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Sammanfattning 

Bakgrund: Förekomsten av HIV/AIDS varierar mellan olika länder i världen, vilket 

kan innebära variationer i sjuksköterskors erfarenheter och kunskaper i att vårda 

personer med denna infektionssjukdom. Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskors 

förhållningssätt gentemot patienter som är drabbade av HIV/AIDS i vårdande 

sammanhang ur ett internationellt perspektiv. Metod: En litteraturöversikt över 15 

artiklar som efter analys ledde fram till fyra teman. Resultat: Det fanns en rädsla och 

ibland en vägran att vårda människor drabbade av HIV/AIDS världen över bland 

sjuksköterskor. Rädslan och fördomar kring sjukdomen minskade och empatin ökade i 

samband med utökad utbildning och klinisk erfarenhet. Samtidigt fanns det 

sjuksköterskor som genom sina professionella värderingar såg bortom sjukdomen och 

behandlade patienter drabbade av denna sjukdom med respekt och omsorg. Slutsats: 

Sjuksköterskor kommer idag oftare i kontakt med patienter som bär på HIV/AIDS i 

vårdsammahang på grund av en ökad utbredning och överlevnadstid av denna infektion. 

Denna studie visade att sjuksköterskor med mer erfarenhet och utbildning gällande 

sjukdomen uppvisade ett professionellt förhållningssätt via ett gott bemötande gentemot 

denna patientgrupp. 
 

 

Nyckelord: HIV/AIDS, sjuksköterska, förhållningssätt, litteraturöversikt 

 

  



  
 

 

Innehållsförteckning 

1 INLEDNING ________________________________________________________ 1 

2 BAKGRUND ________________________________________________________ 1 
2.1 Människors upplevelser av att leva med HIV/AIDS .............................................. 1 
2.2 Epidemiologi .......................................................................................................... 2 
2.3 Behandling .............................................................................................................. 3 
2.4 Förhållningssätt ...................................................................................................... 3 
2.5 Teoretisk referensram ............................................................................................. 3 

3 PROBLEMFORMULERING __________________________________________ 4 

4 SYFTE _____________________________________________________________ 5 

5 METOD ____________________________________________________________ 5 
5.1 Inklusion- och exklusionskriterier .......................................................................... 5 
5.2 Sökningsförfarande ................................................................................................. 5 
5.3 Kvalitetsgranskning ................................................................................................ 7 
5.4 Analys ..................................................................................................................... 8 

5.4.1 Exempel på analysöversikt .............................................................................. 9 

5.5 Forskningsetiska överväganden .............................................................................. 9 

6 RESULTAT ________________________________________________________ 10 
6.1 Rädsla ................................................................................................................... 10 
6.2 Kunskap ................................................................................................................ 11 

6.3 Fördomar .............................................................................................................. 12 

6.4 Empati ................................................................................................................... 13 

7 DISKUSSION ______________________________________________________ 14 
7.1 Metoddiskussion ................................................................................................... 14 

7.2 Resultatdiskussion ................................................................................................ 17 
7.2.1 Vidare forskning ............................................................................................ 19 

8 SLUTSATS _________________________________________________________ 20 

Referenser ___________________________________________________________ 21 
 

Bilagor 

Bilaga A: Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod 

Bilaga B: Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod  

Bilaga C: Artikelmatris 

  

 



  
 

1 

 

1 INLEDNING 

Tänk tanken att ha blivit diagnostiserad med en allvarlig sjukdom som human 

immunodeficiency virus (HIV) vilken kräver frekventa sjukvårdskontakter och livslång 

medicinering. Föreställ dig också känslan av att vårdpersonal indikerar att den drabbade 

har sig själv att skylla för att ha blivit smittad av sjukdomen samtidigt som de undviker 

nära kontakt med denne. Förutom att behöva leva med en livshotande sjukdom så kan 

individen dessutom bli betraktad som en vandrande smittkälla av sina medmänniskor. 

Ingen har blivit smittad frivilligt utan de som har blivit kontaminerade är offer för 

någon annans handlingar. Vårdpersonal förväntas ha kunskap kring sjukdomen och bör 

vara införstådda med att alla människor skall behandlas omsorgsfullt med respekt och 

lika värde. De har därmed en betydelsefull uppgift i att vårda människor som lever med 

HIV (Sundbeck, 2010). 

Under en studieresa till Tanzania uppmärksammade vi att den stora patientgrupp som 

bär på sjukdomen HIV eller acuired immune defiency syndrome (AIDS) upplevdes bli 

väl omhändertagna av vårdpersonalen och behandlades med lika mycket respekt som 

övriga patienter med andra diagnoser. Dock ser våra kliniska erfarenheter från svensk 

sjukvård annorlunda ut. I svensk sjukvård upplever vi att det kan råda fördomar 

mot patienter med HIV/AIDS, vilket i sin tur kan göra att sjukvårdspersonal undviker 

närkontakt med dessa patienter. Vi har dessutom i kliniska sammanhang 

uppmärksammat att det skiljer sig i sjuksköterskors förhållningssätt gentemot denna 

patiengrupp mellan olika sjukvårdsavdelningar i Sverige.  

2 BAKGRUND 

2.1 Människors upplevelser av att leva med HIV/AIDS 

Upplevelsen av att leva med HIV beskrevs som att leva men en mörk hemlighet, vilken 

de drabbade individerna helst hade velat leva utan. Bördan att hålla inne med denna 

hemlighet blev för stor för de som bar på denna sjukdom, vilket kunde resultera i 

depression och självmordsbenägenhet (Rydström, Ygge, Tingberg, Navèr & Eriksson 

2013; Zukoski & Thorburn, 2009).  

 

Människor som lever med sjukdomen beskrev hur de har blivit utstötta och avvisade av 

familjemedlemmar, vänner och andra personer i olika sociala sammanhang på grund av 

de bar på infektionssjukdomen HIV. För att passa in i sin omgivning och för att skydda 

sig själva valde de ofta att dölja sin HIV-status i samband med sociala kontakter. De 
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som drabbats av HIV valde ofta att inte diskutera sjukdomen med sin familj då ämnet 

kan ses som tabubelagt. Valet att inte beröra ämnet inom familjen var bland annat för att 

skydda sina syskon från stigmatisering. Individer har förklarat hur deras 

familjemedlemmar och vänner hade skapat olika regler för sociala kontakter för att 

begränsa interaktioner mellan den drabbade och dess anhöriga. Dessa regler grundade 

sig i att det fanns en rädsla hos de anhöriga för att infektionssjukdomen skulle överföras 

till dem (Rydström et al., 2013; Zukoski & Thorburn, 2009). 

 

Människor som drabbats av HIV har uppgett att de behandlats orättvist, respektlöst eller 

upplevt diskriminerade attityder från vårdgivare som visat en rädsla och ett undvikande 

beteende. Personerna upplevde att de blev särbehandlade på grund av sin sjukdom 

(D´Cruz & Arora, 2010). Det framkom också att sjukvårdspersonal hade informerat 

anhöriga om individens sjukdom utan dennes godkännande. Individerna som var 

drabbade av sjukdomen kände en hopplöshet och ilska mot vårdpersonal och förklarade 

att de befann sig i en beroendeställning till vårdgivare då de bär på en kronisk sjukdom. 

Vårdpersonal utgjorde en maktposition i förhållande till den utsatta individen som inte 

kunde motsätta sig vårdgivarens behandling och rekommendationer. Effekterna av detta 

kunde resultera i en sårbarhet hos den drabbade (Zukoski & Thorburn, 2009). 

 

2.2 Epidemiologi 

Idag bär cirka 30 miljoner människor i världen på sjukdomen HIV och värst drabbat är 

Afrika. Över 30 miljoner människor globalt har avlidit på grund av AIDS. I Sverige 

finns det för närvarande ungefär 6 200 individer som är drabbade av sjukdomen HIV 

och 2 466 personer bär på diagnosen AIDS, vilka har kontakt med sjukvården 

(Folkhälsomyndigheten, 2014).  

 

HIV är ett virus som orsakar en livslång och kronisk infektion. Heterosexuell smitta är 

den dominerande smittvägen och står för cirka 85 procent av alla HIV-infektioner 

världen över. Viruset överförs via sexuella kontakter, blod samt vid graviditet, 

förlossning och amning via mor till barn. Diagnosen HIV ställs baserat på upptäckten av 

specifika antikroppar, antigener, eller båda. Serologiska tester används för screening 

och ett stort framsteg är tillgången på snabba HIV-antikroppstest. Om HIV inte 

behandlas kan infektionen efter ett antal år utvecklas till AIDS som innebär att patienter 

drabbas av följdsjukdomar orsakade av ett bristande immunförsvar. Ett bristande 
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immunförsvar kan leda till dödsfall i AIDS på grund av svår infektion (Simon, Ho & 

Karim, 2006). 

 

2.3 Behandling 

Både HIV och AIDS kan med hjälp av antiretroviral terapi omvandlas från ett 

oundvikligt dödligt tillstånd till en kronisk och hanterbar sjukdom. Bromsbehandling 

bör påbörjas innan oåterkallelig skada på immunförsvaret har skett. Antiretroviral terapi 

har en förmåga att stabilisera immunförsvaret där CD4+ T-lymfocyter har en avgörande 

roll. Antalet av dessa celler avslöjar graden av förstöring av immunförsvaret och 

används för att bedöma stadiet av infektionen. Antiretroviral behandling genom en 

kombination av tre eller flera aktiva läkemedel är det bästa alternativet för reduktion av 

sjuklighet och dödlighet. Dagens läkemedel kan inte bota HIV-infektion utan livslång 

behandling krävs. Användningen av antiretroviral terapi kan begränsas av höga 

behandlingskostnader och läkemedelsbiverkningar som kan leda till minskad 

livskvalitet för de som bär på sjukdomen och på så sätt försvårar motivationen till 

fortsatt behandling (Simon et al., 2006). 

 

2.4 Förhållningssätt  

Förhållningssätt avser en bakomliggande inställning som grundar sig i bemötande eller 

hur en individ handlar i en situation eller uppgift (Socialstyrelsen, 2005). Ett 

relationsetiskt förhållningssätt betonar patientens integritet, värdighet och rätt till 

självbestämmande. Strävan ur ett etiskt perspektiv avspeglas i att stödja patienten till 

delaktighet, trygghet och att patienten därtill ska bli respekterad i den vård- och 

omsorgkontext denne befinner sig i. Sjuksköterskans etiska förhållningssätt innebär att 

ta ansvar för egna beslut samt medvetenhet om eventuella moraliska konsekvenser 

dessa beslut kan medföra. I sjuksköterskans förhållningssätt inkluderas även att kunna 

möta människor i samtal med fördjupande eller vardagliga frågor (Öresland & Lützén, 

2009).  

