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Abstrakt 
Bakgrund: Det lever cirka 35.3 miljoner människor med HIV i världen. HIV kan inte 

smitta via vardaglig kontakt som handskakningar, men kan smitta via blod, sexuell 

kontakt och bröstmjölk. Symtom kan exempelvis vara svullna lymfkörtlar som 

konsekvens av nedsatt immunförsvar. Patienter har upplevt att sjuksköterskor varit 

rädda för att bli smittade av HIV och sjuksköterskor har därför använt överdrivna 

försiktighetsåtgärder. Sjuksköterskor bär med sig personliga och professionella 

föreställningar om hälsa/sjukdom, dessa påverkar hur de vårdar patienter.  

Syfte: Att kartlägga sjuksköterskors kunskap och attityd av att vårda vuxna HIV/AIDS-

positiva patienter.  

Metod: En icke-systematisk översikt, där åtta kvantitativa artiklar och en mixad metod 

har granskats, analyserats och kategoriserats. 

Resultat: Sjuksköterskorna hade varierande kunskaper om HIV/AIDS, särskilt gällande 

smittvägar. Även attityder varierade, några var empatiska och villiga att vårda patienter 

som diagnostiserats med HIV.  Andra hade rädsla för att bli smittade och vägrade att ge 

vård. 

Slutsats: Bristande kunskap gällande smittvägar för HIV- viruset finns hos 

sjuksköterskorna, detta kan leda till attityder som påverkar omvårdnadens kvalitet 

genom bland annat vägran att ge vård. Föreställningar om sjukdomens orsak påverkar 

deras bemötande. Vi anser att mer kunskap hos sjukvårdspersonal om HIV skulle 

behövas.  

 

Nyckelord 
HIV, AIDS, Attityd, Kunskap, Sjuksköterska.  
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1 Inledning 
Under vår praktiktid i Tanzania befann vi oss på olika avdelningar men också på en 

HIV/AIDS mottagning där vi mötte många patienter som diagnostiserats med 

HIV/AIDS. Vi upplevde att sjuksköterskorna på HIV/AIDS mottagningarna hade 

mycket bra kunskap om sjukdomen men bemötandet av de patienter som diagnostiserats 

med HIV/AIDS varierade. Vissa sjuksköterskor var vänliga medan andra var 

nonchalanta och osympatiska. När vi sedan följde dessa sjuksköterskor till andra 

avdelningar upplevde vi att de hade ett annorlunda bemötande av de patienter som inte 

var diagnostiserats med HIV/AIDS. De sjuksköterskor som på HIV/AIDS mottagningen 

hade varit nonchalanta var istället trevliga på de allmänna avdelningarna. Detta väckte 

många tankar och fick oss att börja reflektera över vilka attityder sjuksköterskor har mot 

patienter som diagnostiserats med HIV/AIDS och om alla sjuksköterskor har liknande 

kunskap om sjukdomen?  

2 Bakgrund 

2.1 HIV/AIDS 

Humant immunbristvirus (HIV) attackerar immunsystemet. Viruset förstör och 

försämrar cellernas funktion vilket leder till att infekterade individer successivt får 

nedsatt immunförsvar, de drabbas till exempel lättare av infektioner och vissa typer av 

cancer. Den allvarligaste graden av HIV är förvärvat immunbristsyndrom (AIDS) vilket 

kan ta från två till femton år att utveckla beroende på individen. Cancer, infektioner och 

andra allvarliga kliniska manifestationer definierar AIDS (World Health Organization, 

2014). År 2012 var det uppskattningsvis 35.3 miljoner människor som levde med HIV. 

Det mest drabbade området var Afrika söder om Sahara, som har den högsta globala 

bördan av HIV (Maartens, Celum & Lewin, 2014). Patienter med HIV har upplevt att 

vårdgivare är rädda för att smittas av HIV och har varit med om att de blivit nekade 

vård av sjuksköterskor. De har även upplevt att vårdgivare har använt överdrivna och 

onödiga försiktighetsåtgärder för att undvika att bli smittade, som att inte röra dem eller 

hålla ett avstånd från dem (Karamouzian, Akbari, Haghdoost, Setayesh & Zolala, 2015). 
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2.2 Smittöverföring och riskfaktorer 

HIV smittar via utbyte av olika kroppsvätskor från infekterade individer såsom blod, 

bröstmjölk, sperma och vaginalsekret. Olika beteenden och förhållanden som utgör 

större risk att smittas av HIV är: 

- Att ha oskyddat analt eller vaginalt sex. 

- Att dela kontaminerade nålar, sprutor eller annan injektionsutrustning och 

läkemedelslösningar vid injicering av narkotika eller läkemedel. 

- Att motta injektioner, blodtransfusioner eller medicinska tillvägagångssätt som 

involverar osterilt skärande eller piercing. 

- Att utsättas för oavsiktliga nålsticksskador, även bland vårdpersonal. 

Individer kan inte smitta genom vardaglig kontakt såsom kyssar, kramar, 

handskakningar eller av att dela personliga föremål, mat eller vatten (World Health 

Organization, 2014). 

 

2.3 Symtom, diagnos och behandling 

Symtomen på HIV varierar beroende på graden av infektionen. Några veckor efter att en 

individ blivit drabbad av den första infektionen kan personen vara symtomfri eller ha 

influensaliknande symtom med feber, huvudvärk, hudutslag eller halsont. Då 

infektionen successivt försvagar personens immunsystem kan individen utveckla andra 

symtom såsom svullna lymfkörtlar, viktnedgång, diarré och hosta. Om den drabbade 

inte behandlas kan denne också utveckla allvarliga sjukdomar som tuberkulos, 

kryptokockmeningit och olika cancersjukdomar. Ett HIV- test visar infektionens status 

genom att upptäcka närvaro eller frånvaro av antikroppar mot HIV i blodet. Antikroppar 

bildas av individens immunsystem för att bekämpa främmande patogener och det kan ta 

tre till sex veckor innan de kan upptäckas i blodet. HIV kan dämpas genom en 

kombinationsanvändning av tre eller flera antiretrovirala läkemedel (ART). ART botar 

inte HIV-infektionen men kontrollerar virusreplikationen i individens kropp och tillåter 

immunförsvaret att stärkas och återfå förmågan att bekämpa infektioner. Med ART kan 

människor som har HIV leva ett friskt och produktivt liv (World Health Organization, 

2014). 
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2.4 Förebyggande 

Individer kan minska risken för HIV infektion genom att begränsa exponeringen för 

riskfaktorer. Huvudsakliga metoder för HIV prevention, som oftast kombineras, 

inkluderar: 

- Kvinnlig och manlig kondomanvändning. 

- Testning och rådgivning för HIV och andra sexuellt överförbara infektioner. 

- Frivillig medicinsk manlig omskärelse. 

- Antiretroviral (ART) användning som förebyggande. 

- Försiktighetsåtgärder för personer som injicerar droger. 

- Eliminering av mor-till-barn överföring av HIV genom att t.ex. inte amma (World 

Health Organization, 2014). 

 

2.5 Attityd 

Med begreppet attityd menas en inställning eller ett förhållningssätt mot något. Attityd 

är en term som vanligen används för en varaktig inställning som byggts upp av 

erfarenheter. En attityd består av tre olika komponenter; kognitiva, affektiva och 

intentionella. Vad en person vet eller tror om något ingår i den kognitiva delen. Hur 

positivt eller negativt man bedömer ett objekt, hur starkt man tar ställning till det, ingår i 

den affektiva kompontenten. Den intentionella komponenten är den avsikt man själv har 

till en handling. Betydelsen och styrkan av en attityd kan variera, från starkt negativt till 

starkt positivt (Rosén, 2009). I vårt arbete har vi valt att använda ovanstående 

definitioner av attityd.  

 

2.6 Mänskliga rättigheter 

En allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna antogs år 1948 av Förenta 

Nationernas (FN) generalförsamling. Denna förklaring definierar de grundläggande 

mänskliga rättigheterna, vilka är: alla människor har lika rättigheter och värde. Alla 

människor har sin fulla rätt till alla de friheter och rättigheter som uttalas i FN:s 

allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna utan någon skillnad av exempelvis 

kön, ålder, hudfärg eller politisk ställning. Alla människor har rätt till liv och frihet 

(Förenta Nationerna, 2012). I den svenska hälso-och sjukvårdslagen lyfts det fram att 

hälso-och sjukvården ska ges på lika villkor och främja god hälsa och vård för hela 

befolkningen. Människans lika värde och dennes enskilda värdighet ska behandlas med 
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respekt av vården. Hälso- och sjukvården ska handhas så att den tillgodoser kraven på 

en god vård. Den ska vara av god kvalitet, patientens trygghet i vården ska tillgodoses 

och respekt för patientens integritet och autonomi ska finnas (SFS 1982:763).  

