tur leder till 

felaktiga attityder om patienter med smittsamma sjukdomar. Attityder kan spridas mellan 

vårdpersonal och gör att patienter känner sig isolerade och osynliga, vilket kan skapa ett 

vårdlidande (Eriksson, 1994). Annan forskning visar att patienter som kräver extra resurser 

ökar arbetsbördan och kan enligt sjuksköterskorna upplevas som besvärliga eller krångliga. 

Sjuksköterskan väljer att gå in sist till patienten med smittsamma sjukdomar eller skjuter upp 

en arbetsuppgift vilket i slutändan drabbar patienten (Cassidy, 2006). Detta beskriver Eriksson 

(1994) som fördömelse och straff, men också som maktutövning vilket bidrar till ett 

vårdlidande för patienten. En studie visar att patienter upplevde att de känner sig vara 

pestsmittade och därför uttryckte de en oro för att smitta sjuksköterskorna under arbetet. 

Följde sjuksköterskorna inte säkerhetsrutinerna på avdelningen upplevde patienterna sig 

otrygga och de kunde inte släppa oron av att kunna smitta sjuksköterskorna. Somliga patienter 

med smittsamma sjukdomar vågade inte påpeka för sjuksköterskorna att de kanske borde ha 

på sig förkläde, handskar och sprita händerna innan de utförde ett arbete på grund av 

smittorisken. Patienterna ansåg att sjuksköterskorna förmodligen visste vad de höll på med då 

det var deras jobb (Andersson et al., 2011). Det är därmed en viktig aspekt att 

sjuksköterskorna alltid bör följa de föreskrivna säkerhetsrutinerna som råder, vilket är i 

enlighet med litteraturöversiktens resultat. Dels för att otryggheten hos patienterna ska minska 

men också för att skydda sjuksköterskorna, övrig personal och patienter från att bli smittade. 

Detta styrks av annan forskning där patienterna uttryckte att de förstod bättre varför 

skyddsåtgärder användes om sjuksköterskan förklarade för patienten vikten av att vårdarna 

följde säkerhetsföreskrifterna. Kommunikation mellan patient och sjuksköterska ökade 
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förståelsen för sjuksköterskans agerande (Cassidy, 2006). Eriksson (1994) skriver att det finns 

många sätt att lindra lidandet på, exempelvis genom att gå in i en relation med patienten och 

vara ärlig vilket gör att patienten känner sig sedd och det i sin tur kan lindra lidandet. 

 

Emotionell stress är en gemensam känsla som många sjuksköterskor i vår litteraturöversikts 

resultat har uttryckt att de upplevde i samband med vårdandet av patienter med smittsamma 

sjukdomar. Sjuksköterskor kan under sitt arbete med patienter med smittsamma sjukdomar 

utsättas för många utsatta situationer som utmanar och påverkar dem. Sjuksköterskor i 

litteraturöversiktens resultat uttryckte att de upplevde emotionell stress när de blev för privata 

med sina patienter och hade problem med att skapa gränser mellan att vara privata och 

professionella. Sjuksköterskor upplevde det svårt att avskärma sig på ett själsligt plan från en 

patient som de kände empati för. De uttryckte även att den professionella rollen ingav mer 

trygghet och det blev lättare att distansiera sig från patienterna om den rollen antogs. I 

litteraturöversiktens resultat redogjorde sjuksköterskorna för att när gränserna mellan att vara 

personlig och privat överträddes blev det lättare att anta rollen som patientens anhörig än 

professionell vårdare. Denna överträdelse skapade emotionell stress hos sjuksköterskan.  

Sjuksköterskor uttryckte att med hjälp av spegling kunde emotionellt jobbiga stunder lyftas 

med övrig personal, det vill säga att efter arbetspasset slut satte sig sjuksköterskorna ner och 

åtgav dagen med sina kollegor och diskuterade det som känts jobbigt. Detta skulle hjälpa till 

att minska den emotionella stressen hos sjuksköterskorna (Visintini, Campanini, Fossati, 

Bagnato, Novella & Maffei, 1996), vilket är i enlighet med vad Eriksson (1994) beskriver. 