 

2.5 Teoretisk referensram 

Enligt Travelbee har sjuksköterskan i sin profession till uppgift att etablera en 

mellanmänsklig relation till patienten. Ett kännetecken på relationen är att både 

sjuksköterskan och patienten uppfattar varandra som unika individer, inte som 

”sjuksköterska” och som ”patient”. Detta förhållningssätt innebär att rollerna som 

”sjuksköterska” och som ”patient” med fördel bör åsidosättas för att kunna nå in till 
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varandra som individer. Det är först när individerna i interaktionen upplever varandra 

som människor och den verkliga kontakten uppstår. En mellanmänsklig relation öppnar 

upp möjligheten för sjuksköterskan att uppnå sitt mål och sin uppsikt, nämligen att 

hjälpa en individ eller familj med att förebygga eller bemästra sjukdom och lidande och 

att finna mening i dessa erfarenheter. Den mellanmänskliga relationen byggs upp dag 

för dag i samspelet mellan sjuksköterska och patient. En annan viktig grundtanke är att 

den mellanmänskliga relationen etableras efter att sjuksköterskan och patienten som 

denne har omsorg för, har gått igenom fyra fortlöpande och sammanhängande faser: det 

första mötet, framväxt av identiteter, empati och sympati, ömsesidig förståelse och 

kontakt. Faserna möjliggör etableringen av en mellanmänsklig relation (Travelbee, 

2001). 

Vi har valt Joyce Travelbees interaktionsteori som teoretisk referensram då denna 

speglar den mellanmänskliga relationen mellan sjuksköterska och patient. Relationen 

kan ses som betydelsefull då människor som bär på HIV/AIDS är i behov av livslång 

vård och frekventa kontakter med vårdpersonal. HIV- och AIDS-drabbade patienter är 

beroende av vårdgivare för att få sin behandling. Denna teori är passande för studiens 

syfte som fokuserar på sjuksköterskors förhållningssätt gentemot patienter drabbade av 

HIV/AIDS.  

3 PROBLEMFORMULERING 

Diskriminering inom vården är i många fall mer allvarligt i jämförelse med andra 

områden i samhället eftersom de drabbade individerna befinner sig i beroendeställning 

till sjukvårdspersonalen (Sundbeck, 2010). Individen som har blivit drabbad av en 

sjukdom vänder sig till sjukvården och lämnar sitt förtroende i vårdgivarens händer. 

Vårdpersonalens kunskap utgör en grund för att en maktposition kan uppstå från 

vårdgivarens sida som i och med detta gör individen mer sårbar (Nortvedt & Grimen, 

2006). Gemensamt för alla sjuksköterskor ur ett internationellt perspektiv är 

International Council of Nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor som ska genomsyra 

omvårdnaden av patienter. Denna belyser innebörden av ett förhållningssätt som präglas 

av respekt för kulturella- och mänskliga rättigheter, rätten till värdighet, till liv och till 

att behandlas med respekt (Svensk sjuksköterskeförening, 2007).  

Patienter som lever med HIV/AIDS beskriver att de upplevt diskriminerande attityder i 

vården på grund av sin sjukdom (Elford, Ibrahim, Bukutu & Anderson, 2007). 

Förekomsten av HIV/AIDS varierar mellan olika länder i världen. Detta kan därför 
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innebära stora variationer i sjuksköterskors fördomar, erfarenheter och kunskaper till att 

vårda personer med denna infektionssjukdom. Trots att sjuksköterskans yrkesutövande 

omfattas av olika styrdokument så kan olika faktorer påverka sjuksköterskans 

förhållningssätt gentemot patienter och problem i vårdrelationen kan uppstå. Mer 

kunskap behövs därför om hur patienter med HIV/AIDS bemöts och omhändertas i 

vården. 

4 SYFTE 

Syftet är att belysa sjuksköterskors förhållningssätt gentemot patienter som är drabbade 

av HIV/AIDS i vårdande sammanhang ur ett internationellt perspektiv. 

5 METOD 

För att få kännedom om befintlig forskning och för att få en uppfattning om vad som 

tidigare studerats har vi valt att göra en litteraturöversikt. Denna översikt innebär en 

sammanställning av redan publicerad vetenskaplig forskning inom ett visst område 

(Friberg, 2012). 

5.1 Inklusion- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier för studien var att artiklarna skulle återspegla sjuksköterskors 

förhållningssätt gentemot patienter som har drabbats av HIV/AIDS. Inledningsvis skulle 

artiklarna vara publicerade mellan åren 2005-2013, detta för att få så aktuell forskning 

som möjligt och dessutom vara vetenskapligt granskade. Då resultatet blev magert och 

att få artiklar påträffades, utökades årtalen till 2000-2013. Ytterligare inklusionskriterier 

var att artiklarna skulle finnas i fulltext och vara skrivna på engelska.  

De artiklar som inte överensstämde med syftet exkluderades under sökprocessen på 

grund av att de belyste andra perspektiv i form av patient eller familj. De som 

fokuserade på specialistsjuksköterskors områden valdes också bort då denna studie 

inriktar sig på allmänsjuksköterskans profession. I en del artiklar har flera olika 

vårdprofessioner benämnts, vilket har resulterat i att det inte har gått att urskilja 

sjuksköterskornas förhållningssätt vilket är syftet i denna studie. Dessa artiklar har 

också exkluderats från denna litteraturöversikt. 

5.2 Sökningsförfarande 

Sökningsförfarandet utfördes i databaserna CINAHL, PubMed och PsycINFO för att få 

fram ett utförligt och variationsrikt resultat av artiklar. I CINAHL och PsycINFO 

markerades att artiklarna skulle vara ”peer-reviewed”, alltså vetenskapligt granskade. 
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Däremot i PubMed för att undersöka om tidskrifterna var vetenskapliga användes 

”Ulrich´s periodicals directory”.  Den medicinska ordlistan ”Svensk MESH” användes 

för att översätta svenska medicinska termer till engelska som sedan kunde användas vid 

sökning i de olika databaserna. Efter att ha identifierat och sökt på lämpliga sökord 

användes “search history” som gav en överblick över de använda sökorden och utifrån 

detta prövades fler sökordskonstellationer. Ett exempel på en kombination var “nurses” 

AND “attitudes” AND “hiv patients”. Inledningsvis ville vi använda sökordet 

“registered nurse” då legitimerade sjuksköterskors perspektiv ville undersökas. Då detta 

resulterade i få antal artiklar ersattes “registered nurse” av “nurse” för att finna fler 

artiklar. Totalt har 145 abstract lästs, 40 artiklar lästa i fulltext och 15 artiklar har 

inkluderats i studien. En överblick över sökningsförfarandet från varje databas hittas i 

tabellerna nedan.  

 

Tabell 1. Sökmotor: CINAHL. Sökningsperiod mellan 2013-09-27 och 2013-10-10.  

 

 

 

 

 

 

Nr Sökord Antal träffar Antal lästa 

abstract 

Antal lästa i 

fulltext 

Artikelnummer 

inkluderade i 

studien 

S1 ”nurses” 166 162 0 0 0 

S2 ”attitudes” 80 955 0 0 0 

S3 ”hiv patients” 7 470 0 0 0 

S4 S1 AND S2 AND S3 80 53 16 5 

S5 ”hiv patients OR aids 

patients” 

9 909 0 0 0 

S6 S1 AND S2 AND S5 105 41 8 3 

S7 ”attitude” 171 420 0 0 0 

S8 ”registered nurses” 12 730 0 0 0 

S9 ”hiv-infected patients” 5 301 0 0 0 

S10 S7 AND S8 AND S9 6 2 1 1 

S11 ”nurse behavior” 135 0 0 0 

S12 S7 AND S9 227 10 0 0 

S13 ”behavior” 366 834 0 0 0 

S14 S1 AND S13 AND S9 43 3 0 0 
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Tabell 2. Sökmotor: PsycINFO. Sökningsperiod mellan 2013-09-27 och 2013-10-10. 

Nr Sökord Antal träffar Antal lästa 

abstract 

Antal lästa i 

fulltext 

Artikelnummer 

inkluderade i 

studien 

S1 ”hiv patients” 4 009 0 0 0 

S2 ”nurses attitudes” 1 351 0 0 0 

S3 S1 AND S2 14 9 8 5 

S4 ”nurses” 43 594 0 0 0 

S5 ”attitudes” 373 345 0 0 0 

S6  ”hiv patients OR aids 

patients” 

6 717 0 0 0 

S7 S4 AND S5 AND S6 79 16 5 0 

 

Tabell 3. Sökmotor: PubMed. Sökningsperiod mellan 2013-09-27 och 2013-10-10. 

Nr Sökord Antal träffar Antal lästa 

abstract 

Antal lästa i 

fulltext 

Artikelnummer 

inkluderade i 

studien 

S1 ”nurse” 111 697 0 0 0 

S2 ”attitudes” 140 219 0 0 0 

S3 ”hiv-infected patients” 12 481 0 0 0 

S4 ”nurses attitudes” 16 734 0 0 0 

S5 S1 AND S2 AND S3 19 5 2 1 

S6 S3 AND S4 15 5 0 0 

S7 ”registered nurse” 8 861 0 0 0 

S8 S2 AND S3 AND S7 2 1 0 0 

 

5.3 Kvalitetsgranskning  

Det finns många artiklar som berör sjuksköterskors bemötande gentemot patienter med 

HIV/AIDS. Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) är det lämpligt att bedöma 

och rangordna artiklar efter kvalitet och vetenskaplig hållbarhet för att få fram trovärdig 

forskning som sedan kan användas i en litteraturöversikt. Ett dilemma som existerar 

under kvalitetsgranskningen och som är oundvikligt är att granskaren kan övervärdera 

eller undervärdera vissa faktorer i poängsättningen. Studiens trovärdighet ökar genom 

att varje forskare enskilt genomför en kritisk granskning av artiklarna och utifrån detta 

gör en subjektiv bedömning, för att sedan sammanslutas med sina kollegor och göra en 

slutbedömning av artiklarnas kvalitet. Vi har utifrån rekommendationer från Willman et 

al. (2011) använt detta arbetssätt och enskilt granskat varje artikel för att sedan träffas 

och diskutera tillsammans. 
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Samtliga artiklar som har använts i studien har noggrant studerats och kvalitetsgranskats 

med hjälp av egenmodifierade granskningsprotokoll med poängsskala. Två protokoll 

har utformats, en för artiklar med en kvantitativ ansats (Bilaga A) och en för studier 

med en kvalitativ ansats (Bilaga B). Dessa protokoll har inspirerats och utformats efter 

Willman et al. (2011) ursprungliga granskningsprotokoll. Granskningsprotokollen 

innehåller slutna frågor som behandlar studiernas innehåll, struktur, teorianknytning 

samt dess empiriska förankring. Protokollen modifierades genom att varje sluten fråga 

som svarades positivt gav ett poäng. Öppna frågor valdes att exkluderas då dessa inte 

gick att värdera med poäng. Poängen summerades när mallen var färdigt ifylld och 

därefter kunde kvaliteten på artikeln mätas genom en poängskala. Istället för att mäta 

kvaliteten efter faktiska tal är det bra att använda procentberäkning för att kunna 

jämföra olika studier (Willman et al., 2011). Vi satte själva upp gränserna för 

procentberäkningen och fick artikeln en slutsumma på upp till cirka 50 procent av 

totalsumman klassades kvaliteten som låg. En hög kvalitet krävde att poängen uppgick 

till cirka 80 procent eller mer och däremellan graderades kvaliteten som medelmåttig. 