 

2.7 Sjuksköterskans kompetensområde 

Kompetens innebär viljan och förmågan att genomföra en uppgift genom att använda 

färdigheter och kunskaper. Innebörden av orden är olika. Vilja är mod, attityd, ansvar 

och engagemang. Förmåga innebär förståelse och erfarenhet att förverkliga färdigheter 

och kunskap. Färdigheter går ut på att kunna utföra i praktiken, alltså att göra och 

kunskap är metoder och fakta, att veta (Socialstyrelsen, 2005). I överensstämmelse med 

gällande förordningar, lagar, föreskrifter och andra riktlinjer ska sjuksköterskors arbete, 

enligt Socialstyrelsens (2005) kompetensbeskrivning, oberoende av vårdform och 

verksamhetsområde, bygga på beprövad erfarenhet och vetenskap och utmärkas av ett 

etiskt förhållningssätt. Den första etiska koden för sjuksköterskor antogs år 1953 av 

International Council of Nurses (ICN). De fyra grundläggande ansvarsområden för 

sjuksköterskor enligt ICN är att främja och återställa hälsa, förebygga sjukdom och 

lindra lidande. Inom vården ska mänskliga rättigheter respekteras; rätten till liv och 

värdighet och oavsett kultur, kön, ålder och sjukdom ska alla behandlas med respekt och 

ges god omvårdnad (International Council of Nurses, 2012). Socialstyrelsen anser att 

ICN:s etiska riktlinjer bör utgöra grunden för sjuksköterskans arbete, detta tillsammans 

med ett vetenskapligt förhållningssätt. Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för 

sjuksköterskors arbete tar upp tre områden; ett område är forskning, utbildning och 

utveckling. Ett annat är ledarskap och det sista området är omvårdnadens teori och 

praktik. Under dessa tre områden ingår det bland annat att sjuksköterskan ska ha 

förmåga att kommunicera på ett respektfullt och empatiskt sätt och förmågan att följa 

giltiga författningar, rutiner samt riktlinjer (Socialstyrelsen, 2005). 

 

2.8 Teoretiskt referensram 

2.8.1 Föreställningar 

Vi valde att använda oss av Wright, Watson och Bell (2002) och deras beskrivning av 

föreställningar som vår teoretiska referensram i litteraturstudien. Vilket perspektiv vi ser 

på omvärlden utgörs utifrån föreställningar och står i grund för våra beteenden och 

känslor. Det är med utgångspunkt från våra föreställningar vi utformar våra liv och 

förenar dem med andras. Vi får tillgång till våra egna och andras föreställningar genom 
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berättelser vi delar med varandra. Genom individens interaktion med sig själv och andra 

och i enlighet med den kontext personen lever i, framställs och förändras 

föreställningar. Människor kan förenas eller skiljas åt av föreställningar och individerna 

är mer eller mindre omedvetna om sina föreställningar och hur de påverkar andras och 

deras eget liv. Vissa föreställningar kan upprätthålla eller bevara ohälsa/sjukdom, 

försämra symtom och/eller lindra lidande. Ett antal olika föreställningar uppkommer 

hos alla individer varje dag, om alla situationer och alla människor vi träffar.  Alla 

föreställningar är trots det inte betydelsefulla. Känslomässiga och fysiologiska 

reaktioner utlöses inte av alla föreställningar. Våra kärnföreställningar är de som är av 

betydelse. Dessa är oftast omedvetna och personliga och utgör hur vi lever våra liv och 

närmar oss världen. Kärnföreställningar bevaras och kan även kallas “psykologiska 

hjulspår” dvs. vanetänkande, och innebär att vi i stressade och otrygga situationer 

återvänder till gamla tankebanor för att finna trygghet (Wright, Watson & Bell, 2002).  

Vidare pratar Wright, Watson och Bell (2002) om underlättande respektive hindrande 

föreställningar, då vissa föreställningar öppnar upp för flera möjliga lösningar och andra 

minskar antalet tänkbara lösningar. I den kliniska verksamheten bär sjuksköterskor och 

annan vårdpersonal med sig sina personliga och professionella föreställningar om 

ohälsa och sjukdom. Dessa föreställningar har effekt på hur de uppfattar, bedömer och 

framför allt vårdar patienterna. Den bakomliggande orsaken till sjukdomen kan påverka 

hur sjuksköterskan ser på, bemöter och behandlar patienten. Det finns många 

synonymer till begreppet föreställning, en av dessa är attityd (Wright, Watson & Bell, 

2002). 

 

3 Problemformulering 

Det kom till vår kännedom under vår praktiktid i Tanzania, att sjuksköterskor har olika 

attityder beroende på vilken sjukdom patienten som de möter har. International Council 

of Nurses betonar att människor oavsett sjukdom, ska behandlas med respekt och ges 

god omvårdnad. Vi ansåg att vissa sjuksköterskor visade brist på respekt och 

nonchalerade de patienter som diagnostiserats med HIV/AIDS. Patienter som 

diagnostiserats med HIV/AIDS hade upplevt att sjuksköterskor har nekat dem vård, 

samt att vårdgivare har använt onödiga försiktighetsåtgärder. De upplevde att 

vårdgivarna gjorde detta för att de var rädda för, eller inte ville bli smittade. Att 

patienter blir bemötta på ett nonchalant och respektlöst sätt menar vi kan påverka 
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omvårdnadens kvalitet. Därför vill vi kartlägga sjuksköterskors kunskap och attityd till 

att vårda patienter som diagnostiserats med HIV/AIDS. 

 

4 Syfte 

Att kartlägga sjuksköterskors kunskap och attityd till att vårda vuxna patienter som 

diagnostiserats med HIV/AIDS.  

 

5 Metod 

En litteraturstudie som är mer omfattande kallas för översikt, och kan vara mer eller 

mindre systematiskt utförd. En litteraturstudie som inte fullgör alla de krav som en 

systematisk översikt kräver (då man söker efter all relevant litteratur), kallas för den 

icke- systematiska översikten (Kristensson, 2014). Vi har genomfört en icke- 

systematisk översikt, detta innebär att vi strukturerat sökt efter vetenskapliga artiklar 

inom de områden som berör vårt syfte. I arbetet har vi valt att kalla den icke- 

systematiska översikten för litteraturstudie. Litteraturen granskades, analyserades och 

sammanställdes sedan.  

 

5.1 Urval 

Inklusion och exklusionskriterier  

Artiklarna skulle inkludera sjuksköterskor, patienter som diagnostiserats med 

HIV/AIDS som var över 18 år och skulle vara skrivna på svenska eller engelska. Vi 

valde att söka efter artiklar från 2005 till 2015 och de skulle även vara publicerade i 

vetenskapliga tidskrifter, dvs. peer reviewed.  

 

5.2 Sökningsförfarandet 

Strukturerad sökning utifrån olika nyckelbegrepp är betydelsefullt då det finns ett stort 

antal vetenskapliga artiklar publicerade (Kristensson, 2014). Söktermerna vi använde 

oss av identifierades genom de nyckelbegrepp som fanns i vårt syfte och utifrån de 

inklusionskriterier vi hade. Nyckelbegrepp blev “Nurses”, “Attitudes” och 

”Knowledge” som översattes till engelska i svensk MeSH. ”HIV” och “AIDS”, även 

dessa nyckelbegrepp, översattes inte då de är vedertagna begrepp. När vi sedan började 

söka på de valda orden använde vi oss av olika typer av söktermer som fritextsökning, 

indexord och Booleska sökoperatorer. Detta gjorde att sökningen blev mer specifik 
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(Kristensson, 2014). Vi sökte artiklar i databaserna PubMed, Cinahl och Psycinfo då 

dessa till största del innefattar omvårdnad. Sökningarna gjordes mellan 20150321- 

20150328. För att hitta de indexord som passade in på våra nyckelbegrepp gick vi 

igenom de olika databasernas ordlistor, “Subject headings list” i Cinahl, ”Thesaurus” i 

Psycinfo och “Medical subject headings ” (MeSH-termer) i PubMed. När vi sedan valt 

indexord i databasernas ordlistor kombinerade vi dessa med den Booleska sökoperatorn 

AND, detta användes i alla databaserna. Detta gjorde vi för att vi ville öka sökningens 

sensitivitet (Kristensson, 2014). Vi använde endast sökoperatorn AND. I Cinahl söktes 

alla indexorden med “include all subheadings” för att få ett bredare sökresultat. Se 

bilaga 1. För att öka antalet träffar i sökningen använde vi oss även av fritextsökning. 