Annan forskning visade att sjuksköterskor upplevde emotionell stress i samband med 

vårdandet av patienter med smittsamma sjukdomar eftersom deras arbetsbörda ökade. Enligt 

sjuksköterskorna krävdes det mer resurser för att vårda en patient med smittsamma 

sjukdomar, medan andra ansåg det vara stressande när deras dagliga rutiner ändrades 

(Cassidy, 2006). Okunskapen om hur sjukdomarna smittades vidare och hur de skulle skydda 

sig själva och andra ökade den emotionella stressen hos sjuksköterskorna. Sjuksköterskor 

utsätts dagligen för emotionell stress och sorg. Genom att behålla sitt professionella 

förhållningsätt och inte bli för involverad i patienten är ett sätt för sjuksköterskan att minska 

den emotionella stressen som kan uppstå. Dock får sjuksköterskan inte helt distansiera sig 

från sina patienter eftersom det vårdande mötet måste fortfarande vara vårdande.  
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9. Fortsatt forskning 

Genom att belysa detta ämne var vår förhoppning att sjuksköterskor skulle bli medvetna och 

reflektera kring sina föreställningar om smittsamma sjukdomar och vad som påverkar dessa 

föreställningar. Eftersom vi inte fann forskning som har studerat tuberkulos eller MRSA som 

var relevant till vårt syfte skulle detta vara intressant att forska kring. Forskning gällande 

tuberkulos och MRSA skulle bidra till att öka kunskapen om vad som påverkar 

sjuksköterskors attityder gällande luftburen- och kontaktsmitta. Även kvalitativ forskning om 

hur sjuksköterskans föreställningar påverkar omvårdnaden av dessa patienter skulle vara av 

intresse. Under arbetet med vår litterturöversikt studie har vi även uppmärksammat att det är 

sparsamt med forskning som belyser ett patientperspektiv. Studier som har ett 

patientperspektiv skulle bidra till mer förståelse om hur sjuksköterskans attityder upplevs av 

patienten.  

 

10. Slutsats  

Genom denna litteraturöversikt visade det sig att det finns flera olika orsaker som påverkar 

sjuksköterskans attityder i omvårdnaden av patienter med smittsamma sjukdomar. Många 

sjuksköterskor upplever svårigheter i att vårda patienter med smittsamma sjukdomar. Dels på 

grund av olika bakgrunder och kulturer, men också till följd av brist på erfarenhet och 

kunskap. En distans mellan sjuksköterskan och patienten kan skapas om sjuksköterskan 

upplever rädsla för att själv bli smittad eller sprida smittan vidare. Distansen dem emellan kan 

skapa ett vårdlidande hos patienten. Trots rädslan upplevde sjuksköterskan empati för 

patienten, vilket kan lägga grunden till en god vårdrelation.  Studiens resultat skulle kunna 

leda till att sjuksköterskor reflekterar över vad som påverkar sitt eget agerande i vården av 

denna patientgrupp. Genom reflektion kan onödigt vårdlidande minska för patienter med  

smittsamma sjukdomar och skapa en trygghet i vårdandet för sjuksköterskan.  
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Bilagor 

Bilaga I – Databassökning  

Tabell 1. Databassökning i PubMed.  