Efter granskning valdes de artiklar med en hög- eller medelkvalitet att inkluderas i 

denna litteraturöversikt medan artiklar som hade en låg kvalitet valdes att exkluderas. 

De artiklar som har inkluderats i denna litteraturöversikt presenteras i en artikelmatris 

(Bilaga C) hämtad ur Willman et al. (2011). 

5.4 Analys 

Ett induktivt arbetssätt har tillämpats då forskningsobjektet har studeras utan stöd i 

tidigare vedertagen teori. Arbetsprocessen går inte att genomföra helt förutsättningslöst 

då forskare alltid har egna föreställningar och idéer som oundvikligt kommer att 

påverka de slutsatser som formas (Patel & Davidson, 2011). För att sammanställa de 

vetenskapliga artiklarnas resultat på ett hanterbart sätt valdes en analysmetod av Friberg 

(2012). Denna analysmetod syftar till att inhämtad data leder till generella slutsatser 

men i vårt fall, generella begrepp. Detta för att skapa en ny helhet av den insamlade 

datan som kommer att utgöra litteraturöversiktens resultat. Metoden strävar efter att 

beskriva variationer och identifiera skillnader och likheter i textinnehåll (Friberg, 2012).  

 

Denna analysmetod ansågs vara passande att använda sig av i denna litteraturöversikt. 

Innan analysprocessen påbörjades var det insamlande resultatet i en mängd olika 

format; hela intervjuer, svarsresultat från enkäter, beskrivande tabeller samt 

observationer. När analysen inleddes lästes de inkluderade artiklarnas resultat 
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översiktligt, både individuellt och diskuterades sedan tillsammans i grupp. Detta för att 

identifiera nyckelfynd ur varje artikels resultat som var konkreta i förhållande till vårt 

syfte i denna litteraturöversikt. Dessa nyckelfynd översattes sedan från engelska till 

svenska. Nyckelfynden ur artiklarnas resultat lyftes fram för att sedan sammanfogas i ett 

textdokument under tillhörande artikeltitel. Varje resultatdel som tagits fram färglades, 

detta för att få en överblick över resultatens centrala delar och samtidigt kunna särskilja 

resultatdelarnas ursprung. Ur de resultat som analyserats fram identifierades likheter 

och skillnader för att kunna strukturera och föra samman resultat som belyste liknande 

ämnesområden under egna och nyskapade teman. Nedan (tabell 5.4.1) ses exempel på 

hur nyckelfynd har sammanförts till teman  

 

5.4.1 Exempel på analysförfarande 

Nyckelfynd Teman 

”Jag känner mig mer sympatisk till människor som fått AIDS från 

blodtransfusion än de som har fått det via intravenöst drogmissbruk” 

Fördomar 

Sjuksköterskor som hade mer negativa attityder gällande 

homosexualitet var mer än tre gånger mindre villiga att ge vård. 

Fördomar 

Mer än hälften av sjuksköterskorna uttryckte känslor av empati och 

medkänsla gentemot patienter som lider av HIV/AIDS. 

Empati 

”Vi lyssnar till människors personliga problem eftersom HIV är mer 

än ett medicinsk tillstånd” 

Empati 

 

5.5 Forskningsetiska överväganden 

Vid en litteraturöversikt bör etiska överväganden göras gällande presentation av resultat 

och beträffande urval. Detta för att få fram god forskning där ohederlighet och fusk inte 

har figurerat. Författarna i artiklar som används i denna typ av studie bör ha gjort 

noggranna etiska överväganden eller ha fått godkännande från en etisk kommitté. Det är 

också viktigt att alla artiklars resultat redovisas då det är oetiskt av forskaren att bara 

använda de artiklar som stöder forskarens egen åsikt (Forsberg & Wengström, 2013). 

Enligt Helsingforsdeklarationen skall forskaren kunna utlova att deltagarnas personliga 

information behandlas med konfidentialitet. Deltagandet måste vara frivilligt och 

deltagarna skall ge sitt samtycke innan studien påbörjas. Deltagaren skall också 

informeras om rätten att vägra att delta i studien och att de har möjlighet att återkalla sitt 

samtycke när som helst under den pågående studien utan att behöva ange specifik 

anledning (World Medical Association [WMA], 2013).  
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De artiklar vi har valt att inkludera i vår studie har alla på något sätt tagit hänsyn till 

olika etiska överväganden. Studierna som inkluderats i denna litteraturöversikt har fått 

godkännande från olika etiska kommittéer. Generellt har artiklarna beskrivit att 

deltagandet har varit frivilligt och att de har kunnat försäkra att deltagarnas personliga 

information har behandlats med konfidentialitet. Deltagarna i studierna har fått ge 

antingen muntligt eller skriftligt samtycke innan studierna har påbörjats och de har 

informerats om att de kan återkalla sitt samtycke och dra sig ur när som helst under 

studien. 

Vi har i denna litteraturöversikt inkluderat alla artiklar som svarat an på studiens syfte 

och därmed inte undanhållit någon information. Under analysprocessens gång har vi 

strävat efter att förhålla oss objektivt till artiklarnas innehåll för att undvika 

förvrängning av vårt slutgiltiga sammanställda resultat. 

6 RESULTAT 

Utifrån artiklarnas resultat växte fyra olika teman fram vilka återspeglar sjuksköterskors 

förhållningssätt gentemot patienter drabbade av HIV/AIDS världen över. Dessa teman 

är rädsla, kunskap, fördomar och empati.  

 

6.1 Rädsla 

Sjuksköterskor i studier från Asien visade en rädsla för att smittas av HIV/AIDS på sina 

arbetsplatser vilket resulterade i en stor oro och många uppgav även att de undvek 

kontakt med patienter drabbade av denna sjukdom (Askarian, Hashemi, Jaafari & 

Assadian, 2006; Chen, Han & Holzemer, 2004; Pisal et al., 2007; Hassan & Wahsheh, 

2011).  En studie från Taiwan beskrev att sjuksköterskor allvarligt övervägde att lämna 

sina arbeten på grund av oron över att bli smittade (Juan, Siebers, Wu, Wu, Chang & 

Chao, 2004). Sjuksköterskor i en thailändsk studie visade inte direkt att de var rädda för 

HIV/AIDS utan uttalade istället sin rädsla i form av en generell ökad yrkesmässig risk 

till följd av en HIV/AIDS-pandemi (Chan, 2009). 

 

I amerikanska studier var sjuksköterskor som fruktade att bli smittade av HIV/AIDS 

mer bekymrade att ta hand om patienter drabbade av denna sjukdom och därtill mindre 

villiga att vårda dessa, än de sjuksköterskor som inte var rädda för sjukdomen. 

Sjuksköterskorna som uttryckte en liten rädsla för att bli smittade uppgav att de hade en 
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medvetenhet om de fysiska riskerna med omvårdnad av patienter med HIV/AIDS men 

att de inte blev förlamade av rädsla (O'Sullivan, Preston & Forti, 2000; Sherman, 2000).  

 

6.2 Kunskap 

Efter en utbildningsinsats med sjuksköterskor i en indisk studie minskade rädslan för 

infektionssjukdomen HIV samt oron för att utföra olika kliniska uppgifter från 22 

procent till sex procent. Innan utbildningen ägde rum var sjuksköterskorna bekväma i 

att diskriminera patientgruppen, då de till exempel placerade patienter med HIV/AIDS 

separat på avdelningen, längst ner i korridoren. Efter att ha genomfört utbildningen 

ansågs detta som olämpligt (Pisal et al., 2007). Det fanns en enighet bland 

sjuksköterskorna i en thailändsk studie om att klinisk kunskap och erfarenhet spelar en 

stor roll för att minska rädslan för HIV/AIDS. Ökad kunskap kring sjukdomen och mer 

frekventa kontakter med dessa patienter förstärkte känslan av sympati för de som lever 

med HIV/AIDS (Chan, 2009). Vid utökade utbildningsinsatser förstärktes känslor för 

empati bland sjuksköterskor i en kinesisk studie och undvikande beteenden minskade. 

Innan utbildning ägde rum rådde det en föreställning hos 52 procent av 

sjuksköterskorna att de kunde få AIDS genom att använda en offentlig toalett. Efter 

utbildningen trodde enbart 12 procent att denna smittväg fortfarande var trolig (Chen et 

al., 2004).  

 

Majoriteten av sjuksköterskorna från en sydafrikansk studie uttryckte inte någon större 

rädsla vid omvårdad av patienter med HIV/AIDS. Detta hade sin grund i att de hade 

genomgått utbildning som inriktade sig till denna patientgrupp och var medvetna om de 

försiktighetsåtgärder som behövde vidtas på arbetsplatsen för att förhindra risken för att 

smittas av HIV (Smit, 2005). Utbildningsinsatserna gav inget inflytande på 

sjuksköterskors inställning till att vårda patienter med HIV/AIDS i en studie från 

Litauen. De var villiga att vårda dessa patienter redan innan utbildningen ägde rum 

(Mockiene, Suominen, Välimäki, Razbadauskas, Caplinskas & Martinkenas, 2011). 