En fritextsökning innebär att sökningen inte är bunden till indexord. Detta gjorde vi då 

fördelen med fritextsökning är att den genererar fler artiklar (Kristensson, 2014). Vi 

valde att trunkera (*) ordet “Nurse” i Cinahl då vi ville söka på ordet i fler 

böjningsformer (Östlundh, 2012). Totalt lästes 29 artiklar i sin fulltext för att sedan 

avgöra om de skulle kvalitetsgranskas. Se bilaga 1.  

 

5.3 Kvalitetsgranskning  

Av de 29 artiklar vi läste i fulltext ansåg vi att 13 motsvarade vårt syfte och gjorde 

därför en kvalitetsgranskning av dessa. De 16 artiklar som föll bort motsvarade inte vårt 

syfte. Vi använde oss av Forsberg och Wengströms (2013) granskningsmallar för 

experimentella, kvasi-experimentella och kvalitativa studier då vi ansåg att mallens 

checklista var väl strukturerad med tydliga frågor. För att underlätta bedömningen av 

kvaliteten på artiklarna valde vi att poängsätta frågorna, ”ja” fick 1 poäng och ”nej” fick 

0 poäng. Vi omvandlade granskningsmallarnas totalpoäng till procent för att lättare 

kunna avgöra de olika kvaliteterna. Se bilaga 2.  Granskningsmallen för kvasi-

experimentell design modifierades då en fråga ej var relevant till valda artiklar. En av de 

valda artiklarna var av designen mixad metod och vi fick därför kombinera den 

kvalitativa och den kvasi-experimentella granskningsmallen med varandra då det inte 

finns någon enskild granskningsmall för denna design. Se bilaga 2. Vi granskade 

samtliga studier var för sig och jämförde sedan resultaten med varandra och kom då 

fram till konsensus om vilka artiklar som skulle inkluderas i arbetet (Kristensson, 2014). 

Fyra studier föll bort efter granskning på grund av låg kvalitet. Kvar blev nio artiklar 

vars resultat analyserades.  
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5.4 Dataanalys 

Vi gjorde en integrerad analys för att sammanställa resultatet i vår litteraturstudie. För 

att se om det fanns några likheter eller skillnader mellan resultaten i artiklarna gjordes 

en genomläsning av de artiklar som kvarstod efter kvalitetsgranskningen (Kristensson, 

2014). Vi valde att markera meningar, med olika färger, som var av relevans och 

besvarade vårt syfte för att få en överblick av artiklarnas resultat. De meningsenheter, 

dvs. de resultat som besvarade vårt syfte, kondenserades till koder för att sammanfatta 

meningsenheterna. Koderna blev sedan till underkategorier, som vi i resultatet har valt 

att presentera som underrubriker. Genom att sammanfatta resultat som liknade varandra 

från de olika artiklarna, framställdes kategorier, som i resultatet presenteras som 

huvudrubriker. Att analysen delas upp i olika steg innebär att resultatet presenteras på 

ett överskådligt sätt (Kristensson, 2014).  

 

Tabell 1. Exempel på analysprocess  

Artikel Nr     Meningsbärande enhet  Kod                  Underkategori        Kategori 

 
3                     De flesta sjuksköterskor kunde            Identifiera källor         Kunskap                         Sjuksköterskornas 

                       identifiera möjliga källor till                korrekt                                             kunskap om  

                       HIV infektioner korrekt,                                                                                                  HIV/AIDS 

                       inklusive oskyddat sex,  

                       delade nålar och transfusioner 

                       med infekterat blod. 

 
6                    På en skala 1-10 rankade 96,2%            Stor rädsla för       Rädsla för att                Sjuksköterskornas 

                      av deltagarna sin rädsla för att få            att utföra                     bli smittad                     attityder till      

                      AIDS genom att utföra sina                    arbetsuppgifter                                                  HIV/AIDS 

                      arbetsuppgifter, mellan 7-10,                                                                                                 

                      vilket indikerar på en  

                      överväldigande rädsla. 2,9% av 

                      deltagarna svarade 1-6 vilket tyder  

                      på ingen rädsla.   

 

6                   Den övergripande nivån av kunskap       Svag                              Okunskap                   Sjuksköterskornas 

                     om HIV/AIDS bland Jordanska              kunskapsnivå                                                    kunskap om 

                     sjuksköterskor  var svag (33,87%).                                                                                   HIV/AIDS 

                     Svag kunskapsnivå bland 

                     sjuksköterskor var noterad i följande 

                     underavdelningar: immunologi; förlopp  

                     och manifestation; överföring och 

                     omfattning; och försiktighetsåtgärder 

                     och förebyggning. 

 

1                  Gifta deltagare hade värre attityder           Gifta hade värre              Varierande            Sjuksköterskornas 

                    mot  människor som lever med                 attityder än                       attityder                attityder till  

                    HIV/AIDS än personer som                      singlar                                                            HIV/AIDS   

                  var singlar. 
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6 Forskningsetiska överväganden  

Etiska överväganden bör göras innan man påbörjar en litteraturstudie och dessa bör 

göras gällande urval och presentation av resultat (Forsberg & Wengström, 2013). Alla, 

förutom en, av våra valda studier hade fått tillstånd från etisk kommitté och/eller 

genomgått noggranna etiska överväganden.  

7 Resultat  

Efter den integrerade analysen framkom två huvudkategorier, sjuksköterskornas 

kunskap om HIV/AIDS och sjuksköterskornas attityder till HIV/AIDS. Under dessa 

framkom totalt sex underrubriker: okunskap, kunskap, kunskap och attityd före och efter 

utbildningsinsats, rädsla för att bli smittad, varierande attityder och att vårda patienter 

som diagnostiserats med HIV/AIDS. 

 

7.1 Sjuksköterskornas kunskap om HIV/AIDS 

7.1.1 Okunskap  

Många sjuksköterskor visade otillräckliga kunskaper om smittvägar. Bortsett från blod, 

vilket nästan alltid var korrekt identifierat som den viktigaste källan för överföring, hade 

deltagarna ofta överskattat den roll som andra kroppsvätskor hade. Många trodde att 

saliv, urin, tårar, svett och avföring var en viktig del i smittspridningen. Mer än hälften 

av sjuksköterskorna trodde att en person kunde bli smittad av AIDS genom att äta på en 

restaurang där en anställd har HIV/AIDS. De trodde även att HIV kunde överföras 

genom offentliga toaletter eller genom att bada i en pool med någon som var smittad. 

En betydande del av sjuksköterskorna rapporterade att deras förståelse av begreppet 

”HIV positiv” var liktydigt med begreppet ”AIDS” (Askarian, Hashemi, Jaafari & 

Assadian, 2006; Chen & Han, 2010).  

Sjuksköterskor hade även otillräcklig kunskap gällande olika smittämnen, förlopp, hur 

sjukdomen manifesterar sig, hur den överförs, omfattning, försiktighetsåtgärder och hur 

sjukdomen förebyggs. Ett fåtal sjuksköterskor hade inte vetskapen om att det inte var 

möjligt att identifiera HIV- positiva patienter utifrån deras utseende under de tidiga 

stadierna av sjukdomen (Askarian et al., 2006; Hassan & Wahsheh, 2011). 

Sjuksköterskor inom både primärvård och slutenvård klagade också på bristen av 

kunskap om vård och behandling av HIV/AIDS. De betonade behovet av att all 

sjukvårdspersonal bör utbildas (Delobelle, Rawlinson, Ntuli, Malatsi, Decock & 
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Depoorter, 2009). 