Sökord  Antal träffar  Antal 

lästa 

titlar 

Antal 

lästa 

abstrakt  

Antal 

lästa 

artiklar  

Antal 

använda 

artiklar  

Artikel 

nummer 

Communicable diseases  19831 0 0 0 0  

Attitude  254165 0 0 0 0  

Nurses 68629 0 0 0 0  

Nurse-patient relations  29764 0 0 0 0  

Attitude of health personnel 115715 0 0 0 0  

Nursing  217244 0 0 0 0  

Hepatitis C 45073 0 0 0 0  

HIV 78617 0 0 0 0  

Tuberculosis  154046 0 0 0 0  

Methicillin-resistant staphylococcus aureus 6091 0 0 0 0  

Communicable diseases OR Hepatitis C OR HIV OR Tuberculosis 

OR Methicillin-resistant staphylococcus aureus AND Nurse-

patient relations (10 years)  

28 28 15 7 0  

Communicable diseases OR Hepatitis C OR HIV OR Tuberculosis 

OR Methicillin-resistant staphylococcus aureus AND Attitude of 

health personnel (10 years) (Adult:19 + years)  

141 141 67 10 1 3 

Communicable diseases OR Hepatitis C OR HIV OR Tuberculosis 

OR Methicillin-resistant staphylococcus aureus AND Attitude 

AND Nursing (10 years) 

53 53 28 12 1 3 

Communicable diseases OR Hepatitis C OR HIV OR Tuberculosis 

OR Methicillin-resistant staphylococcus aureus AND Attitude of 

health personnel AND Nursing (10 years) 

64 64 33 14 1 3 

 



  
 

 

Tabell 2. Databassökning i Cinahl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sökord Antal 

Träffar 

Antal 

lästa 

titlar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

använda 

artiklar 

Artikel 

nummer 

Communicable diseases 4051 0 0 0 0  

Hepatitis C (explode) 4885 0 0 0 0  

HIV/AIDS nursing 537 0 0 0 0  

Methicillin-resistant staphylococcus aureus 1363 0 0 0 0  

Tuberculosis 6958 0 0 0 0  

Nurse Attitudes 15,347 0 0 0 0  

Nursing Care 170,081 0 0 0 0  

Nurse-Patient Relations 14,811 0 0 0 0  

Communicable diseases OR  Hepatitis C OR  HIV/AIDS nursing 

OR Methicillin-resistant staphylococcus aureus OR Tuberculosis 

AND  Nurse Attitudes 

75 75 23 7 3 3,8,9 

Communicable diseases OR  Hepatitis C OR  HIV/AIDS nursing 

OR Methicillin-resistant staphylococcus aureus OR Tuberculosis 

AND Nursing Care 

(10 years) (all adult) 

123 123 27 7 1 3 

Communicable diseases OR  Hepatitis C OR  HIV/AIDS nursing 

OR Methicillin-resistant staphylococcus aureus OR Tuberculosis 

AND  Nurse-Patient Relations 

68 68 15 6 0  



  
 

 

Tabell 3. Databassökning i PsychInfo. 

 

Sökord Antal träffar  Antal 

lästa 

titlar 

Antal 

lästa 

abstrakt  

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

använda 

artiklar 

Artikel 

nummer  

Infectious disorders 6316 0 0 0 0  

Attitudes 82875 0 0 0 0  

Nurses 12046 0 0 0 0  

Nursing  8820 0 0 0 0  

Tuberculosis  445 0 0 0 0  

HIV 15361 0 0 0 0  

Hepatitis 1378 0 0 0 0  

Methicillin-resistant staphylococcus aureus  71 0 0 0 0  

Infectious disorders OR Tuberculosis OR HIV OR Hepatitis OR 

Methicillin-resistant staphylococcus aureus AND Attitudes AND 

Nurses (10 years)  

56 56 30 12 6 1, 2, 3, 4, 

5, 7  

Infectious disorders OR Tuberculosis OR HIV OR Hepatitis OR 

Methicillin-resistant staphylococcus aureus AND Attitudes AND 

Nursing (10 years) 

20 20 18 7 2 1, 7  

 

 



  
 

 

Bilaga II – Kvalitativ kvalitétsbedömning  

Författarna använde sig av kvalitativ och kvantitativ granskningsmall ur: Friberg, F. (2012) 

Att göra en litteraturöversikt. Friberg, F. (red.) Dags för uppsats – Vägledning för 

litteraturbaserade examensarbeten. (s.133 -144 ). Studentlitteratur: Lund.  