Sjuksköterskor i europeiska studier som hade erfarenhet av att vårda patienter drabbade 

av HIV/AIDS och som många gånger hade valt att arbeta med denna patientgrupp 

visade mer positiva attityder och mindre nedsättande förhållningssätt än andra. De 

visade också empati och nära engagemang gentemot patientgruppen (Hodgson, 2006; 

Suominen et al., 2010). Trots en hög kunskap kring HIV/AIDS och dess överföring 

fanns en önskan bland sjuksköterskor i studier från Iran om att de inte ville vårda 
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patienter med HIV/AIDS (Askarian et al., 2006). Kunskapen kring HIV/AIDS bland 

sjuksköterskor i jordanska studier var låg och deras attityder var generellt negativa 

gentemot patienter med denna sjukdom (Hassan & Wahsheh, 2011). Ungefär åtta 

procent av sjuksköterskorna i en studie från Taiwan uppgav att de inte skulle ha 

påbörjat en karriär inom vården om de hade haft vetskap om att de skulle hantera 

biologiska prover från patienter med HIV/AIDS i sitt arbete (Juan et al., 2004).  

 

6.3 Fördomar 

Diskriminerande handlingar som förekom bland sjuksköterskorna i en studie från Belize 

var att de behandlade patienter olika baserat på deras HIV-status. Sjuksköterskor visade 

mer empatiska attityder till patienter som hade fått HIV via en blodtransfusion än om de 

hade fått sjukdomen via intravenöst missbruk. Andra diskriminerande handlingar som 

uppvisades bland sjuksköterskor var att de avslöjade patienters HIV-status till en 

kollega som inte hade anknytning till patientens vård (Andrewin & Chien, 2008). 

Sjuksköterskor i en amerikansk studie som hade mer negativa attityder gällande 

homosexualitet var mindre villiga att ge vård till alla patienter med HIV/AIDS 

(O'Sullivan et al., 2000). Sjuksköterskor i en studie från Thailand erkände att de hade 

utövat diskriminerade handlingar tidigare i sin karriär eller under deras 

omvårdnadsutbildning. Rädsla, bristande kontakt med patienten eller bristfällig kunskap 

kring sjukdomens överföring var orsaken till de diskriminerande handlingarna hos 

sjuksköterskorna (Chan, 2009).  

 

I studier från baltiska länder vägrade få sjuksköterskor att vårda patienter som testats 

positivt för HIV/AIDS (Suominen et al., 2010). Mer än två tredjedelar av 

sjuksköterskorna i en jordansk studie vägrade att vårda dessa patienter (Hassan & 

Wahsheh, 2011). Sjuksköterskor i en studie från Iran uppgav att de hellre skulle tilldela 

arbetsuppgiften till någon annan om de fick i uppdrag att ta hand om patienter med 

denna sjukdom (Askarian et al., 2006). Praktiskt taget alla av de tillfrågade 

sjuksköterskorna i en taiwanesisk studie ansåg att de hade rätt att bli informerade om en 

patient i deras direkta arbetsområde hade HIV/AIDS medan en stor del av de tillfrågade 

ansåg att alla patienter på sjukhuset borde testas för sjukdomen (Juan et al., 2004).  
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6.4 Empati 

I allmänhet var sjuksköterskor i studier från Baltikum villiga att ta hand om patienter 

med HIV/AIDS. De visade ett gott bemötande om de hade blivit ombedda att ta hand 

om patienter drabbade av HIV/AIDS eller om de hade en bekant som blivit drabbad av 

sjukdomen. I en baltisk studie visade finländska sjuksköterskor mer vilja att vårda 

denna patientgrupp jämfört med sjuksköterskor från Estland och Litauen (Suominen et 

al., 2010; Välimäki et al., 2008).  

 

Sjuksköterskor i en studie från Kina hade en positiv inställning till patienter med 

HIV/AIDS (Chen et al., 2004). Mer än hälften av de sjuksköterskorna i en sydafrikansk 

studie uttryckte känslor av empati och medkänsla gentemot patienter med HIV/AIDS. 

De visade även en vilja att vårda denna patientgrupp men upplevde samtidigt en känsla 

av hjälplöshet och maktlöshet på grund av att det inte finns något botemedel mot 

sjukdomen (Smit, 2005).  

 

I studier från Zimbabwe visade sjuksköterskor patienterna som bar på HIV/AIDS att de 

inte var rädda för närkontakt genom att hälsa med handslag, vilket är en kulturellt 

accepterad gärning som sjuksköterskorna belyste vara viktig. Dessa sjuksköterskor 

uttryckte att lyssna och vara förstående till patienters personliga upplevelser var 

avgörande faktorer för att kunna bidra till en god klinisk vård eftersom de ansåg att 

HIV/AIDS är mer än bara ett medicinskt tillstånd. I stort sett alla sjuksköterskor 

uttryckte även att en viktig del av omvårdnaden innebar att respektera patienternas 

integritet genom att upprätthålla sekretess kring deras HIV-status. De betonade också att 

deras främsta källa till motivation i arbetet var att se att patienterna förbättras över tid 

och att de utvecklade positiva relationer till dem (Campbell, Scott, Madanhire, 

Nyamukapa & Gregson, 2011). 

 

Vid vård av patienter med HIV/AIDS uttryckte ett flertal sjuksköterskor i en 

amerikansk studie svårigheten att acceptera patienternas bakgrund där värderingar och 

sexuell läggning skiljde sig från deras egen. Trots detta var sjuksköterskorna engagerade 

i vården av patienter med denna sjukdom, de förlitade sig på sina professionella 

värderingar som belyste alla människors rättighet till respekt, omsorg och god vård 

oavsett bakgrund (Sherman, 2000). 
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7 DISKUSSION 

7.1 Metoddiskussion 

Vi valde att använda Friberg (2012) som vår metodreferens i denna litteraturöversikt. 

Dock har vi när det gäller kvalitetsgranskning av artiklar använt oss av 

rekommendationer och kvalitetsgranskningsprotokoll utformade av Willman et al. 

(2011), vilket Friberg (2012) hänvisade till. Anledningen till att detta 

kvalitetsgranskningsprotokoll (Willman et al., 2011) användes var att en färdig mall för 

kvalitetsgransking saknades och information gällande detta ämne upplevdes 

knapphändig i Friberg (2012). När det gäller de forskningsetiska överväganden har vi 

utgått ifrån Forsberg och Wengström (2013) och även Helsingforsdeklarationen (World 

Medical Association [WMA], 2013), eftersom vår metodreferens (Friberg, 2012) 

saknade förklaring kring detta ämne. 

 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa sjuksköterskors förhållningssätt 

gentemot patienter som är drabbade av HIV/AIDS. En svaghet i denna studie är att 

sökordet ”nurse” har använts istället för ”registered nurse”. Detta har resulterat i att inte 

enbart legitimerade sjuksköterskor utan även vårdgivare som läkare, undersköterskor 

och studenters förhållningssätt också har presenterats i de vetenskapliga artiklarna. I de 

studier där flera vårdprofessioner har benämnts har vi valt att fokusera enbart på vad 

sjuksköterskorna har haft för förhållningssätt. Anledningen till att sökordet ”nurse” 

användes var att ”registered nurse” gav för få träffar under sökningsförfarandet. Det var 

till en början svårt att finna bra sökord att använda oss av i denna litteraturöversikt. 

Precis som Friberg (2012) beskriver gjorde detta att vi valde att göra ytterligare 

sökningar med andra sökord för att kunna hitta alla relevanta studier för vårt 

forskningsområde.  

 

Vi har under vår sökningsprocess och framtagandet av vetenskapliga artiklar valt att 

läsa alla titlar dock inte alla abstract. När titeln har berört vårt valda ämne har vi vidare 

valt att läsa abstractet som enligt Friberg (2012) bör läsas för att få en helhetssyn på 

området. Dock har abstract inte granskats då vi i titeln har kunnat utläsa att artikeln har 

handlat om ett annat perspektiv än sjuksköterskans förhållningssätt gentemot patienten 

eller då titeln har berört specialistsjuksköterskor samt andra infektionssjukdomar än 

HIV/AIDS. De abstract som lästes och som återspeglade våra inklusionskriter och syfte 

valdes vidare att läsas i fulltext. Efter att ha läst och granskat kvaliteten på många 
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artiklar i fulltext, har enbart femton artiklar valts att inkluderas i denna litteraturöversikt. 

De har haft en godkänd kvalitet och varit representativa gällande forskningsområdet.  

 

En svaghet i denna litteraturöversikt är att Maritta Välimäki har varit delaktig forskare i 

tre av våra medtagna vetenskapliga artiklar, vilket kan ha påverkat vårt resultat i och 

med ett ökat inflytande från denna forskare. Välimäkis tankar, idéer och förhållningssätt 

kan därmed ha styrt resultatet i denna litteraturöversikt åt en viss riktning.  

 

Översättning av artiklarna från engelska till svenska upplevdes ibland problematisk och 

kan i vissa fall ha bidragit till tolkning av texten och kan ses som en brist i denna studie. 

Däremot har vi under litteraturöversiktens gång inledningsvis arbetat enskilt med 

översättningen av artiklar och därefter sammanslutits i gruppen för att diskutera och 

komma så nära den ursprungliga texten som möjligt. Arbetssättet kan ses som en styrka 

då läsaren har rätt att förvänta sig att resultatet som framkommit härstammar från det 

empiriska materialet (Malterud, 2009).  

 

De frågor i protokollen som har använts för kvalitetsgranskningen av de vetenskapliga 

artiklarna har alla fått väga lika tungt gällande kvaliteten på artiklarna i denna studie. 

Detta kan ses som en brist på grund av att vissa frågor gällande kvaliteten kan ses som 

mer betydelsefulla än andra. Ett etiskt resonemang kan ses som mer värdefullt än om 

analysmättnad råder i de vetenskapliga artiklarna. Detta var inget som vi till en början 

hade vetskap om eller reflekterade över utan det är tankar som har växt fram under 

processens gång. Som oerfarna gällande litteraturöversikt har det varit svårt att bedöma 

hur stor betydelse varje fråga i kvalitetsgranskningsprotokollen hade i förhållande till 

varandra. Protokollet för kvalitetsgranskning av kvantitativa artiklar var anpassat för 

randomiserade och kontrollerade studier medan i stort sett alla artiklar med kvantitativ 

design som använts i denna litteraturöversikt har utgått från en deskriptiv metod. Detta 

kan ha medfört att vissa vetenskapliga artiklars kvalitet har undervärderats och kan i 

vissa fall ha bidragit till att en del artiklar uteslutits ur denna studie på grund av låg 

kvalitet. Det hade varit bra att eliminera frågor i protokollet som berörde randomiserade 

studier eller använt ett frågeformulär anpassat för deskriptiva, kvantitativa studier, vilket 

inte har funnits i metodlitteraturen.  
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Analysmetoden som använts i denna litteraturöversikt härstammar från Friberg (2012), 

vilken innebär att vi ur våra inkluderade artiklar har valt att ta ut nyckelfynd. Dessa 

nyckelfynd har sedan kunnat sammanföras eller särskiljas på grund av funna likheter 

och skillnader. Utifrån dessa likheter och skillnader kunde vi sedan skapa fyra olika 

teman, vilka har en homogenitet inom varje tema och en heterogenitet gentemot 

varandra. Detta kan enligt Friberg (2012) ses som en styrka då motsägelser inom varje 

tema uteblir. Ytterligare en styrka är att vi har valt att ta med ett exempel på en 

analysöversikt för att läsaren av denna litteraturöversikt skall komma så nära 

ursprungsmaterialet som möjligt och enligt Friberg (2012) öka läsbarheten samt 

möjliggöra en tolkningsfrihet för läsaren.  