 

7.1.2 Kunskap 

Kunskap om HIV/AIDS var statistiskt signifikant associerat med tidigare utbildning om 

HIV/AIDS. En stor del av sjuksköterskorna hade deltagit i ett formellt 

utbildningsprogram om AIDS medan en mindre del aldrig hade deltagit i ett sådant 

utbildningsprogram (Askarian et al., 2006; Delobelle et al., 2009; Hassan & Wahsheh, 

2011). De som hade deltagit hade högre övergripande kunskap än de som inte hade 

deltagit (Askarian et al., 2006). Webbplatser var en källa till information om HIV/AIDS 

för en stor del av deltagarna, en mindre del av deltagarna fick informationen via 

seminarier/konferenser/kongresser och via sin yrkesutbildning. Inga sjuksköterskor 

uppgav en professionell tidskrift som en källa till HIV/AIDS information (Akgun 

Kostak et al., 2011; Hassan & Wahsheh, 2011). Kunskap om HIV/AIDS var inte 

associerat med ålder, kön eller arbetslivserfarenhet. Däremot var kunskap statistiskt 

signifikant med professionell rang, utbildningsnivå och graden av erfarenhet av att 

vårda HIV/AIDS patienter. De flesta sjuksköterskor kunde identifiera överföringen av 

smitta och möjliga källor till HIV infektioner korrekt, inklusive oskyddat sex; sperma 

och vaginal vätska, delade nålar och transfusioner med infekterat blod. 

Sjuksköterskorna hade goda kunskaper om riskgrupper för HIV/AIDS (Askarian et al., 

2006; Chen & Han, 2010; Hassan & Wahsheh, 2011). De flesta av sjuksköterskorna 

visste att AIDS orsakades av ett virus och majoriteten hade fått information om 

skyddsåtgärder. Dock visste bara en del av dessa vilka skyddsåtgärder som behövde 

vidtas vid vården av en person som levde med HIV/AIDS (Akgun Kostak, Unsar, Kurt 

& Erol, 2012; Askarian et al., 2006). Deltagarna som hade bättre HIV- relaterad 

kunskap visade mindre rädsla för att smittas av HIV (Chen & Han, 2010). 

 

7.1.3 Kunskap och attityd före och efter utbildningsinsats 

Mer än hälften av sjuksköterskorna trodde att en person kunde smittas med AIDS 

genom att äta på en restaurang där kocken hade AIDS eller genom att använda en 

offentlig toalett. Efter en utbildningsinsats hade endast en tredjedel av sjuksköterskorna 

fortfarande en ogrundad rädsla för att äta på restaurang och de trodde fortfarande att 

offentliga toaletter överför HIV (Williams, Wang, Burgess, Wu, Gong & Li, 2006). 

Mockiene, Suominen, Valimaki, Razbadauskas, Martinkenas och Caplinskas (2011) 

påvisade att det fanns en skillnad i sjuksköterskors kunskapsnivå efter en 



 

11 

 

utbildningsinsats mellan tre olika grupper. Experimentgrupp 1 fick ta del av en två 

dagars utbildning och skrivet material, medan experimentgrupp 2 endast fick ta del av 

det skrivna materialet. Kontrollgruppen fick inget av dessa. Kunskapsnivån hos 

sjuksköterskorna var i experimentgrupp 1 högre än i de andra grupperna. 

Experimentgrupp 2 hade även högre kunskapsnivå än kontrollgruppens sjuksköterskor, 

men det fanns inga förbättringar i någon av gruppernas kunskapsnivå och de positiva 

attitydförändringarna var små efter utbildning. Sjuksköterskornas attityder i 

experimentgrupp 1 hade förändrats till de positiva (Mockiene et al., 2011). I en annan 

utbildningsinsats hade empatin ökat, undvikandet minskat och den allmänna attityden 

förbättrats positivt (Williams et al., 2006). 

7.2 Sjuksköterskors attityder till HIV/AIDS 

7.2.1 Rädsla för att bli smittad 

Resultatet av en skalskattning indikerade att majoriteten av sjuksköterskorna hade en 

stor rädsla och var oroliga för att få HIV/AIDS genom att ge omvårdnad och utföra sina 

arbetsuppgifter. Få av deltagarnas svarsresultat indikerade att det inte fanns någon 

rädsla (Askarian et al., 2006; Hassan & Wahsheh, 2011). Då ålder och arbetserfarenhet 

ökade, ökade också rädslan för att bli smittad (Akgun Kostak et al., 2012). 

7.2.2 Varierande attityder 

Sjuksköterskor som arbetade på HIV/AIDS center hade lägre undvikande attityder mot 

personer som levde med HIV/AIDS än de sjuksköterskor och barnmorskor som 

arbetade på allmänna sjukhus. Dessa hade negativa attityder mot personer som levde 

med HIV/AIDS (Akgun Kostak et al., 2012; Hamama et al., 2014). Gifta deltagare hade 

mer negativa attityder mot människor som levde med HIV/AIDS än de sjuksköterskor 

som var singlar. Då ålder och arbetserfarenhet ökade blev attityder mot människor som 

levde med HIV/AIDS värre (Akgun Kostak et al., 2012). Delobelle et. al. (2009) studie 

visar att sjuksköterskornas attityd inte var associerad med ålder, kön eller graden av 

erfarenhet av att vårda.  

 

Nästintill hälften av sjuksköterskorna ansåg att HIV- positiva patienter borde sättas i 

karantän (Chen & Han, 2010). Mer än två tredjedelar av sjuksköterskorna hade totalt 

sett en negativ attityd mot HIV/AIDS inom följande områden: direkt vård, social 

stigma, rädsla för att bli smittad, utbildning och rådgivning om riskförebyggande 

åtgärder. Över hälften av sjuksköterskorna hade en negativ attityd mot den dödliga 
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utgången av sjukdomen (Chen & Han, 2010; Hassan & Wahsheh, 2011). Några av 

sjuksköterskorna ansåg att HIV-infektioner främst är ett problem för 

injektionsnarkomaner och prostituerade och inte för vårdpersonal (Askarian et al., 

2006). 

 

En positiv association hittades med professionell rang och utbildningsnivå. 

Sjuksköterskornas attityd var också relaterad med tidigare utbildning och 

vårdavdelningsplacering, med en positivare attityd för de som jobbade på en poliklinisk 

mottagning och/eller akutmottagning än på andra vårdavdelningar. Det framkom att 

attityder var huvudsakligen positiva, vilket indikerar på en hög grad av empati mot 

patienter med HIV/AIDS. Detta är illustrerat av påståendena ”HIV/AIDS patienter 

borde behandlas med samma respekt som alla andra patienter” och ”det är viktigt att 

arbeta med patienter med HIV/AIDS på ett vårdande sätt”. Närmare två tredjedelar var 

överens om att de flesta med HIV/AIDS inte hade sig själva att skylla. Generellt var 

sjuksköterskornas attityder karaktäriserade av empati, medkänsla, respekt och värdighet, 

då sjuksköterskorna hävdade att ingen valde att bli smittad (Delobelle et al., 2009). Det 

rapporterades också att sjuksköterskor med har högre empati och lägre grad av 

undvikande attityder mot patienter som lever med HIV/AIDS upplever en högre 

arbetstillfredsställelse (Hamama et al., 2014). 

 

7.2.3  Att vårda patienter som diagnostiserats med HIV/AIDS  

Mer än hälften av sjuksköterskorna gav inte omvårdnad till människor som lever med 

HIV/AIDS och de var inte heller intresserade av att ge omvårdnad (Akgun Kostak et al., 

2012; Askarian et al., 2006; Hassan & Wahsheh, 2011). Nästan hälften av 

sjuksköterskorna skulle be att bli omplacerade någon annanstans om de blev tillfrågade att 

ta hand om en patient med AIDS (Askarian et al., 2006). Även motsatsen förekom då 

sjuksköterskor, förutom att ge ett sängbad och städa upp avföring eller uppkastning, var 

villiga att utföra omvårdnadsåtgärder för patienter med HIV/AIDS (Välimäki, Makkonen, 

Blek-Vehkaluoto, Mockiene, Istomina, Raid, Vänskä & Suominen, 2008). Mer än två 

tredjedelar av sjuksköterskorna vägrade att ge vård till patienter som testat positivt för 

HIV/AIDS (Hassan & Wahsheh, 2011). Sjuksköterskor var irriterade över det faktum 

att vissa sjuksköterskor var utbildade men var ändå inte villiga att utföra omvårdnad av 

HIV/AIDS patienter (Delobelle et al., 2009). 
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8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion  

Den inledande sökningen omfattade artiklar från 2010 till 2015 men vi insåg att det gav 

för få träffar. Vi valde därför att utöka årtalen från 2005 till 2015 och fick därmed fler 

träffar. Kristensson (2014) skriver att studier som är aktuella ska väljas. För att avgränsa 

forskningsproblemet och förstå problemområdet måste det tas reda på vad som finns 

publicerat, detta kan göras genom denna inledande litteratursökning (Friberg, 2012). Då 

arbetet påbörjades med en inledande sökning och så aktuella studier som möjligt valdes, 

blir detta en styrka. Vi gjorde ett fåtal manuella sökningar, detta gav inget resultat. En 

manuell sökning innebär att man själv letar igenom annat material som exempelvis 

böcker, för att kunna lokalisera relevant information (Östlundh, 2012). Om man valt 

olämpliga databaser eller söktermer som är otydliga kan det resultera i att litteratur inte 

hittas (Friberg, 2012). Vi har i senare skede fått vetskap om en databas vid namn 

AIDSLINE som hade kunnat vara relevant. Att denna inte användes ser vi som en 

svaghet då vi möjligtvis kan ha gått miste om relevanta artiklar.  