Den totala bedömningen av artiklarnas kvalitet bedömdes med hög, medel och låg.  

  

Kvalitativ kvalitetsbedömning 

Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och avgränsat? 

Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade?  

Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så fall 

beskriven? 

Vad är syftet? Är det klart formulerat?  

Hur är metoden beskriven? 

Hur är undersökningspersonerna beskrivna? 

Hur har data analyserats? 

Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

Vad visar resultatet? 

Hur har författarna tolkat studiens resultat? 

Vilka argument förs fram? 

Förs det några etiska resonemang? 

Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? 

Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex. vårdvetenskapliga antaganden? 

  



  
 

 

Bilaga III – Kvantitativ kvalitétsbedömning  

Författarna använde sig av kvalitativ och kvantitativ granskningsmall ur: Friberg, F. (2012) 

Att göra en litteraturöversikt. Friberg, F. (red.) Dags för uppsats – Vägledning för 

litteraturbaserade examensarbeten. (s.133 -144 ). Studentlitteratur: Lund.  

Den totala bedömningen av artiklarnas kvalitet bedömdes med hög, medel och låg.  

 

Kvantitativ kvalitetsbedömning  

Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och avgränsat?  

Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 

Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så fall 

beskriven? 

Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

Hur är metoden beskriven? 

Hur har urvalet gjorts? 

Hur har data analyserats? Vilka statistiska metoder användes? Var dessa adekvata?  

Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? I så fall hur? 

Vad visar resultatet? 

Vilka argument förs? 

Förs det några etiska resonemang? 

Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall, t.ex. vad gäller 

generaliserbarhet? 

Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex. omvårdnadsvetenskapliga antaganden? 



  
 

 

Bilaga IIII – Översikt av analyserad litteratur  

Nr Författare, År, Land Tidsskrift, Titel Syfte  Metod Resultat Kvalitet  

1 Akgun Kostak, M., Unsar, 

S., Kurt, S. & Erol, O.  

2012. Turkiet. 

International Journal of 

Nursing Practice. 

Attitudes of Turkish 

midwifes and nurses 

working at hospitals towards 

people living with human 

immunodeficiency 

virus/acquired immune 

deficiency syndrome.  

Undersöka attityder mot personer 

med hiv/aids hos turkiska 

sjuksköterskor och barnmorskor 

och identifiera faktorer som 

påverkar dessa.  

Kvantitativ. Deskriptiv 

tvärsnittsstudie. 46 barnmorskor 

och 192 sjuksköterskor deltog i 

studien. Materialet samlades in med 

hjälp av ett frågeformulär som 

sedan analyserades med analytisk 

statistik.  

De kvinnor som var gifta hade en 

mer negativ syn på människor som 

hade hiv/aids än de som var singlar. 

Det fanns även en koppling mellan 

rädslan att smittas av hiv/aids till 

antal barn kvinnorna hade. Högre 

ålder och längre erfarenhet gav en 

mer negativ attityd.  

Hög  

2 Delobelle, P., Rawlinson, 

J.L., Nutuli, S., Malatsi., I., 

Decock, R. & Depoorter, 

A.M. 

2009. Belgien.  

Journal of advanced 

nursing.  

HIV/AIDS knowledge, 

attitudes, practices and 

perceptions of rural nurses in 

South Africa. 

Undersöka kunskap, attityder, 

erfarenheter och uppfattningar 

relaterat till hiv/aids hos de 

övervägande mörkhyade 

sjuksköterskorna på landsbygden.   

Mixed-method. Huvudsakligen 

kvantitativ. Studien utfördes i 

Sydafrika. Tvärsnittsstudie 

kompletterat med kvalitativa 

metoder såsom 

fokusgruppsintervjuer och 

djupgående individuella intervjuer. 

Totalt deltog 140 sjuksköterskor. 

Materialet analyserades med SPSS 

15.0 och innehållsanalys.  