 

Artiklar med en kvantitativ metod redovisar sina resultat med hjälp av siffror och 

procentsatser. Dessa har omformulerats till löpande, beskrivande text för att kunna 

sammanföras med forskning av kvalitativ design. Inklusion av både artiklar med 

kvalitativ- och kvantitativ design kan ses som en styrka i denna litteraturöversikt då 

Malterud (2009) beskriver att kombinationen av olika forskningsmetoder i samma 

projekt gör att vi kan utveckla en bredare kunskap. Fenomen kan betraktas ur olika 

perspektiv och kan bidra till nyanser som tillför kunskapen fler dimensioner. 

 

Denna litteraturöversikt har gjorts gällande ett internationellt perspektiv där artiklarna 

har stor spridning geografiskt sett, där artiklarnas ursprung härstammar från länder ur 

olika världsdelar som Asien, Afrika, Amerika och Europa. Vi hade till en början en 

önskan om att även hitta studier gjorda i Sverige gällande ämnet. Dock fanns det få med 

detta ursprung och dessa var antingen av låg kvalitet eller behandlade fel perspektiv. 

Sjuksköterskor i länder världen över har olika erfarenhet gällande HIV/AIDS, vilket 

beror på att sjukdomens förekomst inte är lika stor i de olika länderna och 

sjuksköterskors utbildning ser olika ut. Överförbarhet enligt Malterud (2009) innebär att 

det finns gränser för hur fynd kan göras gällande i andra kontexter än där studierna är 

gjorda. Vi har sett likheter i artiklar med samma geografiska ursprung och skulle därför 

säga att resultaten vi kommit fram till är överförbara till vårdkontexter med liknande 

geografiskt härkomst. 
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7.2 Resultatdiskussion 

Syftet i denna litteraturöversikt är att belysa sjuksköterskors förhållningssätt gentemot 

patienter som är drabbade av HIV/AIDS i vårdande sammanhang ur ett internationellt 

perspektiv.  

Det fanns en rädsla och ibland en vägran att vårda människor drabbade av HIV/AIDS 

världen över bland sjuksköterskor. Rädslan och fördomar kring sjukdomen minskade 

och känslan för empati ökade i samband med utökad utbildning och klinisk erfarenhet. 

Samtidigt fanns det sjuksköterskor som värdesatte sina professionella värderingar och 

därmed kunde se bortom sjukdomen och behandlade patienter drabbade av denna 

sjukdom med respekt och omsorg. 

Av resultatet framgick att det fanns en oro världen över för att smittas av HIV/AIDS 

bland sjuksköterskor som kunde resultera i undvikande beteende och till och med en 

vägran att vårda patienter drabbade av sjukdomen. Detta framkom även i en studie gjord 

av Bektas och Kulakaç (2007) där sjuksköterskestudenter visade en genuin rädsla för 

HIV/AIDS och en ovillighet att vårda patienter med denna sjukdom, vilket ofta berodde 

på en oro över att smittas av infektionssjukdomen som kan ha en dödlig utgång (Bektas 

& Kulakaç, 2007). Detta kan jämföras med resultat från en svensk studie som visade att 

vårdgivare på en infektionsklinik som var vana att vårda patienter med HIV/AIDS 

uppvisade en låg oro för att smittas av sjukdomen (Röndahl, Innala & Carlsson, 2003). 

Rädslan hos sjuksköterskor som uttrycker sig i ett undvikande förhållningssätt gentemot 

patienter kan ses som en respektlös handling eftersom det inte överrensstämmer med 

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Koden belyser innebörden av ett förhållningssätt 

som präglas av respekt för kulturella- och mänskliga rättigheter, rätten till värdighet, till 

liv och till att behandlas med respekt (Svensk sjuksköterskeförening, 2007). Respekten 

för människors värde och att se varje individ som unik är viktiga grundpelare för att 

etablera en bra relation mellan sjuksköterska och patient (Travelbee, 2001). Den 

mellanmänskliga relationen i det vårdande mötet kan ses som essentiell för att en god 

kommunikation skall kunna uppstå mellan parterna. En god kommunikation i sin tur 

ligger till grund för att en individuell omvårdnad skall kunna ges. 

 

Det har uppmärksammats att ökad kunskap och erfarenhet kan reducera känslan av 

rädsla hos sjuksköterskor som vårdar patienter med HIV/AIDS. Birkler (2007) beskriver 

att kunskap inte alltid formas genom teoretiskt vetande utan förvärvas genom lång 

yrkeserfarenhet eftersom färdigheter inte kan verbaliseras språkligt. Teoretiskt vetande 



  
 

18 

 

innebär att veta hur något skall gå till väga medan praktiskt kunnande är att faktiskt 

kunna utföra det. Lejsgaard Christensen och Huus Jensen (2004) nämner att det är först 

när sjuksköterskan uppnått kunskap genom erfarenheter kan denne välja hur hon vill 

handla i olika situationer.  

 

Människor som vänder sig till sjukvården lämnar sitt förtroende i vårdgivarens händer 

vilket kan innebära att patienten blir sårbar då vårdpersonalens kunskap utgör en grund 

för en maktposition (Nortvedt och Grimen, 2006). Det är då viktigt att som vårdgivare 

ta vara på detta förtroende och behandla individer med vördnad och omsorg. I en studie 

gjord av Carr (2001) beskrevs hur människor som drabbats av HIV/AIDS uttryckte att 

förtroendet för vårdgivaren var viktigt och att patienten i mötet med vårdpersonalen 

skulle kunna föra en öppen dialog. Individerna som levde med sjukdomen belyste också 

vikten av att vårdgivare lyssnade och var förstående för deras unika upplevelser för att 

de skulle känna sig trygga (Carr, 2001). Ett relationsetiskt förhållningssätt innebär att 

stödja patienten till delaktighet, trygghet och att patienten därtill ska bli respekterad i 

den vård- och omsorgskontext denne befinner sig i. I sjuksköterskans profession ingår 

att kunna möta människor i samtal med fördjupande eller vardagliga frågor och att ta 

ansvar för sina egna beslut samt en medvetenhet om eventuella konsekvenser dessa 

beslut kan medföra för patienten (Öresland & Lützén, 2009).  

 

Det framkom ur resultatet att klinisk kunskap och erfarenhet hade en avgörande roll i att 

förstärka känslan av empati för de som har drabbats av HIV/AIDS. Detta resultat har 

styrkts i ett flertal andra studier som belyste att positiva attityder och empati till 

patientgruppen bland sjuksköterskor var relaterat till erfarenhet av att vårda patienter 

med HIV/AIDS. Dessutom har utbildning bidragit till ökad kunskap kring sjukdomen 

vilket har gjort att sjuksköterskor känt sig mer förberedda och villiga att vårda denna 

patientgrupp (Delobelle, Rawlinson, Ntuli, Malatsi, Decock & Depoorter, 2009; 

Preston, Forti, Kassab & Koch, 2000; Bektas & Kulakaç, 2007). Yrkesmässig kunskap 

är viktigt för förmågan att leva sig in i en annan individs situation. God kunskap och 

erfarenhet om den andre människans tillstånd gör det lättare att uppfatta vad den andre 

tänker och känner under rådande situation (Eide & Eide, 2009). Inlevelser i en annan 

människas känslor eller lidande förklaras som empati. Sjuksköterskans förmåga 

avseende empati är att skapa tid och rum för en förståelse där patienten får berätta om 

sin situation och får möjlighet att återfinna sig själv i en förändrad värld (Birkler, 2007). 
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Lidande i vården kan uppstå på grund av ett omedvetet handlande som beror på 

avsaknad av reflektion eller bristande kunskap. Vårdlidande beskrivs som en kränkning 

av den andre människans värdighet samt att denne inte ses som en fullvärdig individ 

(Eriksson, 1994).  

 

Det första mötet är viktigt i skapandet av en mellanmänsklig relation mellan 

sjuksköterska och patient. Identiteter växer fram och empati samt ömsesidig förståelse 

och kontakt skapas allteftersom relationen utvecklas (Travelbee, 2001). Resultatet 

visade att det fanns sjuksköterskor som hade en positiv inställning till patienter 

drabbade av HIV/AIDS därför att de valde att använda sina professionella värderingar 

för att lyssna och visa förståelse för patienters upplevelser. Detta professionella 

förhållningssätt innebar att möta den unika individens upplevelser och inte bara se till 

sjukdomen för att kunna erbjuda denne en god klinisk vård. Liknande resultat framkom 

också i en svensk studie (Röndahl et al., 2003) som visade att majoriteten av vårdgivare 

ansåg att alla människor har rätt till lika vård oavsett religion, etnicitet eller kulturell 

bakgrund. Travelbee (2001) beskriver att för att nå in till varandra som unika individer 

fordras det att både sjuksköterska och patient behöver se bortom sina roller. 

Sjuksköterskan behöver förbise sjukdomen som patienten har drabbats av för att kunna 

se den enskilde individen och dennes livsvärld för att en verklig kontakt skulle kunna 

uppstå. En mellanmänsklig relation öppnar upp möjligheten för sjuksköterskan att 

uppnå sitt mål och sin uppsikt, nämligen att hjälpa en individ eller familj med att 

förebygga eller bemästra sjukdom och lidande och att finna mening i dessa erfarenheter.  

 

7.2.1 Vidare forskning 

Mer forskning behövs gällande sjuksköterskors förhållningssätt gentemot patienter 

drabbade av HIV/AIDS i Sverige idag. Utifrån sökningen i denna litteraturöversikt har 

vi enbart funnit ett fåtal svenska artiklar gjorda gällande ämnet. Samtidigt har vi utifrån 

klinisk erfarenhet i Sverige uppmärksammat att det finns skillnader i sjuksköterskors 

förhållningssätt gentemot patienter drabbade av denna sjukdom. Oavsett om 

sjuksköterskor är erfarna eller oerfarna i att vårda patienter med HIV/AIDS så kan 

diskriminerande eller undvikande beteende inte accepteras utan alla patientgrupper bör 

behandlas med omsorg och respekt. 
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8 SLUTSATS 

Det finns en rädsla världen över att vårda människor som är drabbade av HIV/AIDS. 