 

I vår inledande sökning visade det sig att vissa av de valda sökkombinationerna inte gav 

några träffar, dessa kombinationer uteslöts därför från den egentliga sökningen. 

Förutom de sökord som visas i de bifogade tabellerna har vi även använt andra sökord 

och kombinationer som exempelvis ”Nurses” AND ”AIDS” AND ”Knowledge 

(General)”. Vi valde att inte redovisa sökningar som inte gav några träffar då vi ansåg 

att de inte har någon betydelse för att hitta våra artiklar, men är medvetna om att detta 

kan ses som en otydlighet och kan påverka hur läsaren tar ställning till om sökningen är 

relevant och genomtänkt. Kristensson (2014) menar att sökningen ska redovisas i tabell, 

bland annat för att läsaren ska kunna göra om sökningen. Det vanligaste sättet att söka 

efter litteratur är att söka strategiskt med sökord i databaser. Den Booleska sökoperatorn 

AND användes då vi ville kombinera våra sökord med varandra. Vi är medvetna om att 

söktermen OR hade kunnat användas för att få med fler sökord. Att detta inte användes 

kan därför ses som en svaghet. För att öka sökningens känslighet använde vi oss av 

fritextsökning. Detta genererar fler artiklar, men ett stort antal fritextsökningar kan även 

minska specificiteten i sökningen och irrelevanta artiklar kan hittas (Kristensson, 2014). 

Det kan därför ses som både en styrka och en svaghet att ett flertal fritextsökningar 

gjordes då fler artiklar genererades. Utefter valda sökord och urvalskriterier fick vi 

slutligen fram åtta kvantitativa artiklar och en mixad metod.  Många av de kvalitativa 
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artiklar som påträffades under sökningarna hade ett patientperspektiv och valdes bort, 

detta gjorde att det till stor del var kvantitativa artiklar som besvarade syftet. Fördelen 

med en mixad metod är att fenomenet som undersöks åskådliggörs ur olika perspektiv 

(Forsberg & Wengström, 2013). Vårt resultat hade kunnat bli mer innehållsrikt om 

kvalitativa artiklar funnits.  

 

Då vi inte hade erfarenhet av att kvalitetsgranska artiklar ansåg vi att Forsberg och 

Wengströms (2013) granskningsmallar underlättade vår kritiska granskning då de till 

större del hade ja och nej frågor. Vi valde att poängsätta frågorna för att kunna vara så 

objektiva som möjligt, ”ja” fick 1 poäng och ”nej” fick 0 poäng. Den totala summan för 

kvasi-experimentella studier var 22 poäng och den totala summan för mixad metod var 

38 poäng. För att bestämma hur många poäng som krävdes för en viss kvalitet, räknades 

procent ut från de totala poängen. Detta resulterade i att låg kvalitet hade 0-50%, medel 

hade 50-80% och för att få hög kvalitet krävdes 80-100% av den totala poängen. Med 

dessa förutsättningar för lika bedömning av artiklarna ses kvalitetsgranskningen som en 

styrka trots bristande kunskap om området. När artiklarna skulle kvalitetsgranskas 

gjorde vi detta enskilt för att sedan diskutera och jämföra studiernas styrkor respektive 

svagheter för att slutligen komma fram till vilka artiklar som skulle inkluderas i 

litteraturstudien. Enligt Kristensson (2014) är det av vikt att författarna granskar 

samtliga studier var för sig, detta kallas för triangulering och innebär att två eller fler 

personer tolkar och analyserar ett material, detta stärker resultatet. Efter detta 

diskuterade vi tillsammans kvaliteten på artiklarna. 

 

Analysprocessen påbörjades med genomläsning av artiklarna för att urskilja likheter 

eller skillnader i resultaten. Sammanfattningen av de resultat som relaterade till 

varandra blev till kategorier. Även denna process gjordes genom triangulering, vilket 

ökar tillförlitligheten i resultatet genom att risken minskar att en persons förförståelse 

dominerar (Kristensson, 2014). Ett problem som uppstod var att det fanns delade 

meningar om vad som var likheter och skillnader i resultatet och det medförde att vi fick 

olika kategorier. Efter diskussion kom vi fram till ett gemensamt beslut där likheter och 

skillnader klargjordes och kategorier fastställdes. I litteraturstudien exemplifieras delar 

ur analysprocessen för läsaren, vilket ökar tillförlitligheten (Kristensson, 2014). Att 

översättningen från engelska till svenska inte visas i exemplet i analysförfarandet kan 

ses som en svaghet då vi anser att läsaren inte själv kan få en egen uppfattning om 
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originaltexten. Vi anser ändå att vi behärskar det engelska språket tillräckligt bra för att 

översätta texterna, dock har vi stött på vissa ord som varit problematiska eller svåra att 

förstå. Vi har då fått ta hjälp av lexikon för att få en klarhet av ordens innebörd.  

 

Alla artiklar skulle vara etiskt granskade eller genomgått noggranna etiska 

överväganden men vi valde att vänta med att ta hänsyn till detta efter att vi funnit 

artiklar som besvarade vårt syfte. Detta innebar att vi kontrollerade ifall dessa var etiskt 

granskade innan artiklarna skulle kvalitetsgranskas. I åtta av de valda artiklarna stod det 

tydligt skrivet att de var etiskt granskade av olika kommittéer, endast i en studie var 

detta oklart. För att försäkra oss om att studien var etiskt granskad mailades en av 

författarna till studien. Svaret författaren gav var att vid den tidpunkten artikeln 

genomfördes var det inget krav på att studien skulle vara etiskt granskad. Författaren 

poängterade också att studien var godkänd av ett universitet och skrev att den i dagens 

läge skulle blivit etiskt godkänd. Vi fick då göra ett övervägande och valde att 

kvalitetsgranska studien som sedan inkluderades i litteraturstudiens resultat. För att inte 

resultatet skulle påverkas har vi strävat efter att åsidosätta våra egna föreställningar och 

förförståelser. För att på bästa möjliga sätt åsidosätta våra föreställningar och åsikter har 

vi under arbetets gång fokuserat på litteraturstudiens syfte och kontinuerligt jämfört 

artiklarna med syftet. Detta anser vi bli en styrka då det underlättade vår förmåga att 

åsidosätta egna åsikter och föreställningar. Forsberg och Wengström (2013) skriver att 

man ska presentera allt relevant resultat i relation till syftet och inte endast det som 

stödjer ens egna åsikter.  

 

8.2 Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att kartlägga sjuksköterskors kunskap och attityd av att 

vårda patienter som diagnostiserats med HIV/AIDS. Vårt huvudresultat visade att 

många sjuksköterskor hade bristande kunskap om HIV- virusets smittvägar och att 

attityder till smittade patienter var både positiva och negativa. Karamouzian et al. 

(2015) har i en studie undersökt HIV-positiva patienters upplevelser av att leva med 

sjukdomen. Deras resultat bekräftar våra fynd då studien påvisade att patienter upplevde 

att vårdgivare använde överdrivna försiktighetsåtgärder och undvek dem. 

Genom individernas berättelser och samspel med varandra framställs och förändras 

föreställningar. Det är genom dessa föreställningar vi utformar och sammanför våra liv 

med andras (Wright, Watson & Bell, 2002). Vissa sjuksköterskor ansåg att HIV främst 
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är ett problem för prostituerade och narkomaner. Rosén (2009) benämner denna attityd 

som kognitiv, dvs. vad en person tror eller vet om något. Dessa antaganden beskrivs 

även i Karamouzian et al. (2015) studie där patienterna beskrev att de upplevde att 

vårdpersonal antog att eftersom de var HIV- positiva var de antingen prostituerade eller 

drogmissbrukare. En studie från 1998 påvisar att attityderna hos sjuksköterskorna 

förändrades beroende på hur patienterna blivit smittade av HIV (McCann & Sharkey, 

1998). Föreställningar om sjukdomens bakomliggande orsaker kan påverka 

sjuksköterskornas bemötande och hur man möter och ser på patienten (Wright, Watson 

& Bell, 2002).  