Kunskap var signifikant associerat 

till sjuksköterskornas professionella 

rang, tidigare utbildning i hiv/aids, 

ålder och kön. Sjuksköterskorna 

hade mycket empati till dessa 

patienter och ansåg att de skulle 

behandlas som vilka andra patienter 

som helst. En rädsla för att bli 

smittad fanns hela tiden.  

 

Medel  

3 Frazer, K., Glacken, M., 

Coughlan, B., Staines, A. 

& Daly, L. 

2011. Irland.  

Journal of advanced 

nursing. 

 Hepatitis C virus in primary 

care: survey of nurses’ 

attitudes to caring.  

1) Mäta attityder som finns hos 

sjuksköterskor i primärvården mot 

personer med hepatit c 2) Jämföra 

attityder hos olika grupper av 

sjuksköterskor 3) Vilken inverkan 

demografiska faktorer har på 

attityder.  

Kvantitativ. Tvärsnittsstudie.  

560 respondenter deltog i studien. 

Materialet analyserades med SPSS 

12.0.  

Majoriteten av respondenterna var 

villiga att vårda en patient med 

hepatit C. Men 33 % ansåg att de 

hade för lite kunskap för att ge en 

effektiv vård.  

Hög  

4 M Hassan, Z. & A 

Wahsheh, M.  

2011. Jordanien.  

Issues in mental health 

nursing.  

Knowledge and attitudes 

ofJordanian nurses towards 

patients with HIV/AIDS: 

Findings from a nationwide 

survey.  

1)Fastställa kunskapsnivån av 

hiv/aids. 2) Identifiera vart 

sjuksköterskorna hittat information 

och kunskap om hiv/aids och varför 

de är rädda för att drabbas av 

hiv/aids 3) Undersöka de attityder 

som finns hos sjuksköterskor mot 

personer med hiv/aids.  

Kvantitativ. Tvärsnittsstudie. 

Ändmålsenligt urval. 922 

sjuksköterskor deltog i studien. 

Materialet analyserades med SPSS 

16.0.  

Kunskapen hos sjuksköterskorna var 

överlag låg. Mer än två tredjedelar 

av dem skulle vägra ge vård till en 

patient som hade hiv/aids för att de 

själva var rädda för att drabbas av 

smittan. Informationen om hiv/aids 

har de fått genom internet eller 

vänner och kollegor. 

Hög 



  
 

 

Nr Författare, År, Land Tidsskrift, Titel Syfte  Metod Resultat Kvalitet  

5 Oyeyemi, A., & Oyeyemi, 

B. & Bello, I.  

2006. USA.  

Journal of advanced 

nursing.  

Caring for patients living 

with AIDS: knowledge, 

attitude and global level of 

comfort.  

1)Fastställa kunskap, attityder och 

trygghet i att ge vård till en patient 

med aids. 2) Jämföra sambandet 

mellan sjuksköterskors trygghet, 

kunskap och attityder av vården till 

dessa patienter. 3) Identifiera 

sociodemografiska variabler som 

påverkar sjuksköterskans attityder 

och trygghet.    

Kvantitativ. Studien utfördes i 

Nigeria. Enkätundersökning. 277 

respondenter deltog i studien. 

Materialet analyserades med 

deskriptiv statistik.  

70 % var villiga att vårda en patient 

med aids. Sjuksköterskor utan barn 

hade en bättre attityd gentemot 

patienter med aids än de som hade 

barn. De som tidigare fått utbildning 

i ämnet visade en positivare attityd.  

Medel 

6 Röndahl, G., Innala, S., & 

Carlsson, M. 

2002. Sverige. 

Journal of advanced 

nursing. 

Nursing staff and nursing 

students’ attitudes towards 

HIV-infected and 

homosexual HIV-infected 

patients in Sweden and the 

wish to refrain from nursing. 

1)Undersöka om det fanns 

skillnader i attityderna mellan 

sjuksköterskor, undersköterskor, 

sjuksköterskestudenter och 

undersköterskestudenter mot 

personer med hiv och smittade 

homosexuella patienter. 2) Mäta 

deras rädsla att själva smittas med 

hiv. 3) Undersöka om 

sjuksköterskor, undersköterskor, 

sjuksköterskestudenter och 

undersköterskestudenter vill avstå 

från att vårda patienter med hiv.  