Denna rädsla grundar sig i en oro för att smittas av sjukdomen. Orsaken till denna rädsla 

hos sjuksköterskor beror på otillräcklig utbildning och kunskap om 

infektionssjukdomen. Bristande utbildning leder till en okunskap som sedan också kan 

yttra sig i ett fördomsfullt och diskriminerande förhållningssätt gentemot patienter som 

drabbats av sjukdomen. Sjuksköterskor idag kommer oftare i kontakt med patienter som 

bär på HIV/AIDS i och med en ökad utbredning och livslängd hos de som har drabbats 

av denna infektion. Det är därför av stor vikt att se till att alla sjuksköterskor får den 

utbildning som krävs för att minska rädslan för att smittas av sjukdomen och speciellt 

de som inte ofta kommer i kontakt med denna patientgrupp. Sjuksköterskor behöver 

kontinuerligt undervisas kring sjukdomen för att känna att de är mer förberedda att 

vårda denna patientgrupp samtidigt som sjuksköterskestudenter behöver få ordentligt 

med utbildning gällande HIV/AIDS. Det ligger i sjuksköterskans profession att kunna 

bemöta patientens unika livsvärld och att inte se människan som en vandrande 

smittkälla. 

  



  
 

21 

 

Referenser 
 

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

doctors and nurses in Belize. AIDS Patient Care and STD´s, 22(11), 897-906. 

Askarian, M., Hashemi, Z., Jaafari, P., & Assadian, O. (2006). Knowledge about HIV 

infection and attitude of nursing staff toward patients with AIDS in Iran. Infection 

Control and Hospital Epidemiology, 27(1), 48-53.  

Bektas, H., & Kulakaç, O. (2007). Knowledge and attitudes of nursing students toward 

patients living with HIV/AIDS (PLHIV): a Turkish perspective. AIDS Care, 19(7), 888-

894. 

Birkler, J. (2007). Filosofi och omvårdnad: etik och människosyn. (1. uppl.). 

Stockholm: Liber. 

Campbell, C., Scott, K., Madanhire, C., Nyamukapa, C., & Gregson, S. (2011). A ‘good 

hospital’: nurse and patient perceptions of good clinical care for hiv-positive people on 

antiretroviral treatment in rural zimbabwe—a mixed-methods qualitative study. 

International Journal of Nursing Studies, 48(2), 175-183. 

Carr, G. (2001). Negotiating trust: a grounded theory study of interpersonal 

relationships between persons living with HIV/AIDS and their primary health care 

providers. JANAC: Journal of The Association of Nurses in AIDS Care, 12(2), 35-43. 

Chan, K. (2009). 'Othering' tactics and treatments of patients with HIV/AIDS: a study of 

the construct of professional ethics by Thai nurses and nursing trainees. Critical Public 

Health, 19(2), 181-191. 

Chen, W., Han, M., & Holzemer, W. L. (2004). Nurses' Knowledge, Attitudes, and 

Practice Related to HIV Transmission in Northeastern China. AIDS Patient Care And 

STD´s, 18(7), 417-422.  

D'Cruz, P., & Arora, B. (2010). The Interface between the Family and the Health Care 

System in the Care of People with HIV/AIDS. Journal of Health Management, 12(3), 

273-304. 



  
 

22 

 

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

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

Africa. Journal of Advanced Nursing, 65(5), 1061-1073. 

 

Eide, H., & Eide, T. (2009). Omvårdnadsorienterad kommunikation: relationsetik, 

samarbete och konfliktlösning. (2., [rev.] uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

Elford, J., Ibrahim, F., Bukutu, C., & Anderson, J. (2008). HIV-related discrimination 

reported by people living with HIV in London. UK. AIDS and Behavior, 12(2), 255-264 

Eriksson, K. (1994). Den lidande människan. (1. uppl.). Stockholm: Liber utbildning. 

Folkhälsomyndigheten. (2014). Sjukdomsinformation om hivinfektion. [Elektronisk]. 

Tillgänglig: http://folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-

sjukdomar/smittsamma-sjukdomar/hivinfektion/ [2014-01-14]. 

 

Forsberg, C., & Wengström, Y. (2013). Att göra systematiska litteraturstudier: 

värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning. (3. uppl.). Stockholm: 

Natur & Kultur. 

Friberg, F. (2012). Att göra en litteraturöversikt. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats –

vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. (s.133-143). Lund: Studentlitteratur. 

Hassan, Z. M., & Wahsheh, M. A. (2011). Knowledge and Attitudes of Jordanian 

Nurses towards Patients with HIV/AIDS: Findings from a Nationwide Survey. Issues in 

Mental Health Nursing, 32(12), 774-784.  

Hodgson, I. (2006). Empathy, inclusion and enclaves: the culture of care of people with 

HIV/AIDS and nursing implications. Journal of Advanced Nursing, 55(3), 283-290. 

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

concerns, gloving practices and knowledge of nurses in a Taiwanese hospital regarding 

AIDS and HIV. International Journal of Nursing Practice, 10(1), 32-38.  

Lejsgaard Christensen, S., & Huus Jensen, B. (2004). Didaktik och patientutbildning. 

Lund: Studentlitteratur. 

http://folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-sjukdomar/smittsamma-sjukdomar/hivinfektion/
http://folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-sjukdomar/smittsamma-sjukdomar/hivinfektion/


  
 

23 

 

Malterud, K. (2009). Kvalitativa metoder i medicinsk forskning: en introduktion. (2. 

uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

 

Mockiene, V., Suominen, T., Välimäki, M., Razbadauskas, A., Caplinskas, S., & 

Martinkenas, A. (2011). Nurses' willingness to take care of people living with human 

immunodeficiency virus/acquired immunodeficiency syndrome (HIV/AIDS) — does a 

teaching intervention make a difference?. Nurse Education Today, 31(6), 617-622. 

Nortvedt, P., & Grimen, H. (2006). Sensibilitet och reflektion: filosofi och 

vetenskapsteori för vårdprofessioner. Göteborg: Daidalos. 

 

O'Sullivan, S., Preston, D., & Forti, E. (2000). Predictors of rural critical care nurses' 

willingness to care for people with AIDS. Intensive and Critical Care Nursing, 16(3), 

181-190. 

Patel, R., & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder: att planera, 

genomföra och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur. 

Pisal, H., Sutar, S., Sastry, J., Kapadia-Kundu, N., Joshi, A., Joshi, M., & Shankar, A. 

(2007). Nurses' health education program in India increases HIV knowledge and 

reduces fear. JANAC: Journal of The Association of Nurses in AIDS Care, 18(6), 32-43.  

Preston, D., Forti, E., Kassab, C., & Koch, P. (2000). Personal and social determinants 

of rural nurses' willingness to care for persons with AIDS. Research In Nursing and 

Health, 23(1), 67-78. 

Rydström, L., Ygge, B., Tingberg, B., Navèr, L., & Eriksson, L. E. (2013). Experiences 

of young adults growing up with innate or early acquired HIV infection - a qualitative 

study. Journal of Advanced Nursing, 69(6), 1357-1365. 

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

attitudes towards HIV-infected and homosexual HIV-infected patients in Sweden and 

the wish to refrain from nursing. Journal of Advanced Nursing, 41(5), 454-461. 

Sherman, D. (2000). Experiences of AIDS-dedicated nurses in alleviating the stress of 

AIDS caregiving. Journal of Advanced Nursing, 31(6), 1501-1508. 



  
 

24 

 

Simon, V., Ho, D., & Karim, Q. (2006). HIV/AIDS epidemiology, pathogenesis, 

prevention, and treatment. Lancet, 368(9534), 489-504.  

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

hospital in South Africa. Journal of Advanced Nursing, 51(1), 22-29.  

Socialstyrelsen, 2005-105-1. (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska. [Elektronisk]. Tillgänglig: 

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

1_20051052.pdf. [2013-10-04]. 

Sundbeck, M. (2010). De som inte vill vårda hiv-smittade. I C. Björngren-Caudra. 

(Red.), Omvårdnad i mångkulturella rum – frågor om kultur, etik och reflektion.(s. 257-

276). Lund: Studentlitteratur. 

Suominen, T., Koponen, N., Mockiene, V., Raid, U., Istomina, N., Vänskä, M., & 

Välimäki, M. (2010). Nurses' knowledge and attitudes to HIV/AIDS - an international 

comparison between Finland, Estonia and Lithuania. International Journal of Nursing 

Practice, 16(2), 138-147.  

Svensk sjuksköterskeförening. (2007). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. 

[Elektronisk]. Tillgänglig: 

http://www.swenurse.se/PageFiles/2582/SSF%20Etisk%20kod%20t%20webb2.pdf. 

[2013-10-04]. 

Travelbee, J. (2001). Mellommenneskelige forhold i sykepleie. (2 0pl.). Oslo: Gyldendal. 

Välimäki, M., Makkonen, P., Blek-Vehkaluoto, M., Mockiene, V., Istomina, N., Raid, 

U., & Suominen, T. (2008). Willingness to care for patients with HIV/AIDS. Nursing 

Ethics, 15(5), 586-600.  

Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad – en bro 

mellan forskning och klinisk verksamhet (2:a uppl.). Lund: Studentlitteratur.  

World Medical Association. (2013). Declaration of Helsinki: Ethical Principles for 

Medical Reasearch Involving Human Subjects. [Elektronisk]. Tillgänglig: 

http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html. [2013-11-06]. 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9879/2005-105-1_20051052.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9879/2005-105-1_20051052.pdf
http://www.swenurse.se/PageFiles/2582/SSF%20Etisk%20kod%20t%20webb2.pdf
http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html


  
 

25 

 

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

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

Patient Care and STD´s, 23(4), 267-276. 

Öresland, S., & Lützén, K. (2009). Etiska stigar och moraliska vandringar. I F. Friberg 

& J. Öhlén. (Red.), Omvårdnadens grunder – perspektiv och förhållningssätt. (s. 357-

376). Lund: Studentlitteratur.



  
 

 

 

Bilaga A. 

Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011) 

Beskrivning av studien 

Forskningsmetod     RCT      CCT (ej randomiserad) 

       Multicenter, antal center_____________ 

       Kontrollgrupp/er___________________ 

 Patientkarakteristika    Antal___________________________ 

    Ålder___________________________ 

    Man/kvinna______________________ 

Kriterier för inkludering/exkludering 

Adekvat inkludering/exklusion       Ja      Nej  (Ja 1p) 

Intervention_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Vad avsåg studien att studera? 