Många sjuksköterskor vägrade att ge vård till patienter som testat positivt för 

HIV/AIDS och andra ansåg att HIV- positiva patienter borde sättas i karantän. Dessa 

attityder kan ses som intentionella och affektiva då de handlar om vad man har för 

avsikt till en handling och hur starkt man tar ställning till och bedömer ett objekt 

(Rosén, 2009). Sjuksköterskor hade en stor rädsla för att ge omvårdnad och utföra sina 

arbetsuppgifter då de var oroliga att få HIV/AIDS. Wright, Watson och Bell (2002) 

menar att en individs föreställningar ligger till grund för dennes beteenden och känslor. 

I en studie med HIV-positiva patienter har det påvisats att dessa har blivit nekade vård 

av sjuksköterskor. Patienterna upplevde också att sjuksköterskorna var rädda för att 

smittas, vilket gjorde att sjuksköterskorna inte rörde dem och höll ett avstånd 

(Karamouzian et al., 2015). Detta kan bero på att sjuksköterskor bär med sig sina 

professionella och personliga föreställningar i sin verksamhet och det kan bland annat 

påverka hur de vårdar patienterna. Alla föreställningar utlöser inte fysiologiska och 

känslomässiga reaktioner. Kärnföreställningar är de som är av betydelse och utgör hur 

vi närmar oss världen (Wright, Watson & Bell, 2002).  

 

Sjuksköterskorna hade bristande kunskaper om HIV i bland annat prevention och 

försiktighetsåtgärder och uttryckte ett obehag i ett ge utbildning och rådgivning om 

risker och hur HIV kan förebyggas. Det framkom i en studie att både sjuksköterskor och 

patienter var överens om att i god klinisk vård är det viktigt att tillhandhålla rådgivning 

för att hjälpa patienter att utveckla optimala strategier kring exempelvis följsamhet av 

medicinska riktlinjer (Campbell, Scott, Madanhire, Nyamukapa & Gregson, 2010). 

Sjuksköterskors kunskap var associerat med tidigare utbildning om HIV/AIDS, hur 

erfarna sjuksköterskorna var av att vårda HIV/AIDS patienter, professionell hierarki och 

utbildningsnivå. Detta menar även Waluyo, Culbert, Levy och Norr (2015) som belyser 
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att det finns signifikanta skillnader i kunskap kring HIV efter år av yrkeserfarenhet, 

utbildning och en specifik utbildning om HIV, med mer kunskap hos de som arbetat 

längre, har högre utbildning och genomgått HIV utbildning. Brist på kunskap om vård 

och behandling om HIV/AIDS var något som sjuksköterskorna klagade över och ansåg 

att all sjukvårdspersonal borde få utbildning om detta. Vissa sjuksköterskor var 

utbildade men valde att ändå inte utföra omvårdnadsåtgärder av HIV/AIDS patienter. 

International Council of Nurses (2012) lyfter fram att alla patienter ska ges god vård och 

behandlas med respekt, i detta ingår att främja och återställa hälsa, lindra lidande och 

förebygga sjukdom.  

 

Även positiva attityder framkom hos sjuksköterskorna såsom empati och medkänsla. De 

ansåg att HIV/AIDS patienter bör behandlas på ett vårdande sätt och med samma 

respekt som alla andra patienter. Detta anger även Förenta Nationernas (FN) allmänna 

förklaring om de mänskliga rättigheter som har till syfte att alla individer ska ha 

möjlighet att leva ett någorlunda bra liv. Dessa rättigheter gäller för alla och säkerställer 

att alla individer är av lika värde, föds fria och har lika rättigheter. FN:s mänskliga 

rättigheter berör och gäller hela världen oavsett kultur, land eller specifik situation 

(Förenta Nationerna, 2012). Det ligger även till grund i den svenska hälso- och 

sjukvårdslagen som säger att alla människor har lika värde och ska behandlas med 

respekt (SFS 1982:763).  

 

Studier som var inkluderade i litteraturstudien var genomförda i olika delar av världen, 

detta kan öka tillförlitligheten (Kristensson, 2014). Individerna i studierna levde i olika 

sammanhang och även under andra förhållanden än människor i exempelvis de nordiska 

länderna. Detta gör att vi anser att resultatet inte helt går att överföra till sjuksköterskor 

över hela världen. Kristensson (2014) menar att överförbarhet handlar om huruvida 

resultaten i studien kan vara giltiga i andra kontext och i vilken omfattning.  

 

9 Slutsats  

Det finns bristande kunskap om HIV/AIDS hos sjuksköterskor. Professionella och 

personliga föreställningar kan påverka hur de vårdar och bemöter de patienter som 

diagnostiserats med HIV/AIDS. Att attityder hos sjuksköterskor som exempelvis rädsla 

för att bli smittad finns, anser vi påverkas av den bristande kunskapen om bland annat 

HIV/AIDS smittvägar. Vi drar slutsatsen om att en del sjuksköterskor saknar tillräckligt 
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med kunskap om HIV/AIDS. Det borde därför finnas bättre utbildning med information 

om HIV/AIDS under sjuksköterskeutbildningen och även för yrkesverksamma 

sjuksköterskor. 

  

10 Förslag för framtida forskning  

Under våra sökningar efter artiklar till vår litteraturstudie har det framkommit många 

artiklar där författarna skriver om sjuksköterskors attityder genom att beteckna dessa 

som positiva/negativa. Dock har författarna inte förklarat innebörden av dessa termer 

och vårt förslag till framtida forskning är därför att undersöka vilka egentliga attityder 

sjuksköterskor har mot patienter med diagnosen HIV/AIDS. Det vore även intressant att 

få kännedom om vilka effekter dessa attityder har på vårdrelationen och därmed 

kvaliteten på omvårdnaden. Detta skulle kunna göras genom kvalitativ forskning för att 

få en bättre och djupare förståelse om sjuksköterskors attityder till HIV/AIDS. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Sökning i databaser 
Cinahl 

Söknummer Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

titlar 

Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Antal använda 

artiklar (Artikel 

Nr) 

#1 (MH ”Nurses”) 42198     

#2 (MH ”Nurse Attitudes”) 18833     

#3 (MH ”HIV Infections”) 37615     

#4 #2 AND #3 35 35 12 5            3,8,2 

#5 #1 AND #3 16 16 6 - - 

#6 (MH ”HIV-Infected Patients”) 6679     

#7 #2 AND #6 9 9 3 - - 

#8 Nurs* (fritext) 597570     

#9 Attitudes (fritext) 100295     

#10 Hiv (fritext) 54563     

#11 #8 AND #9 AND #10 155 155 16 5  4,7,9,1 (3,8,2) 

#12 (MH ”Attitude to AIDS”) 3031     

#13 #12 AND #2 16 16 7 2 (1,4,8,9,7,2) 

#14 (MH "Nursing 

Knowledge") 

6944     

#15 (MH "Acquired 

Immunodeficiency 

Syndrome") 

11567     

#16 #14 AND #15 8 8 3 1 - 

#17 Nurses knowledge and 

attitudes (fritext) 

4781     

#18 #10 AND #17 41 41 7 1 (3,4,7,1,9,2) 

#19 Knowledge (fritext) 97535     

#20 HIV/AIDS (fritext) 8653     

#21 #8 AND #9 AND #19 AND 

#20 

34 34 4 - (4,3,1,9,2) 

Limits: Peer reviewed, all adults, 20050101–20151231. Sökdatum: 150321 

MH = Major headings () = Dubbletter 



 

II 

 

 

Bilaga 1: Sökning i databaser 

PubMed 

Söknummer Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

titlar 

Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Antal använda 

artiklar (Artikel 

Nr) 

#1 ”Nurses” [Majr] 52757     

#2 ”Attitude” [Majr] 144072     

#3 ”HIV” [Majr] 64466     

#4 #1 AND #2 AND #3 1 1 - - - 

#5 ”HIV infections” [Majr] 197509     

#6 #1 AND #6 22 22 4 3 (4) 

#7 ”HIV patients” (fritext) 6213     

#8 #1 AND #2 AND #8 3 3 1 - (4) 

#9 #1 AND #8 7 7 1 - (4) 