Kvantitativ. Deskriptiv, jämförande 

design. Ändamålsenligt 

bekvämlighetsurval. 222 

infromanter inkluderdes i studien. 

Materialet samlades in med hjälp av 

ett frågeformulär. Analytisk och 

deskriptiv statistik användes vid 

analysen 

Kvantitativ. Deskriptiv, jämförande 

design. Ändamålsenligt 

bekvämlighetsurval. 222 infromanter 

inkluderdes i studien. Materialet 

samlades in med hjälp av ett 

frågeformulär. Analytisk och 

deskriptiv statistik användes vid 

analysen 

Medel 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välimäki, M., Makkonen, 

P., Blek-Vehkaluoto, M., 

Mockiene, V., Istomina, 

N., Raid, U., Vänskä, M-

L., & Suominen, T.  

2008. Finland.  

Nursing ethics.  

Willingness to care for 

patients with HIV/AIDS.  

Undersöka finska, estländska och 

litauiska sjuksköterskors attityder 

gentemot vården av hiv/aids. 

Studien syftar till att beskriva och 

jämföra sjuksköterskornas villighet 

till att ge vård till patienter med 

hiv/aids och andra faktorer 

associerat till de tre länderna.  

 

Kvantitativ. Tvärsnittsstudie. 

Ändamålsenligt homogent uravl. 

Totalt inkluderades 601 

respondenter. Materialet samlandes 

in med hjälp av ett frågeformulär 

och analyserades sedan med SPSS.  

Majoriteten av sjuksköterskorna i 

alla tre länderna skulle vara villiga 

att ge en patient med hiv/aids vård. . 

De sjusköterskor som var singlar var 

mindre villiga att vårda en patient 

med hiv/aids en de sjuksköterskor 

som var änkor eller skilda. Yngre 

sjuksköterskor var mer villiga än 

äldre sjuksköterskor till att vårda en 

patient med hiv/aids. 

Hög  
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8  Witt Sherman, D. 

2000. USA. 

Applied nursing research.  

AIDS-dedicated nurses: 

What can be learned from 

their perceptions and 

experiences.  

Undersöka relationen mellan 

vårdpersonal och patienter med 

aids.  

Kvalitativ. 12 sjuksköterskor 

inkluderades i studien. Materialet 

samlades in med semistrukturerade 

intervjuer och deltagande 

observationer. Det insamlade 

materialet analyserades baserat på 

Carinis principer.  

Till en början hade sjuksköterskorna 

en negativ inställning till att vårda 

gay patienter med aids. Men övertid 

accepterade de patienterna och såg 

dem som vilka individer som helst. 

Sjuksköterskorna bildade relationer 

till patienterna som ibland kunde det 

göra emotionellt svårt för dem.   

Medel  

9 Witt Sherman, D.  

2000. USA.  

Journal of advanced 

nursing.  

Experiences of AIDS-

dedicated nurses in 

alleviating the stress of 

AIDS caregiving.  

Undersöka aids-dedikerade 

sjuksköterskors uppfattningar 

avseende stressfaktorer av vården 

och sätt att lindra denna stress och 

främja deras villighet att ge vård.  

Kvalitativ. 12 sjuksköterskor 

inkluderades i studien. Materialet 

samlades in med intervjuer och 

deltagande observationer. Det 

insamlade materialet analyserades 

baserat på Carinis principer.  

De flesta av sjuksköterskorna var 

inte rädda av att smittas i sitt arbete. 

De påpekade hur viktigt det var att 

alla följde de basala hygienrutinerna 

för att förhindra smitta. Det framkom 

att den största stressfaktorn var att 

möta de familjemedlemmar som 

upplevde sorg, förlust och 

depressioner.  

Medel 



  
 

 
 

 