DVS. vad var dess primära resp. sekundära effektmått 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 



  
 

 

 

Urvalsförfarandet beskrivet:  Ja Nej  (Ja 1p) 

Representativt urval?  Ja Nej  (Ja 1p) 

Randomiseringsförfarandet beskrivet? Ja Nej Vet ej (Ja 1p) 

Likvärdiga grupper vid start? Ja Nej Vet ej (Ja 1p) 

Analyserade i den grupp som de Ja Nej Vet ej (Ja 1p) 

randomiserades till? 

Blindning av patienter?  Ja Nej Vet ej (Ja 1p) 

Blindning av vårdare?  Ja Nej Vet ej (Ja 1p) 

Blindning av forskare?  Ja Nej Vet ej (Ja 1p) 

Bortfall 

Bortfallsanalysen beskriven? Ja Nej  (Ja 1p) 

Bortfallsstorleken beskriven? Ja Nej  (Ja 1p)  

Adekvat statistisk metod?  Ja Nej  (Ja 1p) 

Etiskt resonemang?  Ja Nej  (Ja 1p) 

Hur tillförlitligt är resultatet? 

Är instrumenten valida?  Ja Nej  (Ja 1p) 

Är instrumenten reliabla?  Ja Nej  (Ja 1p) 



  
 

 

 

Är resultatet generaliserbart? Ja Nej  (Ja 1p) 

     (Totalt: 16p) 

Huvudfynd (hur stor var effekten?, hur beräknades effekten?, NNT, konfidenintervall, statistisk signifikans, klinisk signifikans, powerberäkning) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

Hög ≥ 13p Medel 9-12p  Låg ≤ 8p 

Kommentarer 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Granskare sign:_________________ 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

Bilaga B. 

Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011) 

 

Beskrivning av studien, t.ex. metodval…………………………………………………. 

Finns det ett tydligt syfte?  Ja  Nej  Vet ej  (Ja 1p) 

Patientkarakteristiska                                                                               

 Antal………………. 

    Ålder………………..     

 Man/Kvinna……….. 

Är kontexten presenterad?  Ja   Nej   Vet ej  (Ja 1p) 

Etiskt resonemang?   Ja  Nej   Vet ej  (Ja 1p) 

Urval 

Relevant?        Ja   Nej  Vet ej  (Ja 1p)                        

Strategitiskt?   Ja  Nej  Vet ej  (Ja 1p)              

 

Metod för 

Urvalsförfarande tydligt beskrivet?  Ja  Nej  Vet ej (Ja 1p)                    

 Datainsamling tydligt beskriven?    Ja   Nej  Vet ej (Ja 1p) 



  
 

 

 

Analys tydligt beskriven?                   Ja   Nej   Vet ej (Ja 1p) 

Giltighet 

Är resultatet logiskt, begripligt?         Ja    Nej    Vet ej (Ja 1p) 

Råder datamättnad? (om tillämpligt) ?    Ja    Nej    Vet ej (Ja 1p) 

Råder analysmättnad?                              Ja    Nej    Vet ej (Ja 1p)       

Kommunicerbarhet 

Redovisas resultatet klart och tydligt?   Ja    Nej    Vet ej (Ja 1p)                    

Redovisas resultatet i förhållande till 

en teoretisk referensram?                        Ja    Nej    Vet ej (Ja 1p) 

Generaras teori?                                      Ja    Nej    Vet ej (Ja 1p)    

     (Totalt: 14p) 

 

Huvudfynd 

Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivningen/analys adekvat? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

 

 



  
 

 

 

Sammanfattade bedömning av kvalitet? 

 Hög ≥ 11p    Medel 8-10p    Låg ≤ 7p     

Kommentar:……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Granskare(sign): …………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

Bilaga C. 

Författare 

År 

Land 

Tidskrift 

Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

 

O´sullivan, S., 

Bray Preston, D., & 

Forti, E.M. (2000). 

USA. 

Intensive and Critical 

Care Nursing: 

Predictors of rural 

critical care for people 

with AIDS. 

Syftet är att undersöka relationen 

mellan attityder till AIDS och 

villigheten att vårda människor med 

AIDS hos lantliga 

intensivvårdssjuksköterskor. 

En kvantitativ design med en 

deskriptiv metod, prospektiv, 

tvärsnitts studie. Ett 

ändamålsenligt urval där 61 

sjuksköterskor svarade på ett 

frågeformulär. 

Resultatet visade att de lantliga 

intensivvårdssjuksköterskor som var 

mest villiga att vårda patienter med 

AIDS var de som kände sig mest 

förberedda och var minst rädda för att 

göra detta. Däremot de som var minst 

villiga var de som var rädda för sin 

egen säkerhet och inte kände sig 

adekvat förberedda att vårda patienter 

med AIDS. 

Medel 

Hodgson, I. (2006). 

Storbritannien 

Issues and Innovations 

in Nursing Practice: 

Empathy, inclusion and 

enclaves: the culture of 

care of people with 

HIV/AIDS and nursing 

implications. 

Syftet är att undersöka specifika 

kulturella yttringar i vården på en 

specialiserad avdelning gällande i 

att stödja människor som lever med 

HIV och AIDS.  

 

 

 

 

En kvalitativ studie, influerad 

av en etnografisk metod. 

Studien var även prospektiv och 

longitudinell med ett 

ändamålsenligt urval. 

Datainsamlingen gjordes med 

observationer och 

semistrukturerade intervjuer 

med 31 anställda på en 

infektionsavdelning. 

Resultatet visade att vårdare som 

arbetar på enheten som tar hand om 

denna typ av patienter hade ett brett 

spektrum av erfarenheter och i många 

fall hade valt att arbeta 

inom området. De arbetade i ett 

socialt sammanhang som hade en hög 

nivå av jämlikhetssträvan, en syn på 

människor som lever med HIV och 

AIDS som verkade mer positiva och 

mindre nedsättande än andra, och ett 

starkt empatiskt förhållningssätt 

tillsammans med nära samverkan med 

patienterna. 

Hög 



  
 

 

 

Witt Sherman, D. 

(2000). USA. 

Journal of Advanced 

Nursing: Experiences of 

AIDS-dedicated nurses 

in allevating the stress 

of AIDS caregivers. 

Syftet är att undersöka AIDS-

hängivna sjuksköterskors 

uppfattningar angående 

stressfaktorer i omvårdnad kring 

AIDS och olika sätt att lindra sådan 

stress och främja deras vilja att 

vårda. 

En kvalitativ, prospektiv, 

longitudinell studie med 

ändamålsenligt urval. 

Datainsamlingen gjordes med 

observationer och intervjuer 

med 12 sjuksköterskor. 

Resultatet visade att de AIDS-

hängivna sjuksköterskorna uttryckte 

ett starkt engagemang för att vårda 

patienter med AIDS. De delade öppet 

med sig av svårigheterna som är 

förknippade med AIDS-omsorg, 

särskilt de fysiska och känslomässiga 

risker och påfrestningar i samband 

med omvårdnaden. 

Hög 

Andrewin, A., & 

Chien, Li-Yin. 

(2008). Belize.  

AIDS Patient Care and 

STD´s: Stigmatization 

of patients with 

HIV/AIDS among 

doctors and nurses in 

Belize. 

Syftet är att undersöka 

stigmatiserande attityder och 

diskriminerande handlingar mot 

HIV/ AIDS-patienter och 

associerade faktorer bland läkare 

och sjuksköterskor anställda på 

offentliga sjukhus i Belize. 

En deskriptiv, kvantitativ, 

prospektiv, tvärsnittsstudie. 

Ändamålsenligt urval, där 230 

yrkesutövare svarade på ett 

frågeformulär med 

strukturerade frågor. 

Den vanligaste formen av 

diskriminering var  att avslöja en 

patients HIV/AIDS- status till 

kollegor. Formell HIV/AIDS 

utbildning var associerad med mindre 

stigmatisering. Sjuksköterskor gav 

olika vård till patienter baserade på 

deras HIV-status.  

Medel 

Mockiene, V., 

Suominen, T., 

Välimäki, M., 

Razbadauskas, A., 

Caplinskas, S., & 

Martinkenas, A. 

(2010). Litauen.  

Nurse Education Today: 

Nurses´willingness to 

take care of people 

living with human 

immunodeficiency 

virus/acquired 

immunodefiency 

syndrome (HIV/AIDS) - 

does a teaching 

intervention make a 

difference? 

Syftet med denna studie är att 

beskriva effekterna av en utbildning 

och interventionsprogram på 

sjuksköterskors villighet 

att vårda HIV-positiva människor i 

Litauen. 

En kvantitativ, prospektiv, 

interventionsstudie med 

randomisering (RCT). 206 

sjuksköterskor svarade på två 

frågeformulär, ett innan 

utbildningen ägde rum och ett 

efter utbildningen, alltså 

longitudinell. 

De utbildande interventionerna hade 

ingen påverkan på sjuksköterskans 

vilja att ta hand om människor som 

lever med HIV, eftersom deras nivå 

av villighet var hög redan innan 

utbildningen påbörjades. 

Hög 

Hassan, Z.M., & 

Wahsheh, M.A. 

(2011). Jordanien. 

Issues in Mental Health 

Nursing: Knowledge 

and attitudes of 

Jordanian nurses 

towards patients with 

HIV/AIDS: findings 

from a nationwide 

survey. 

Syftet är att undersöka kunskap och 

attityder hos sjuksköterskor i 

Jordanien mot patienter med 

HIV/AIDS, särskild när det gäller 

deras källa till information och 

utbildning. 

En deskriptiv, kvantitativ, 

prospektiv, tvärsnittsstudie. 

Ändamålsenligt urval där 922 

sjuksköterskor genomgick 

individuella intervjuer. 

Resultatet visade att sjuksköterskor i 

Jordanien hade dålig kunskap kring 

HIV/AIDS och sjuksköterskorna 

visade negativa attityder mot patienter 

med HIV/AIDS. 

Medel 



  
 

 

 

Smit, R. (2004). 

Sydafrika. 

Issues and Innovations 

in Nursing Practice: 

HIV/AIDS and the 

workplace: perceptions 

of nurses in a public 

hospital 

in South Africa. 

 

Syftet med denna artikel är att 

beskriva uppfattningar och 

upplevelser hos sjuksköterskor som 

vårdar människor som lever med 

HIV/AIDS i folkhälsosektorn i 

Sydafrika. 