#10 ”HIV infections/nursing” 

[Mesh] 

3832     

#11 #2 AND #11 37 37 10 4 5,6 (1,4,8) 

#12 “Knowledge” [Mesh] 7000     

#13 "Acquired Immunodeficiency 

Syndrome"[Majr] 

58244     

#14 #1 AND #2 AND #3 AND 

#14 

1 1 1 1 - 

#15 #1 AND #13 AND #14      

Limits: nursing journals, adult: 19+ years och 20050101–20151231. Sökdatum: 150321 

Majr = Restrict to MeSH major topic () = Dubbletter 
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Bilaga 1: Sökning i databaser 
 

Psycinfo 

Söknummer Sökord Antal 

träffar 

Antal lästa 

titlar 

Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Antal använda 

artiklar (Artikel Nr) 

#1 MM ”Nurses” 14557     

#2 MM ”HIV” 23378     

#3 DE ”Attitudes” 22212     

#4 #1 AND #2 AND #3 1 1 - - (9) 

#5 #1 AND #2 41 41 6 4 (1,6,9) 

#6 MM ”AIDS (Attitudes 

towards)” 

663     

#7 #1 AND #6 5 5 5 3 (5,6) 

#8 DE “Knowledge 

(General)” 

2090     

#9 MM “AIDS” 10722     

Limits: peer reviewed, adulthood (18 yrs & older) och 20050101-20151231. Sökdatum: 150328 
MM = Major concept () = Dubbletter 
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Bilaga 2: Checklista för kvalitetsgranskning 

- kvasi-experimentella studier* 

 
A. Syftet med studien? (1p) 

Är frågeställningarna tydligt beskrivna? 

Ja (1p) 

   Nej (0p) 

Är designen lämplig utifrån syftet? 

Ja (1p) 

   Nej (0p) 

B. Undersökningsgruppen  

Vilka är inklusionskriterierna? (1p) 

Vilka är exklusionskriterierna? (1p) 

Vilken urvalsmetod användes? (1p) 

Är undersökningsgruppen representativ? 

Ja (1p)   Nej (0p) 

Var genomfördes undersökningen? (1p) 

Vilket antal deltagare inkluderades i undersökningen? (1p)  

 

C. Mätmetoder 

Vilka mätmetoder användes? (1p) 

 

Var reliabiliteten beräknad? 

Ja (1p)   Nej (0p) 

 

Var validiteten diskuterad? 

Ja (1p)   Nej (0p) 

 

D. Analys 

Hur stort var bortfallet? (1p) 

 

Fanns en bortfallsanalys? 

Ja (1p)   Nej (0p) 

 

Var den statistiska analysen lämplig? 

Ja (1p)   Nej (0p) 

 

Vilka var huvudresultaten? (1p) 

 

Erhölls signifikanta skillnader? 

Ja (1p)   Nej (0p) 

 

Vilka slutsatser drar författaren? (1p) 

 

Instämmer du?  

Ja (1p) 

   Nej (0p) 

E. Värdering 
Kan resultaten generaliseras till annan population?  

Ja (1p)   Nej (0p) 

 

Kan resultaten ha klinisk betydelse? 

Ja (1p)   Nej (0p) 

 

Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? 

Ja (1p)   Nej (0p) 

Totala poäng: 22 poäng  

Hög kvalitet: >80% (18-22p)  

Medel kvalitet: >50% (11-18p)  

Låg kvalitet: <50% (0-11p)  
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Bilaga 2: Checklista för kvalitetsgranskning 

- mixed method * 
*Modifierad granskningsmall av Forsberg och Wengströms (2013) kvasi-experimentella och kvalitativa 

checklista.  
 

A. Syftet med studien? (1p) 

Är frågeställningarna tydligt beskrivna? 

Ja (1p)   Nej (0p) 

Är designen lämplig utifrån syftet? 

Ja (1p)   Nej (0p) 

 

B. Undersökningsgruppen  
Vilka är inklusionskriterierna? (1p) 

Vilka är exklusionskriterierna? (1p) 

 

Var genomfördes undersökningen? (1p) 

 

Urval – finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? (1p) 

Vilken urvalsmetod användes? (1p) 

 

Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, social status samt annan relevant demografisk bakgrund) (1p) 

 

Är undersökningsgruppen representativ/lämplig? 

Ja (1p)   Nej (0p) 

Var genomfördes undersökningen? (1p) 

 

Vilket antal deltagare inkluderades i undersökningen? (1p)  

 

C. Mätmetoder 

Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang skedde datainsamling)?  

Ja (1p)   Nej (0p) 

 

Vilka mätmetoder användes? (1p) 

 

Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll) 

Ja (1p)   Nej (0p)  

 

Var reliabiliteten beräknad? 

Ja (1p)   Nej (0p) 

 

Var validiteten diskuterad? 

Ja (1p)   Nej (0p) 

 

D. Analys 
Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade?  

 

Ange om:  

- teman är utvecklade som begrepp (1p) 

- det finns episodiskt presenterade citat (1p) 

- de individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna (1p) 

- svaren är kodade (1p) 

 

Hur stort var bortfallet? (1p) 

 

Fanns en bortfallsanalys? 

Ja (1p)   Nej (0p) 

 

Var den statistiska analysen lämplig? 

Ja (1p)   Nej (0p) 

 

Är analys och tolkning av resultat diskuterade?  
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Ja (1p)   Nej (0p) 

 

Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)?  

Ja (1p)   Nej (0p) 

 

Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)?  

Ja (1p)   Nej (0p) 

 

Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? 

Ja (1p)   Nej (0p) 

 

Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen?  

Ja (1p)   Nej (0p) 

 

Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlad data (finns citat av orginaldata, summering av 

data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)?  

Ja (1p)   Nej (0p) 

 

Erhölls signifikanta skillnader? 

Ja (1p)   Nej (0p) 

 

Vilka slutsatser drar författaren? (1p) 

 

Instämmer du?  

Ja (1p) 

   Nej (0p) 

E. Värdering  
Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? 

Ja (1p)   Nej (0p) 

 

Kan resultaten generaliseras till annan population?  

Ja (1p)   Nej (0p) 

 

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? 

Ja (1p)   Nej (0p) 

 

Kan resultaten ha klinisk betydelse? 

Ja (1p)   Nej (0p) 

 

Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? 

Ja (1p)   Nej (0p) 

 

 

Totala poäng: 38 poäng 
Hög kvalitet: >80 (31-38p)  
Medel kvalitet: >50% (19-31p)  

Låg kvalitet: <50% (0-19p) 
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Nr Författare  

År 

Land 

Tidskrift 

Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

1. Akgun Kostak M. et 

al. (2012). Turkiet. 

International Journal of 

Nursing Practice: 

Attitudes of Turkish 

midwives and nurses 

working at hospitals 

towards people living 

with human 

immunodeficiency 

virus/acquired immune 

deficiency syndrome. 

Syftet är att fastställa Turkiska 

sjuksköterskors och 

barnmorskors attityder mot 

personer som lever med 

HIV/AIDS och att ta reda på 

faktorer som orsakar dessa 

attityder. 

Kvantitativ tvärsnittsstudie där 

238 sjuksköterskor och 

barnmorskor deltog. Data 

insamlades med en AIDS attitude 

scale (AAS). 

Attityderna mot personer som lever 

med HIV/AIDS, från sjuksköterskor 

och barnmorskor som arbetar på ett 

statligt sjukhus, var negativa. 

Sjuksköterskor och barnmorskor som 

var äldre, hade längre 

arbetslivserfarenhet eller var gifta 

hade sämre attityd mot personer med 

HIV/AIDS en sjuksköterskor som var 

yngre, hade mindre 

arbetslivserfarenhet eller var singlar.  

Hög 

2. Askarian, M., et al. 

(2006). Iran. 

Infection Control and 

Hospital 

Epidemiology: 

Knowledge About HIV 

Infection and Attitude 

of Nursing Staff 

Toward Patients with 

AIDS in Iran. 

Att bedöma/uppskatta 

sjuksköterskors kunskap om 

HIV-infektion och deras 

attityder mot patienter som 

lever med AIDS i Iran. 

 

En kvantitativ tvärsnittsstudie där 

ett frågeformulär användes med 30 

frågor som 1098 sjuksköterskor, 

undersköterskor och barnmorskor 

besvarade.   