En kvalitativ, prospektiv studie 

med ett ändamålsenligt urval. 

Datainsamling 

gjordes med djupgående 

semistrukturerade intervjuer 

med 35 sjuksköterskor. 

Sju teman identifierades kring 

sjuksköterskors föreställningar: 

hjälplöshet, emotionell stress, trötthet, 

rädsla, ilska och frustration, yrkes-

relaterade problem, empati och 

självförverkligande. 

Hög 

Askarian, M., 

Hashemi, Z., 

Jaafari, P., & 

Assadian, O. 

(2006).  Iran. 

Chicago Journals:  

Knowledge About HIV 

Infection and Attitude of 

Nursing Staff Toward 

Patients With AIDS in 

Iran. 

 

Syftet med studien är att undersöka 

sjuksköterskor i Irans inställningar 

till patienter med AIDS och 

sjuksköterskors kunskap kring 

allmänna försiktighetsåtgärder 

gällande hantering av blod och 

andra kroppsvätskor för att 

minimera risken för överföring av 

HIV inom sjukvården. 

Kvantitativ, deskriptiv, 

prospektiv tvärsnittsstudie. 1098 

omvårdnadspersonal svarade på 

ett frågeformulär. 

Sjuksköterskor hade en betydligt 

högre nivå av kunskap om HIV-

infektion än undersköterskor. 50,7% 

av respondenterna hade tidigare 

vårdat patienter med AIDS och 54,3% 

hade deltagit i utbildningsprogram om 

AIDS, nästan hälften uppgav att de 

inte skulle vilja vårda patienter med 

aids och att, om de har tilldelats att ta 

hand om en sådan patient skulle de be 

att få tillåtelse att vårda någon annan 

patient. 

Medel 

Pisal, H., Sutar, S., 

Sastry, J., Kapadis-

Kundu, N., Joshi, 

A., Joshi, M., 

Leslie, J., Scotti, 

L., Bharucha, K., 

Suryavanshi, N., 

Phadke, M., 

Bollinger, R., & 

Shankar, A.V. 

(2007). Indien. 

Journal of The 

Association of Nurses in 

AIDS Care: Nurses' 

Health Education 

Program in India 

Increases HIV 

Knowledge and 

Reduces Fear. 

Syftet med studien var att  utveckla 

informationsprogram för utveckling 

av effektiva insatser för att minska 

förekomsten av stigmatiserande och 

diskriminerande beteenden mot 

HIV-positiva individer i en 

vårdkontext. 

Mixed methods, både kvalitativ 

och kvantitativ design. 

Prospektiv, longitudinell studie 

med ett 371 sköterskor svarade 

på ett frågeformulär innan 

utbildningsprogrammet och ett 

efter programmet. 

Fokusgruppsintervjuer hölls och 

de använde sig också av 

deltagande observationer. 

Signifikanta förbättringar sågs i 

sjuksköterskornas kunskap kring 

HIV/AIDS inom alla områden, 

inklusive vård, behandling, samt 

frågor om sekretess och samtycke. 

Rädsla för interaktion med människor 

som lever med HIV/AIDS minskade 

kraftigt. Den korta kursen var 

framgångsrik i att öka sjuksköterskors 

kunskaper i alla dessa områden.  

Kvalitativ: 

Hög 

Kvantitativ: 

Medel 



  
 

 

 

Suominen, T., 

Koponen,  N., 

Mockiene, V., 

Raid, U., Istomina, 

N., Vänskä, M-L., 

& Välimäki, M. 

(2009). Finland. 

International Journal of 

Nursing Practice: 

Nurses’ knowledge and 

attitudes to 

HIV/AIDS—An 

international 

comparison 

between Finland, 

Estonia and Lithuania 

 

Studien syftade till att beskriva 

och jämföra sjuksköterskors 

kunskap kring HIV/AIDS och 

attityder gentemot patienter som 

lever med sjukdomen i tre länder: 

Finland, Estland och Litauen. 

Kvantitativ, deskriptiv, 

prospektiv, tvärsnittsstudie. 

Ändamålsenligt urval där 681 

sjuksköterskor svarade på ett 

frågeformulär. 

Respondenterna visade genomsnittliga 

nivåer av kunskap om och attityder till 

personer med HIV/AIDS. Skillnader 

fanns mellan länderna, finska 

sjuksköterskor visade den högsta 

kunskapsnivå och mest positiva 

attityder till patienter med HIV/AIDS. 

Faktorer som hade positiv inverkan på  

kunskap och attityder var utbildning, 

tidigare 

erfarenhet av att ge vård till 

HIV/AIDS-patient eller känna någon 

med infektionen, och vilja att ge vård 

till dessa patienter. 

Medel 

Chan, K.Y. (2008). 

Australien. 

Critical Public Health: 

Othering’ tactics and 

treatments of patients 

with HIV/AIDS: a study 

of the construct of 

professional ethics by 

Thai nurses and nursing 

trainees. 

 

Studiens syfte var att undersöka 

konstruktioner av yrkesetik och 

skyldigheter hos en grupp 

thailändska sjuksköterskor, med 

syfte att identifiera problem med 

befintlig inställning för att minska 

diskriminering. 

Kvalitativ, prospektiv, 

tvärsnittsstudie. 

Bekvämlighetsurval där 20 

semistrukturerade djupgående 

individuella intervjuer hölls 

med sjuksköterskor och 

sjuksköterskestudenter. 

Resultaten visade att trots en ökad 

medvetenhet om icke-diskriminering,  

var fördomar mot HIV-positiva 

patienter tydliga. Olika strategier 

användes för att upprätthålla 

föreskrivna professionella etiska 

riktlinjer, samtidigt som personliga 

fördomar gentemot HIV-positiva 

patienter var oförändrade. 

Undvikande beteende visades mot att 

tillhandahålla vissa tjänster till HIV-

positiva patienter (t.ex. med blod), 

och stigmatisering av patienter på 

grund av högriskbeteenden (t.ex. 

injektionsmissbruk) istället för HIV-

status. 

Medel 



  
 

 

 

Juan, C-W., 

Siebers, R., Fu-

Sheng, F., Wu, C-

J., Chang, Y-J., & 

Chao. C. (2003). 

Taiwan. 

International Journal of 

Nursing Practice: The 

attitudes, concerns, 

gloving practices and  

knowledge of nurses in 

a Taiwanese hospital 

regarding AIDS and 

HIV. 

 

Syftet med denna studie var att 

undersöka Taiwanesiska  

sjuksköterskors attityder, rädslor 

och praxis på arbetsplatsen där de 

arbetar med HIV-positivas 

biologiska vätskor. För att avgöra 

om dessa attityder och rädsla var 

associerade med varandra samt att 

fastställa sjuksköterskors kunskaper 

kring HIV/AIDS. 

Kvantitativ, deskriptiv, 

prospektiv, tvärsnittsstudie. 

Ändamålsenligt urval där 1090 

sjuksköterskor svarade på ett 

frågeformulär. 

210 sjuksköterskor (19,3%) 

övervägde att lämna yrket 

på grund av rädslan för att smittas av 

HIV/AIDS. Nästan alla sjuksköterskor 

ansåg att de hade rätt att få 

information om förekomsten av HIV-

positiva patienter på deras arbetsplats 

och många trodde att det var 

obligatoriskt att testa patienter för 

HIV. Praktiska kunskaper kring 

HIV/AIDS var bristfälliga. 

Medel 

Chen, W-T., Han, 

M., Holzemer, 

W.L. (2004). Kina. 

AIDS Patient Care and 

STD´s: Nurses 

knowledge, attitudes, 

and practice related to 

HIV transmission in 

northeastern China. 

Syftet med studien var att beskriva 

sjuksköterskors kunskaper om 

HIV/AIDS på "Jiamusi University, 

Helongjiang province", Kina. 

Kvantitativ, deskriptiv 

prospektiv tvärsnittsstudie med. 

Ändamålsenligt urval med 177 

sjuksköterskor som svarade på 

en enkät. 

Sjuksköterskor som hade en förståelse 

för prevention mot HIV/AIDS  var 

mer benägna att ha negativa attityder 

mot HIV/AIDS. Dessa sjuksköterskor 

var inte välutbildade om HIV/AIDS 

och hade dåliga kunskaper kring 

sjukdomens överförbarhet. 

Medel 

Välimäki, M., 

Makkonen, P., 

Blek-Vehkaluoto, 

M., Mockiene, V., 

Istomina, U.R., 

Vänska, M-L., & 

Suominen, T. 

(2008). Finland. 

Nursing Ethics: 

Willingness to care for 

patients with 

HIV/AIDS. 

Denna studie syftar till att beskriva 

och jämföra sjuksköterskors vilja att 

ge vård till patienter med HIV/AIDS 

och faktorer som är förknippade 

med detta i tre länder: Finland, 

Estland och Litauen.  

Kvantitativ, deskriptiv 

prospektiv, tvärsnittsstudie. 

Ändamålsenligt urval där 322 

finska sjuksköterskor, 119 

estniska sjuksköterskor och 160 

litauiska sjuksköterskor svarade 

på en frågeenkät.  

Resultat visade en allmän vilja hos de 

deltagande sjuksköterskorna  

att ta hand om patienter med 

HIV/AIDS. Dock varierade denna 

villighet både mellan och inom 

länderna och var också relaterad till 

specifika omvårdnadsåtgärder. 

Medel 



  
 

 

 

 

Campbell, C., 

Scott, K., 

Madanhire, C., 

Nyamukapa, C., & 

Gregson, S. (2010). 

Storbritannien. 

International Journal of 

Nursing Studies: A 

‘good hospital’: Nurse 

and patient perceptions 

of good clinical care for 

HIV-positive people on 

antiretroviral treatment 

in rural Zimbabwe—A 

mixed-methods 

qualitative study. 

Syftet med denna studie är att förstå 

patienters och vårdgivares 

uppfattningar kring god klinisk 

antiretroviral behandling. 

Kvalitativ, prospektiv 

tvärsnittsstudie. Urvalet 

utgjordes av ett 

bekvämlighetsurval och bestod 

av 25 vårdgivare (flest 

sjuksköterskor), 53 hiv-positiva 

vuxna som behandlas med 

antiretroviral terapi och 40 

vårdare till barn som behandlas 

med antiretroviral terapi. 

Observationer och intervjuer 

både i fokusgrupp och enskilt 

har hållits. 

 

Både patienter och personal betonade 

vikten av sjuksköterskans vänlighet, 

förståelse, sekretess och acceptans 

(dvs. behandling av HIV-patienter 

"som vanligt") och patientens 

följsamhet till medicinska 

behandlingar. 

Hög 