 

De flesta av deltagarna (97,7%) visste 

att AIDS orsakas av ett virus. Hälften 

av deltagarna var oroliga över att bli 

smittade av HIV på arbetsplatsen, 

samtidigt som 25,4% ansåg att 

sjukdomen huvudsakligen är ett 

problem för drogmissbrukare och 

prostituerade. Majoriteten av 

deltagarna ansåg att de inte skulle 

vilja vårda någon med AIDS. 

 

Medel 

3. Chen, W.T., & Han, 

M. (2010). Kina. 

 

Journal of Clinical 

Nursing: Knowledge, 

attitudes, perceived 

vulnerability of 

Chinese nurses and 

their preferences for 

caring for HIV-

positive individuals: a 

cross-sectional survey. 

Att bedöma sjuksköterskors 

kunskap om HIV/AIDS, 

attityder och upplevd sårbarhet 

med potentiella faktorer 

En deskriptiv kvantitativ 

tvärsnittsstudie där 177 

sjuksköterskor besvarade ett 

frågeformulär som fokuserade på 

sjuksköterskors kunskap och 

attityder mot HIV/AIDS patienter 

och sjuksköterskors uppskattade 

sårbarhet om HIV/AIDS infektion. 

De flesta sjuksköterskorna kunde 

identifiera potentiella källor av HIV-

infektionen korrekt, dock visade 

många sjuksköterskor otillräcklig 

kunskap gällande överföringsvägar. 

Sjuksköterskorna uttryckte ett 

betydande obehag i att ge rådgivning 

till patienter om hur man förebygger 

HIV. 

 

Medel 

Bilaga 3: Artikelmatris 
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4. Delobelle, P., et al. 

(2009). Sydafrika. 

 

Journal Of Advanced 

Nursing: HIV/AIDS 

knowledge, attitudes, 

practices and 

perceptions of rural 

nurses in South Africa. 

Att undersöka HIV/AIDS 

relaterad kunskap, attityder, 

praxis och uppfattningar hos 

sjuksköterskor på landsbygden 

Limpopo, Sydafrika. 

En mixad metod med en primär 

kvantitativ tvärsnittstudie med ett 

KAP frågeformulär som 

kompletterades med en kvalitativ 

fokusgrupps intervju. 140 

sjuksköterskor medverkade i 

studien. 

Kunskap om HIV/AIDS var måttligt 

adekvat och associerad med 

professionell rang, frekvens av vård 

och utbildning. Attityder mot 

patienter med HIV/AIDS var 

huvudsakligen positiva och var 

statistiskt signifikant korrelerade med 

kunskap om HIV/AIDS. 

Hög 

5. Hamama, L., et al. 

(2014). Ryssland. 

 

International Nursing 

Review: Nurses’ job 

satisfaction and 

attitudes towards 

people living with 

HIV/AIDS in Russia. 

Att undersöka 

sjuksköterskornas 

arbetstillfredsställelse och 

deras attityder mot personer 

som lever med HIV/AIDS i 

center där sjuksköterskor 

regelbundet behandlar sådana 

patienter, och i allmänna 

sjukhus där sjuksköterskor 

sällan behandlar sådana 

patienter. 

En kvantitativ tvärsnittsstudie  där 

tre självrapporterade frågeformulär 

med Likert skala och  AIDS 

attitude scale (AAS) användes. 

135 sjuksköterskor deltog. 

Sjuksköterskorna vid de allmänna 

sjukhusen behandlade sällan personer 

som lever med HIV/AIDS. 

Sjuksköterskorna som arbetade på 

HIV/AIDS center hade signifikant 

lägre undvikande attityder än 

sjuksköterskorna vid allmänna 

sjukhus. Sjuksköterskor med högre 

empati mot personer som lever med 

HIV/AIDS och lägre undvikande 

attityder rapporterades ha en högre 

arbetstillfredsställelse. 

Medel 

6. Hassan, M. Z., & 

Wahsheh, A. M. 

(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 utforska kunskap 

och attityder hos Jordanska 

sjuksköterskor mot patienter 

med HIV/AIDS. 

Kvantitativ tvärsnittstudie.  

922 sjuksköterskor deltog i studien 

och datainsamlingsmetoden var en 

enkät som var indelad i tre delar: 

del 1 inkluderade demografisk 

information, informationskällan 

och utbildning om HIV/AIDS. Del 

2 bestod av 33 sant eller falskt 

påståenden som adresserade den 

totala nivån av HIV/AIDS 

kunskapen. Del 3 bestod av 35 

femgradiga likertskalor som har 

konstruerats för att mäta en 

individs attityd mot patienter med 

HIV/AIDS. 

Resultatet visar att mer än två 

tredjedelar av Jordanska 

sjuksköterskor har negativ attityd mot 

HIV/AIDS i följande 

underavdelningar: direkt kontakt (97 

%), socialt stigma (78 %), rädsla för 

att bli smittad (75,2%) och utbildning 

och rådgivning (72,9%), och över 

hälften av sjuksköterskorna (58,8%) 

hade en negativ attityd när de gällde 

dödlig utgång av sjukdomen. Den 

totala attityden hos deltagarna mot 

patienter med HIV/AIDS i alla fem 

underkategorierna var negativa 

(84,3%). 

 

 

 

 

Hög 
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7. Mockiene, V., et al. 

(2011). Litauen. 

 

Journal Of The 

Association Of Nurses 

In AIDS Care: The 

impact of an Education 

Intervention to Change 

Nurses’ HIV-related 

Knowledge and 

Attitudes in Lithuania: 

A Randomized 

Controlled Trial. 

Att beskriva effekten av ett 

interventionsprogram om 

sjuksköterskors kunskap och 

attityd om HIV i Litauen. 

Kvantitativ studie med en RCT 

design med två experimentgrupper 

som erhöll en 

utbildningsintervention och en 

kontrollgrupp. Totalt 206 deltagare 

inkluderades. Experimentgrupp 1 

(EG1) fick en två dagars 

utbildning och skrivet material. 

Experimentgrupp 2 (EG2) erhöll 

enbart skrivet material och 

kontrollgruppen (KG) fick ingen 

intervention. Datainsamlingen 

baserades på ett frågeformulär och 

en likertskala gällande attityd. 

Alla grupper hade tämligen positiv 

attityd mot HIV innan 

interventionsprogrammet. Kunskapen 

skiljde sig åt mellan grupperna (EG1, 

EG2 & KG). Efter interventionen var 

det en statistiskt signifikant 

förbättring gällande kunskap i EG1, 

EG2 hade högre kunskap än KG. 

Sjuksköterskornas attityder 

förändrades i lägre grad. 

Hög 

8. Välimäki, M. et al. 

(2008). Finland. 

 

Nursing Ethics: 

Willingness to care for 

patients with 

HIV/AIDS. 

Syftet är att beskriva och 

jämföra sjuksköterskors vilja 

av att vårda patienter med 

HIV/AIDS och andra faktorer 

som är associerat med detta i 

tre länder. 

Kvantitativ tvärsnittstudie. 601 

sjuksköterskor från Finland, 

Litauen och Estland deltog i 

studien där datainsamlingen var en 

endimensionell skala som mätte 

viljan av att vårda patienter med 

HIV/AIDS. 

Förutom två arbetsuppgifter (viljan 

att tvätta patienten i sängen och städa 

upp avföring och uppkastning) var 

sjuksköterskorna från alla tre länder 

villiga att utföra omvårdnadsåtgärder 

för patienter med HIV/AIDS. 

Hög 

9. Williams, B. A., et 

al. (2006). USA. 

Journal Of Advanced 

Nursing: Effectiveness 

of an HIV/AIDS 

educational 

programme for 

Chinese nurses. 

Att undersöka effekten av en 

mångsidig HIV/AIDS 

pedagogisk intervention om 

kunskap, attityd och vilja hos 

kinesiska sjuksköterskor av att 

vårda patienter med HIV. 

En kvantitativ studie med en pre-

test, post-test, experimentell 

design. Fyra utbildningstillfällen 

hölls. 208 sjuksköterskor svarade 

på ett frågeformulär om kunskap 

om sjukdomen och 

sjuksköterskornas vilja av att 

vårda HIV/AIDS patienter. 

Före interventionen var kunskapen 

om HIV/AIDS inte hög och attityder 

och vilja till att vårda var neutral. 

Kunskap och attityder mot patienter 

med HIV/AIDS och 

sjuksköterskornas vilja att ge vård till 

dessa patienter ökade efter 

interventionen. Efter interventionen 

hade medelresultatet för empati och 

allmänna attityder ökat och 

undvikande sjunkit. 

Medel 


